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Cuvânt înainte 

 

A început de ceva vreme, mai precis 48 de zile, anul 2016. 

An bisect și an electoral. Deocamdată alte calități nu am descoperit. 

 

Din punct de vedere al microhidroenergiei, definită ca fiind energia electrică produsă în 

microhidrocentralele operate, proiectate, evaluate, dezvoltate, comentate – într-un cuvânt – de 

interes pentru noi, aceste zile s-au derulat ca și anul trecut sau chiar mai rău.  

 

Dintre evenimentele legate de microhidroenergie, enumerăm: 

Grupul de lucru de la Ministerul Energiei 

Întâlnire la Ministerul mediului având ca subiect: 

ANAR, Apele Române sau Apele, pe și mai scurt, sunt sancționate și urmărite pentru tot felul de 

potlogării, ziaristic vorbind, schimbă directori, personal, iar conștiinciozitatea celor rămași și a noilor 

veniți se răsfrânge în mod negativ asupra proprietarilor de microhidrocentrale. 

Începerea la nivel de Minister al energiei a discuţiilor privind Strategia energetică a României. 

Acţiuni ale asociaţiilor din domeniul SRE 

 
CONSULTANȚĂ JURIDICĂ 
În Newsletter-ul anterior anunţam că: 
ARmHE are nevoie de consultanţă juridică. Pentru a putea susţine ce şi-a propus, ARmHE are nevoie 

de sprijinul membrilor Asociaţiei, respectiv un suport financiar distinct din partea acestora şi a tuturor 

celor care au un interes în acest sens, care au încredere în demersul asociaţiei şi vor să fie alături de 

aceasta pentru forţarea aducerii la normalitate a pieţei de CV, în sensul creării unui cadru de 

tranzacţionare civilizat, cu adevărat transparent, concurenţial, echitabil. 

În acest sens, la mijlocul lunii ianuarie vom veni cu propuneri concrete ! 

VENIM CU ACESTE PROPUNERI CONCRETE ACUM, LA MIJLOCUL LUNII FEBRUARIE. 
CONSIDERĂM CĂ DACĂ FIECARE DINTRE MEMBRII ACTIVI ARmHE CONTRIBUIE SUPLIMENTAR FAŢĂ DE 
COTIZAŢIE VOM AVEA LA DISPOZIŢIE FONDURILE NECESARE ÎNCEPERII UNOR ACŢIUNI CARE SĂ AIBĂ ȘI 
SUPORT JURIDIC ADECVAT. 
În acest sens vă vom contacta telefonic ! 
 
DE ASEMENEA, VOM TRIMITE INVITAȚII ȘI ALTOR COMPANII DIN DOMENIUL MICROHIDROENERGIEI SĂ 
SE ALĂTURE ASOCIAȚIEI ÎN DEMERSURILE ACESTEIA. 

 

SUBIECTE 

Newsletter Aprilie – Iulie 2015 

Acțiuni ARmHE  
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 Cu toate că doamna Felicia Răcășanu, Ministerul energiei, a propus să se înceapă discuția 

grupului de lucru cu materialul trimis de ARmHE - Propuneri de modificare a Legii 220-2008 prin 

OUG_05.02.2016, pregătit de dl. Mihai Vultureanu, singurul material trimis pe adresa Ministerului 

energiei, s-a făcut tot posibilul și s-a reușit, din păcate, ca documentul să nu intre în discuție ! 

 Cum ? De ce ? În cel mai autentic stil românesc și pentru că trăim în România, iar respectul 

pentru interlocutor nu este pentru noi ! 

 Această ultimă variantă de Propuneri de modificare a Legii 220-2008 prin OUG_05.02.2016 a 

fost trimisă la Ministerul energiei și a fost înregistrată cu numărul 160622/08.02.2016 la Registratura 

generală a Ministerului Energiei. O redăm în paginile următoare integral. 

 În afara jongleriilor verbale pro și contra SRE, s-a concretizat doar propunerea domnului Viorel 

Alicuș de a pregăti un material cu privire la: Analiza influenței funcționării surselor regenerabile asupra 

costului mediu unitar pe piața en-gros de energie electrică în perioada 2016-2020, studiu pe care îl 

redăm integral în paginile următoare Propunerilor de modificare a Legii 220-2008. 

 

 Menționăm că în cadrul Camerei Deputaților, Comisia pentru industrii și servicii, există 

dezbateri cu privire la Propuneri de modificare a Legii 220-2008, precum și dezbateri pentru 

modificarea Legii 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

 ARmHE va fi reprezentată la aceste discuții de dl. Mihai Vultureanu, permanent, și de dl. 

Bogdan Popa, în măsura disponibilității.  

 Vă rugăm să veniți cu observații la materialele susținute de ARmHE și să ne prezentați 

intenția de a participa la grupurile de lucru menționate. 

 

 În continuare prezentăm integral în ordine:  

1. ARmHE: Propuneri de modificare a Legii 220-2008 

2. ARmHE: Propuneri de modificare a Legii 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale cu 

modificările și completările ulterioare 

3. ANRE: Analiza influenței funcționării surselor regenerabile asupra costului mediu unitar pe piața 

en-gros de energie electrică în perioada 2016-2020 

Grup de lucru Ministerul Energiei 
Dezbateri Camera Deputaților 
Propuneri de modificare a Legii 220/2008 
Propuneri de modificare a Legii 123/2012 
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Către: 

Domnul Victor Grigorescu,  

Ministru al Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri 

În atenţia: 

   Grupului de lucru constituit pentru amendarea Legii 220/2008 

 

 

Având în vedere 

 

situaţia limită în care se află producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie  – ESRE ca 

urmare a emiterii de către Guvernul României a HOTĂRÂRII nr. 1015/2015 - Pentru aprobarea cotei anuale 

obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de 

promovare prin certificate verzi, pentru anul 2016 și a Ordinului ANRE nr. 183/31.12.2015 ce au stabilit 

nivelul de 12,15% pentru cota obligatorie de achiziţie, nivel propus de ANRE prin ignorarea problemelor pe 

care le întâmpină producătorii din sectorul energiilor regenerabile,  

 

vă rugăm dispuneți  

 

implementarea în cel mai scurt timp a unor măsuri reparatorii, prin Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului, 

astfel încât să fie evitat un lanţ de falimente în rândul producătorilor de E-SRE, falimente ce vor avea un 

impact imediat asupra echilibrului macro-economic, impact datorat creşterii previzibile a preţului la energie 

electrică cu efecte directe asupra preţurilor de producţie din industrie şi, în cele din urmă, asupra echilibrului 

balanţei de plăţi şi inflaţiei. 

 

Facem menţiunea că aceste falimente nu ar fi determinate nicidecum pe criterii de competitivitate economică. 

Ele nu ar fi în nici un caz rezultatul jocului liber al pieţei, respectiv selecţiei prin concurenţă, ci doar al unei 

legislaţii incoerente, inclusiv în sensul unor mecanisme de piaţă deficitare, non-bursiere, ce au permis practici 

ilegale şi discriminatorii spre paguba participanţilor de bună credinţă la pieţele de energie electrică şi 

certificate verzi, aşa după cum s-a arătat deja prin: 

 

- Adresa noastră cu nr.-ul de intrare ANRE 18832/10.03.2015, transmisă spre ştiinţă şi Consiliului 

Concurenţei cu nr.-ul de intrare 2383/10.03.2015, prin care este prezentată Poziţia ARmHE cu privire la 

pieţele Certificatelor Verzi; 

- Adresa noastră cu nr.-ul de intrare MEIMMMA 122901/02.11.2015 

- Expunerea motivelor ce au stat la baza propunerii de modificare a PCV transmisă prin e-mail către toţi 

participanţii la Grupul de lucru în data de 16.11.2015. 
 

Subliniem: 

 

faptul că prevederile legislative pentru care solicităm modificarea în regim de urgență au creat o fereastră de 

oportunitate prin care o parte semnificativă a fondurilor adunate de la consumatori, în virtutea schemei de 

sprijin înființată prin Legea 220/2008 și destinată amortizării investițiilor producătorilor de E-SRE, este 

transferată furnizorilor de energie electrică, deci devine profit brut pentru aceștia, deși nu există nicio rațiune 

pentru care furnizorii să primească subvenție. Aceasta se realizează prin diverse scheme de achiziție a CV-

urilor cu discount față de prețul minim reglementat, în condițiile în care facturarea la consumatori este la preț 

întreg (prețul minim). Desigur, după cum nu toți producătorii au recurs, în disperare de cauză, la acest 

mecanism, tot astfel, nu toți furnizorii au profitat nemeritat de această posibilitate, ci doar o parte dintre ei. 

Astfel, prin această schemă sunt discriminați exact producătorii și furnizorii care au respectat Legea, în 

detrimentul celor care o încalcă. 



 

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU MICROHIDROENERGIE  

MEMBRA ESHA – EUROPEAN SMALL HYDROPOWER ASSOCIATION 

Drm. Fermei nr. 22, Popești Leordeni, 077160, Ilfov, tel: 0720528266 

Romania, www.asociatiamhc.ro, office@rosha.ro  

 

2 

 

 

Această fereastră de oportunitate s-a creat prin următorul mix de reglementări: 

- Pe de o parte presiunea imensă pentru vânzarea certificatelor verzi, datorată: 

o Limitării duratei de valabilitate a CV-urilor (OUG 88/2011, articolul I, punctul 9 a introdus 

valabilitatea de 16 luni, ulterior aceasta a fost redusă la 12 luni prin articolul I, punctul 8 din 

Legea 23/2014) 

o Cotelor foarte reduse de energie regenerabilă ce beneficiază de schema suport cu CV-uri 

aferente anilor 2014, 2015 și 2016, ce au fost  posibile ca urmare a modificării articolului 4 

alineat (4) din Legea 220/2008 prin Legea 23/2014 (articolul I, punctul 3); această modificare 

a dat posibilitatea ANRE de a stabili anual, pe criterii discreționare, cota menționată și, 

corespunzător, cota obligatorie de achiziție pentru furnizori; 

- Pe de altă parte, posibilitatea participanților la piața de contracte bilaterale de  a-si alege contra-partea 

(articolul 10 alineatul (1) din Legea 220/2008), ceea ce nu ar fi trebuit să fie posibil având în vedere că 

ceea ce se tranzacționează este dreptul la o subvenție. 

 

Măsurile reparatorii pe care le prezentăm anexat, a căror urgență considerăm că este evidentă având în vedere 

aspectele mai sus menționate, sunt menite să îndrepte o mare parte din neajunsurile Legii 220/2008, 

neajunsuri ce au generat deja consecințe nefaste pentru producătorii de energie electrică din surse 

regenerabile, dar și alte tipuri de consecințe, asupra cărora am atras deja atenția autorităților prin demersurile 

noastre de până acum, atât pentru consumatori cât și pentru economie și principiile unei piețe funcționale în 

general. 

 

 

 

 

 

 

05.02.2016 ,  
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PROPUNERI DE MODIFICARE A LEGII 220/2008 

PENTRU STABILIREA SISTEMULUI DE PROMOVARE A PRODUCERII 

ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE  

Articolul în forma actuală
1 Propunere de modificare 

ART. 2  

În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au 

următoarele semnificaţii: 

a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul 

Energiei; 

 

ART. 2  

În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au 

următoarele semnificaţii: 

a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul 

Energiei; 

a^1) ASF – Autoritatea pentru Supraveghere Financiară;  

Motivare: 
Întrucât la ședința grupului de lucru pentru modificarea legii 220/2008 din data de 18.01.2016 reprezentantul ANRE a obiectat față de 

propunerea de introducere în Lege a ASF ca autoritate deopotrivă competentă în ceea ce privește supravegherea pieței de certificate 

verzi, facem următoarele precizări: 

În conformitate cu alin. (29) din Expunerea de motive la Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie (cu mențiunea că Certificatele Verzi sunt 

listate în cadrul 

Societății Comerciale "Operatorul Pieţei de Energie Electrică - OPCOM" - S.A. în calitatea acestuia de operator al pieței de energie 

electrică): 
(29) Autoritățile naționale de reglementare, autoritățile financiare competente din statele membre și, după caz, autoritățile  naționale din 

domeniul concurenței trebuie să coopereze pentru a asigura o abordare coordonată a abuzului  de piață pe piețele angro de energie, 

incluzând atât piețele mărfurilor, cât și pe cele ale instrumentelor derivate. Cooperarea respectivă ar trebui să cuprindă, de asemenea, 

schimbul reciproc de informații referitoare la acțiuni suspecte care ar putea constitui o încălcare a prezentului regulament, a Directivei 

2003/6/EC sau a legislației din domeniul concurenței și care se desfășoară sau s-au desfășurat pe piețele angro de energie. În plus, 

cooperarea respectivă ar trebui să contribuie la o abordare coerentă și consecventă a investigațiilor și procedurilor judiciare. 

Conform și Articolul 16 din același Regulament:  
Articolul 16  

Cooperarea la nivelul Uniunii și la nivel național  

(1) Agenția urmărește să asigure că autoritățile naționale de reglementare își îndeplinesc în mod coordonat și consecvent sarcinile care le 

revin în temeiul prezentului regulament.  

............................................................ 

Autoritățile naționale de reglementare, autoritățile financiare competente și autoritatea națională din domeniul concurenței dintr-un stat 

membru pot institui forme adecvate de cooperare pentru a asigura investigarea și punerea în execuție efectivă și eficientă și  pentru a 

contribui la o abordare coerentă și consecventă, atât a investigațiilor și a procedurilor judiciare, cât și modalităților de asigurare a 

executării prezentului regulament și a legislației relevante în domeniul financiar și cel al concurenței. 

............................................................ 

(3) Pentru a asigura o abordare coordonată și consecventă a abuzului de piață pe piețele angro de energie:  

(a) autoritățile naționale de reglementare informează autoritatea financiară competentă din statul lor membru și Agenția atunci când au 

motive întemeiate să suspecteze că, pe piețele angro de energie, se săvârșesc sau s-au săvârșit acte care constituie un abuz de piață în 

sensul Directivei 2003/6/CE și care influențează instrumentele financiare vizate la articolul 9 din directiva menționată; în acest sens, 

autoritățile naționale de reglementare pot stabili forme adecvate de cooperare cu autoritatea financiară competentă din statul lor membru.  

Facem precizarea că aplicarea regulamentelor Uniunii Europene este obligatorie pentru toate statele membre, fiind de directă aplicare, 

respectiv indiferent de transpunerea sau nu a acestora în legislația națională a unui stat membru (cf. Tratatului Uniunii Europene). 

 
ART. 2  

În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au 

următoarele semnificaţii: 

h) certificat verde - titlul ce atestă producerea din surse 

regenerabile de energie a unei cantităţi de energie electrică. 

Certificatul se poate tranzacţiona, distinct de cantitatea de 

energie electrică pe care acesta o reprezintă, pe o piaţă 

organizată, în condiţiile legii; 

ART. 2  

În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au 

următoarele semnificaţii: 

h) certificat verde – valoare mobiliară admisă la tranzacționare pe 

piața reglementată administrată de Societatea Comercială 

"Operatorul Pieţei de Energie Electrică - OPCOM" - S.A. 

dematerializată, evidenţiată electronic prin înscriere în cont şi 

transmisibilă, ce atestă producerea din surse regenerabile de 

energie a unei cantităţi de energie electrică, în conformitate cu 

prevederile prezentei legi, si care conferă deţinătorului dreptul 

garantat la o compensaţie cel puţin egală cu valoarea minimă a 

certificatului verde prevăzută de prezenta lege. Certificatul verde 

se tranzacţionează distinct de cantitatea de energie electrică pe 

care acesta o reprezintă, în condiţiile legii.    

http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=164048&datavig=2015-10-29&datav=2015-10-29&dataact=&showLM=&modBefore=
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Motivare: 
Întrucât la ședința grupului de lucru anterior menționată  unii membrii ai grupului de lucru au obiectat față de propunerea de a trata 

CV-urile ca instrumente financiare, am schimbat încadrarea din instrumente financiare în valori mobiliare, cu următoarele precizări: 

În conformitate cu articolul 4, alineat 18 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 

privind piețele instrumentelor financiare de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 

2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului  (sublinierile ne aparțin): 
18. „valori mobiliare” înseamnă categoriile de titluri care pot fi tranzacționate pe piața capitalurilor (cu excepția instrumentelor de plată), 

precum: 

(a) acțiunile la întreprinderi și alte titluri echivalente acțiunilor la întreprinderi, la întreprinderi de tip parteneriat sau la alte entități, 

precum și certificatele reprezentative de acțiuni; 

(b) obligațiunile și alte titluri de creanță, inclusiv certificatele de acțiuni referitoare la astfel de titluri; 

(c) orice altă valoare care conferă dreptul de a cumpăra sau de a vinde asemenea valori sau care conduce la o regularizare în numerar, 

stabilită în raport cu valori mobiliare, cu o monedă, cu o rată a dobânzii sau a rentabilității, cu materii prime sau cu alți  indici sau măsuri; 

Așadar, Directiva 2004/39/CE este cât se poate de clară, nelăsând loc de interpretare: valoare mobiliară este orice titlu care poate fi 

tranzacționat pe piața capitalurilor. Prin urmare nu este necesar să fie efectiv tranzacționat, ci este suficient să poată fi. 

În ceea ce privește CV-urile nu doar că nu există nici un impediment pentru a fi tranzacționate, dar trebui să admitem că PCCV este 

piață de capital, ci nu de energie, chiar dacă administratorul este, în primul rând, operator al pieței de energie electrică. Prin umare 

CV-urile sunt valori mobiliare tranzacționate prin intermediul unei piețe de capital, indiferent că acest lucru ne place sau nu, indiferent 

dacă piețele pe care se tranzacționează sunt bine sau rău organizate. Aceasta este natura lor. Ca atare, în mod evident cea mai corectă 

poziție față de această situație este să o acceptăm în mod deschis și să admitem că piața de CV-uri trebui să fie supravegheată și de 

Autoritatea de Supraveghere Financiară.  

Precizăm că prin aceasta nu este știrbită cu nimic autoritatea ANRE. Modul de emitere a CV-urilor și sistemul de decontare (relația 

producător/furnizor/consumator) rămân în exclusivitate în atribuțiile sale. Ceea ce se transferă ASF este partea asupra căreia, de fapt, 

ANRE nu a avut niciodată atribuții, anume cea aferentă pieței de capital, respectiv tranzacționarea CV-urilor.  

 

În ceea ce privește încadrarea efectivă a CV-urilor la unul din alineatele (a)-(c) de la articolul 18, am subliniat în text conjuncția  

precum deoarece aceasta ne spune că enumerarea nu este exhaustivă, ci doar exemplificativă. Pe lângă cele enumerate pot fi și altele, 

cu conddacă respectă cele două condiții: să poată fi tranzacționate pe piața de capital și să nu fie instrumente de plată. CV-urile 

îndeplindesc ambele condiții. Considerăm că nu este cazul să argumentăm că acestea nu sunt instrumente de plată negociabile.  

Totuși, chiar în enumerarea exemplificativă dată de legiuitor, nu vedem nici un motiv pentru care CV-urile nu s-ar încadra la litera (b) 

… și alte titluri de creanță, acestea fiind titluri de creanță conferite prin Lege.  

 

Considerăm că ideea că CV-ul este o entitate pentru care nu s-a inventat încă o încadrare, motiv pentru care ar scăpa oricăror 

prevederi ale Uniunii Europene și s-ar putea tranzacționa fără nici un fel de reguli, credem că este nesustenabilă.  

Dimpotrivă, în opinia noastră, fiind în discuție un titlu de creanță emis prin grija Statului Român, ce se concretizează într-o 

subvenție plătită de aproape orice cetățean, considerăm că este cât se poate de clar că tranzacționarea acestui instrument financiar ar 

trebui să respecte cele mai înalte standarde. 

 

În ceea ce privește modificarea textului de la se poate tranzacționa distinct la se tranzacționează distinct considerăm că această 

reformulare este necesară pentru a elimina orice posibilitate de interferență între piața de capital a certificatelor verzi și piața de 

mărfuri a energiei electrice, interferență ce are ca efect malformarea concurenței pe ambele piețe cu rezultatul subvenționării 

furnizorilor de energie electrică, în locul producătorilor, prin manipularea concomitentă a celor două piețe (energie electrică și 

certificate verzi). 

 
ART. 6 

(9)
2
 Certificatele verzi emise de operatorul de transport şi sistem 

au o durată de valabilitate de 12 luni. 

ART. 6 

(9)
 
Certificatele verzi emise de operatorul de transport şi sistem 

sunt valabile până la momentul stingerii lor prin vânzarea de către 

furnizorii de energie electrică către consumatorii finali, în 

conformitate cu prevederile prezentei legi, moment începând cu 

care acestea vor figura în registrul de certificate verzi ținut de 

Societatea Comercială "Operatorul Pieţei de Energie Electrică - 

OPCOM" - S.A. cu statusul "eliminat". 
Motivare: 
Întrucât s-a obiectat în repetate rânduri, în interiorul grupului de lucru, că eliminarea duratei de valabilitate induce riscul creșterii 

prețului de tranzacționare, facem următoarele precizări: 

 

În conformitate cu principiul economic fundamental al cererii și ofertei nu există nici un risc ca acest lucru să se întâmple, dacă este 

îndeplinită condiția: 

- cota obligatorie de achiziție CV-uri stabilită de ANRE pentru fiecare din anii următori să nu asigure, în nici un moment, absorbția 

din piață a tuturor CV-urilor deja emise până la acel moment. 
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Cum nu există nici o premiză pentru ca această condiție să nu fie îndeplinită, conchidem că nu există nici un risc.  

 

Cu alte cuvinte: atâta timp cât există o cantitate de CV-uri nevândute, presiunea pe preț se va exercita în sensul scăderii pretențiilor 

vânzătorilor și, deci, a prețului. Cu cât cantitatea este mai mare, cu atât presiunea la vânzare, pentru satisfacerea nevoii de cash, va fi 

mai mare.  

În cazul nostru toate previziunile sunt în sensul creșterii, de la an la an, a cantității de CV-uri nevândute, ci nu descreșterii acesteia 

(aceasta ca urmare a adăugării, în fiecare an, a unui nou rest de CV-uri nevândute la cel deja existent; chiar dacă în fiecare din anii 

următori cota obligatorie de achiziție ar acoperi 100% din CV-urile emise, tot nu ar fi preluate și cele existente în acest moment pe 

stocul producătorilor, acestea continuând să exercite presiune pe preț în sensul scăderii acestuia; singura variantă în care presiunea pe 

preț ar scădea ar fi dacă cota obligatorie de achiziție ar depăși 100% din CV-urile emise cu atât de mult sau un număr suficient de ani 

încât să fie absorbit tot stocul deja acumulat). 

Întrucât în interiorul grupului de lucru s-a obiectat adeseori, pentru a bloca eliminarea termenului de valabilitate, că până la momentul 

introducerii duratei de valabilitate (OUG 88/2011) CV-urile se tranzacționau pe maxim și chiar și așa furnizorii întâmpinau dificultăți 

în a-și îndeplini cota (nu găseau CV-uri în piață), considerăm că este necesar să răspundem acestei obiecții: 

Realitatea invocată, fiind un fapt că furnizorii cumpărau pe maxim iar unii nu găseau nici așa, nu face altceva decât să confirme 

principiul cererii și ofertei invocat mai sus, deoarece:  

- la acel moment cota era mai mare sau cel puțin egală cu numărul de CV-uri emise, astfel încât: 

 conform cotei obligatorii de achiziție, niciodată nu rămâneau CV-uri pe stoc; 

 mai mult: furnizorii, pentru a fi siguri că nu ajung în situația de a fi penalizați, mizau pe practica creșterii cotei și achiziționau 

în exces, motiv pentru care alți furnizori nu mai aveau de unde achiziționa ceea ce crea presiune suplimentară la cumpărare. 

Astfel, în mod constant producătorii dețineau mai puține CV-uri decât doreau furnizorii. 

Într-un astfel de context piața era dezechilibrată în sens invers față de cum este acum, anume în sensul cererii, motiv pentru care prețul 

era constant pe maxim. Această tendință s-a menținut mult după introducerea limitării duratei de valabilitate, respectiv până la finele 

anului 2013 când au început să se facă simțite efectele cotelor obligatorii de achiziție din ce în ce mai mici față de CV-urile emise. 

Aceasta arată că situația nu era generată de durata de valabilitate nelimitată, întrucât a fost aceeași situație încă doi ani după 

introducerea limitării duratei de valabilitate prin OUG 88/2011.  

 

Așadar, modul în care a evoluat piața înainte de 2013 arată cât se poate de clar că și în piața de CV-uri a funcționat întotdeauna 

cunoscutul principiu al cererii și ofertei, în caz că existau îndoieli, principiu pe care îl invocăm și noi pentru a argumenta că simpla 

eliminare a duratei de valabilitate nu ar avea nici un efect asupra prețului.  

 

Deoarece adeseori se obiectează neargumentat, prin simpă negare, avem rugămintea de a nu fi luate în considerare decât obiecțiile 

argumentate. Așadar, dacă cineva nu este de acord cu raționamentul de mai sus îl rugăm să argumenteze punctual. 

 

Deoarece în cadrul grupului de lucru s-a vehiculat și posibilitatea prelungirii duratei de valabilitate în locul eliminării acesteia, 

subliniem că printr-o astfel de măsură s-ar obține o amânare corespunzătoare ca și timp, dar nu o rezolvare. De fapt, nu s-ar rezolva 

absolut nimic. În contextul politicii pe termen lung a unor cote obligatorii de achiziție insuficiente pentru preluarea tuturor CV-urilor 

de către furnizori, stocul de CV-uri nevândute va crește din ce în ce mai mult. Astfel, CV-urilor emise la un moment dat le va veni 

rândul la tranzacționare din ce în ce mai târziu, iar la un moment dat se vor anula înainte de a le veni rândul. Desigur, aceasta dacă 

tranzacțiile s-ar derula pe o piață ordonată. Pe actuala piață, PCBCV (PCCV fiind scoasă din uz), măsura ar avea impact 0. 

 

Întrucât ANRE a avertizat că în cazul eliminării duratei de valabilitate ar apărea posibilitatea ca unii dintre marii producători de 

regenerabile să manipuleze piața în sensul păstrării CV-urilor pe stoc pentru a genera în piață deficit de ofertă și, deci, creșterea 

prețului, pe lângă faptul că propunem, mai jos, ca o astfel de faptă să fie prevăzută ca infracțiune, propunem totodată și ca 

regulamentul de tranzacționare să prevadă mecanisme de prevenire a unor astfel de situații, cum ar fi: 

- obligația producătorilor de a introduce CV-urile la tranzacționare în maxim 5 zile de la data emiterii, în caz contrar acestea se vor 

anula. 

- ordinul de vânzare care nu se execută cel târziu in ziua în care s-a executat cel puțin un ordin de vânzare introdus ulterior primului 

se va suspenda de la tranzacționare. Participantul la piață al cărui ordin a fost suspendat astfel are dreptul să modifice prețul ordinului 

de maxim două ori. Ordinul astfel modificat se va reintroduce la tranzacționare cu data și ora exactă la care s-a efectuat modificarea 

(va relua ordinea de timp de ca și cum ar fi fost introdus la momentul  modificării). Dacă după fiecare modificare se repetă situația de 

a nu fi tranzacționat cel târziu până la finalul zilei de  tranzacționare în  care un ordin introdus ulterior lui (ultimei lui modificări) a fost 

executat, atunci   se anulează ordinul dimpreună cu cantitatea aferentă acestuia, considerându-se că participantul la piață nu are intenția 

reală de a vinde. 

De asemenea, este necesar ca regulamentul de tranzacționare să prevadă un număr maxim de CV-uri pe ordin, astfel încât cel care 

primește 1.000 de CV-uri pe lună să nu trebuiască să aștepte până când se execută un ordin anterior lui de 100.000, să zicem, ci 

execuția să fie distribuită într-un mod echitabil între participanți. 

E necesară și introducerea unui timp minim între ordine pentru fiecare participant la piață: cine a introdus un ordin îl poate introduce 

pe următorul peste minim 5 minute, în acest interval pot introduce ceilalți participanți. 

Considerăm că toate aceste aspecte ar complica o Ordonanță de Urgență în mod inutil, fiind rezolvabile prin regulamentul de 

tranzacționare, dar am considerat că este necesară menționarea lor ca răspuns la unele obiecții apărute în cadrul grupului de lucru. 
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 ART. 6 

(9^1) Obligaţia de achiziţie a certificatelor verzi de către furnizorii 

de energie electrică şi, respectiv, de la aceştia din urmă de către 

consumatorii de energie electrică, va rămâne în vigoare cel mult 

încă 3 ani după data expirării ultimei acreditări pentru schema de 

sprijin cu certificate verzi, respectiv până în ultima zi lucrătoare a 

anului 2034. 
Motivare: 
Față de textul din propunerea anterioară, pentru a răspunde obiecțiilor aduse în cadrul grupului de lucru (de ex.: obligația de achiziție 

trebui să expire la un moment dat), s-a menționat o dată limită până la care se aplică obligativitatea achiziționării de certificate verzi 

de către furnizorii și, în final, de către consumatorii de energie electrică. 

 

 ART. 6 

(9^2) ANRE va asigura calcularea cotei obligatorii de achiziție 

certificate verzi astfel încât să fie îndeplinite cumulativ 

următoarele condiții: 

- certificatele verzi intrate în posesia fiecărui producător să 

fie valorificate în maxim 3 ani de la data expirării acreditării 

respectivului producător, 

- cota obligatorie de achiziție aferentă fiecărui an de 

acreditare nu va putea fi mai mică de 70% din certificatele verzi 

emise și 

- în fiecare an numărul de certificate verzi incluse în cota 

obligatorie de achiziție să  fie cel puțin egal cu numărul de 

certificate verzi din anul anterior plus 3%. 
Motivare: 
Deoarece considerăm că investitorii nu au greșit cu nimic atunci când s-au angajat să facă investiții bazându-se pe legislația adoptată 

de Statul Român, considerăm că este necesară garantarea recuperării investițiilor. Desigur, înțelegând necesitatea unui impact 

suportabil pentru consumatorii finali, putem accepta ca recuperarea investițiilor să se realizeze pe o perioadă mai lungă decât cea 

prevăzută inițial cu condiția ca această perioadă să fie rezonabilă. 

 

 ART. 6 

(9^3) Certificatele verzi nevândute din vina participantului la piața 

de certificate verzi până la termenul menționat la alineatul (9^2) 

se anulează. 
Motivare: 
Această prevedere, care în opinia noastră nu este necesară, este doar o precauție/clarificare în sensul eliminării oricărei suspiciuni sau 

posibile dezbateri viitoare pe această temă. 

 
ART. 8 

(9)
3
 Tranzacţionarea certificatelor verzi este permisă numai 

producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de 

energie şi operatorilor economici prevăzuţi la art. 8 alin. (1), în 

mod transparent, centralizat şi nediscriminatoriu pe pieţele 

centralizate administrate de operatorul comercial al pieţei de 

energie electrică. 

ART. 8 

(9) Tranzacţionarea certificatelor verzi este permisă numai 

producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de 

energie şi operatorilor economici prevăzuţi la art. 8 alin. (1), în 

mod transparent, centralizat şi nediscriminatoriu exclusiv prin 

intermediul pieţei centralizate administrate de operatorul 

comercial al pieţei de energie electrică. 

Motivare: 
Considerând că: 

- unica modalitate de a asigura condiții concurențiale pe piața de certificate verzi constă în asigurarea unui acces egal la schema 

de sprijin prevăzută de legea 220/2008 pentru toți producătorii acreditați în conformitate cu prevederile legale; 

- piața contractelor bilaterale de certificate verzi (PCBCV), organizată prin ignorarea oricăror prevederi referitoare la manipularea 

de piață, abuzul de piață și folosirea de informații privilegiate (PCBCV neaducând în mod concret nici o diferență față de situația în 

care participanții ar tranzacționa certificatele verzi direct, fără intermedierea unei piețe "organizate"), nu a reușit să asigure condițiile 

impuse de lege, respectiv tranzacționare transparentă, centralizată și nediscriminatorie, întrucât: 
  în toate prevederile UE tranzacționarea transparentă se referă, în mod evident, la modalitatea/algoritmul de 

alocare/tranzacționare, acesta trebuind să asigure participanții la piață că toate considerentele avute în vedere la încheierea 

tranzacției sunt vizibile pentru orice participant la piață din informațiile publice, fie din cele difuzate în cadrul platformei de 

tranzacționare fie prin intermediul mass-media; astfel înțeleasă, transparența nu presupune nicidecum posibilitatea participanților 

de a se cunoaște reciproc, ci dimpotrivă.  
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În caz contrar, ar însemna că toate marile burse de valori reglementate (după modelul cărora funcționează și Bursa de Valori 

București și, din câte știm, nu au existat reclamații pentru lipsă de transparență față de mecanismul de tranzacționare al acesteia), 

sunt netransparente.  

Dar aceasta este evident fals. 

În realitate netransparentă este PCBCV.  

Afirmăm aceasta deoarece considerentele ce stau la baza tranzacțiilor încheiate rămân o enigmă pentru toți participanții exteriori 

tranzacției. De exemplu motivul pentru care un cumpărător alege un participant și nu altul, chiar când cel ales are preț mai mare. 

Atragem atenția asupra faptului că, în opinia noastră, indiferent care este frecvența unor astfel de situații, simplul fapt că modul de 

tranzacționare permite astfel de posibilități, precum și inexistența oricărei proceduri menite să le preîntâmpine, ar trebui să fie 

motive suficiente pentru ca autoritățile să ia măsuri de urgență. Cu atât mai mult dacă respectivele posibilități s-au și concretizat. 

 Condiția tranzacționării centralizate presupune ca întreaga cerere să se întâlnească cu întreaga ofertă într-un singur punct, 

acela stabilit de piață. Desigur, acest punct poate diferi de la un moment la altul, dar în fiecare moment el reflectă toată cererea și 

toată oferta. 

Prin spargerea pieței în mini-piețe, aceasta fiind urmarea organizării pieței pe bază de oferte inițiatoare care funcționează în 

paralel cu alte oferte inițiatoare, fără nici o legătură unele cu altele, nu este respectată nici condiția tranzacționării centralizate. 

Considerăm că este de ordinul evidenței că introducerea simplei obligativități a participanților de a se întâlni într-un loc anume, 

unul singur, și de a plăti o taxă de participare către administratorul acelui loc, nu poate însemna tranzacționare centralizată, 

sensul sintagmei fiind în mod vădit acela al unei întâlniri imparțiale între toată cererea și toată oferta. Or aceasta nu se poate 

asigura decât prin introducerea unor reguli și proceduri stricte prin care să se asigure imparțialitatea tranzacțiilor realizate, 

respectiv obiectivitatea criteriilor de cuplare cerere/ofertă. 

 În aceste condiții asigurarea unei tranzacționări nediscriminatorii devine o misiune imposibilă, aceasta fiind, de fapt, rezultatul 

asigurării transparenței și centralizării (precum și scopul lor). 

 

Iată câteva prevederi ce vin să confirme cele de mai sus, extrase din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului 

din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, directiva la care regulamentul aplicabil OPCOM face referire în mod 

repetat (Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea şi 

transparenţa pieţei angro de energie) (sublinierile ne aparțin):  

Expunerea de motive, alineat (49): Autorizația referitoare la exploatarea unei piețe reglementate ar trebui să includă orice activitate care 

are legătură directă cu afișarea, prelucrarea, executarea, confirmarea și notificarea ordinelor, din momentul în care acestea  sunt primite 

de piața reglementată și până în momentul în care sunt transmise pentru finalizare ulterioară […]. Tranzacțiile pe care membrii sau 

participanții le încheie în mod bilateral și care nu îndeplinesc toate obligațiile stabilite pentru o piață reglementată sau un MTF în temeiul 

prezentei directive ar trebui considerate ca tranzacții încheiate în afara unei piețe reglementate […]. (conceptul de MTF nu prezintă 

interes în contextul nostru). 

De reținut că în contextul piețelor reglementate se discută despre ordine și nu despre oferte. 

Iar la Articolul 39, Cerințe organizatorice: 
[…] 

(b) să fie dotate în mod corespunzător pentru gestionarea riscurilor la care sunt expuse, să instituie facilități și sisteme adecvate care să le 

permită să identifice toate riscurile semnificative ce pot compromite buna lor funcționare și să aplice măsuri efective de diminuare a 

riscurilor; 

[…] 

(d) să adopte norme și proceduri transparente și nediscreționare care să asigure o tranzacționare echitabilă și ordonată și care să fixeze 

criterii obiective în vederea executării eficiente a ordinelor; 

 

Așadar, având în vedere cele mai sus prezentate: 

Propunem, ca unică modalitate de satisfacere a condițiilor transparenței, centralizării și nediscriminării enunțate la art. 8. alineat (9), 

precum și, implicit, de prevenire a posibilităților de manipulare a piețelor de certificate verzi și a interferenței acesteia cu piața de 

energie electrică, eliminarea PCBCV.  

Aceasta deoarece este practic imposibil de imaginat o piață de contracte bilaterale care să satisfacă criteriile enunțate la art. 8. alineat 

(9), conceptele fiind prin definiție incompatibile.  

Solicitarea noastră asumă, desigur, și principiul că, fiind în discuție o subvenție directă plătită de aproape toți cetățenii români, 

criteriile enunțate la art. 8. alineat (9), sunt mai importante decât existența în sine a unei piețe de bilaterale. Beneficiile colective aduse 

de aceasta sunt nule, fiind, în schimb, evident că aceasta aduce beneficii unora dintre participanți în detrimantul celorlalți.  

Cum s-a arătat și mai sus, eșecul implementării unor proceduri de tranzacționare echidistante echivalează cu direcționarea fondurilor 

mai mult către unii producători și mai puțin către alții, transformarea subvenției pentru producător în subvenție pentru unii furnizori și 

alte anomalii ale pieței, toate cu participarea tacită a autorităților statului care, deși informate încă de la începutul anului 2015, nu au 

întreprins încă nimic pentru remedierea situației. 

 
 ART. 8 

(10) În maxim 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei 

Ordonanţe de Urgenţă a Guvernului piaţa centralizată menţionată 

la alineatul precedent se va reorganiza ca sistem de tranzacționare 

http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=164048&datavig=2015-10-29&datav=2015-10-29&dataact=&showLM=&modBefore=
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sub formă de registru de ordine cu tranzacționare continuă, pe 

bază de ordine de tranzacţionare denominalizate, ce se execută pe 

criterii de prioritate în funcţie de preţul solicitat şi de momentul 

introducerii ordinului de tranzacţionare.  

 

Motivare: 
Piața centralizată de certificate verzi (PCCV) este singura care satisface, de fapt, criteriile transparenței, centralizării și 

nediscriminării enunțate la art. 8. alineat (9), dar, începând cu anul 2014, aceasta a devenit practic nefuncțională ca urmare a: 

- contextului ce a favorizat preferința participanților către o piață care permite înțelegeri netransparente, preferință apărută începând 

cu anul 2014 pe fondul presiunii la vânzare generată de cotele obligatorii de achiziție tot mai mici față de masa de certificate verzi 

emise; așadar, pentru participanții cumpărători a apărut posibilitatea de a extinde negocierea sub limita minimă legală a prețului; 

- existența PCBCV a făcut posibilă această negociere, respectiv: plasarea CV-urilor primite în proporție de 100%, dar la un preț mai 

mic, discount-ul reglându-se prin diverse forme (energie electrică sau alte contracte); 

- PCCV, prin algoritmul de alocare pro rata, ar fi echilibrat în mod corect CV-urile emise fără acoperire în cota obligatorie de 

achiziție, respectiv pierderile, între participanții la piață. Tocmai din acest motiv, tot mai mulți producători au preferat PCBCV, unde 

se putea vinde tot, chiar dacă la preț mai mic decât cel minim prevăzut de lege și chiar dacă prin aceasta erau prejudiciați ceilalți 

participanți la piață (cererea pentru CV-urile acestora diminuându-se proporțional sub nivelul cotei obligatorii de achiziție).  

 

Deși PCCV satisface principiile unei piețe cu adevărat reglementate, chiar dacă PCBCV s-ar desființa, totuși PCCV prezintă alte 

dezavantaje, de ordin birocratic. Cel mai important este acela că fiecare participant vânzător e nevoit să reintroducă la tranzacționare, 

pentru fiecare sesiune, întreaga cantitate de certificate verzi disponibilă. De aici apare un alt dezavantaj: totalul ofertat fiind foarte 

mare, adeseori participanții de mici dimensiuni ajung să vândă cantități insignifiante sau nimic (dacă rata de alocare e de 1/100 atunci 

în loc de 100 de CV-uri vinzi unul, dar dacă aveai la vânzare mai puțin de 50 nu vinzi niciunul, iar data viitoare le reintroduci pe toate 

plus cele nou primite și, din nou, in cel mai bun caz, poate vinzi unul). Desigur, așa funcționează în momentul de față datorită 

influenței arătate a PCBCV.  

Acest algoritm considerăm că este nepotrivit pentru necesitățile pieței de CV-uri, motiv pentru care propunem înlocuirea acestuia cu  

sistemul registru de ordine cu tranzacționare continuă, bazat pe ordine de tranzacționare denominalizate, ce se execută în funcție de 

ordinea de merit (preț și timp) și rămân active în piață până la executare. Modelul propus este similar cu cel funcțional la BVB piața 

REGS, cu unele adaptări cf. propunerilor prezentate în motivarea de la art. 6 alineat (9). 

 

 ART. 8 

(11) Pentru piața centralizată menţionată la alineatul precedent 

Societatea Comercială "Operatorul Pieţei de Energie Electrică - 

OPCOM" - S.A. va avea rol de Contraparte Centrală. 

Motivare: 
Sub acest aspect propunem modelul de tranzacționare uzual pentru PZU, un model pe care majoritatea covârșitoare a participanților îl 

consideră de succes întrucât conferă maximă siguranță tranzacțiilor și minimă birocrație. 

Considerăm că această prevedere este esențială pentru diminuarea birocrației și asigurarea unei piețe civilizate. În cazul în care nu se 

acceptă această modificare participanții vor fi nevoiți să încheie și de acum înainte zeci și uneori chiar sute de contracte, fiind împinși 

spre o birocrație excesivă, ceea ce considerăm că nu este normal.  

Dacă OPCOM nu poate asigura această condiție, atunci propunem ca ANRE să scoată la licitație serviciul de tranzacționare a CV-

urilor impunând această condiție prin caietul de sarcini. 

 
 ART. 8 

(12) Responsabilitatea implementării prevederilor de la alineatele 

(9)-(11) revine ANRE și  Societății Comerciale "Operatorul Pieţei 

de Energie Electrică - OPCOM" - S.A. Pentru asigurarea unei cât 

mai bune implementări regulamentul de tranzacționare și 

procedurile elaborate de cele două instituții menționate vor fi 

avizate de ASF în calitate de autoritate financiară competentă în 

materie de sisteme de tranzacționare a instrumentelor financiare, 

avându-se în vedere că unul din obiectivele principale ale 

mecanismului de tranzacționare este asigurarea unui acces egal al 

producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de 

energie acreditați în conformitate cu prezenta lege la cota 

obligatorie de achiziție stabilită pentru fiecare an în care se aplică 

schema suport cu certificate verzi prevăzută de prezenta lege. 

Motivare: 
Acest alineat considerăm că nu necesită o motivare suplimentară față de cele deja prezentate anterior, fiind o urmare rațională a 

acestora.  
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ART. 10  

(1) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de 

energie şi furnizorii vor tranzacţiona certificatele verzi pe piaţa 

centralizată a certificatelor verzi, precum şi pe piaţa contractelor 

bilaterale a certificatelor verzi. 

 

ART. 10 

(1) Certificatele Verzi emise începând cu data intrării în vigoare a 

prezentei Ordonanţe de Urgenţă a Guvernului se vor tranzacţiona 

exclusiv prin intermediul pieţei centralizate a certificatelor verzi. 

Până la data implementării noului mecanism de tranzacționare 

conform  prevederilor de la articol 8 alineat (10) certificatele verzi 

se vor tranzacționa exclusiv prin intermediul pieței centralizate de 

certificate verzi, așa cum este aceasta organizată la momentul 

intrării în vigoare a prezentului act normativ. 
Motivare: 
Modificarea acestui alineat considerăm că nu necesită o motivare suplimentară față de cele deja prezentate anterior, fiind în 

conformitate cu acestea, în special cu motivarea modificărilor/introducerilor unor noi alineate de la articolul 8 alineatele (9) și (10). 

 
ART. 10 

(2) Cadrul de tranzacţionare a certificatelor verzi pe piaţa 

certificatelor verzi este asigurat de Societatea Comercială 

"Operatorul Pieţei de Energie Electrică - OPCOM" - S.A., ca 

operator al pieţei de energie electrică, conform reglementărilor 

ANRE. 

ART. 10 

(2) Cadrul de tranzacţionare a certificatelor verzi este asigurat de 

Societatea Comercială "Operatorul Pieţei de Energie Electrică - 

OPCOM" - S.A., ca operator al pieţei de energie electrică, 

conform reglementărilor ANRE şi ASF, în mod concurenţial, 

transparent si nediscriminatoriu, în conformitate şi cu prevederile 

de la articolul 8 alinetele (10) și (12), astfel încât să fie asigurat 

accesul egal al producătorilor de energie electrică din surse 

regenerabile de energie acreditați în conformitate cu prezenta lege 

la cota obligatorie de achiziție de certificate verzi stabilită pentru 

fiecare an de acreditare. Având în vedere prevederile articolului 

(2) litera (h) şi ale legii 297/2004, Societatea Comercială 

"Operatorul Pieţei de Energie Electrică - OPCOM" - S.A. va face 

toate demersurile pentru ca piaţa de certificate verzi să devină 

entitate supravegheată de ASF.  
Motivare: 
Modificarea acestui alineat considerăm că nu necesită o motivare suplimentară față de cele deja prezentate anterior, fiind în 

conformitate cu acestea, în special cu motivarea modificărilor/introducerilor unor noi alineate de la articolul 2 literele a^1) și h). 

 
 ART. 10 

(2^1) Este interzisă condiţionarea / asocierea la tranzacţionare a 

certificatelor verzi de/cu tranzacţionarea oricărui alt bun sau 

serviciu. Prin asociere se înţelege încheierea unui singur contract 

prin care sunt comercializate mai multe bunuri sau servicii printre 

care şi certificate verzi. Prin condiţionare se înţelege încheierea 

unuia sau mai multor contracte al căror scop comercial este 

tranzacţionarea certificatelor verzi în afara limitelor de preţ 

prevăzute la articolul 11 alineatul (1). 

Motivare: 
Deși mecanismul de piață propus, după modelul celor funcționale la Bursa de Valori București sau Bursa de Mărfuri Sibiu, de 

principiu elimină prin el însuși posibilitatea unor astfel de tranzacții, considerăm că este necesară menționarea explicită a interdicției 

de la acest alineat, pentru a face evident, chiar prin textul legii, de ce piața trebui organizată pe baza principiilor enunțate prin actul 

normativ propus și nu pe altele, precum, de exemplu, cele în vigoare. 

De asemenea, prevederea este necesară și pentru a-i determina pe cei care au în derulare astfel de contracte să reevalueze consecințele, 

luând în considerare și sancțiunile propuse la articolele 30 alineatele (1) litera c) și (3̂1), precum și la articolul 31, și să renunțe la 

aceste contracte de bună voie. 

 
 ART. 10 

(2^2) În conformitate cu articolul 10 alineatul (2), se interzice 

transferul certificatelor verzi de la producător la furnizor sau de la 

un furnizor la altul prin orice altă modalitate decât prin 

intermediul pieţei centralizate de certificate verzi. Această 

interdicţie include şi transferul direct în cadrul aceluiași operator 

economic pentru operatorii care deţin atât licenţa de producere 

energie electrică cât şi licenţa de furnizare energie electrică. Orice 

alte prevederi legale contrare prezentului alineat se abrogă. 
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Motivare: 
Precizăm că interdicția tranzacționării inhouse (de la producător la furnizor în cadrul aceleiași firme) funcționează și în actuala formă 

a Legii 220/2008, aceasta neprevăzând nici o altă manieră de tranzacționare a certificatelor verzi decât cea precizată la articolul 8 

alineatul (9), deci exclusiv prin intermediul piețelor centralizate, cu singura excepție prevăzută de articolul II din Legea 

23/14.03.2014. Cu toate acestea Legea nu a fost niciodată respectată, practica transferării certificatelor verzi inhouse de la producător 

la furnizor fiind uzuală.   

Este adevărat, totodată, că în contextul existenței PCBCV, funcționarea efectivă a acestei interdicții ar fi însemnat fie: 

- discriminarea celor cu dublă licență (producător și furnizor pe o singură societate) față de producătorii și furnizorii aflați în același 

grup, dar ca societăți comerciale diferite,  

fie: 

- acceptarea, prin intermediul PCBCV, a unor tranzacții în care aceeași societate comercială era și vânzător și cumpărător, ceea ce ar 

fi făcut evident ridicolul situației (ceea ce nu este cazul dacă transferul se realizează prin intermediul PCCV, caz în care s-ar putea 

ajunge în aceeași situație însă ca urmare a unei repartiții pe criterii obiective). 

 

Pentru a înțelege situația micilor producători de ESRE, propunem următorul exercițiu imaginar: să presupunem că ar fi existat un 

singur FUI la nivel de țară și toți consumatorii erau la acesta. Unicul FUI lua și licență de producere și construia centrale de producere 

ESRE conform unui plan de business în care, la o cotă obligatorie de achiziție de minim 90% din CV-urile emise, propriile centrale să 

asigure CV-urile pentru toți consumatorii săi (respectiv toți consumatorii).  

În astfel de circumstanțe nefericite cererea de certificate verzi pentru toți ceilalți producători de ESRE ar fi evolut astfel: 

- 10%, dacă  cota obligatorie de achiziție ar fi fost de 100% din certificatele verzi emise (producătorul FUI ar fi trebuit să 

achiziționeze din piață doar diferența de 10%), 

- 0%, dacă cota obligatorie de achiziție ar fi fost de 90% din certificatele verzi emise (producătorul FUI se închidea intern). 

- (- 10%), dacă cota obligatorie de achiziție ar fi fost de 80% din certificatele verzi emise (în anul următor o cotă de 100% abia le-ar 

fi asigurat preluarea surplusului de 10% din anul precedent).  

 

Desigur, din fericire nu ne aflăm chiar în această situație, întrucât nu toți FUI-i și-au construit centrale de ESRE. Dar o bună parte 

dintre ei au făcut-o, în stil mare și foarte mare, iar aceia au acces prioritar la proprii lor consumatori pentru vânzarea propriilor lor 

certificate verzi, exact după principiul descris mai sus. Acest acces prioritar funcționează după cum s-a arătat: 

-  fie până la epuizarea portofoliului propriu de certificate verzi realizate de producătorul propriu, caz în care se fac achiziții din 

piață doar pentru restul de cotă obligatorie de achiziție (deci ceilalți producători se luptă, de fapt, doar pentru acest rest), 

- fie până la epuizarea cotei ce revine furnizorului, caz în care nu se mai achiziționează nimic din piață, iar respectivul producător 

devine, culmea, și vânzător, diminuând și mai mult șansa celorlalți de a accede la cota rămasă. 

Prin acest mecanism, în opinia noastră profund incorect, posibil grație reglementărilor în vigoare pe piețele “transparente, centralizate 

și nediscriminatorii” organizate în țara noastră, în condițiile unei cote pentru anul 2016 ce acoperă doar 60% din certificatele verzi 

emise, conform Ordinului ANRE 183/2015, micilor producători le revine o cotă drastic diminuată sau chiar 0. 

 

Aceasta este principala cauză pentru care micii producători, mulți ca număr, sunt dispuși la discount-uri substanțiale, cel mai adesea 

prin intermediul energiei electrice (malformând și piața de energie electrică, PCCB-LE), dar nu numai, pentru a reuși să vândă măcar o 

parte din certificatele verzi emise. 

 

Reiterăm cu această ocazie că, în opinia noastră, simpla existență, pur teoretică, a acestei breșe în legislația în vigoare ar 

trebui să fie absolut suficientă pentru ca autoritățile să ia măsuri preventive, fără a fi necesar ca faptele să se producă efectiv. 

În cazul nostru faptele se produc de peste 1 an, cu știința tuturor, dar măsurile întârzie să apară. 

Prin aceasta considerăm că am răspuns obiecției doamnei Ministru Secretar de Stat Rodica Popescu, obiecție în conformitate cu care 

singura soluție este să sesizăm autoritățile.  

Pe lângă faptul că propunerile de modificare a Legii 220/2008 au fost transmise tuturor participanților la grupul de lucru în data de 

13.01.2016, deci inclusiv ANRE, aceasta fiind prin ea însăși o sesizare a autorităților, pe lângă faptul că a fost transmisă adresă de 

sesizare către Consiliul Concurenței și ANRE încă de la începutul anului 2015 (menționată în adresa de înaintare a prezentului 

document, transmisă și în data de 13.01.2016) și cu atât mai mult cu cât răspunsul autorităților este că au cunoștință de astfel de 

practici, dar sunt dificil de demonstrat, considerăm că este evident că prima măsură care trebui luată este modificarea prin Lege a 

mecanismelor de piață, astfel încât prejudiciile și efectele indezirabile să fie limitate pe cât posibil.  

 

În momentul de față majoritatea participanților la piață a ajuns la concluzia că astfel de practici, deși evident ilegale, nu vor fi 

niciodată nici sancționate, nici îndreptate. Ceea ce are ca efect generalizarea fenomenului. 

 
 ART. 10 

(2^3) Instrumentele financiare derivate având ca activ suport 

certificate verzi pot fi tranzacţionate la iniţiativa şi prin grija 

părţilor interesate si în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Motivare: 
Considerăm că această specificare nu necesită nici o altă explicație, fiind doar o clarificare. 
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 ART. 10 

(2^4) ANRE, ASF şi Societatea Comercială "Operatorul Pieţei de 

Energie Electrică - OPCOM" - S.A. în calitate de operator al 

pieţei de energie electrică responsabil şi pentru asigurarea cadrului 

de tranzacţionare a certificatelor verzi, vor lua toate măsurile 

pentru a asigura un cadru de reglementare care să asigure 

respectarea prevederilor de la alineatele (2), (2^1) și (2^2); 

Motivare: 
Considerăm că motivările deja prezentate, dacă sunt acceptate, sunt suficiente și pentru acceptarea acestei propuneri. 

 
 (2^5) ANRE, ASF şi Societatea Comercială "Operatorul Pieţei de 

Energie Electrică - OPCOM" - S.A. în calitate de operator al 

pieţei de energie electrică responsabil şi pentru asigurarea cadrului 

de tranzacţionare a certificatelor verzi, în conformitate cu 

prevederile de la alineatul (2), (2^1) și (2^2) vor lua toate 

măsurile pentru a asigura un cadru de reglementare care să nu 

permită manipularea de piaţă, abuzul de piaţă, abuzul de poziţie 

dominantă şi nici o altă formă de folosire a mecanismelor de piaţă 

în scopul denaturării concurenţei şi a regulilor de bună formare a 

preţului pe piaţa centralizată de certificate verzi, inclusiv prin 

folosirea sau divulgarea către alţii de informaţii care nu sunt 

publice în scopul obţinerii de profit sau al limitării pierderilor. 

Motivare: 
Subliniind că lipsa unei astfel de prevederi din legislația inițială a fost un accident nefericit, credem că un instrument financiar ce 

servește drept vehicul pentru încasarea unei subvenții plătite de aproape orice cetățean al statului ar trebui să beneficieze de un cadru 

de tranzacționare mai presus de orice îndoială. Din păcate suntem nevoiți să admitem că aceasta nu s-a întâmplat. 

Facem această propunere în speranța că autoritățile se vor hotărî să aducă piața de certificate verzi la standardele europene de 

transparență. Chiar dacă acest sistem nu este reglementat la nivelul Uniunii Europene, există suficiente modele pentru cum ar trebui să 

funcționeze. Ne referim aici în primul rând la reglementările din domeniul piețelor de capital cu care certificatele verzi sunt întru totul 

compatibile (Directiva 2004/39/CE și Regulamentul (CE) nr. 1287/2006 de punere în aplicare), dar avem în vedere și reglementările 

din domeniul pieței angro de energie (în special Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011) direct aplicabil OPCOM. 

 

Atragem atenția asupra faptului că, în România, prevederile pieței de capital (Legea 297/2004 cu modificările și completările 

ulterioare, regulamentele emise de autoritatea de reglementare și procedurile operatorilor de piață pentru aplicarea acesteia), deși 

privesc un număr foarte mic de participanți la piață, profesioniștii și investitorii la bursă din România fiind practic o minoritate 

neglijabilă față de numărul consumatorilor de energie electrică plătitori de CV-uri, aceste prevederi sunt mult mai stricte, mai 

prevăzătoare și cu sancțiuni mult mai dure decât cele din piața de CV-uri și chiar decât cele din piața de energie electrică.  

În vreme ce în primul caz e vorba despre alegerea liberă a cetățenilor de a lucra în cadrul pieței de capital sau de a fi investitori la 

bursă, în cazul nostru cetățenii (aproape toți) sunt plătitori de certificate verzi prin efectul legii. 

 

Mai adăugăm doar că Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 recomandă în mod cât se poate de explicit ca sancțiunile pentru faptele 

menționate la acest alineat să fie aceleași cu cele aplicabile acelorași fapte săvârșite în cadrul pieței de capital, conform Expunerea de 

motive alineatul (31): 
(31) Este important ca sancțiunile pentru nerespectarea prezentului regulament să fie proporționale, eficiente și cu efect de  descurajare și 

să reflecte seriozitatea încălcărilor, daunele cauzate consumatorilor și eventualele beneficii obținute de pe urma tranzacțiilor bazate pe 

informații privilegiate și a manipulării pieței. Sancțiunile în cauză ar trebui aplicate în conformitate cu legislația națională. Ținând seama 

de interacțiunile existente între tranzacțiile cu produse derivate pe energie electrică și gaze naturale și tranzacțiile efective cu energ ie 

electrică și gaze naturale, sancțiunile pentru nerespectarea prezentului regulament trebuie să fie similare celor adoptate de  statele membre 

la implementarea Directivei 2003/6/CE [….]. 

Legislația națională prin care s-au transpus prevederile Directivei 2003/6/CE privind abuzul de piață este Legea 297/2004. Aceasta din 

urmă conține un titlu special dedicat abuzului de piață (Titlul VII), precum și infracțiuni specifice pentru manipularea de piață și 

utilizarea de informații privilegiate. 

 
 ART. 10 

(2^6) Termenii de “manipulare de piaţă”, “abuz de piaţă”, “abuz 

de poziţie dominantă”, “informaţii privilegiate” se definesc în 

conformitate cu Directiva 2003/6/CE privind abuzul de piață 

transpusă în legislația națională prin Legea 297/2004 cu 

modificările și completările ulterioare. 

Motivare: 
Completare la alineatul precedent. 

http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=164048&datavig=2015-10-29&datav=2015-10-29&dataact=&showLM=&modBefore=
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=164048&datavig=2015-10-29&datav=2015-10-29&dataact=&showLM=&modBefore=
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ART. 30

4
 

(1) Constituie contravenţie următoarele fapte: 

c) tranzacţionarea certificatelor verzi la preţuri care nu se 

încadrează în limitele stabilite la art. 11; 

ART. 30 

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte: 

c) tranzacţionarea certificatelor verzi la preţuri care nu se 

încadrează în limitele stabilite la art. 11, inclusiv în situaţiile 

prevăzute la articolul 10 alineatul (2^1). 

Motivare: 
De observat că prevederile de la acest alineat, în forma propusă spre modificare, nu fac altceva decât să detalieze/particularizeze 

prevederile de la punctul c) în vigoare, menţionând situaţii pe care legiuitorul nu le-a putut prevedea în mod concret iniţial, dar pe care 

le-a prevăzut la modul general. 

 
 ART. 30 

c^1) Nerespectarea prevederilor de la articolele 8 alineat (9), 

precum și 10 alineatele (1) și (2^2). 

Motivare: 
Se introduce o nouă contravenție, anume pentru tranzacțiile efectuate în afara pieței reglementate. 

 
ART. 30 

(2)
5
 Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. c), d), e) şi f) se 

sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei, în cazul 

persoanelor fizice, şi cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei, 

în cazul persoanelor juridice. 

ART. 30 

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. d), e) şi f) se 

sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei, în cazul 

persoanelor fizice, şi cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei, în 

cazul persoanelor juridice. 

Motivare: 
Contravenţiile prevăzute la alineat (1) litera  c) (împreună cu cele de la litera c^1)) se prevăd la un alineat separat, nou introdus, 

alineatul (3^1). 

 
 ART. 30 

(3^1) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din 

Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

contravenţiile prevăzute la alineat (1) literele c) și c^1) se 

sancţionează cu amendă egală cu produsul dintre numărul de 

certificate verzi tranzacţionate şi valoarea de 110 Euro pentru 

fiecare certificat verde tranzacţionat, calculată în lei la valoarea 

medie a cursului de schimb stabilit de Banca Naţională a 

României pentru luna decembrie a anului precedent.  

Motivare: 
Majorarea sancţiunii propusă are sensul de a elimina o practică ce a devenit foarte frecventă în piaţa de certificate verzi, chiar dacă 

ilegală şi cu efecte foarte păgubitoare pentru ceilalţi participanţi, şi pe care sancţiunile deja prevăzute nu au reuşit să o descurajeze. De 

altfel acestea nu au fost niciodată aplicate, din câte știm. 

 
 ART. 30 

(3^2) Intră sub incidenţa alineatului precedent orice tranzacţie 

care se încadrează la alineatul (1) litera c), efectuată după intrarea 

în vigoare a prezentei Ordonanţe de Urgenţă a Guvernului, 

indiferent de momentul încheierii contractelor aflate sub incidenţa 

prevederilor de la articolul 10 alineatul (2^1); 

Motivare: 
Considerăm că această specificare nu necesită nici o altă motivare, fiind doar o clarificare. 

 

 ART. 31 

În conformitate cu articolul 279 din Legea 297/2004 privind piața 

de capital, precum și cu articolul 3 alineatele (1), (2), articol 4 

alineatele (1)-(3) si articol 5 din  Regulamentul (UE) nr. 

1.227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 

octombrie 2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de 

energie, aplicat corespunzător pentru piaţa de certificate verzi, 

constituie infracţiuni faptele prevăzute la articolul 10 alineatele 

http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=164048&datavig=2015-10-29&datav=2015-10-29&dataact=&showLM=&modBefore=
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=164048&datavig=2015-10-29&datav=2015-10-29&dataact=&showLM=&modBefore=
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(2̂6) şi (2̂6) și se sancţionează cu închisoare de la 6 luni la 5 ani 

sau cu amendă. Tentativa se pedepsește. 

Motivare: 
Introducerea infracţiunilor prevăzute la Articolul 31 corespunde infracţiunilor prevăzute în Legea pieţei de capital nr. 297/2004 la 

articolul 279 alineat b), precum şi recomandărilor Parlamentului European şi ale Consiliului pentru piaţa de energie electrică, după 

cum s-a menţionat în cadrul articolului. 

În acest sens vezi și precizările de la motivarea introducerii alineatului (2^6) de la articolul 10. 

 

PROPUNERI DE MODIFICARE A LEGII 23/14.03.2014 
Articolul II 

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, producătorii 

de energie electrică din surse regenerabile de energie care deţin 

grupuri/centrale electrice care beneficiază de sistemul de 

promovare, cu puteri instalate de cel mult 1 MW pe producător 

şi 2 MW pe producător pentru cogenerare de înaltă eficienţă pe 

bază de biomasă, pot încheia contracte bilaterale de 

vânzare/cumpărare a energiei electrice şi a certificatelor verzi 

negociate direct numai cu furnizorii consumatorilor finali, prin 

excepţie de la regula tranzacţionării centralizate a acestora. 

Articolul II 

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, producătorii 

de energie electrică din surse regenerabile de energie care deţin 

grupuri/centrale electrice care beneficiază de sistemul de 

promovare, cu puteri instalate de cel mult 1 MW pe producător şi 

2 MW pe producător pentru cogenerare de înaltă eficienţă pe bază 

de biomasă, pot încheia contracte bilaterale de vânzare/cumpărare 

a energiei electrice negociate direct numai cu furnizorii 

consumatorilor finali, prin excepţie de la regula tranzacţionării 

centralizate a acesteia. 

Motivare: 
Considerăm că această specificare nu necesită nici o altă motivare, fiind doar o conformare față de modificările propuse, în special la 

art. 8 alineat (9), art. 10 alineatele (1), (2^1), (2^2), (2^4). 

 

                                                 
1
 S-a luat în considerare varianta consolidată a Legii nr. 220/2008 republicată în temeiul art. II din Legea nr. 139/2010, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru varianta consolidată s-a recurs la 

serviciile LEGIS. La articolele pentru care am  propus modificări şi care au mai suferit modificări faţă de forma republicată, s-a menţionat, în 

notele de final de mai jos, actul normativ şi articolul prin care s-au adus respectivele modificări/completări. 
2
 Alin. (9) al art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 

martie 2014. Forma prezentată este cea în vigoare. 
3
 Alin. (9) al art. 8 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL 

OFICIAL nr. 335 din 7 iunie 2013. 
4
Art. 30 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  nr. 88 din 12 octombrie 2011, publicată în MONITORUL 

OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011.  
5
 Alin. (2) al art. 30 a fost modificat de pct. 9 al art. 6 din LEGEA nr. 122 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 

iunie 2015. 

 

 

 

 

 

  05.02.2016, 
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Către:         

Comisia economică, industrii şi servicii,  Senatul României 

În atenția:  

Domnului Președinte Nazare – Eugen ȚAPU 

 Domnului Vicepreședinte Trifon BELACURENCU 

 

 București 16.02.2016 

Stimate domnule Președinte, stimate domnule Vicepreședinte, 

Asociația Română pentru Microhidroenergie din România – ArmHE a luat act de propunerea 

legislativă de modificare şi completare a Legii nr.123/2012 a energiei electrice şi gazelor naturale, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 485 din 16.07/2012, cu modificările şi completările ulterioare.  

Întrucât dorim ca și organizația noastră să-și aducă aportul la îmbunătățirea legislației ce 

reglementează domeniul energiei electrice, legislație de care suntem direct afectați, vă rugăm luați 

în considerare propunerile noastre de modificare şi completare a Legii nr.123/2012.  

Deasemenea ne exprimăm pe această cale intenția de a ne implica în dezbaterile din grupul de lucru, 

motiv pentru care vă rugăm să ne înscrieți pe lista participanților la ședințele Comisiei economice, 

industrii şi servicii a Senatului României ce vor avea pe ordinea de zi dezbaterea modificărilor la 

Legea 123/2012 și să ne comunicați procedura și programul de participare. 

 

Cu deosebită considerație, 

Președinte ARmHE, 

Prof. Univ.  Bogdan POPA 

 

 
 

 

 

Mail: bogdan.popa@rosha.ro 

Mobil: 0720 528 266 

 

Sau:  

 

dl. Mihai Vultureanu, reprezentant 

Mail: mvultur2001@yahoo.com 

Mobil: 0724543610 

mailto:bogdan.popa@rosha.ro
mailto:mvultur2001@yahoo.com
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PROPUNERI DE MODIFICARE A LEGII NR. 123/2012 

A ENERGIEI ELECTRICE SI GAZELOR NATURALE 

 

Forma prezentă Propunere modificare 
 

ART. 10  

Categoriile de autorizaţii şi licenţe 

(2) Autoritatea competentă emite licenţe pentru: 

f) administrarea pieţelor centralizate - se acordă o 

singură licenţă pentru operatorul pieţei de energie 

electrică şi una pentru operatorul pieţei de 

echilibrare 

ART. 10  

Categoriile de autorizaţii şi licenţe 

(2) Autoritatea competentă emite licenţe 

pentru:  

f) administrarea piețelor organizate de energie 

electrică. Prevederile ANRE privitoare la 

necesitatea punerii în aplicare a anumitor 

mecanisme și/sau instrumente de 

tranzacționare în sensul creșterii transparenței 

și îmbunătățirii concurenței vor fi aduse la 

îndeplinire de Societatea Comercială 

"Operatorul Pieţei de Energie Electrică - 

Opcom" - S.A. în calitatea acestuia de operator 

al pieței de energie electrică.  Prevederile 

ANRE privitoare la necesitatea punerii în 

aplicare a anumitor mecanisme de 

tranzacționare în sensul reducerii 

posibilităților de manipulare a pieței sau de 

abuz de poziție dominantă asupra pieței de 

energie electrică vor fi aduse la îndeplinire de 

toti operatorii licențiați. 

f̂1) se acordă o singură licență pentru 

operatorul pieței de echilibrare. 

Motivarea propunerii de modificare: 
1. Considerăm că nu există nici o rațiune constituțională și/sau concurențială pentru acordarea unui 

monopol de stat pentru operarea pieței de energie electrică. Dimpotrivă, considerăm că operarea unei 

astfel de piețe ar trebui să fie un drept al oricărei persoane în anumite conditii prestabilite, și că nu 

există nici un motiv rațional pentru restricționarea acestui drept. Exercitarea unui astfel de drept de 

către mai multe persoane ar avea doar efecte benefice, în sensul creării unui mediu mai concurențial 

si mai transparent pe un segment de importanță  majoră pentru economie. 

2. Considerăm că până la momentul de față monopolul S.C. OPCOM S.A. pe piața organizată de 

energie electrică a avut mai mult efecte negative decât pozitive. Printre acestea enumerăm: 

- Atitudinea ne-comercială a operatorului de piață în relația cu participanții la piată, ca urmare a: 

o Lipsei de interes a operatorului în a atrage noi participanți, in condițiile în care toți 

participanții sunt obligați să tranzacționeze prin intermediul său, 

o Lipsei posibilității reale a participanților de a-și alege piața potrivită pentru necesitățile 

lor, , aceștia fiind în situația de a fi obligați să tranzacționeze prin intermediul S.C. 

OPCOM S.A. și în maniera stabilită de aceasta, inclusiv să accepte măsuri 

discrecționare, dezavantajoase pentru o parte dintre participanți, precum: 

 Imposibilitatea de a tranzacționa profilat (se poate tranzacționa doar: bandă, 

bandă de vârf sau bandă de gol), 

 Imposibilitatea de a tranzacționa cantități cu mai mult de o zecimală pe interval 

orar (în condițiile în care prognozele se dau către piața de echilibrare cu 3 

zecimale), 

 Imposibilitatea de a tranzacționa cantități mai mici de 1 MWh/interval orar etc. 

Această atitudine este vizibilă cel mai adesea pentru participanți prin: 
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o lipsa oricărei încercări a operatorului de a-i implica în procesul de 

elaborare/îmbunătătire a mecanismelor de tranzacționare,  

o lipsa de receptivitate a operatorului față de carențele pieței, 

o absența unor modernizări minimale a mecanismelor de tranzacționare în ultimii ani 

pentru oricare dintre piețele operate. De ex.: 

 Obiecții pentru PCCB: 

 ofertele se transmit în continuare fizic, în plic; 

 ofertele sunt publicate efectiv pe site, ca fotografii, fără nici o 

prelucrare: nu există efectiv o „platformă de tranzacționare”, un ecran 

electronic de tranzacționare în care să se poată introduce oferte în 

format electronic, în care să fie prezentate caracteristicile ofertelor 

disponibile într-un format complet si modern, din care să se poată 

prelua confirmările tranzactiilor și datele de facturare ale 

participanților. Dimpotrivă, totul se derulează prin discutii telefonice și 

e-mail., utilizând tehnologii de nivelul anilor 1990. S.C. OPCOM S.A. 

întârzie adeseori cu confirmările de tranzacții, participantul inițiator 

este pus adeseori în situația de a insista telefonic sau prin e-mail pe 

lângă participantul respondent pentru a primi datele de facturare, 

contractul semnat etc. Se transmit în continuare hârtii în original prin 

poștă, deși rolul pieței ar fi trebuit să fie exact acela de a simplifica 

aceste proceduri, de a face tranzacțiile mai simpledin punct de vedere 

birocratic și mai sigure.  

 Obiecții pentru PZU: 

 Participantii nu pot vedea cantitățile ofertate la vânzare și la cumpărare 

(adâncimea pieței), astfel încât aceștia sunt obligați să tranzacționeze, 

de fapt, în orb, fără a avea nici o idee despre prețul pe care ar fi potrivit 

să-l ceară/ofere, respectiv cantitățile disponibile. Aceste informații se 

încadreaza la articolul 2 alineat 1 litera (d) din Regulamentul 

Parlamentului European si al Consiliului nr. 1227/2011 privind 

integritatea și transparența pieței angro de energie: 

(d) alte informații pe care un participant la piață rezonabil ar 
putea să le folosească pentru a-și fonda decizia de a efectua 
tranzacții legate de un produs energetic angro sau de a emite un 
ordin de tranzacționare a unui astfel de produs. 

 Prin transformarea PZU în piață cu tranzacționare continuă, in loc de 

piață pe bază de algoritm de fixing, s-ar fi putut elimina necesitatea 

complicării pieței de energie electrică cu o nouă piată, cea intraday. 

Aceasta ar fi putut fi înglobată într-o singură piată spot ceea ce ar fi 

simplificat considerabil tranzacționarea. 

o refuzul S.C. OPCOM S.A. de a juca rolul de contra-parte centrală și pentru alte piețe 

decât PZU, în condițiile preferinței multor participanți la piață pentru o astfel de 

organizare, ce ar aduce un grad de siguranță a tranzacțiilor net superior și o birocrație 

minimă. Un alt operator ar putea satisface această cerință. 

o Lipsa oricăror proceduri pentru prevenirea manipulării de piață, abuzului de piață, 

folosirii de informații privilegiate, deși, în conformitate cu Regulamentul Parlamentului 

European si al Consiliului nr. 1227/2011 privind integritatea si transparenta pietei 

angro de energie, astfel de proceduri ar fi trebuit să existe și să fie implementate. 

În concluzie:  

Datorită aspectelor menționate considerăm că acordarea în continuare a monopolului operării pieței 

de energie electrică către S.C. OPCOM S.A. menține piața de energie electrică într-o stare de 

dezvoltare mult inferioară posibilităților actuale reale. Această situație s-ar putea îmbunătăți prin 

stimulul concurenței, respectiv prin eliminarea monopolului acordat S.C. OPCOM S.A. pentru 

tranzacțiile cu energie electrică. 

 

ART. 12  ART. 12  
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Drepturile şi obligaţiile ce decurg din 

autorizaţia de înfiinţare şi din licenţe 

(5) Exercitarea drepturilor de uz şi de servitute 

asupra proprietăţilor private afectate de 

capacităţile energetice, care se vor realiza după 

intrarea în vigoare a prezenţei legi, se face în 

conformitate cu regulile procedurale privind 

condiţiile şi termenii referitori la durata, 

conţinutul şi limitele de exercitare a acestor 

drepturi, prevăzute într-o convenţie-cadru, 

precum şi pentru determinarea cuantumului 

indemnizaţiilor, a despăgubirilor şi a modului 

de plată a acestora, care se aprobă, împreună cu 

convenţia-cadru, prin hotărâre a Guvernului, la 

propunerea ministerului de resort. 

(6) Proprietarii terenurilor afectate de 

exercitarea drepturilor de uz şi de servitute de 

către titularii de licenţe şi autorizaţii pot solicita 

încheierea de convenţii, conform prevederilor 

alin. (5). 

(11) Dreptul de uz şi de servitute asupra 

terenurilor proprietate privată, restrângerea sau 

încetarea unor activităţi prevăzute la alin. (2) se 

stabilesc şi se exercită cu respectarea 

principiului echităţii, a dreptului de proprietate 

şi a minimei afectări a acestuia. 

Drepturile şi obligaţiile ce decurg din 

autorizaţia de înfiinţare şi din licenţe 

(5) Exercitarea drepturilor de uz şi de servitute 

asupra proprietăţilor private afectate de 

capacităţile energetice, care se vor realiza după 

intrarea în vigoare a prezenţei legi, se face în 

conformitate cu regulile procedurale privind 

condiţiile şi termenii referitori la durata, 

conţinutul şi limitele de exercitare a acestor 

drepturi, prevăzute într-o convenţie-cadru, 

precum şi pentru determinarea cuantumului 

indemnizaţiilor, a despăgubirilor şi a modului de 

plată a acestora, care se aprobă, împreună cu 

convenţia-cadru, prin hotărâre a Guvernului, la 

propunerea ministerului de resort. 

(5̂1) Exercitarea drepturilor de uz şi de servitute 

asupra proprietăţilor private afectate de 

capacităţile energetice care s-au realizat înainte 

de intrarea în vigoare a prezentei legi, se face în 

conformitate cu regulile prevăzute la alineatul 

(5) cu excepția indemnizației/chiriei pentru 

dreptul de uz și servitute asupra terenurilor 

pentru care se aplică următoarele prevederi: 

Dacă proprietarii terenurilor prevăzute la 

alineatul (5), afectate de exercitarea drepturilor 

de uz şi de servitute de către titularii de licenţe şi 

autorizaţii, îndeplinesc cumulativ următorele 

condiții: 

- sunt beneficiarii direcți sau indirecți ai unor 

amenajări/investiții efectuate de către titularii de 

licențe, ca de exemplu, dar fără a se limita la, 

apărări de maluri efectuate în scopul protejării 

conductelor ce deservesc hidrocentrale sau 

microhidrocentrale și 

- au avut cunoștintă de existența respectivelor 

amenajări, în stadiu de proiect sau recepționate, 

înainte de a intra în posesia terenurilor 

respective, 

atunci titularii de licențe și autorizații sunt scutiți 

de la plata oricărei indemnizații pentru 

exercitarea drepturilor de uz și de servitute, pe 

toată perioada de funcționare a capacităților 

energetice. Scutirea nu se aplică și pentru 

despăgubirile aferente prejudiciilor prevăzute la 

articolul (9). 

(6) Proprietarii terenurilor afectate de exercitarea 

drepturilor de uz şi de servitute de către titularii 

de licenţe şi autorizaţii pot solicita încheierea de 

convenţii, cu respectarea prevederilor de la 

alineatele (5) și (5̂1). 

(11) Dreptul de uz şi de servitute asupra 
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terenurilor proprietate privată, restrângerea sau 

încetarea unor activităţi prevăzute la alineatul (2) 

se stabilesc şi se exercită cu respectarea 

principiului echităţii, a dreptului de proprietate şi 

a minimei afectări a acestuia. 

Motivarea propunerii de modificare: 
Considerăm că această propunere de modifcare este o îndreptare necesară pentru revenirea la 

normalitate, la un cadru juridic echitabil pentru reglementarea raporturilor existente între 

proprietarii de terenuri și titularii de licențe si autorizații, având în vedere că există situații, raportate 

în cadrul asociației pe care o reprezentăm, în care: 
- proprietarul beneficiază direct de lucrările de investiții (de ex., dacă s-a construit o apărăre de 

mal, atunci riscul proprietarului de a avea pagube create de inundații este drastic diminuat. 

- cu toate acestea, profitând de prevederile Legii, mulți proprietari aflați în situația descrisă mai 

sus, se întorc împotriva titularilor de licențe și autorizații solicitandu-le plata chiriei pentru 

dreptul de uz și de servitute. 

 

 

ART. 23   
Funcţionarea pieţei concurenţiale 
(1) Tranzacţiile cu energie electrică se 

desfăşoară pe piaţa concurenţială, în mod 

transparent, public, centralizat şi 

nediscriminatoriu. 

ART. 23   
Funcţionarea pieţei concurenţiale 
(1) Tranzacţiile cu energie electrică se 

desfăşoară: 

a) prin negociere directă între participanții 

vânzători și participanții cumpărători; 

b) pe pieţele organizate licențiate de ANRE, 

unde tranzacțiile se desfășoară în mod 

transparent, public, şi nediscriminatoriu, prin 

mecanisme de piață ce asigură prețuri 

concurențiale. 

(1̂1) Producătorii unde Statul Român este 

acționar majoritar au obligația de a valorifica 

energia electrică exclusiv prin intermediul 

piețelor menționate la alineatul (1), litera b); de 

asemenea, pentru achiziția energiei electrice 

necesare pentru asigurarea consumurilor proprii 

sau suplimentării în vederea onorării 

contractelor în derulare vor recurge exclusiv la 

piețele menționate la alineatul 1 litera b); 

(1̂2) Operatorul de transport și sistem și 

operatorii de distribuție, cu excepția celor 

prevăzuți la articolul 50, au obligația de a 

achiziționa energia electrică necesară pentru 

consumul propriu tehnologic exclusiv prin 

intermediul piețelor menționate la alineatul (1), 

litera b); 

(1̂3) Furnizorii de ultimă instanță au obligația 

achiziționării cantităților de energie electrică 

destinate asigurării serviciului universal exclusiv 

prin intermediul piețelor menționate la alineatul 

(1), litera b). 

 

 

Motivarea propunerii de modificare: 
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Considerăm că nu există nici un motiv pentru a obliga o societate comericală cu capital privat să 

tranzacționeze prin intermediul unei piețe organizate. Dacă participantul este de stat sau este un 

monopol privat regional reglementat si are consumatori cărora le furnizează în regim de serviciu 

universal, atunci, pentru participanții din aceste categorii, obligația are sens și considerăm că trebui 

să rămână în vigoare. Pentru ceilalți o considerăm abuzivă. 

 

 

 

ART. 92  
Infracţiuni 
(3) În cazul în care infracţiunile prevăzute la 

alin. (1) şi (2) sunt săvârşite de un salariat al 

unui titular de licenţă, limitele speciale se 

majorează cu jumătate. 

(4) Tentativa la infracţiunile prevăzute la alin. 

(1) şi (2) se pedepseşte. 

ART. 92  
Infracţiuni 
(3) Constituie infracțiuni faptele prevăzute la 

articolele 3. alineatele (1), (2), 4 alineatele (1)-

(3) și articolul 5,  din  Regulamentul (UE) nr. 

1.227/2011 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 25 octombrie 2011 privind 

integritatea şi transparenţa pieţei angro de 

energie și se sancționează cu închisoare de la 6 

luni la 5 ani sau cu amendă. 

(3̂1) Tentativa la infracţiunile prevăzute la 

alineatele (1)-(3) se pedepseşte. 

(3̂2) În cazul în care infracţiunile prevăzute la 

alineatele (1)-(3) sunt săvârşite de un salariat al 

unui titular de licenţă, limitele speciale se 

majorează cu jumătate. În cazul în care 

infracțiunile prevăzute la alineatele (1)- (3) sunt 

săvârșite de un salariat al unui operator de piață 

licențiat, de un salariat al ANRE sau de orice alt 

reprezentant al statului limitele speciale se 

majorează cu 100%. 

(3̂3) ANRE monitorizează activitățile de 

tranzacționare cu produse energetice angro 

pentru a detecta și preveni tranzacțiile bazate pe 

informații privilegiate și manipularea pieței 

prevăzute la alineatul (3). 

(3̂4) Orice activitate de tranzacționare pe care 

ANRE o consideră suspectă de a se încadra în 

prevederile alineatului (3) va fi raportată către 

Consiliul Concurenței și Autoritatea de 

Supraveghere Financiară din România, precum 

și către Agenția pentru Cooperarea Autorităților 

de Reglementare din Domeniul Energiei, 

înființată prin Regulamentul (CE) nr. 713/2009 

al Parlamentului European și al Consiliului. 

(3̂5) Orice angajat al unui titular de licență sau al 

ANRE care deține informații referitoare la 

posibile încălcări ale prevederilor alineatului (3) 

are obligația de a informa  Consiliul Concurenței 

și Autoritatea de Supraveghere Financiară din 

România în cel mai scurt timp posibil. 

 

Motivarea propunerii de modificare: 

http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=164048&datavig=2015-10-29&datav=2015-10-29&dataact=&showLM=&modBefore=
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Propunem introducerea unui alineat nou referitor la manipularea de piață, abuzul de piață, abuzul de 

poziție dominantă,  folosirea mecanismelor de piață in scopul denaturării concurenței pe piețele 

organizate de energie electrică licențiate de ANRE și a regulilor de bună formare a prețului pe 

aceste piețe, folosirea sau divulgarea către alții de informații care nu sunt publice in scopul obținerii 

de profit sau al limitării pierderilor. 

 

Prin această modificare considerăm că ar fi indeplinită recomandarea din Regulamentul 

Parlamentului European și al Consiliului nr. 1227/2011 privind integritatea și transparența pieței 

angro de energie, anume Expunerea de motive alineat (31): 

 

(31) Este important ca sancțiunile pentru nerespectarea prezentului regulament să fie 

proporționale, eficiente și cu efect de descurajare și să reflecte seriozitatea încălcărilor, daunele 

cauzate consumatorilor și eventualele beneficii obținute de pe urma tranzacțiilor bazate pe 

informații privilegiate și a manipulării pieței. Sancțiunile în cauză ar trebui aplicate în 

conformitate cu legislația națională. Ținând seama de interacțiunile existente între tranzacțiile cu 

produse derivate pe energie electrică și gaze naturale și tranzacțiile efective cu energie electrică și 

gaze naturale, sancțiunile pentru nerespectarea prezentului regulament trebuie să fie similare celor 

adoptate de statele membre la implementarea Directivei 2003/6/CE [….]. 

 

Legislația națională prin care s-au transpus prevederile Directivei 2003/6/CE este Legea 297/2004, 

care prevede infracțiuni specifice pentru manipularea de piață și utilizarea de informații privilegiate. 

Așadar, conform recomandării de mai sus, acestea ar fi trebuit să apară și în Legea 123/2012, ceea 

ce nu s-a intamplat. 

In acest sens, a se vedea articolul 279, alineat b) din Legea Pietei de Capital nr.  297/2004:  

 

ART. 279 

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor 

drepturi: 

b) săvârşirea faptelor prevăzute la art. 245-248; 
 

Articolul 245, la care face referire art. 279, prevede: 

 

ART. 245   

(1) Se interzice oricărei persoane care deţine informaţii privilegiate să utilizeze respectivele 

informaţii pentru dobândirea sau înstrăinarea ori pentru intenţia de dobândire sau înstrăinare, pe 

cont propriu sau pe contul unei terţe persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care 

aceste informaţii se referă. 

(2) Prevederile alin. (1) se aplică oricărei persoane care deţine informaţii privilegiate: 

 

Articolul 246, la care face referire art. 279, prevede: 
 

ART. 246 

Se interzice oricărei persoane, subiect al interdicţiei prevăzute la art. 245 să: 

a) dezvăluie informaţii privilegiate oricăror altor persoane, exceptând situaţia în care dezvăluirea 

a fost făcută în exercitarea normală a activităţii, profesiei sau sarcinilor de serviciu; 

b) recomande unei persoane, pe baza unor informaţii privilegiate, să dobândească sau să 

înstrăineze instrumentele financiare la care se referă acele informaţii. 

 

Articolul 247, la care face referire articolul 279, prevede: 

 

ART. 247 
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Prevederile art. 245 şi art. 246 se aplică oricăror altor persoane care deţin informaţii privilegiate, 

în condiţiile în care respectivele persoane cunosc sau ar fi trebuit să cunoască faptul că acele 

informaţii sunt privilegiate. 

 

Articolul 248, la care face referire articolul 279, prevede: 

 

ART. 248:  

Este interzis oricărei persoane fizice sau juridice să se angajeze în activităţi de manipulare a pieţei. 

 

De altfel, subliniem că Legea 297/2004 conține un titlu special pentru abuzul de piață, anume Titlul 

VII). 

Așadar, deși principiile  concurenței, transparenței, nediscriminării revin  pe tot parcursul legii (Art. 

2 lit.-le c), d), e), h); Art. 3 alin. 54; Art. 4; Art. 6* lit. a); Art. 23 alin. (1); Art. 28 lit. c);Art. 29 alin. 

1 lit. c); Art. 75 alin. 1) lit. a) ), nu există infracțiuni față de acestea, în ciuda efectelor negative 

deosebit de grave pe care astfel de acțiuni le-ar putea avea asupra economiei naționale.  

  

Astfel, am arătat ca Legea 123/2012 nu a ținut cont de recomandarea din Regulamentul (UE) nr. 

1.227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea 

şi transparenţa pieţei angro de energie, modificările propuse fiind în conformitate cu această 

recomandare. 

 

A se ține cont și de faptul că, având în vedere dimensiunile pieței de capital din România, pericolul 

social al manipulării acesteia este incomparabil mai mic decât cel prezentat de aceleași infracțiuni 

dacă acestea ar fi săvârșite pe piața de energie electrică. 

În ceea ce privește alineatul (3̂2), referitor la majorarea limitelor de pedeapsă în cazul în care sunt 

implicați reprezentanți ai autorităților, rațiunea majorării este chiar aceea că, o dată ce Legea 

prevede în mod explicit majorări de pedeapsă pentru titularii de licentă, cu atât mai mult trebui să 

prevadă majorări mai mari pentru reprezentanții operatorilor de piață și ai statului, întrucât aceștia 

din urmă au tocmai rolul de a asigura integritatea pieței. 

În ceea ce privește alineatul (3̂3), referitor la rolul ANRE de monitorizare a tranzacțiilor suspecte 

de abuz de piață, manipulare de piață sau folosirea de informații privilegiate, această prevedere este, 

de asemenea, în conformitate cu recomandările Regulamentului deja menționat, în speță vezi 

Expunerea de motive alineatul (17). 

Referitor la implicarea ASF și a Consiliului Concurenței în tranzacțiile suspecte de abuz de piață, 

manipulare de piață sau folosirea de informații privilegiate, această prevedere este, de asemenea, în 

conformitate cu recomandările Regulamentului deja menționat, în speță vezi Expunerea de motive 

alineatele: (6), (20), (22). 

 

Art. 93  
Contravenții 
41. nerespectarea de către participanţii la piaţă a 

obligaţiilor ce le revin în temeiul prevederilor 

art. 4 alin. (1)-(3), art. 8 alin. (1) şi (5), art. 9 

alin. (1) şi (5) şi art. 15 din Regulamentul (UE) 

nr. 1.227/2011 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 25 octombrie 2011 privind 

integritatea şi transparenţa pieţei angro de 

energie; 

42. nerespectarea de către participanţii la piaţă a 

Art. 93  
Contravenții 
41. nerespectarea de către participanţii la piaţă a 

obligaţiilor ce le revin în temeiul prevederilor 

articolelor 8 alineatele (1), (5), 9 alineatele (1), 

(5) şi articilului 15 din Regulamentul (UE) nr. 

1.227/2011 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 25 octombrie 2011 privind 

integritatea şi transparenţa pieţei angro de 

energie; 

42. se abrogă. 

http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=164048&datavig=2015-10-29&datav=2015-10-29&dataact=&showLM=&modBefore=
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http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=164048&datavig=2015-10-29&datav=2015-10-29&dataact=&showLM=&modBefore=
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=164048&datavig=2015-10-29&datav=2015-10-29&dataact=&showLM=&modBefore=
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obligaţiilor ce le revin în temeiul prevederilor 

art. 3 alin. (1)-(2) lit. e) şi art. 5 

din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011; 

 

Motivarea propunerii de modificare: 

Având în vedere includerea unora dintre contravențiile prevăzute de alineatele 41 și 42 la capitolul 

Infracțiuni, s-au efectuat modificările corespunzătoare prin eliminarea acestora de la capitolul 

Contravenții. 

 

ARmHE, 

16.02.2016 

 

 
 

http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=164048&datavig=2015-10-29&datav=2015-10-29&dataact=&showLM=&modBefore=
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REZULTATE STUDIU ANRE  
transmis membrilor Grupului de lucru în data de 08.02.2016 
 
 

Analiza influenței funcționării surselor regenerabile asupra costului mediu 
unitar pe piața en-gros de energie electrică în perioada 2016-2020 

 
Ipoteze de analiză: 
În cadrul simulării cu ajutorul soft-ului PLEXOS, s-au analizat mai multe scenarii cu variaţii ale 
consumului anual şi/sau ale producţiei de energie electrică din surse regenerabile, pentru orizontul de 
timp de 5 ani, perioada 2016-2020.  
Rulările s-au realizat pentru acoperirea curbei orare de consum prognozată pentru perioada 2016 -
2020 (cantitatea de energie electrică anuală de 58,52 TWh, inclusiv export) în mai multe scenarii, 
conform detaliilor de mai jos. 
În urma rulărilor s-a obţinut costul mediu unitar de producere al energiei electrice în fiecare an al 
perioadei de analiză pentru regiunea România. 
Modelul SEN care a fost utilizat în analiză nu are configurată reţeaua de transport a energiei electrice, 
care poate introduce restricții în ceea ce priveşte circulaţia energiei electrice din anumite zone către 
locurile de consum, cea ce poate genera congestii în aceasta rețea. Pentru a evita distorsionarea 
costului mediu unitar în piața en-gros de energie electrica ca urmare a congestiilor rețeaua  de 
transport nu a fost inclusa în simulări. 
Structura de producţie este constantă pe orizontul de timp definit (2016-2020), nefiind retrase sau 
introduse noi capacităţi de producere a energiei electrice. De asemenea, a fost introdus un plan de 
reparații anuale planificate la producătorii de energie electrică care a fost menținut în aceeași formă pe 
toată perioada. 
Pentru scenariile care au luat în considerare creşterile de consum, consumul total de energie electrică 
pentru fiecare an al perioadei de analiză este: 
 

An 

Consum total cu 
o creştere 

anuală de 1% 
(TWh) 

Consum total cu 
o creştere anuală 

de 2% (TWh) 

Consum total cu o 
creştere anuală de 

3% (TWh)  

2016 58,527 58,527 58,527 

2017 59,112 59,697 60,282 

2018 59,703 60,891 62,091 

2019 60,300 62,109 63,954 

2020 60,903 63,351 65,872 

    

 
Au fost simulate şi analizate un total de 12 scenarii, conform datelor prezentate mai jos. 
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Rezultate: 
 
3 scenarii  pentru determinarea costurilor medii anuale unitare aferente producţiei de energie 
electrică în perioada 2016-2020 în regiunea definită, România, pentru producţie a energiei electrice 
din surse Hidro de aproximativ 15 TWh/an (Hidro normal) şi productie E-SRE de aproximativ  
10 TWh/an, 5 TWh/ an, respectiv fără producţie de tip E-SRE, astfel: 
 
Scenariul 1 –,,Hidro normal cu producţie E- SRE 10 TWh anual şi consum constant”  
Scenariul 2 –,,Hidro normal cu producţie E- SRE 5 TWh anual şi consum constant”  
Scenariul 3 –,,Hidro normal fără producţie E- SRE şi consum constant”  
 

An 

Cost mediu 
anual unitar 
Scenariul 1 – 
Scenariu de 

bază 
Hidro normal  

ESRE 10 TWh şi 
consum 
constant 

[lei/MWh] 

 

Cost mediu anual unitar 
Scenariul 2 

 Hidro normal  
ESRE 5 TWh şi consum 

constant 
[lei/MWh]  

Cost mediu anual 
unitar 

Scenariul 3 
 Hidro normal  
fără E-SRE şi 

consum constant 
[lei/MWh] 

2016 147,285 169,995 198,704 

2017 145,232 168,545 193,232 

2018 145,441 167,927 191,506 

2019 143,848 168,115 189,577 

2020 142,368 168,352 187,682 

Variaţie cost 
mediu anual 

unitar 
[lei/MWh] 

 

25,984 45,314 

 

 
3 scenarii pentru determinarea costurilor medii unitare anuale unitare aferente producţiei de energie 
electrică în perioada 2016-2020 în regiunea definită, România, fără producţie din surse regenerabile 
(fără E-SRE), şi creştere de consum anuală cu 1%, 2% respectiv 3%, astfel: 
 
Scenariul 4 – ,,Hidro normal fără E-SRE şi creştere consum 1% anual”  
Scenariul 5 – ,,Hidro normal fără E-SRE şi creştere consum 2% anual”  
Scenariul 6 – ,,Hidro normal fără E-SRE şi creştere consum 3% anual”  
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An 

Cost mediu anual 
unitar 

Scenariul 4 
Hidro normal fără 
E- SRE şi creştere 
consum 1% anual 

[lei/MWh] 

Cost mediu anual 
unitar 

Scenariul 5 
Hidro normal fără 
E- SRE şi creştere 
consum 2% anual 

 [lei/MWh] 

Cost mediu anual 
unitar 

Scenariul 6 
Hidro normal fără 
E- SRE şi creştere 
consum 3% anual 

 [lei/MWh] 

2016 198,704 198,704 198,704 

2017 196,899 202,371 206,524 

2018 200,891 208,598 217,733 

2019 204,826 218,127 230,785 

2020 209,100 225,993 242,157 

Variaţie cost mediu anual 
unitar [lei/MWh] - față de 

Scenariul 1 66,73 83,63 99,79 

Variaţie cost mediu anual 
unitar [lei/MWh] - față de 

Scenariul 3 21,42 38,31 54,48 

 

 
3 scenarii  pentru determinarea costurilor medii anuale unitare aferente producţiei de energie 
electrică în perioada 2016-2020 în regiunea definită, România, cu producţie din surse regenerabile de 
5 TWh anual (E-SRE) şi creştere de consum anuală cu 1%, 2% respectiv 3%, astfel: 
 
Scenariul 7 – ,,Hidro normal E-SRE 5 TWh şi creştere consum 1% anual”  
Scenariul 8 – ,,Hidro normal E-SRE 5 TWh şi creştere consum 2% anual”  
Scenariul 9 – ,,Hidro normal E-SRE 5 TWh şi creştere consum 3% anual”  
 

An 

Cost mediu anual 
unitar 

Scenariul 7 
Hidro normal            
E- SRE 5 TWh           

şi creştere 
consum 1% anual 

[lei/MWh] 

Cost mediu anual 
unitar 

Scenariul 8 
Hidro normal E- SRE 5 

TWh şi creştere 
consum 2% anual 

 [lei/MWh] 

Cost mediu 
anual unitar 
Scenariul 9 

Hidro normal E- 
SRE 5 TWh şi 

creştere consum 
3% anual 

 [lei/MWh] 

2016 169,995 169,995 169,995 

2017 170,346 172,665 174,341 

2018 171,968 178,052 182,652 

2019 175,383 182,669 194,269 

2020 176,810 187,847 207,238 

Variaţie cost mediu anual unitar 
[lei/MWh] - față de Scenariul 1 34,44 45,48 64,87 

Variaţie cost mediu anual unitar 
[lei/MWh] - față de Scenariul 3 8,46 19,49 38,89 
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3 scenarii  pentru determinarea costurilor medii anuale unitare aferente producţiei de energie 
electrică în perioada 2016-2020 în regiunea definită, România, cu producţie din surse regenerabile de 
10 TWh anual (E-SRE) şi creştere de consum anuală cu 1%, 2% respectiv 3%, astfel: 
 
Scenariul 10 –,,Hidro normal E-SRE 10 TWh şi creştere consum 1% anual”  
Scenariul 11 – ,,Hidro normal E-SRE 10 TWh şi creştere consum 2% anual”  
Scenariul 12 – ,,Hidro normal E-SRE 10 TWh şi creştere consum 3% anual”  
 

An 

Cost mediu anual unitar 
Scenariul 10 

Hidro normal            E- 
SRE 10 TWh           şi 
creştere consum 1% 

anual 
[lei/MWh] 

Cost mediu anual 
unitar 

Scenariul 11 
Hidro normal E- 
SRE 10 TWh şi 

creştere consum 
2% anual 

 [lei/MWh] 

Cost mediu 
anual unitar 
Scenariul 12 

Hidro normal E- 
SRE 10 TWh şi 

creştere consum 
3% anual 

 [lei/MWh] 

2016 147,280 147,280 147,280 

2017 147,800 151,440 153,560 

2018 149,880 157,000 163,280 

2019 152,840 162,240 171,000 

2020 154,120 167,320 178,160 

Variaţie cost mediu anual unitar 
[lei/MWh]- fată de Scenariul 1 11,75 24,95 35,79 

 
CONCLUZII 
 

1. În primele 3 scenarii costul mediu anual unitar de producere al energiei electrice este influenţat 
doar de optimizarea producţiei de energie electrica condiţionată de producţia din surse E-SRE 
(10 TWh, 5 TWh, fără E-SRE), prin planificarea pe un orizont de timp de 5 ani, a opririlor şi 
pornirilor grupurilor generatoare pentru acoperirea curbei de consum anuală. 

 
2. Nu au fost introduse limitări privind combustibilul utilizat pentru centralele de tip termo (de ex. 

prin introducerea proprietăţii Max Offtake Year), având în vedere că o producție termo de 
peste 30 TWh (conform Anexei nr. 1 – Producţii) nu este posibila folosind surse indigene sau, ar 
fi echivalent, cu creșterea importului de combustibil, ceea ce conduce la o creștere a costurilor 
pentru producerea energiei electrice. 

 
3. Limitarea producţiei din E-SRE de la 10 TWh anual, cat se înregistrează in prezent, la 

aproximativ 5 TWh anual, duce implicit la creşteri de costuri de producere a energiei electrice.  
 

4. Eliminarea completa a producţiei din E-SRE de la acoperirea curbei de consum duce la creşteri 
substanțiale ale costului mediu unitar de producere a energiei electrice. De asemenea, impactul 
eliminării producţiei din E-SRE, pe lângă creşterile de preţ duce la creşterea producţiei din surse 
termo, creşterea costurilor de generare (costurile de porniri ale capacităților termo) şi creşterea 
producţiei de emisii de noxe şi implicit a costurilor cu emisiile. 
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Anexa 1– PRODUCŢII ENERGIE ELECTRICĂ 2016-2020 
 

Scenariul Sursă producere energie electrică 
Producţie anuală 

TWh 

1 

Hidro 15 TWh 

Nuclear 11 TWh 

E-SRE 10 TWh 

Termo 22 TWh 

2 

Hidro 15 TWh 

Nuclear 11 TWh 

E-SRE 5 TWh 

Termo 27 TWh 

3 

Hidro 15 TWh 

Nuclear 11 TWh 

E-SRE 0 TWh 

Termo 32 TWh 

4 

Hidro 15 TWh 

Nuclear 11 TWh 

E-SRE 0 TWh 

Termo 32 TWh în 2016  până la 35 TWh în 2020 

5 

Hidro 15 TWh 

Nuclear 11 TWh 

E-SRE 0 TWh 

Termo 32 TWh în 2016  până la 38 TWh în 2020 

6 

Hidro 15 TWh 

Nuclear 11 TWh 

E-SRE 0 TWh 

Termo 32 TWh în 2016  până la 40  TWh în 2020 

7 

Hidro 15 TWh 

Nuclear 11 TWh 

E-SRE 5 TWh 

Termo 27 TWh în 2016  până la 30 TWh în 2020 

8 

Hidro 15 TWh 

Nuclear 11 TWh 

E-SRE 5 TWh 

Termo 27 TWh în 2016  până la 33 TWh în 2020 

9 

Hidro 15 TWh 

Nuclear 11 TWh 

E-SRE 5 TWh 

Termo 27 TWh în 2016  până la 35  TWh în 2020 

10 

Hidro 15 TWh 

Nuclear 11 TWh 

E-SRE 10 TWh 

Termo 22 TWh în 2016  până la 25 TWh în 2020 

11 

Hidro 15 TWh 

Nuclear 11 TWh 

E-SRE 10 TWh 

Termo 22 TWh în 2016 până la 27 TWh în 2020 

12 

Hidro 15 TWh 

Nuclear 11 TWh 

E-SRE 10 TWh 

Termo 22 TWh în 2016  până la 30 TWh în 2020 
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Întâlnire Ministerul mediului 
La Ministerul mediului a avut loc o întâlnire între reprezentanţi ai ARmHE şi ai Ministerului 

mediului, la solicitarea Romenergo Hidro. 

Am fost asiguraţi că problemele sectorului microhidroenergiei sunt cunoscute, că Apele 

Române sunt monitorizate continuu şi că există întreg suportul şi bunăvoinţa Ministerului relativ la 

proprietarii de microhidrocentrale. Punctual, a fost supusă atenţiei domnului secretar de stat, 

problema de mai jos, domnia sa cerând să i se comunice continuu despre desfăşurarea ostilităţilor. 

În urma analizei răspunsurilor dumneavoastră la problema care v-a fost supusă atenției, 

concluzia ar fi cea de tratare diferenţiată a reprezentanților de la diferite ABA a proprietarilor de 

microhidrocentrale din jurisdicţia lor. Haos sau rea voinţă ? 

PROBLEMA: Unuia dintre membri ARmHE i-au fost formulate, într-o adresă primită de la ABA, 

următoarele cerințe: măsurarea debitului râului în amonte și aval de centrală și să delimiteze nivelul 

minim energetic și nivelul retenției normale, cu toate că microhidrocentrala nu are lac de acumulare ci 

doar prag de captare ceea ce, bineînțeles, face ca ultimele cerințe sa devina complet nefondate. 

Conform răspunsurilor primite privind solicitarea Apelor Române, direct sau prin Administrația 

Bazinală s-a constat că au existat doar câteva cazuri în care au fost formulate anumite cerințe, cum ar 

fi: măsurarea debitului de servitute, la un râu poluat, fără pești sau la un canal ce este în completarea 

unei conducte de 7 km.  

Aceste cereri au fost trimise și în anul 2014, dar nu au fost primite de toți proprietarii de 

microhidrocentrale și nu s-a putut clarificat acest lucru și nici nu s-a putut iniția o reacție comună 

Există și cerințe impuse prin autorizația de Gospodărirea Apelor, și anume: 

- măsurarea și transmiterea lunară a debitului de apă uzinat (am montat un debitmetru cu 

ultrasunete pe care au venit domnii de la SGA si l-au sigilat) 

- măsurarea și înregistrarea electronică a debitului salubru (de servitute) cu posibilitatea 

descărcării și verificării  

Precum și cerințe impuse la reautorizare privind instalarea senzorului de nivel la scara de pești 

și a contorului de apă uzinată, cerințe la nivelul anului trecut. 

Prezentăm centralizat răspunsurile primite.  

NU   

NU 

„Singurele” cerințe la centralele noastre (4) impuse prin autorizația de GA sunt:·     
     - măsurarea și transmiterea lunară a debitului de apă uzinat (am montat un debitmetru cu 
ultrasunete pe care au venit domnii de la SGA și l-au sigilat) 
 - măsurarea și înregistrarea electronică a debitului salubru (servitute) cu posibilitatea descărcării și 
verificării acestuia 

NU   

NU 
Ni s-a cerut însă să măsurăm debitul de servitute. Măsurarea unui debit de servitute la un rău poluat, 
fără pești sau la un canal ce este în completarea unei conducte de 7 km 

DA Am primit această adresă în februarie 2014  

NU   

NU   

NU   

NU   

NU 
Singure cerințe impuse la reautorizare au fost instalarea senzorului de nivel la scara de pești și a 
contorului de apă uzinată, cerințe cărora ne-am conformat în cursul anului trecut. 

NU   
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Strategia energetică a României 
 

Din partea ARmHE a participat dl. Bogdan Popa. Din păcate, nu se poate să nu rămâi cu un 

sentiment de zădărnicie, de deja-vu, după atâtea şi atâtea întâlniri la care se tot discută, în deja 

devenitul clasic intervenit peste interlocutor şi dacă tot nu ai nimic de spus vorbeşte cât mai tare contra 

a ceea ce spune şi te deranjează pe tine sau pe cei pe care îi reprezinți. 

 

Prezentăm materialele care ajută la formarea unei idei despre abordarea Ministerului energiei, 

subiectele discutate şi concluzii. 

 

Descrierea oficială a Ministerului Energiei cu privire la această primă întâlnire informativă pe 

tema Strategiei energetice naționale o puteți consulta la: 

 

Sursa:  

www.energie.gov.ro/32-de-organizatii-au-participat-la-prima-intalnire-informativa-pe-tema-

strategiei-energetice-nationale/ 

 

 

În cadrul discuţiilor ce au avut loc cu prilejul întâlnirii de la Ministerul Energiei, 

domnul Radu Dudău, consilier al ministrului energiei, a susținut o prezentare care a 

avut ca suport slide-urile de mai jos. 

 

Vă rugăm observaţii participanţii, subiectele, grupurile de lucru, obiectivele, principiile de lucru, 

scenariile, organizarea. 

 

Prezentăm apoi minuta întâlnirii elaborată în urma discuţiilor ce au avut loc cu prilejul întâlnirii 

de la Ministerul Energiei, pregătită sub formă de notă de către reprezentanţi ai ministerului. 
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În urma discuţiilor ce au avut loc cu prilejul întâlnirii de la Ministerul Energiei, 

reprezentanţi ai ministerului au elaborat minuta întâlnirii prezentată în continuare. 
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Diverse – briefing 

o „În România, taxa pe apa turbinată este de 300 de ori mai mare decât în Franța. taxarea apei 
uzinate în hidrocentrale este un subiect sensibil și în alte țări europene. În Franța, de exemplu, taxa 
cu apa uzinată a avut, de asemenea, o evoluție spectaculoasă mărindu-se de aproape cinci ori din 
1991, când 1 milion de mc se taxau cu echivalentul a 0.176 € (în 2012, a ajuns la 0.861 €/1 mc). 
Totuși, această cifră nu se compară cu taxa de 0.25 €/1000 mc din România, o valoare care este 
aproape de 300 de ori mai mare. De asemenea, un producător hidro din Franța plătește de 12 ori 
mai puțin pentru un MWh produs, respectiv 0,421 €, decât unul din România, care este obligat să 
plătească, pentru o cantitate echivalentă, aproximativ 5 €. În România de azi, la 13 ani de la 
introducerea taxei pentru apa uzinată, valoarea ei a înregistrat o creștere importantă, mărindu-se 
de 11 ori (de la 0.1 RON/1000 mc, în 2002, la 1.1 RON/1000 mc, începând din 2010). Introdusă la 
începutul anilor `90 ca o taxă care să enerveze rivalii echipei LA Lakers și percepută ulterior, de cele 
mai multe state americane, ca o importantă sursă de venit, „Jock Tax” a devenit, în timp, un lucru 
firesc, unanim acceptat. Similar „Jock Tax”, taxa pentru apa uzinată, inițiată ca o taxă ciudată, dar 
totuși rezonabilă, menită să colecteze fonduri pentru dezvoltarea proiectelor hidro, s-a transformat 
într-o măsura împovărătoare (ținând cont de valoare), fiind însă acceptată, vrând-nevrând, de către 
toți producătorii de energie electrică din hidrocentralele românești.” 

Sursa: Energynomics, 5 ianuarie 2016 - (http://www.energynomics.ro/ro/analize/in-romania-taxa-pe-apa-turbinata-este-de-300-de-

ori-mai-mare-decat-in-franta/) 

o „Reducerea treptată a sprijinului acordat de autorități producției de energiei din surse regenerabile 
a cauzat in 2014 pierderi de 2,1 miliarde lei companiilor. Capacitățile de generare a energiei din 
surse regenerabile cumulează 5.000 MW, aproape un sfert din totalul unităților de producere a 
electricității din tara. Asociațiile investitorilor în energie verde arată că, prin deciziile autorităților, 
industria energiei verzi este împinsă cu bună știință spre faliment, când, de fapt, tocmai energia 
regenerabilă a contribuit la scăderea prețului final al energiei facturate consumatorilor.” 

Sursa: Wall Street, 7 ianuarie 2016 - (http://www.wall-street.ro/articol/Economie/193199/producatorii-de-energie-verde-spun-ca-au-

pierdut-peste-2-miliarde-de-lei-in-2014.html) 

o „În 2016, în sectorul regenerabilelor, cuvintele de ordine sunt insolvență și faliment. Dacă nimic nu 
se schimbă, numărătoarea se va face invers, susține Martin Moise, Prim Vicepreședinte 
Organizației Patronale a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România  – PATRES. 
Situația este extrem de gravă, doar pentru 50% din certificatele verzi se vor găsi cumpărători în 
acest an, primii și cel mai tare urmând să fie afectați investitorii mici și medii, mulți cu capital 
românesc. Potrivit reprezentantului PATRES, legislația în domeniu și-a arătat limitele, nu mai este 
eficientă, este o formă fără fond. Legea 220/2008, cât și Legea 123/2012, trebuie modificate și 
adaptate pentru a reflecta situația de azi în sectorul energetic, dar demersul trebuie sa aibă ca 
punct de plecare strategia energetică, afirmă Moise. Despre măsurile urgente, în viziunea PATRES, 
care se impun a fi luate pentru a salva producătorii de energie din surse regenerabile, precum și 
despre pericolele și riscurile în cazul în care autoritățile întârzie să ia decizii, puteți citi în interviul 
acordat InvesTenergy de Martin MOISE, Prim Vicepreședintele Organizației Patronale a 
Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România  – PATRES 

Sursa: InvestEnergy, 11 ianuarie 2016 - (http://www.investenergy.ro/interviu-martin-moise-patres-cuvantele-de-ordine-in-2016-in-

sectorul-regenerabilelor-sunt-insolventa-si-faliment-legislatia-nu-mai-este-eficienta/) 
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o „Coaliția Națională pentru Modernizarea României (CNMR) propune ministrului Energiei înființarea 
a patru grupuri de lucru alcătuite din membri ai CNMR care să coopereze pentru a realiza Strategia 
Energetică Națională. Reprezentanții Coaliției au propus înființarea a 4 grupuri de lucru alcătuite 
din membri ai CNMR și ai ministerului, urmând ca în perioada următoare să fie nominalizate 
persoanele din componența acestora, precum și frecvența întâlnirilor: 1. Grup de lucru cu membri 
ai autorităților publice locale și reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice privind realizarea subsecventă a Legii termiei; 2. Grup de lucru cu reprezentanți ai mediului 
de afaceri; 3. Grup de lucru cu membri ai sindicatelor; 4. Grup de lucru cu reprezentanți ai mediului 
academic”, menționează un comunicat al CNMR.” 

Sursa: Energynomics, 12ianuarie 2016 - (http://www.energynomics.ro/ro/sprijin-de-la-cnmr-pentru-a-realiza-strategia-energetica-

nationala/) 

o „Ministerul Energiei îşi propune finalizarea Strategiei Energetice şi listarea a două mari companii 
până în octombrie. Până în luna martie, ministerul va realiza o diagnoză a sistemului energetic pe 
partea de producție, transport, distribuție și furnizare. Până în iulie-august, potrivit calendarului 
asumat, vor fi analizate stadiile şi perspectivele de realizare a hidrocentralei Tarnița-Lăpuștești, 
Unităților 3 și 4 de la Cernavodă, cablului submarin România-Turcia și a unui grup nou la Rovinari.” 

Sursa: Energynomics, 18 ianuarie 2016 - (http://www.energynomics.ro/ro/ministerul-energiei-isi-propune-finalizarea-strategiei-

energetice-si-listarea-a-doua-mari-companii-pana-in-octombrie/) 

o „Dezbaterea lansată de Focus-Energetic.ro „siguranţă energetică sau aer curat” nu a ajuns, încă, la o 

concluzie fermă. Până acum, din opiniile exprimate de către cititorii publicaţiei, concluzia este că nu 

se poate renunţa la cărbune, dar că termocentralele ar trebui să facă investiţii masive de mediu.(…) 

Ovidiu Demetrescu: Preferăm un sistem stabil, din care astăzi lipseşte stocajul, care ar fi trebuit să 

fie parţial satisfăcut prin proiectul Hidrocentralei cu Acumulare prin Pompaj Tarniţa Lăpuşteşti. 

Interese obscure doresc blocarea acestui proiect, ca să poată ţine dependentă România de 

eventualele importuri. Martin Moise: Sursele regenerabile au, într-adevăr, o producţie variabilă, 

care depinde foarte mult de factorii meteo – azi produc foarte mult, mâine mai nimic. E în natura 

lucrurilor să fie aşa, factorul meteo fiind întotdeauna relativ impredictibil şi oarecum greu de 

gestionat.(…) Urmărind curba de consum şi de producţie de azi, când a fost frig, într-adevăr, şi nici 

nu a bătut vântul, iar din cauza ninsorii din ultimele zile panourile solare au fost majoritar acoperite 

cu zăpadă – deci cam era nevoie de intervenţia salvatoare a cărbunelui, undeva este o fractură de 

logică. De ce azi, aproape la orice moment al zilei (când eolienele şi restul regenerabilelor chiar au 

fost nesemnificative ca şi pondere în sistem), am ajuns să exportăm constant 1000 MW sau chiar și 

mai mult?!” 
Sursa: Focus Energetic, 24 ianuarie 2016 - (http://www.focus-energetic.ro/dezbaterea-focus-energetic-continua-31383.html) 

o „Sectorul energiei regenerabile are nevoie de investiții în valoare de 12.100 de miliarde dolari în 
următorii 25 de ani, cu 75% mai mult decât se estimează în prezent, pentru a fi atinse obiectivele 
asumate la conferința de la Paris de a împiedica cele mai grave efecte ale încălzirii globale. Sunt 
însă necesare investiții de încă 5,2 miliarde de dolari pentru a fi atins obiectivul ONU de a limita 
încălzirea globala la 2 grade Celsius, conform acordului încheiat la finele anului, potrivit Bloomberg 
New Energy Finance și Ceres.” 

Sursa: Wall Street, 30 ianuarie 2015 - (http://www.wall-street.ro/articol/International/194149/sectorul-energiei-regenerabile-are-

nevoie-de-12-100-mld-dolari-in-25-de-ani.html) 
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