
ENERGYNOMICS 

Victor Ionescu (OPCOM): Licita Ńiile de pe PCSU ar putea fi suspendate din nou 

Licita Ńia pe Pia Ńa pentru Serviciul Universal (PCSU) de pe bursa de energie 
OPCOM, unde se fac tranzac Ńii cu electricitate pentru consumatorii casnici, ar  
putea fi din nou suspendat ă, întrucât ofertele nu acoper ă cererea la vârf de 
consum, a declarat, joi, Victor Ionescu, directorul  general al OPCOM. 

El a fost întrebat de jurnali şti dac ă exist ă riscul ca licita Ńia pentru trimestrul IV 
vizând energia destinat ă consumatorilor casnici s ă fie suspendat ă din nou, în 
condi Ńiile în care oferta nu acoper ă cererea, la fel cum s-a întâmplat în trimestrul al  
treilea, conform Agerpres. 

“Regulamentul este foarte clar: sigur c ă exist ă riscul ca aceast ă licita Ńie să nu se 
deruleze, în condi Ńiile în care ofertele nu acoper ă cererea şi sunt prev ăzute în 
regulament limitele care ar putea conduce la aceast ă situa Ńie”, a r ăspuns Ionescu. 

Potrivit acestuia, oferta nu acoper ă cererea pe un anumit profil, respectiv în vârful 
de consum. 

“Situa Ńia pe care o aminti Ńi se refer ă doar la un anumit profil. Pentru un anumit 
profil, pe vârf, exist ă situa Ńia că oferta nu acoper ă cererea. Evident c ă exist ă şi 
acest risc (de suspendare a licita Ńiei — n. r.), cum s-a întâmplat pentru trimestrul 
III. Pentru celelalte profile, ofertele indicative acoper ă cererea în acest moment”, a 
precizat directorul general al bursei de energie. 

Ionescu a ad ăugat c ă OPCOM poart ă o coresponden Ńă cu ANRE în acest sens: 
“Am comunicat la ANRE constat ările noastre şi aştept ăm un r ăspuns”. 

PiaŃa Centralizat ă pentru Serviciul Universal este platforma de unde furnizorii de 
ultim ă instan Ńă, adic ă cei tradi Ńionali, cump ără energia pentru consumatorii 
casnici, prin licita Ńii trimestriale, cu pre Ńuri minime şi maxime stabilite de ANRE. 
Dacă nu pot achizi Ńiona energia de aici, ei vor trebui s ă o cumpere de pe alte pie Ńe, 
la pre Ńuri care nu mai sunt stabilite de reglementator. 

În iunie, Autoritatea Na Ńional ă de Reglementare în Energie (ANRE) a decis 
suspendarea, în trimestrul trei, a licita Ńiilor pentru energia destinat ă 
consumatorilor casnici, întrucât exist ă creşteri anormal de mari pe pie Ńele de 
energie, a declarat, la acea dat ă, pentru Agerpres, Emil Calot ă, vicepre şedintele 
institu Ńiei. 

“Am luat decizia excep Ńional ă de a suspenda, timp de un trimestru, licita Ńia pentru 
energia destinat ă consumatorului casnic, acea pia Ńă pentru serviciul universal, 
pentru c ă, pe de o parte nu aveam condi Ńiile tehnice necesare pentru ca licita Ńia să 
aibă loc şi, pe de alt ă parte, pentru c ă sim Ńeam evolu Ńii ale pre Ńurilor în pie Ńele de 



energie şi în special în pia Ńa zilei urm ătoare (PZU) cre şteri anormal de mari”, a 
explicat Calot ă. 

Oficialul ANRE a ar ătat că aceast ă decizie a fost luat ă pentru a preveni o cre ştere 
puternic ă a facturii consumatorilor. 

“Atunci, ca s ă prevenim un impact puternic în factura consumatoru lui beneficiar 
al serviciului universal, am luat aceast ă măsur ă excep Ńional ă de a suspenda 
pentru un trimestru licita Ńia şi pentru a preg ăti mai bine f ăcând modific ări, 
adaptări şi elemente de securizare din punct de vedere al evo lu Ńiei pre Ńului pentru 
consumatorii beneficiari de serviciul universal. Or icum, ceea ce cred c ă trebuie 
subliniat este c ă, la situa Ńii excep Ńionale trebuie s ă luăm decizii excep Ńionale”, a 
continuat vicepre şedintele autorit ăŃii. 

Ministrul Energiei spune c ă ANRE va fi reorganizat, institu Ńia îl acuz ă de 
manipularea pie Ńei 

O comisie parlamentar ă analizeaz ă mecanismul de func Ńionare al Autorit ăŃii 
NaŃionale de Reglementare în Energie (ANRE) şi ar putea decide reorganizarea 
autorit ăŃii, astfel încât unele activit ăŃi să fie preluate de Guvern, a declarat 
ministrul Energiei, Toma Petcu. 

“Analiz ăm mecanismul de func Ńionare al ANRE, s ă vedem unde se împiedic ă 
decizia, vizavi de activitatea ANRE, nu doar a cond ucerii. Din ce am vorbit cu 
domnul Havrile Ń (Niculae Havrile Ń, preşedintele ANRE — n. r.), sunt unele 
probleme şi de legisla Ńie care nu le permit unele lucruri”, a spus Petcu. 

El a precizat c ă aceast ă comisie va analiza toat ă legisla Ńia secundat ă emisă de 
ANRE, pentru a verifica dac ă aceasta este adaptat ă la cerin Ńele europene. 

“Dac ă ar fi s ă ne uit ăm la ac Ńiunile pe care ANRE le-a luat sau nu le-a luat în u ltima 
perioad ă, poate este o problem ă nu neap ărat de o decizie a conducerii ANRE, ci 
poate este vorba de blocaje în punerea în aplicare sau exist ă anumite lacune şi ar 
trebui s ă rezolv ăm asta. De-asta sunt şi ei (ANRE — n.r.) parteneri în aceast ă 
comisie”, a mai ar ătat Petcu. 

Întrebat dac ă se ia în calcul transferul ANRE din nou în subordi nea Guvernului, 
ministrul a r ăspuns: “Nu cred, poate unele p ărŃi, poate partea de licita Ńie, poate 
partea de control. Va fi o analiz ă, va fi o reorganizare a ANRE. ANRE are rol de 
reglementare, control şi supraveghere, am putea noi s ă prelu ăm unele din acest 
activit ăŃi. Nu este o decizie foarte clar ă şi, repet, dincolo de decizia conducerii, 
poate e vorba de organizare”, conform Agerpres. 

Petcu a precizat c ă reorganizarea reglementatorului se poate face prin  
modificarea legii de înfiin Ńare a ANRE. 



ANRE răspunde şi  îl acuz ă pe ministrul Energiei de manipularea pie Ńei şi de 
încălcarea directivelor europene 

Declara Ńiile ministrului Energiei, Toma Petcu, privind func Ńionarea pie Ńei 
reprezint ă manipulare, iar politizarea ANRE va atrage cu sigu ran Ńă o procedur ă de 
infringement asupra României din partea Comisiei Eu ropene, a declarat Florin 
Tobescu, şef serviciu în cadrul Autorit ăŃii Na Ńionale de Reglementare în Energie 
(ANRE). 

“În 2007 ne-am asumat calitatea de membri ai UE, am  acceptat aceste reguli pe 
care totu şi dorim s ă le schimb ăm. Nu putem s ă spunem — îmi pare r ău că domnul 
ministrul nu mai este aici, dar probabil i se va ad uce la cuno ştin Ńă — că dorim ca 
ANRE, acest arbitru al pie Ńei de energie, s ă fie în subordinea Guvernului sau al 
altei entit ăŃi de natur ă politic ă. Înseamn ă să ne întoarcem la anii 1990. Dup ă anii 
1990, s-a considerat c ă rolul acelui minister-mamut s ă fie diminuat, c ă fie create 
autorit ăŃi independente, iar coordonarea politic ă a ANRE ar însemna un uria ş pas 
înapoi care ar aduce clar un infringement din parte a Uniunii Europene. Acest 
arbitru nu poate s ă fie supus niciunui partid politic, atât în fapt, c ât şi în teorie”, a 
spus oficialul ANRE. 

Potrivit acestuia, noul pachet legislativ european,  aşa-numitul pachet de iarn ă, 
prevede chiar şi mai mult decât atât în ceea ce prive şte independen Ńa autorit ăŃilor 
de reglementare, mergând pân ă la prelungirea mandatelor conduc ătorilor 
autorit ăŃilor de reglementare. 

“În acest moment avem toate şansele ca primul mandat din istoria 
reglementatorului s ă fie dus la sfâr şit (în aceast ă toamn ă expir ă mandatul de cinci 
ani al actualului pre şedintele al ANRE, Niculae Havrile Ń — n.r.), pentru c ă, până 
acum, începând din anii 2000, şefi institu Ńiei erau mereu schimba Ńi pe criterii 
politice şi fără prea multe comentarii”, a subliniat Tobescu. 

El s-a referit şi la declara Ńiile ministrului despre func Ńionarea pie Ńei şi expirarea 
duratei de via Ńă a reactorului 1 de la Cernavod ă. 

“În aceast ă situa Ńie, a declara din pozi Ńii cu responsabilitate maxim ă, că pia Ńa nu a 
func Ńionat sau c ă un reactor nu ştiu ce p ăŃeşte tehnic sau din alte motive, 
reprezint ă chiar o manipulare a pie Ńei sau o tentativ ă de manipulare a pie Ńei, lucru 
pedepsit în momentul de fa Ńă de regulamentele Uniunii Europene”, a mai spus 
Tobescu. 

Reprezentantul ANRE a ar ătat că ar fi fost mai bine ca reglementatorul şi 
ministerul s ă fi colaborat pentru a da un mandat comun reprezent anŃilor României 
care de alalt ăieri negociaz ă la Bruxelles la grupul pentru energie, grup consti tuit 
la nivelul Consiliului Uniunii Europene, viitorul e nergetic al României în contextul 
noilor propuneri de directive ale Comisiei Europene  privind noul model de pia Ńă. 



El a criticat Guvernul şi pentru faptul c ă nu ia m ăsuri pentru protec Ńia 
consumatorilor vulnerabili, în contextul în care pr eŃul energiei este pe un trend 
cresc ător atât în România, cât şi la nivel european. 

“Trebuie s ă Ńinem cont de evolu Ńia noastr ă european ă, de interconectare a 
preŃurilor, iar aceste pre Ńuri ar trebui s ă fie sensibil apropiate cu cele de pe plan 
european. Nu pre Ńurile sunt mari, ci probabil capacitatea de a supor ta aceste 
preŃuri de c ătre consumatorul român este mic ă. Prin urmare, Guvernul ar trebui s ă 
amplifice instrumentele şi să ia măsurile de protec Ńie social ă pentru protec Ńia 
social ă, în special pentru consumatorii vulnerabili”, a ar ătat Tobescu. 

El a atras aten Ńia că gradul de independen Ńă energetic ă a României este în 
scădere. 

“Gradul de independen Ńă energetic ă scade încontinuu, avem un loc onorabil în 
topul statelor europene, cu peste 80% independen Ńă energetic ă, dar acest grad 
scade treptat. Nu vom putea fructifica, de exemplu,  zăcămintele de hidrocarburi 
din Marea Neagr ă dacă nu vom avea un pre Ń corespunz ător pentru acestea şi o 
piaŃă şi o infrastructur ă necesar ă transportului c ătre acea pia Ńă”, a mai spus 
oficialul ANRE. 

 

 

 


