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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

IULIAN IANCU:  

"Taxele, jumătate din preţul energiei" 

Deputatul consideră că a sosit momentul să schimbăm structura preţului electricităţii 

       Consumatorii reclamă, din ce în ce mai mult, preţurile mari pentru energie, iar structura 

tarifelor arată că, la nivel european, jumătate din costurile cu energia sunt taxe, impozite şi 

accize, a declarat, ieri, deputatul Iulian Iancu, care este şi preşedintele Consiliului Mondial al 

Energiei din România. 

     Domnia sa a explicat: "Introducerea în tarifele reglementate plătite de consumatori a taxei pe 

stâlp este corectă, conform legii. Şi România are un nivel de taxe ridicat întrodus în preţul 

energiei. A sosit momentul ca structura tarifelor pentru energie să fie reanalizată, precum şi 

structura acestor taxe. Tot timpul, inclusiv la nivel european, a fost o bătălie pe nivelul taxelor din 

energie între miniştrii de finanţe şi cei ai energiei. Până acum au câştigat miniştrii de finanţe". 

     Deputatul Iancu susţine că ANRE (reglementatorul pieţei de energie) trebuie să 

transparentizeze total sistemul pentru ca toţi consumatorii să ştie pentru ce plătesc.  

Domnia sa a explicat: "De exemplu, poate fi introdus un sistem performant de monitorizare în 

timp rea a investiţiilor realizate de distribuitori, care sunt recunoscute în tarife. Acum se vine la 

final de an cu o tonă de documente şi este imposibil pentru ANRE să verifice realizarea acestor 

investiţii". 

     În opinia deputatului, cel mai bun instrument prin care se pot tempera preţurile este eficienţa 

energetică întrucât cea mai ieftină energie este cea pe care nu o consumi. Ţara noastră dispune 

de cel mai mare potenţial de economisire a energiei din această zonă.   

Taxa de stâlp ne scumpeşte “lumina”   

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) va recunoaşte în tarifele 

plătite de populaţie, de la 1 iulie, taxa pe construcţiile speciale pe care o plătesc în acest an 

Hidroelectrica şi Nuclearelectrica, a anunţat Marian Cernat, director în cadrul ANRE, prezent la 

Forumul Energetic Regional FOREN 2014. Pentru Hidroelectrica, este vorba de o majorare a 

tarifului la electricitate de 10,55 lei/MWh, iar la Nuclearelectrica – de 8,3 lei/MWh. Pe de altă 

parte, vicepreşedintele ANRE Emil Calotă anunţa, recent, că factura finală pentru populaţie ar 

putea să scadă începând cu 1 iulie, datorită influenţei favorabile a schemei suport pentru 

energiile regenerabile. Ceea ce înseamnă că, în final, preţul energiei pentru consumatorii casnici 

ar putea să rămână la fel sau să se majoreze mai puţin. 

 “Vom recunoaşte în tarife taxa pe construcţiile speciale pe care o vor plăti în acest an cei doi 

producători de energie care livrează electricitate populaţiei, respectiv Hidroelectrica şi 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=240466&key=MjAxNC0wNi0yNSAxIGU3ODNjM2E5NjJkZWM5OGE0OTY0OGFiNDI1YjczYzc5
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=240466&key=MjAxNC0wNi0yNSAxIGU3ODNjM2E5NjJkZWM5OGE0OTY0OGFiNDI1YjczYzc5
http://www.focus-energetic.ro/taxa-de-stalp-ne-scumpeste-lumina-18104.html
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Nuclearelectrica. Deocamdată nu s-au finalizat calculele privind preţul de la 1 iulie“, a spus 

Cernat. 

El a menţionat că, în cazul Hidroelectrica, este vorba de o majorare de 10,5 lei/MWh, iar, la 

Nuclearelectrica, de 8,3 lei/MWh. 

Potrivit unor surse din ANRE, taxa pe stâlp care urmează să fie recunoscută în preţ ar avea o 

influenţă în tariful final între 1,4% şi 2,4%. 

Hidroelectrica are de plătit 150 de milioane de lei, iar Nuclearelectrica, de 90 de milioane de lei în 

acest an în contul taxei pe construcţiile speciale. 

 “Pe zona pe care o coordonez, va veni o economie în factură“, a spus, recent, vicepreşedintele 

ANRE Emil Calotă, care gestionează sectorul energiilor regenerabile.  

Facturile la electricitate vor include de la 1 iulie taxa pe stalp pentru Hidroelectrica si 

Nuclearelectrica 

Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) va recunoaste in facturile la 

electricitate, de la 1 iulie, costurile Hidroelectrica si Nuclearelectrica aferente taxei pe 

constructiile speciale, a anuntat luni Marian Cernat, director in ANRE. 

Potrivit lui Cernat, vor fi luate in calcul costurile suportate de cei doi producatori de energie cu 

prima transa din taxa pe stalp. "Ajustarea nu are legatura cu dubla facturare, ci cu taxa pe stalp. 

Inca nu se stie impactul in factura finala", a afirmat Cernat intr-o conferinta pe teme energetice, 

potrivit Mediafax. 

Impozitul pe proprietate pentru constructiile speciale, de 1,5% din valoarea constructiei, a fost 

introdus la inceputul acestui an. Prima transa din taxa a fost platita pana la 26 mai, iar a doua are 

ca termen data de 25 septembrie. 

 

Constantin Niță: "Sper ca energia electrică, de la 1 august, să nu mai fie un element 

destabilizator pentru industrie" 

Ministrul economiei, Constantin Niţă, a declarat că Hotărârea de Guvern privind exceptarea 

marilor consumatori de energie de la plata unei părţi a certificatelor verzi va avea un impact 

pozitiv pentru industrie şi şi-a exprimat speranţa că, de la 1 august, când urmează să fie aplicat 

acest act normativ, preţul energiei nu va mai fi o povară pentru sectorul industrial 

El a adăugat că actul normativ, aprobat săptămâna trecută de Guvern, se află în prezent în 

analiza Consiliului Concurenţei, apoi va pleca spre aprobare la Comisia Europeană. 

În ceea ce priveşte preţul gazelor, ministrul şi-a exprimat speranţa că vânzarea unor volume de 

gaze pe bursă va duce la stabilirea unui preţ de referinţă pe această piaţă. 

'La gaze, jucătorii să joace pe bursă, pentru stabilirea unui preţ de referinţă. Dacă Petrom are un 

preţ, Romgaz nu poate să stea în spate, trebuie să obţină acelaşi preţ. Astfel că, împreună cu 

ANRE, s-a stabilit un preţ de referinţă, care a crescut cu cel puţin 25%, ceea ce din nou a creat 

greutăţi pentru consumatori. Din acest motiv este nevoie ca o parte din producţia de gaze să fie 

vândută pe bursă', a declarat, joi, ministrul economiei, la o dezbatere privind exporturile. 

http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/167962/facturile-la-electricitate-vor-include-de-la-1-iulie-taxa-pe-stalp-pentru-hidroelectrica-si-nuclearelectrica.html
http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/167962/facturile-la-electricitate-vor-include-de-la-1-iulie-taxa-pe-stalp-pentru-hidroelectrica-si-nuclearelectrica.html
http://www.mediafax.ro/
http://www.capital.ro/constantin-nita-sper-ca-energia-electrica-de-la-1-august-sa-nu-mai-fie-un-element-destabilizator-pentru-industrie.html
http://www.capital.ro/constantin-nita-sper-ca-energia-electrica-de-la-1-august-sa-nu-mai-fie-un-element-destabilizator-pentru-industrie.html
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Niţă a amintit că lucrează la o schemă de sprijin pentru marii consumatori de gaze împreună cu 

Ministerul Finanţelor. 

'Problema este ce vom face cu micii consumatori în perspectivă? Pentru că s-ar putea ca la un 

moment dat preţul reglementat să fie mai mare decât cel de pe bursă. Asta va mai dura însă 

câţiva ani. Acum lucrăm la stimularea consumului de energie electrică, atât pentru consumatorul 

casnic, cât şi pentru industrialii mici. Lucrăm şi aici la o schemă de sprijin, dar trebuie să vedem 

de unde luăm banii', a mai afirmat ministrul economiei. 

Reducerea cotei de certificate verzi pentru marii consumatori, condiţionată de investiţii 

Niţă: Sper ca de la 1 august electricitatea să nu mai fie un factor destabilizator al preţului 

produselor pe piaţa exportului 

Potrivit unui proiect de HG, marii consumatori de energie electrică vor plăti doar 15-60% din 

certificatele verzi aferente cotei obligatorii stabilite prin legislaţie. Schema de sprijin se va aplica 

după primirea avizului Comisiei Europene 

Reducerea cotei de certificate verzi pentru marii consumatori de electricitate se va face cu 

anumite condiţii, cum ar fi investiţii în personal şi în măsuri de eficientizare a consumului, a 

declarat ieri, într-o conferinţă, ministrul Economiei, Constantin Niţă. 

"Sper ca de la 1 august electricitatea să nu mai fie un factor destabilizator al preţului produselor 

pe piaţa exportului", a afirmat Niţă. 

Marii consumatori de electricitate, precum Alro Slatina sau ArcelorMittal Galaţi, s-au tot plâns în 

ultimii ani de preţul prea mare al energiei electrice şi în special de ajutorul de stat acordat de 

Guvern producătorilor de energie din surse regenerabile. Potrivit unui proiect de Hotărâre de 

Guvern, marii consumatori de energie electrică vor plăti doar 15-60% din certificatele verzi 

aferente cotei obligatorii stabilite prin legislaţie, ajutorul de stat având ca scop evitarea riscului ca 

aceste companii să îşi piardă competitivitatea din cauza sprijinului acordat energiei din surse 

regenerabile. 

"În funcţie de energo-intensivitatea întreprinderilor prevăzută la alin. (2), beneficiarii vor plăti 

următoarele procente din numărul certificatelor verzi aferente cotei obligatorii: 15% în cazul unei 

electro-intensităţi mai mari de 20%, 40% în cazul unei electro-intensităţi de 10-20% şi 60% în 

cazul unei electro-intensităţi de 5-10%", se arată în proiect. 

Schema de sprijin are valabilitate 10 ani 

Schema de sprijin are valabilitate de 10 ani şi se va aplica după primirea avizului Comisiei 

Europene. 

Prin sistemul certificatelor verzi Guvernul sprijină producţia de energie din surse regenerabile. 

Fiecare producător primeşte gratuit de la Transelectrica un anumit număr de certificate verzi 

pentru energia pe care o produce şi o livrează în reţea. 

Mai departe, producătorii vând certificatele verzi către furnizori, care sunt obligaţi prin lege să le 

cumpere, scopul fiind ca o anumită parte din consumul final de energie să fie asigurată de 

sursele regenerabile. Furnizorii îşi recuperează costurile cu achiziţia certificatelor verzi prin 

includerea în tarife a acestor cheltuieli. Creşterea costurilor cu energia electrică ca urmare a 

http://www.curierulnational.ro/Actualitate/2014-06-20/Reducerea+cotei+de+certificate+verzi+pentru+marii+consumatori%2C+conditionata+de+investitii&hl=energ&tip=toate
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sistemului de sprijin al energiei regenerabile prin certificate verzi are impact semnificativ asupra 

preţurilor produselor industriale şi, implicit, asupra competitivităţii industriei energo-intensive. 

 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

 

OPCOM 
 

 Piata de certificate verzi 

Preţul Mediu Ponderat al CV pentru cele mai recente 3 luni de tranzacţionare pe PCCV, 
încheiate (dec 2013-feb 2014), calculat conform prevederilor legii 134/2012, este de 196,16 
Lei-CV. 

 Preturi inregistrate pe PZU 

 

 Preţuri şi volume 20.06 
 

21.06 22.06 23.06 24.06 25.06 26.06  

Preţ mediu [Lei/MWh] 77,96 
 

166,99 81,27 152,26 170,17 188,69 74,33 

Pret Piata de Echilibrare          
(450 Lei +pret PZU) 

527,96 
 

616,99 531,27 602,26 620,17 638,69 524,33 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

58.263  51.214 39.386 50.808 58.518 55.216 63.622 

 
 

ROPEX_FM_M Piete la termen (PCCB) 2013-2014 [lei/MWh] 

ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec 

ROPEX_FM_2013 209,53 232,39 230,82 224,97 217,35 213,30 211,42 211,44 209,35 204,39 199,93 198,43 197,61 

ROPEX_FM_2014 179,86 178,17 178,25 178,64 179,12 179,18 179,18 181,54 181,52 181,57 181,58 181,51 181,58 

 
ANRE 

Ultimele 5 decizii 

 1007 / 2014-04-29 

ACORDARE AI CEE AEOLUS 1, INTERNATIONAL WIND BOTOSANI 

 1008 / 2014-04-29 

ACORDARE AI CEF SARULESTI, SHAULA 

 1009 / 2014-04-29 

ACORDARE LICENTA EXPLOATARE COMERCIALA, SOLAR REMUS 

 1010 / 2014-04-29 

ACORDARE LICENTA FZ EE, RWE ENERGIE 

 1011 / 2014-04-29 
MODIF AI 420 CEE BAIA 3, BLUE PLANET INVESTMENT 

Ultimele 5 ordine 
 

 35 / 2014-06-12 
Ordin - pentru desemnarea furnizorilor de ultima instanta 

  36 / 2014-06-12 
Ordin - privind modificarea si completarea Metodologiei de stabilire a preturilor pentru energia electrica vanduta de 

http://anre.ro/decizie.php?id=20489
http://anre.ro/decizie.php?id=20489
http://anre.ro/decizie.php?id=20490
http://anre.ro/decizie.php?id=20490
http://anre.ro/decizie.php?id=20491
http://anre.ro/decizie.php?id=20491
http://anre.ro/decizie.php?id=20492
http://anre.ro/decizie.php?id=20492
http://anre.ro/decizie.php?id=20493
http://anre.ro/decizie.php?id=20493
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1202
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1202
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1203
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1203
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producatori pe baza de contracte reglementate si a cantitatilor de energie electrica din contractele reglementate 
incheiate de producatori cu furnizorii de ultima instanta, aprobata prin Ord. 83/2013 

  33 / 2014-05-28 
Ordin - pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea obligatiilor de plata a energiei electrice reactive si a pretului 
reglementat pentru energia electrica reactiva 

  28 / 2014-04-09 
Ordin - pentru aprobarea Contractului cadru dintre administratorul schemei de sprijin si platitorul de contributie pentru 
colectarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si a Contractului cadru dintre producatorul de energie 
electrica si termica in cogenerare de inalta eficienta si administratorul schemei de sprijin pentru plata 
bonusului/bonusului neacordat/cuantumului de regularizare a ante-supracompensarii si restituirea bonusului 
necuvenit/supracompensarii 

  24 / 2014-03-28 
Ordin - privind aprobarea Procedurii pentru determinarea si utilizarea profilului rezidual de consum 

TRANSELECTRICA 

 

 

Grafice, Harta  

 

 
 

http://www.anre.ro/ordin.php?id=1203
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1203
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1191
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1191
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1191
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1188
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1188
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1188
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1188
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1188
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1188
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1184
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1184
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Prognoza debitelor si nivelurilor 

în intervalul 25.06.2014, ora 07.00 – 02.07.2014, ora 07.00 

             

             Debitul la intrarea în tara (sectiunea Bazias) va fi în scadere, în primele trei zile ale intervalului de 

prognoza, pâna la valoarea de 3900 m3/s, apoi relativ stationar în intervalul 3800-3900 m3/s, situându-se 

sub mediile multianuale ale lunilor: iunie (6400 m3/s) si iulie (5350 m3/s). 

Pe tot sectorul aval Portile de Fier, debitele vor fi în scadere. 
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Informatiile sunt destinate clientilor EFT Furnizare si au doar scop informativ. Acestea sunt preluate din 
diferite surse publice si EFT Furnizare nu poate fi facuta responsabila, in nici un fel, pentru orice fel de 
daune sau probleme, care pot aparea ca urmare a utilizarii lor.  
Va rugam contactati EFT Furnizare pentru orice alta informatie la nr. tel 0040 21 303 36 23 


