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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Inflaţie” de regenerabile 

La sfârşitul anului trecut, 638 de producători aveau instalaţi în România 5.203 MW în surse 

regenerabile de energie susţinute prin cote şi certificate verzi (CV). În anul 2014, s-au produs 

7.859.440 MWh de energie verde, pentru care au fost emise 12.650.486 de certificate verzi, alte 

7.118.379 certificate verzi fiind amânate pentru anii 2017 – 2018, conform legislaţiei în vigoare. 

Dacă nu ar fi fost amânate, numărul de CV ce ar fi trebuit emise, vândute şi cumpărate în 2014 

trebuia să fie de 19.768.865. Cum cota de energie verde (cota anuală obligatorie de energie 

electrică produsă din surse regenerabile care beneficiază de sistemul de promovare şi care 

reprezintă ponderea energiei produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

electrică) a fost anul trecut de 11,1%, se pare că rămân pe piaţă aproximativ 2 milioane de 

certificate verzi care nu trebuie achiziţionate. În aceste condiţii se pare că se discută nu numai 

despre scăderea valorii minime a unui certificat verde, ci şi despre diminuarea numărului de 

certificate verzi acordate pentru producţia de energie, evident, dacă şi producătorii vor fi de acord 

cu această micşorare. În prezent, valoarea minimă a unui CV este de 27 euro, fotovoltaicele 

primesc 6 CV pentru fiecare MWh produs şi livrat în sistem, iar eolienele – 2 CV. O parte dintre 

aceste certificate sunt amânate pentru anii 2017 – 2018. 

Reamintim, la sfârşitul anului 2013 erau 483 producători, iar capacitatea instalată era de aproape 

4.418 MW, în timp ce la sfârşitul anului 2012 numărul de producători de energie verde era de 144, 

iar capacitatea instalată – 2.339 MW. Conform Transelectrica, la sfârşitul anului 2011 erau 78 de 

producători, iar capacitatea instalată de 1.233 MW. Astfel, în trei ani, capacitatea instalată în surse 

regenerabile de energie s-a mărit de peste 4 ori. 

Piaţa autohtonă a certificatelor verzi, deschisă producătorilor străini 

Şi operatorii din ţara noastră se vor putea califica la schemele de sprijin din alte ţări 

       Guvernul a aprobat, pe 21 ianuarie, un memorandum privind deschiderea pieţei autohtone de 

certificate verzi către operatorii din alte state europene, ne-au declarat surse apropiate situaţiei. 

Memorandumul nu figurează pe ordinea de zi a şedinţei Executivului din 21 ianuarie. 

     Sursele noastre afirmă: "Măsura de deschidere a pieţei autohtone de certificate verzi este 

impusă de Comisia Europeană. Toate statele membre trebuie să implementeze asemenea măsuri. 

Astfel, un producător din Ungaria, de exemplu, va putea vinde energie verde în Româ¬nia şi să 

primească în contul ei certificatele verzi aferente, conform schemei noastre de sprijin. Acest 

producător nu va mai beneficia de sistemul de sprijin din Ungaria pentru evitarea 

supracompensării. La rândul lor, producătorii români de energie curată vor putea face exporturi 

către alte state membre şi să beneficieze de subvenţiile de acolo, fără a mai primi certificate verzi 

în ţara noastră". 

http://www.focus-energetic.ro/inflatie-de-regenerabile-23599.html
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=260124
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     Conform memorandumului adoptat de Guvern, producătorii străni vor trebui să se acrediteze la 

ANRE (reglementatorul pieţei noastre) şi să prezinte garanţii de origine a energiei, ca să 

dovedească faptul că se califică la schema de sprijin. 

     Ca să funcţioneze acest sistem, România trebuie să încheie acorduri bilaterale cu statele 

membre. 

Conform surselor noastre, consumatorii nu vor resimţi impactul noilor măsuri, întrucât nu se aduc 

modificări la cotele obligatorii: "Practic, producătorii străini «muşcă» din piaţa celor autohtoni. 

Cotele stabilite de ANRE nu vor fi modificate. Rămâne ca reglementatorii europeni să stabilească 

modul de echivalare a sprijinului pentru energia verde, întrucât nu toate statele au optat pentru 

sistemul cotelor obligatorii de certificate verzi". 

Autorităţile noastre ar dori să limiteze importurile de energie verde, conform surselor citate, la circa 

450 MWh. 

Surse din piaţa de energie verde apreciază că măsura este benefică pentru producătorii autohtoni, 

după diminuările recente ale schemei de sprijin. Astfel, aceştia ar urma să câştige mai mult din 

exporturi şi ajutorul acordat energiei verzi de către statele vecine, care nu au luat măsurile drastice 

ale României pentru limitarea costurilor suportate de consumatori.Ţara noastră a adoptat cea mai 

generoasă schemă de sprijin pentru energia curată de pe teritoriul UE. 

     Anul 2014 a adus o producţie cu aproape un sfert mai mică în centralele eoliene decât în 2013, 

conform estimărilor mai multor operatori din piaţă, care ne-au spus, recent, că, în ciuda acestui 

aspect, aproximativ 2,5 milioane de certificate verzi rămân nevândute la nivelul întregului sector. 

Ţara noastră sprijină producţia de energie curată prin cote obligatorii de certificate verzi, pe care 

toţi consumatorii sunt obligaţi să le achiziţioneze. 

Surse din piaţă ne-au explicat că producătorii primesc aceste certificate verzi proporţional cu 

energia pe care o livrează în sistem, dar ANRE (reglementatorul pieţei) a stabilit o cotă obligatorie 

de 11,1% pentru energia verde din totalul consumului brut de electricitate. Producţia 

"recompensată" cu certificate verzi a reprezentat, anul trecut, 13,5% din totalul consumului, 

conform surselor noastre. 

Noi reguli privind soluţionarea plângerilor consumatorilor de energie şi gaze 

Reglementatorul pieţei de energie (ANRE) a elaborat un proiect de ordin pentru aprobarea 

procedurii - cadru privind soluţionarea plângerilor clienţilor finali de către furnizorii de energie 

electrică şi gaze naturale. 

     Potrivit documentului supus dezbaterii publice, în termen de 60 de zile de la data intrării în 

vigoare a ordinului, furnizorii de energie electrică şi gaze naturale au obligaţia de a-şi armoniza 

propriile proceduri interne cu noul cadru privind soluţionarea plângerilor clienţilor finali. 

     De asemenea, furnizorii de energie şi gaze sunt obligaţi să facă publice noile proceduri pe care 

le vor implementa prin afişare pe pagina proprie de internet, la toate punctele unice de 

contact/relaţii cu clienţii, prin oferirea gratuită a unui exemplar tipărit, dar şi prin informarea clienţilor 

finali, pe factură sau documentele anexate acesteia, asupra intrării în vigoare a regulilor noi. 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=260133&key=MjAxNS0wMi0wNCAxIDAzOWJhODFiNTRhYjc2NzNmMmVmMTI1NjFhYTk4NDY1
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     Operatorii vor mai fi obligaţi să publice pe pagina proprie de internet şi să transmită ANRE 

rapoarte privind activitatea de soluţionare a plângerilor 

     Soluţionarea extrajudiciară a litigiilor trebuie să permită rezolvarea corectă şi promptă a acestora 

în termen de 90 de zile şi un sistem de rambursare şi/sau compensare a sumelor reale datorate. 

     Demararea procesului de soluţionare a plângerilor de către ANRE nu aduce atingere dreptului 

clienţilor finali de a se adresa instanţelor judecătoreşti pentru soluţionarea plângerilor 

CIUREL:  

"FMI a cerut Complexului Oltenia un plan de închidere a unităţilor nerentabile" 

 Reprezentanţii Fondului Monetar Internaţional (FMI) au cerut, vineri, Complexului Energetic 

Oltenia un plan de închidere a unităţilor de producţie a electricităţii nerentabile, care nu mai pot fi 

revitalizate, ne-a declarat directorul general al companiei, Laurenţiu Ciurel. 

     Domnia sa ne-a explicat: "Discuţiile cu reprezentanţii FMI au mers bine. Am prezentat situaţia 

companiei sucursală cu sucursală şi măsurile de eficientizare aplicate până acum. Oficialii 

Fondului ne-au solicitat ca, într-o săptămână, să le prezentăm un plan cu mai multe scenarii de 

închidere a unităţilor nerentabile, iar noi le-am pus la dispoziţie propunerea noastră de reducere a 

costurilor salariale, pe care le negociem cu sindicatele". 

     * "FP a blocat transferul minelor Berbeşti" 

     Tot ieri a fost şi o AGA Extraordinară la Complexul Oltenia, care, potrivit domnului Ciurel, a avut 

pe ordinea de zi transferul minelor Berbeşti către CET Govora. "Fondul Proprietatea s-a opus 

transferului, iar operaţiunea este deocamdată blocată. Conform statutului companiei, astfel de 

decizii trebuie luate cu 100% din voturi. Am repus transferul pe ordinea de zi şi la AGEA din 26 

februarie, când decizia poate fi luată cu majoritatea voturilor acţionarilor prezenţi". 

     Ministerul Energiei a anunţat, la jumătatea acestei luni, finalizarea negocierilor privind transferul 

minelor Alunu şi Berbeşti de la Complexul Energetic Oltenia la CET Govora. Părţile au acceptat 

soluţia avansată de reprezentanţii Ministerului Energiei, punând, astfel, capăt unor discuţii şi 

negocieri ce se purtau de aproximativ un an şi jumătate, arată un comunicat remis redacţiei. 

     Prin acceptarea transferului de proprietate se vor stinge şi datoriile istorice dintre cele două 

societăţi, mai precizează sursa citată. 

     S-a convenit ca CET Govora să plătească eşalonat sumele datorate cu titlu de preţ, în termen 

de 10 ani. De asemenea, va fi achitată integral de către CET Govora cantitatea de cărbune livrată 

de Complexul Oltenia ulterior datei de elaborare a raportului de evaluare. 

     Pe întreaga perioadă a derulării contractului de transfer şi până la plata preţului, Complexul 

Energetic Oltenia va asigura managementul financiar la CET Govora printr-un reprezentant, 

conform deciziei părţilor. 

     CET Govora este furnizorul de electricitate al combinatului Oltchim, aflat în insolvenţă şi a cărui 

privatizare a eşuat. Minele de lignit Berbeşti şi Alunu, deţinute de Complexul Oltenia se află pe 

teritoriul judeţului Vâlcea şi asigură exclusiv materia primă pentru funcţionarea Centralei Termice 

Govora. 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=259900
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=259900
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     * Complexul Oltenia vrea să pună gaj la bănci excavatoare, terenuri şi clădiri. 

Vicepreşedinte ANRE: Contractele pe termen lung la electricitate sunt esenţiale pentru 

investiţii 

Piaţa de electricitate a trecut de la o extremă la alta atunci când au fost interzise contractele 

bilaterale pe termen lung încheiate pe bursa de energie, esenţiale pentru realizarea de investiţii în 

domeniu, a declarat Emil Calotă, vicepreşedinte în Autoritatea Naţională în Energie (ANRE). 

"Dintr-o extremă, adică acele contracte discutabile cu aşa-numiţii băieţi deştepţi, suntem în altă 

extremă, în care legea luată ad literam împiedică contracte bilaterale pe termen lung, care sunt 

esenţiale investiţiilor pe termen mediu şi lung. Astfel de contracte sunt acum imposibile, din cauza 

legislaţiei", a declarat miercuri Calotă într-o conferinţă pe tema serviciilor energetice. 

El a precizat că subiectul privind modul cum se încheie contractele pe bursa de energie OPCOM, 

precum şi cel al ingerinţelor politice în activitatea ANRE a fost discutat cu delegaţia Fondului 

Monetar Internaţional (FMI). 

"În discuţiile cu FMI (...) am arătat că încercăm să oprim toate ingerinţele politice în activitatea 

ANRE, ceea ce s-a şi întâmplat", a spus Calotă. 

Vicepreşedintele ANRE a adăugat că investitorii reclamă pe bună dreptate instabilitatea legislaţiei 

în sectorul energetic şi că aceasta este determinată de lipsa unei viziuni pe termen lung din partea 

autorităţilor. 

"Este un mare adevăr instabilitatea cadrului legislativ. Cauza originară stă în absenţa unei viziuni 

pe termen lung la nivelul statului în privinţa energiei şi a economiei în cele din urmă. A fos până 

acum o politică de conformare, de transpunere în legislaţie a directivelor europene. Nu a existat 

contraponderea reprezentată de viziunea naţională", spune Calotă. 

El a adăugat că piaţa de energie este cel mai bine reglementată şi funcţionează aproape 

independent, iar în viitor ANRE va trebui să ofere predictibilitatea preţurilor şi tarifelor pe minim 4-

5 ani, la toate tipurile de energie. 

"ANRE nu mai poate fi un turn de fildeş, va trebui să devenim interactivi, proactivi în crearea unui 

cadrul legal chiar la nivel de Parlament", a mai spus Calotă. 

Asociaţia Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER) a cerut autorităţilor, de mai multe 

ori anul trecut, reintroducerea contractelor bilaterale negociate direct pe bursa de energie, 

argumentând că interzicerea acestor tipuri de acorduri distorsionează piaţa şi preţurile şi 

blochează investiţiile în sector. Din asociaţie fac parte companii ca Alpiq, Alro, CEZ, Axpo, E.ON, 

Enel, Electrica, Complexul Energetic Oltenia, GDF SUEZ Energy România, Grivco, Hidroelectrica, 

OMV Petrom, Tinmar şi Rudnap. 

Cel mai cunoscut caz din perspectiva contractelor bilaterale este cel al producătorului de energie 

Hidroelectrica, deţinut de stat. Compania a vândut energie direct, prin contracte bilaterale, mai 

multor beneficiari, la preţuri sub media pieţei, ceea ce i-a cauzat pierderi masive. Ca urmare a 

pierderilor generate de contractele bilaterale Hidroelectrica a intrat, în 2012, în insolvenţă. 

Oficial ANRE: Vremea proiectelor mari de energie regenerabilă a trecut. Este timpul 

microcapacităţilor 

http://www.zfcorporate.ro/energie/vicepresedinte-anre-contractele-pe-termen-lung-la-electricitate-sunt-esentiale-pentru-investitii-13803016
http://www.zfcorporate.ro/energie/vicepresedinte-anre-contractele-pe-termen-lung-la-electricitate-sunt-esentiale-pentru-investitii-13803016
http://adevarul.ro/economie/afaceri/oficial-anre-vremea-proiectelor-mari-energie-regenerabila-trecut-timpul-microcapacitatilor-1_54d1fb07448e03c0fd449b0d/index.html
http://adevarul.ro/economie/afaceri/oficial-anre-vremea-proiectelor-mari-energie-regenerabila-trecut-timpul-microcapacitatilor-1_54d1fb07448e03c0fd449b0d/index.html
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Eliminarea energiilor regenerabile ar majora cu 50% preţul angro al electricităţii, dar vremea 

proiectelor mari de producţie a energiei eoliene şi fotovoltaice a trecut şi a venit timpul 

microcapacităţilor pe biomasă şi biogaz, surse de energie neglijate până acum, susţine Emil 

Calotă, vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). 

"Simulările noastre, plecând de la mixul energetic pe care îl avem, arată că dacă mâine am scoate 

regenerabilele din mixul energetic, preţul angro al energiei ar creşte cu 50%, de la 40 la 60 euro 

pe MWh. (...) Acum, impactul certificatelor verzi în facturi este de 35 lei (8 euro) pe MWh ", a 

declarat miercuri Emil Calotă, vicepreşedinte în Autoritatea Naţională de Reglementare în 

domeniul Energiei (ANRE), la o conferinţă pe tema serviciilor energetice. 

Producătorii de energie din surse convenţionale, în special cărbune, acuză producătorii de energie 

regenerabilă că din cauza lor nu îşi pot vinde energia, iar producătorii de energie verde sunt 

nemulţumiţi că autorităţile le-au redus sprijinul reprezentat de certificatele verzi. 

Calotă a precizat că autorităţile au decis în 2013 să diminueze sprijinul acordat producătorilor de 

energie regenerabilă pentru că au observat "evidente tendinţe speculative" ale unor investiţii în 

sectorul eolian şi solar, astfel că le-a "corijat". 

Potrivit lui Calotă, ANRE va susţine prin preţ capacităţile pe biomasă şi biogaz cu puteri de până 

la 0,5 MW pentru o perioadă de 15 ani, iar această decizie urmează să fie aplicată din luna martie. 

Un astfel de sprijin din partea statului nu trebuie notificat Comisiei Europene. 

"În loc să rămânem la capacităţi mici pentru consumul local în centrale eoliene, am dezvoltat 

capacităţi mari. Acum este, istoric, etapa microcapacităţilor", a spus Calotă. El a precizat că, potrivit 

angajamentelor României, până în 2020 ar urma să fie instalate la nivel naţional capacităţi pe 

biomasă de 5.000 MW, dar în realitate nu sunt nici 100 MW. Paradoxal, România are o mulţime 

de unităţi de producţie a energiei eoliene şi solare, domenii unde nu are cel mai mare potenţial, 

dar energia hidro şi biomasa au rămas în urmă, a continuat Calotă. 

"Cel mai mare consumator de energie nu mai este industria, ci populaţia, care se încălzeşte în 

principal cu biomasă (lemn). Trebuie pus în ordine acest sector. Este o avere naţională pe care 

România nu o pune deocamdată în lumina adevărată", potrivit vicepreşedintelui ANRE.  

Totodată, în 2014, producătorii de energie regenerabilă cu capacităţi mai mici de 5 MW au fost 

"puşi la pămînt". Din circa 700 producători de energie regenerabilă, 600 deţin unităţi mici, iar 

"oamenii ăştia trebuie să primească un tratament adecvat, să fie scoşi din piaţa centralizată de 

energie şi de certificate verzi", a mai spus Calotă. 

Preţul energiei electrice pe piaţa angro ar putea creşte cu 50% 

Preţul energiei electrice angro din România ar putea creşte cu 50%, în cazul în care contribuţia 

energiei regenerabile ar fi scoasă din mixul de producţie, a declarat, miercuri, vicepreşedintele 

Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Emil Calotă. 

"Simulările pe care le facem la nivelul Autorităţii privind modelarea pieţei de energie electrică din 

România, plecând de la mixul energetic pe care îl avem în acest moment pe toate componentele, 

arată un lucru foarte interesant: dacă mâine am scoate din mixul de producţie din piaţa angro de 

energie electrică regenerabilele, preţul energiei electrice angro din România ar creşte cu 50%", a 

precizat Emil Calotă, la o conferinţă de specialitate. 

http://www.capital.ro/pretul-energiei-electrice-pe-piata-angro-ar-putea-creste-cu-50.html
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Potrivit acestuia, din simulările ANRE reiese că prin scoaterea energiei regenerabile, care are o 

contribuţie în piaţa energiei electrice de 10 TWh, preţul angro al MWh ar creşte de la 40 de euro 

la 60 de euro. 

"Pe de altă parte, la momentul acesta, consumatorul final plăteşte circa 35 de lei pe MWh impactul 

certificatului verde, ceea ce înseamnă 8 euro. Dacă vom compara 8 euro cu 20 de euro, repet, la 

nivelul pieţei angro de energie electrică, constatăm că menţinerea acestui sector este net favorabil, 

economic vorbind", a explicat Emil Calotă. 

Producătorii de energie din surse regenerabile au încasat anul trecut din vânzarea de certificate 

verzi circa 1,663 miliarde lei (376 milioane euro), ceea ce a menţinut trendul ascendent al 

impactului în factura consumatorului, conform unui raport elaborat anul trecut de Consiliul 

Concurenţei. 

MINISTRUL ECONOMIEI:  

"Dorim să transformăm Transgaz şi Transelectrica în mari actori regionali 

Mihai Tudose, ministrul Economiei, a declarat, ieri, la Buzău, că doreşte transformarea companiilor 

Transgaz şi Transelectrica în mari actori regionali. 

     În acest sens, demnitarul a vorbit despre planurile de investiţii pe 2015, fără să ofere, însă, o 

cifră exactă, menţionând doar că este vorba despre câteva miliarde de euro: "Pentru cele două 

companii avem planuri ferme. Am început, săptămâna trecută, prin semnarea proiectului cablului 

submarin România-Turcia, în care este implicată Transelectrica. Pentru ambele companii, avem 

în vedere partea de interconectivitate şi încercarea de a le transforma în mari actori regionali. 

Transgaz urmează să facă o legătură cu Marea Neagră, unde Petrom şi Exxon sunt pe cale să 

termine forajele de explorare. De asemenea, interconectivitatea cu Republica Moldova este o 

prioritate şi pe gaz, şi pe energie electrică. Avem, apoi, trei culoare agreate de Uniunea Europeană 

pentru Transgaz şi să nu uităm ţinta de interconectivitatea deplină pentru Traselectrica SA cu toţi 

vecinii, deoarece noi avem supraproducţie de energie electrică, dar ne trebuie reţele să putem 

exporta mai multă energie".  

     Întrebat de jurnalişti cum va rezolva problema marjei mari de profit în cele două companii, Mihai 

Tudose a fost rezervat în răspuns, precizînd doar că există o negociere în curs şi că, în prezent, 

sunt în discuţie bugetele de venituri şi cheltuieli ale celor două companii. 

 

     *  "Olchim începe să devină atractivă pentru cumpărători" 

     Ministrul Economiei a menţionat că săptămâna viitoare se aprobă planul de reorganizare pentru 

Oltchim şi susţine că, în luna ianuarie 2015, combinatul a înregistrat un profit de 700.000 de euro, 

în condiţiile în care funcţionează la o capacitate de 30%. "Acest fapt începe să facă Olchim atractiv 

la privatizare", consideră domnul Tudose. 

     Ministrul Economiei a făcut ieri prima sa vizită oficială la Buzău, unde a participat la o discuţie 

cu cei mai importanţi oameni de afaceri din judeţ. Întâlnirea, care a avut loc la Consiliul Judeţean, 

a durat mai bine de o oră, timp în care investitorii au ridicat diferite probleme cu care se confruntă. 

DOSARUL ROMGAZ - NOI ACUZAŢII  

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=260404
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=260404
http://www.bursa.ro/?s=strategia_nationala_anticoruptie&articol=260034
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Procurorii DIICOT cer, din nou, urmărirea penală a foştilor miniştri Vosganian şi Videanu 

ACTUALIZARE 10:20 Adriean Videanu a fost adus la DIICOT 

Adriean Videanu a ajuns, în această dimineaţă, la sediul DIICOT, pentru audieri. 

Urmăriţi în articol filmarea cu Adriean Videanu 

     Procurorii DIICOT au reluat, ieri, cererile de urmărire penală în celebrul dosar Romgaz pentru 

foştii miniştri ai Economiei Varujan Vosganian şi Adriean Videanu. Solicitările vor fi trimise 

Senatului, în cazul lui Vosganian, respectiv preşedintelui Klaus Iohannis, în ceea ce-l priveşte pe 

Videanu. 

     Surse judiciare ne-au explicat că au apărut elemente noi în dosar şi au fost extinse acuzaţiile, 

infracţiunile fiind încadrate conform noului Cod Penal. 

      Iniţial, în 2012, acuzaţiile formale în acest dosar au fost de complot şi subminare a economiei 

naţionale, conform vechii legislaţii.  

     În toamna anului 2013, fostul preşedinte Traian Băsescu a aprobat începerea urmăririi penale 

împotriva lui Adriean Videanu, iar procurorii au putut să instituie sechestru asigurător pe averea 

acestuia. Însă, senatorii l-au protejat pe Varujan Vosganian şi imunitatea fostului ministru nu a fost 

ridicată. 

     Conform comunicatului de ieri al DIICOT, senatorul Vosganian este acuzat de constituirea unui 

grup infracţional organizat, abuz în serviciu şi complicitate la delapidare. Videanu are capete de 

acuzare similare. 

     Din referatul întocmit de procurori rezultă suspiciunea că, în perioada decembrie 2006 - 

decembrie 2008, Varujan Vosganian, şi în perioada decembrie 2008 - septembrie 2010, Adriean 

Videanu, în calitate de miniştri, au aprobat, semnat şi susţinut în Guvern un număr de 6 Ordine, 

respectiv trei Memorandumuri, în scopul sprijinirii intereselor financiare ale grupului infracţional 

constituit de către suspectul Ioan Niculae. Foştii miniştri ar fi utilizat Romgaz (unitate naţională de 

interes strategic) în interesul privat al Interagro (grup controlat de Niculae), acordând discount-uri 

comerciale substanţiale la livrarea de gaze naturale, peste plafoanele practicate de producătorul 

naţional de gaze, precum şi gaze naturale exclusiv din producţia internă, cu nerespectarea 

dispoziţiilor legale şi în condiţiile în care Interagro înregistra debite istorice la plata gazelor 

consumate. 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

 

OPCOM 
 

 Preturi inregistrate pe PZU 

Preţuri şi volume 01.02 02.02 03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 

Preţ mediu [Lei/MWh] 132,77 185,42 192,28 143,76 193,11 98,29 129,06 

http://www.bursa.ro/?s=strategia_nationala_anticoruptie&articol=260034
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Pret Piata de Echilibrare          
(450 Lei +pret PZU) 

582,77 635,42 642,28 593,76 643,11 548,29 579,06 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

55.601 73.881 72.321 68.567 67.088 71.837 62.877 

 

Preţuri şi volume 08.02 09.02 

Preţ mediu [Lei/MWh] 85,95 145,77 
Pret Piata de Echilibrare          

(450 Lei +pret PZU) 
535,95 595,77 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

57.722 72.241 

 
 

 
 

TRANSELECTRICA 

Grafice, Harta  
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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 


