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„Răzbunarea b ăieŃilor de ştep Ńi”

După ce a denunŃat contractele bilaterale încheiate cu furnizorii de
electricitate, pare că asistăm la „răzbunarea băieŃilor deştepŃi”: Hidroelectrica
nu mai are cui să-şi vândă marfa!
Fostul administrator judiciar al companiei (pe când aceasta se afla în
insolvenŃă), actual preşedinte al Consiliului de Supraveghere al companiei,
Remus Borza, a anunŃat că „Hidroelectrica a fost nevoită să deverseze apa
din lacuri, un 1 TWh în iulie”.
De altfel, nu este prima dată când conducerea companiei se plânge că
Hidroelectrica nu vinde. În raportul aferent perioadei 15.04 – 15.05.2013 al
administratorul special al Hidroelectrica de la acea vreme, Remus Vulpescu,
se specifică: “De menŃionat valoarea record absolut a ultimilor 17 ani a
gradului de umplere (n.r. – în lacurile de acumulare) la data de 30.04.2013,
situaŃie generată, pe de o parte, de depăşirile prognozelor lunare (n.r. – de
precipitaŃii, dar şi de producŃie şi consum de electricitate), cât şi de lipsa unor
contracte pe măsura capabilităŃii din aceste 4 luni trecute din anul 2013” (n.r.
– ianuarie – aprilie 2013). “În situaŃia generată de hidrologia înregistrată (cu o
Dunăre excedentară şi cu un program generos al marilor amenajări pe de o
parte) şi cu descărcări ale unităŃilor hidro pe PE ca urmare a sursei eoliene şi
cu actualul volum al obligaŃiilor contractuale pe de altă parte, au apărut în
luna mai inevitabile deversări la marile amenajări cap de cascadă şi pe
Dunăre”, se mai arată în raport. Acesta precizează, de asemenea, că
„energia estimată pierdută prin deversare pe total Hidroelectrica a avut
valoarea de aproximativ 162 GWh (pentru luna aprilie). Pentru luna mai, în
perioada analizată (n.r. – 1 – 15 mai), energia totală pierdută prin deversare a
fost estimată la valoarea de aproximativ 72 GWh”.
Astfel, practic, Remus Vulpescu îl acuza pe Remus Borza că nu a fost
capabil să încheie contracte de vânzare a energiei electrice pe măsura
capacităŃii de producŃie a Hidroelectrica, ceea ce a condus la deversarea
apei, fără a se produce energie electrică. În plus, având în vedere cantitatea
de apă disponibilă în lacurile de acumulare, este clar că nu s-a utilizat apa
pentru a produce electricitate, ceea ce a condus la creşterea nivelurilor de
umplere în lacuri la valori record.
De remarcat, în acest an, conform site-ului Opcom („bursa” de energie de la
Bucureşti), Hidroelectrica a lansat 136 de oferte de vânzare a electricităŃii, în
18 zile, pe PiaŃa Centralizată a Contractelor Bilaterale (PCCB). Din toate
acestea s-au vândut numai 36 de pachete, la un preŃ mediu de circa 190
lei/MWh (un singur pachet s-a vândut la preŃul maxim, de 220 lei/MWh, în
ianuarie 2013, cele mai multe vânzându-se la circa 180 lei/MWh; de
remarcat, preŃurile includ şi componenta TG, care are o valoarea de
aproximativ 10 – 11 lei/MWh).
Pe PiaŃa Centralizată a Contractelor Bilaterale cu Negociere Continuă (PCCB



– NC), compania a plasat oferte de vânzare în 19 zile, dar a reuşit să vândă
numai în două zile (o dată cu 191 lei/MWh, iar a doua oară cu 165 lei/MWh).
De remarcat, din luna aprilie, Hidroelectrica n-a mai primit nicio ofertă de
cumpărare a pachetelor pe care le-a lansat pe PCCB sau PCCB – NC. De
altfel, din 21 mai pe PCCB şi din 13 mai pe PCCN – NC, Hidroelectrica nici n-
a mai depus vreo ofertă de vânzare!
Ceea ce înseamnă că Hidroelectrica „se chinuie” să-şi vândă marfa pe PZU
sau pe PiaŃa de Echilibrare!
De menŃionat, pe piaŃa reglementată, Hidroelectrica vinde aproximativ 4 TWh
din producŃie , la un preŃ stabilit de ANRE la 125 lei/MWh. De asemenea,
Hidroelectrica mai are 2 contracte încheiate direct: cu Electromagnetica,
pentru 0,8 TWh pe an, până pe 30 aprilie 2014, şi cu Alro Slatina, pentru 3
TWh/an până în anul 2018, la un preŃ minim de 172 lei/MWh şi maxim de 205
lei/MWh.
Astfel, Hidroelectrica are, în acest an, contracte ferme de vânzare pentru
o cantitate de aproximativ 8 TWh. Conform INS, în primele 6 luni ale anului
hidrocentralele au produs 8,5 TWh, adică Hidroelectrica deja „şi-a făcut
norma” pentru contractele existente. Pentru cealalaltă jumătate de an de
producŃie trebuie „să se chinuie” să găsească cumpărători!
Conform raportului administratorului judiciar, Remus Borza, în anul 2011,
Hidroelectrica avea încheiate contracte pentru livrarea energiei (pe lângă cele
2 care există şi în prezent) cu Energy Holding (circa 2,1 TWh), Alpiq
Romindustrie şi Romenergie (2,5 TWh), grupul EFT (1,6 TWh), ArcelorMittal
(1,4 TWh), Atel (0,15 TWh), EuroPec (0,32 TWh), Electrica (0,4 TWh), Elsid
Titu (0,17 TWh), Electrocarbon (0,15 TWh), Luxten (0,26 TWh), Compania
NaŃională a Huilei (0,14 TWh), OMV Petrom (0,022 TWh), Compania
NaŃională a Sării (0,02 TWh), Municipiul Braşov (0,001 TWh). În total, doar
din aceste contracte, Hidroelectrica îşi asigura vânzări de circa 9,2 TWh.
Acum, pentru că nu mai are cui să vândă, conform aceluiaşi Remus Borza,
Hidroelectrica a trebuit să deverseze, numai într-o singură lună, apă din care
ar fi produs 1 TWh! Altfel spus, pare că “băieŃii deştepŃi se răzbună”!
Ofert ă mare, cerere mic ă
Ca în orice domeniu, preŃul pe piaŃa liberă al energiei electrice nu are
legătură cu costurile de producŃie, ci cu cererea şi oferta. Dacă să produci
orice bun (de exemplu, electricitate) costă mai puŃin decât este piaŃa dispusă
să ofere, atunci faci profit. Dacă, dimpotrivă, costă mai mult decât e piaŃa
dispusă să ofere, atunci există o singură variantă: falimentul!
În prezent, oferta pe piaŃa de electricitate este foarte mare: există mari
termocentrale pe cărbune (aparŃinând complexurilor energetice Oltenis şi
Hunedoara), există două mari termocentrale pe gaze, deŃinute de Romgaz şi
Petrom (care utilizează numai gaze din propria producŃie, mult mai ieftine
decât cele de import), există centrala nucleară de la Cernavodă,
hidrocentralele şi, mai nou, foarte multă producŃie eoliană (având în vedere
capacităŃile de producŃie existente, care au depăşit 2.000 MW).
Astfel, în prezent, se discută despre faptul că a apărut multă energie pe piaŃă:



pe de o parte a crescut capacitatea instalată în centralele eoliene, ceea ce a
dus la majorarea producŃiei din surse regenerabile, dar, datorită precipitaŃiilor
abundende, a crescut şi canitatea de electricitate oferită de Hidroelectrica.
Potrivit unor declaraŃii ale administratorului judiciar, Remus Borza, oferta de
electricitate pe piaŃă a crescut şi datorită desfiinŃării contractelor cu “băieŃii
deştepŃi”.
Pe de altă parte, cererea de energie electrică a scăzut extrem de mult.
Conform Institutului NaŃional de Statistică (INS), în primele 7 luni ale anului,
consumul de electricitate a scăzut cu 3 miliarde de kWh (3 TWh)!
Astfel, când oferta este mare, iar cererea mică, preŃul n-are decât un sens în
care să meargă: în jos! De altfel, pe piaŃa spot (PiaŃa pentru Ziua Următoare
– PZU, administrată de Opcom), preŃurile medii sunt sub 150 lei/MWh. În
ultimul comunicat de presă al Opcom referitor la piaŃa de electricitate se arată
că „preŃul mediu corespunzător tranzacŃiilor stabilite pe PZU a fost în luna mai
2013 de 121,63 lei/MWh”! Bugetul de venituri şi cheltuieli al Hidroelectrica
este construit pe un cost al producerii de energie de 144 lei/MWh.
„Avem 12-15 TWh pe care nu avem unde să îi consumăm (n.r. – la nivel de
Ńară). Producătorii trebuie să renunŃe la investiŃii în noi capacităŃi şi să
prioritizeze investiŃiile pentru retehnologizarea capacităŃilor existente. Avem
excedent de producŃie, dar în România continuă investiŃiile în regenerabile”, a
mai spus Remus Borza.
Mai are şi Borza dreptate
Dacă piaŃa internă „nu merge”, o soluŃie pentru Hidroelectrica ar fi fost
exportul. Conform Raportului anual al companiei pentru anul 2010,
Hidroelectrica a exportat circa 1 TWh („cantitatea de energie facturată în anul
2010 a fost de 22.539,29 GWh, din care pe piaŃa internă: 95,61%, inclusiv
PiaŃa de Echilibrare; la export: 4,39%”). Într-un alt raport al administratorului
special al Hidroelectrica, Remus Vulpescu, se arăta că, la 31.12.2012,
exportul companiei se cifra la 357.000 MWh, pentru care s-au încasat
59.000.000 lei. În toate raporatele aferente anului 2013, administratorul
special preciza că exportul a fost „0”.
De menŃionat, Remus Borza a anunŃat, cu câteva luni în urmă, că, pentru a
relua exporturile de electricitate, Hidroelectrica va deschide birouri la Viena şi
Budapesta. Totuşi, din cauza taxelor de export, de circa 11 euro/MWh, dar
şi din cauza costului apei, preŃul cu care Hidroelectrica ar putea vinde
electricitate peste hotare ar fi necompetitiv.
„Sunt hidrocentrale la care preŃul apei uzinate reprezintă cea mai mare parte
din costuri. De exemplu, la PorŃile de Fier, costurile cu apa reprezintă 65%
din costurile de producŃie. Apa ne costă aproximativ 80 lei/MWh! Nu este
normal! În plus, legislaŃia favorizează energiile regenerabile, dar şi
Complexurile Energetice Oltenia şi Hunedoara, ale căror producŃii sunt
preluate cu prioritate în sistemul energetic naŃional, ceea ce creează
probleme Hidroelectrica”, a declarat, cu câteva luni în urmă, Remus Borza
pentru www.focus-energetic.ro.
Pe de altă parte, tot Borza a precizat, la cel moment, că, „în fiecare an, în



această perioadă, Hidroelectrica deversează apă, mai ales pe râurile
interioare. Acum, din cauza viiturii pe Dunăre, a nivelului foarte ridicat al
fluviului, se deversează şi aici. În plus, lacurile de acumulare au niveluri de
umplere de peste 98%. Sigur că trebuie să deversăm şi de aici! Toate aceste
deversări le efectuăm ca măsuri împotriva inundaŃiilor!”, a mai spus fostul
administrator judiciar.
El a explicat şi un alt motiv al acestor deversări, care conduc la pierderi de
producŃie şi, în final, la pierderi de bani: „Pe PiaŃa pentru Ziua Următoare
(PZU), preŃul a fost şi de 7 lei/MWh, mai ales noaptea, în gol de sarcină, şi în
timpul sărbătorilor (n.r. – când, la nivel naŃional, consumul este foarte mic; de
remarcat, în timpul Sărbătorilor Pascale şi de 1 Mai, s-a atins un nivel record
de „lipsă de consum”: şi 3.700 MWh, în condiŃiile în care consumul normal
este de circa 6.500 MWh). În aceste condiŃii, în care pe PZU se vindea
electricitatea şi cu 7 lei/MWh, iar pe noi numai apa ne costă 80 lei/MWh, era
mai rentabil să deversăm apa decât să o uzinăm! Mai vine şi Curtea de
Conturi să ne întrebe de ce am vândut cu asemenea pierderi!”, a mai spus
Remus Borza.

Planul de administrare al Transgaz, aprobat în unan imitate

Planul de administrare al transportatorului naŃional de gaze Transgaz a fost
aprobat în unanimitate, a anunŃat Remus Vulpescu, directorul de cabinet al
ministrului FinanŃelor Public, la conferinŃa “Energia în priză”, organizată de
cotidianul ”Bursa”.
”Transgaz este un caz fericit de implementare a managementului
profesionist, condus de Petru Văduva. Planul de administrare a fost aprobat
ieri (luni, 23 septembrie, n.r.) în unanimitate. Este primul plan privit la fel de
bine şi de stat şi de către acŃionarii privaŃi”, a spus Vulpescu.
La rândul său, directorul general al companiei, Petru Văduva, spune că
societatea are nevoie de un program de investiŃii complex, în vederea
eficientizării proceselor şi acŃiunilor pe care compania le desfăşoară, în plan
energetic.
“În prezent, Transgaz încearcă să se integreze într-o strategie energetică
naŃională, mai cu seamă dacă Ńinem cont de bogăŃiile naturale din Marea
Neagră sau chiar gazele de şist care pot schimba structura economică a Ńării
noastre, pe termen lung”, a punctat Văduva.
Acesta a reiterat totodată necesitatea construirii unei autostrăzi energetice,
aspect de care va depinde, în mod vital, modul în care va arăta sectorul
energetic de la noi din Ńară.
În ceea ce priveşte planul de administrare al companiei energetice, acesta
este centrat, pe lângă eficientizarea companiei şi sporirea profitabilităŃii, pe
transformarea Transgaz într-un jucător regional pe transportul gazelor
naturale. În acest plan, realizarea interconectărilor joacă un rol central,
finanŃarea urmând să fie asigurată, într-o proporŃie importantă, şi din fonduri
europene.



Administratorii Transgaz (Ion Sterian, Petru Văduva, Radu Cernov, Vlad
Neacşu şi Bogdan Iliescu) propun acŃionarilor consolidarea rolului companiei
ca transportator al gazelor naturale pe piaŃa energetică europeană şi
naŃională, ca urmare a cerinŃelor UE privind dezvoltarea interconectării cu
sistemele similare de transport din Ńările vecine, a potenŃialului de exploatare
a zăcămintelor substanŃiale de gaze naturale descoperite în Marea Neagră şi
a gazelor de şist în viitor.
Alte obiective investiŃionale principale sunt: finalizarea interconectării între
sistemele de transport gaze naturale ale României şi Bulgariei pe direcŃia
Giurgiu – Ruse, crearea condiŃiilor tehnice necesare pentru asigurarea
fluxurilor de gaze naturale în regim bidirecŃional pe interconectarea dintre
România şi Ungaria pe direcŃia Arad-Szeged, precum şi dezvoltarea afacerii
prin optimizarea absorbŃiei fondurilor europene şi crearea unei structuri de
finanŃare eficiente şi flexibile. De asemenea, administratorii vor să continue
acŃiunile în vederea încheierii acordurilor de dezvoltare a interconectării
sistemului naŃional de transport al gazelor cu sistemele similare din Ńările
vecine.
Alte direcŃii de acŃiune din planul de administrare sunt optimizarea şi
eficientizarea sistemelor şi proceselor de management din societate,
intensificarea activităŃii de proiectare şi cercetare ştiinŃifică în domeniul
transportului de gaze naturale, reducerea consumului tehnologic,
îmbunătăŃirea calităŃii execuŃiei programelor investiŃionale de modernizare şi
dezvoltare, a programelor de reparaŃii, reabilitare şi asigurare a mentenanŃei
sistemului. Administratorii Transgaz mai au în plan finalizarea implementării
sistemului de comandă şi achiziŃie date SCADA, dimensionarea optimă a
necesarului de resurse umane în raport cu necesităŃile reale de activitate şi
dezvoltare ale societăŃii, optimizarea procesului de controlling bugetar al
costurilor.
Compania Transgaz din Mediaş este controlată de Ministerul FinanŃelor
Publice şi are aproximativ 5.000 de angajaŃi. Profitul net al societăŃii s-a
ridicat anul trecut la 329,3 milioane de lei, iar cifra de afaceri netă la 1,32 de
miliarde de lei.

Borza: Avem caren Ńe în sectorul energetic

Preşedintele Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica, Remus Borza a
declarat că, în sectorul energetic din Ńară noastră, există mari carenŃe, iar
acestea privesc eficienŃa energetică şi competitivitatea domeniului.
”Avem preŃuri de exploatare foarte mari” comparativ cu alte Ńări din Europa,
respectiv scheme foarte mari de salariaŃi în companiile din domeniu, a afirmat
Remus Borza, făcând referire şi la faptul că, în ultimii 20 de ani, România s-a
confruntat cu un excedent de producŃie în sectorul energetic (12 TWh),
provenit din zona de regenerare.
Potrivit avocatului, se impun măsuri pentru stabilizarea şi chiar creşterea
consumului de profil. De asemenea, Borza spune că producătorii de energie



din România ar trebui să renunŃe la investiŃii noi şi să prioritizeze investiŃiile
pentru retehnologizarea capacităŃilor existente. Acesta menŃionează că
excedentul de energie nu poate fi consumat sau exportat.
”Oriunde în UE nu suntem competitivi (ca preŃ la energie, n.r.), acolo preŃul
ajunge la 30-32 euro pe MW. Azi am vinde însă ca pâinea caldă în Turcia,
unde preŃul este de 60 de euro, dar cablul submarin prevăzut în strategia
energetică nu a fost realizat”, a mai spus Borza.
La rândul său, Georgeta Neagu, membru în Consiliul de Supraveghere al
Transelectrica, a declarat că, pe zona termo, retehnologizarea nu mai este o
soluŃie, pentru că aceste centrale sunt construite în anii ‘60-’70, iar
randamentul de producŃie este de 30-33%, mult sub nivelul de 58-60% al
tehnologiilor de azi.

Platforma OTC, opera Ńional ă din februarie 2014

Directorul general al Operatorului PieŃei de Energie Electrică şi de Gaze
Naturale din România (OPCOM), Victor Ionescu, a declarat că Platforma de
tip OTC (over the counter) pentru tranzacŃionarea energiei electrice va fi
operaŃională la 1 februarie 2014.
”Proiectul tranzacŃionării la termen de tip OTC a fost aprobat în această vară
de ASF şi va fi finalizat în cinci luni. La 1 februarie acest produs va fi pus la
dispoziŃia participanŃilor la piaŃă”, a spus Ionescu.
Acesta a subliniat totodată că realizarea unei platforme de tip OTC, în
colaborare cu reprezentanŃii asociaŃiilor furnizorilor de energie, are ca scop
principal eliminarea oricărei suspiciuni privind modalitatea în care se face
tranzacŃionarea la termen.
Şeful OPCOM menŃionează că bursa de energie electrică de la Bucureşti nu
a oferit niciodată preŃuri în contradicŃie cu preŃurile oferite de alte burse din
Europa şi a precizat că în primele opt luni ale anului 2013 a fost emise un
număr de certificate certificate verzi egal cu volumul de certificate verzi emise
pe întregul an 2012.
Ionescu a mai precizat că, în primele opt luni ale anului, au fost emise
certificate verzi echivalente cu tot volumul de certificate emise pe toată
perioada anului precedent.

Vulpescu: Oferta SNN, succes al brokerilor

Directorul de cabinet al ministrului FinanŃelor Publice, Remus Vulpescu, este
de părere că oferta publică a companiei Nuclearelectrica (SNN) este un
succes comercial al brokerilor, Ńinând cont că, din cauza amânării cu câteva
luni, condiŃiile au fost altele decât cele pentru care a fost pregătită, a declarat
marŃi, la o conferinŃă pe tema liberalizării pieŃei energiei.
”PreŃul de închidere este bun, sperăm ca acŃiunile Nuclearelectrica să închidă
anul la un preŃ mai mare. Este un succes comercial al brokerilor, pentru că
oferta a fost amânată şi acum au fost alte condiŃii decât cele pentru care a



fost pregătită. În iunie nu exista ameninŃarea unui conflict armat în Siria, nu
erau disensiunile la nivel politic, nu erau mişcările de stradă din ultima
perioadă”, a afirmat Vulpescu.
În opinia acestuia, BVB trebuie să se transforme, trebuie să implementeze cu
adevărat Codul de guvernanŃă corporativă, pe care, de altfel, îl deŃine şi este
foarte bun, pentru a atrage mai mulŃi investitori.
Nuclearelectrica a obŃinut de pe bursă 281,877 milioane de lei, printr-o ofertă
publică de acŃiuni reprezentând 10% din capitalul social, şi îşi va majora
capitalul social cu 312,478 milioane de lei, la această operaŃiune participând
şi Fondul Proprietatea.

Opinia CE privind regenerabilele, în curând

Comisia Europeană (CE) va transmite autorităŃilor române, până săptămâna
viitoare, un punct de vedere privind modificarea, la începutul acestui an, a
legislaŃiei în domeniul energiei din surse regenerabile, care a fost analizată
de DG Competition, a anunŃat preşedintele AsociaŃiei Române pentru Energie
Eoliană, Ionel David.
OUG 88/2011, care avea o aplicabilitate de 20 de ani, a fost modificată după
numai un an şi câteva luni prin OUG 57/2013, care a schimbat întregul sistem
de promovare a energiei din surse regenerabile.
În opinia lui David, modificarea legislaŃiei are ca efect diminuarea drastică a
veniturilor producătorilor actuali şi descurajarea intrării pe piaŃă a unora noi.
Oficialul asociaŃiei este de părere că acest sector este singura industrie a
României la vârful mondial, parcul fiind la cel mai înalt nivel tehnologic şi cu o
eficienŃă considerabilă. Potrivit lui David, după primirea punctului de vedere al
CE, până la 1 decembrie 2013 va apărea probabil noua formă a ordonanŃei
privind energia din surse regenerabile.
De la 1 iulie, Guvernul a decis prin OUG 57/2013 să amâne acordarea unui
număr de certificate verzi pentru energia eoliană, solară şi
microhidrocentrale, urmând ca acestea să fie recuperate în perioada 2017-
2020. Potrivit Executivului, decizia a fost luată în contextul în care contribuŃia
consumatorilor pentru susŃinerea energiei verzi devenise foarte mare,
respectiv 10% din factura totală.
Astfel, proiectele fotovoltaice primesc de la 1 iulie doar patru certificate verzi
pe MWh, faŃă de şase certificate. Proiectele eoliene primesc doar un certificat
din două, iar microhidrocentralele, două certificate din trei.
În plus, după ce Autoritatea NaŃională de Reglementare în Energie (ANRE) a
monitorizat piaŃa şi a constatat că există o supracompensare a producătorilor
de energie verde, Ministerul Economiei a iniŃiat un proiect de hotărâre de
Guvern prin care producătorii de energie acreditaŃi după intrarea în vigoare a
actului normativ vor primi mai puŃine certificate verzi, fără să le recupereze
ulterior.
ANRE a propus aplicarea acestei prevederi de la 1 ianuarie 2014, însă
ministerul susŃine că reducerea subvenŃiilor trebuie făcută cât mai repede,



odată cu aprobarea şi publicarea actului normativ.

ANRE: Impactul liberaliz ării pie Ńei electricit ăŃii,1-2%

Liberalizarea pieŃei energiei electrice începută în urmă cu un an a avut loc
fără efecte negative importante, iar influenŃa a fost de 1-2% în preŃul final, a
declarat preşedintele AutorităŃii NaŃionale de reglementare în domeniul
Energiei (ANRE), Niculae HavrileŃ. În zona gazelor naturale, impactul a fost
de 8% atât pentru consumatorii casnici cât şi pentru cei industriali, a precizat
preşedintele ANRE.
Calendarul dereglementării pieŃei electricităŃii în sectorul consumatorilor
casnici va continua aşa cum a fost stabilit, respectiv până în 2017. Acelaşi
lucru se va întâmpla şi în industrie, unde ultimul pas în acest proces va avea
loc la 1 ianuarie 2014, când vor fi liberalizate ultimele 15 procente din piaŃă.
”Nu avem de ce să amânăm acest process”, a afirmat HavrileŃ.
În ceea ce priveşte piaŃa gazelor natural, în prezent, 95% din gazele stocate
la noi provin din producŃia internă de gaze, care au fost mereu mai ieftine
decât cele din import. Potrivit lui Niculae HavrileŃ, pentru a ajunge la o
diferenŃă cât mai mică între cele două preŃuri, vor mai urma doi paşi în care
preŃul gazelor din intern va creşte, respectiv la 1 octombrie 2013 şi 1 ianuarie
2014, majorarea finală fiind de 10% pentru piaŃa industrială şi 9% pentru
consumatorii casnici.
”Sperăm să avem şi elemente pozitive, cum ar fi creşterea PIB şi creşterea
veniturilor la producători care vor duce, prin suprataxarea prevăzută de lege
la venituri bugetare suplimentare care vor fi direcŃionate în zone de interes
social, cum ar fi educaŃia şi sănătatea. Într-un an de zile se vor resimŃi şi
efectele benefice”, a spus HavrileŃ.
La gazele naturale procedura este cea a convergenŃei preŃurilor gazelor
naturale din producŃia internă şi gazelor naturale din import la acest moment
raportul fiind de 1 la 2. Calendarul de liberalizare ar trebui să se încheie în
decembrie 2014, dar dacă va exista încă o diferenŃă semnificativă de preŃ
între gazele naturale din producŃia internă şi cele din import poate fi prelungit
cu un an până în 2015.


