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ANRE: Opinia public ă ar trebui informat ă despre evolu Ńia pre Ńului
energiei pe cel pu Ńin 4-5 ani

Opinia publică ar trebui informată cu privire la evoluŃia preŃului energiei pe cel
puŃin 4-5 ani, acest aspect fiind mai important decât asigurarea că o anumită
reglementare va fi menŃinută sau schimbată, a afirmat, miercuri,
vicepreşedintele AutorităŃii NaŃionale de Reglementare în domeniul Energiei
(ANRE), Emil Calotă.
“La un moment dat va trebui să informăm opinia publică ce se va întâmpla cu
preŃul energiei electrice, preŃ de producŃie, deci preŃ pe piaŃa angro, dar şi
preŃul final, pe minimum 4-5 ani. La fel cu preŃul gazului, la fel cu preŃul
energiei termice. Aceste elemente sunt mai importante decât o prevedere
dintr-o reglementare sau dintr-un text de lege. Sunt elementele care
afectează succesul investiŃiei şi succesul recuperării acelei investiŃii cu
succes.Mai repede aş spune că e important pentru noi să dăm predictibilitate
pentru preŃuri, să spunem că pe termen de 5-6 ani energia electrică va evolua
în plaja de +/- 2%, decât să spunem că Ńinem fix sau modificăm o lege sau o
reglementare”, a subliniat Emil Calotă, la o conferinŃă de specialitate.
Acesta a afirmat că se aduce constant critici statului român şi implicit
reglementatorului privind instabilitatea şi impredictibilitatea cadrului legal şi de
reglementare, dar că adevărata cauză o constituie lipsa unei viziuni în
domeniu şi axarea pe politica de conformare la directivele europene.
“Ordinul 78, celebru deja, este ordinul prin care se stabileşte modul în care se
realizează contractele la nivelul platformei OPCOM, respectând ‘ad litteram’
două articole din legea 123. Este un punct pe care l-am discutat şi cu
reprezentanŃii Băncii Mondiale şi Fondului Monetar InternaŃional. Este dacă
vreŃi un ordin inspirat de experienŃă tristă a anilor precedenŃi, experienŃă
creată de băieŃii deştepŃi din energie. Dintr-o extremă am ajuns în extrema
cealaltă. Pentru a împiedica încheierea unor contracte discutabile pentru
interesul statului român am ajuns în extrema cealaltă în care legea, preluată
‘ad litteram’, împiedică realizarea unor contracte bilaterale pe teren lung,
contracte bilaterale pe termen lung care după cum bine ştiŃi reprezintă un
element esenŃial în finanŃarea investiŃiilor importante din domeniu”, a mai spus
vicepreşedintele ANRE, citat de Agerpres.
PreŃul mediu de vânzare a energiei electrice la tarifele reglementate a crescut
cu 0,26% de la 1 ianuarie 2015, potrivit ANRE.
“Impactul tarifelor aprobate prin Ordinul 157/2014 – începând cu data de 1
ianuarie 2015 – va duce la o creştere de 0,26% (sub cea estimată iniŃial) a
preŃului mediu de vânzare a energiei electrice la tarifele reglementate faŃă de
cele realizate în semestrul II 2014, ca rezultat al acŃiunii cumulate a: creşterii
valorii componentelor de preŃ ale tarifelor reglementate; reducerii valorii
componentei de rezervare/abonament facturate corespunzător cotei
reglementate de energie electrică”, menŃiona ANRE la începutul anului.
Comitetul de Reglementare al ANRE a aprobat, în şedinŃa din 15 decembrie
2014, Ordinul ANRE nr. 157/2014 pentru aprobarea tarifelor reglementate de
energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanŃă clienŃilor casnici care
nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate şi Avizele pentru tarifele CPC



(componenta de piaŃă concurenŃială) pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie
2015.

Emil Calot ă (ANRE): Lumea ar deveni mai con ştient ă de costuri, dac ă
regiile de termoficare ar fi preluate de prim ării

Vicepreşedintele AutorităŃii NaŃionale de Reglementare în domeniul Energiei
(ANRE), Emil Calotă, consideră că lumea ar deveni mai conştientă de
costurile şi pierderile uriaşe ale sistemelor de transport şi distribuŃie a energiei
termice, dacă regiile de termoficare ar fi preluate de primării.
“Dacă cineva îşi închipuie că RADET-ul, de pildă, va putea deveni în actuala
structură, configuraŃie fizică, o entitate viabilă din punct de vedere financiar şi
economic, omul acela îşi face iluzii. Cel mai simplu ar fi, de pildă, dacă
RADET-urile din toată Ńara ar fi preluate foarte simplu ca elemente din bugetul
primăriilor. Atunci toată lumea ar deveni mai conştientă de ceea ce se
întâmplă cu sistemele de transport şi distribuŃie, cât de uriaşe sunt costurile şi
pierderile. În momentul în care aceste unităŃi, oricum aflate juridic în
subordinea primăriilor, ar greva bugetele, fără să mai punem în discuŃie
subvenŃia din preŃul final a gigacaloriei, s-ar vedea uriaşa contribuŃie din
bugetele marilor oraşe din România”, a spus Emil Calotă, la o conferinŃă de
specialitate.
Potrivit acestuia, blocurile sunt cele mai mari surse de pierderi alături de
sistemele de transport şi distribuŃie a energiei termice din marile oraşe,
informeaza Agerpres.
“Zona de încălzire urbană este domeniul cel mai deficitar, cu cele mai mari
pierderi. Este incredibil că, la nivelul Bucureştiului, totuşi încă se discută în
termeni abstracŃi despre o posibilă fuziune care va rezolva miraculos lucrurile.
Fuziunea este primul pas dintr-un proces lung şi greu în care sistemul de
termoficare urbană din Bucureşti şi din alte oraşe mari trebuie să-şi găsească
formula de viabilitate, de funcŃionare pe propriile resurse şi nu ajutată,
susŃinută în diverse zone cu bani publici sau cu banii cetăŃenilor”, a mai spus
Calotă.
Proiectul privind fuziunea RADET-ELCEN a fost aprobat, la mijlocul lunii
octombrie 2014, de Consiliul General Municipiului Bucureşti (CGMB).
Atunci, primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu, declara că RADET
trebuie să se transforme în societate comercială până la sfârşitul anului,
urmând ca fuziunea regiei cu ELCEN să se facă “undeva spre martie 2015″.
Tot la acea dată, premierul Victor Ponta anunŃa că Guvernul va aloca fonduri
până la finalizarea fuziunii RADET-ELCEN şi constituirea unei societăŃi
comerciale astfel încât “să se rezolve toată problema datoriilor istorice”.
În data de 12 ianuarie, primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu, a afirmat
că RADET nu s-a unit cu ELCEN din cauza “figurinelor şi artiştilor” care au
apărut pe parcurs, însă era optimist că această fuziune se va realiza în
curând.



Calotă(ANRE): Pre Ńul energiei electrice pe pia Ńa angro ar putea cre şte cu
50%, dacă am scoate contribu Ńia regenerabilelor

PreŃul energiei electrice angro din România ar putea creşte cu 50%, în cazul
în care contribuŃia energiei regenerabile ar fi scoasă din mixul de producŃie, a
declarat, miercuri, vicepreşedintele AutorităŃii NaŃionale de Reglementare în
domeniul Energiei (ANRE), Emil Calotă.
“Simulările pe care le facem la nivelul AutorităŃii privind modelarea pieŃei de
energie electrică din România, plecând de la mixul energetic pe care îl avem
în acest moment pe toate componentele, arată un lucru foarte interesant:
dacă mâine am scoate din mixul de producŃie din piaŃa angro de energie
electrică regenerabilele, preŃul energiei electrice angro din România ar creşte
cu 50%”, a precizat Emil Calotă, la o conferinŃă de specialitate.
Potrivit acestuia, din simulările ANRE reiese că prin scoaterea energiei
regenerabile, care are o contribuŃie în piaŃa energiei electrice de 10 TWh,
preŃul angro al MWh ar creşte de la 40 de euro la 60 de euro.
“Pe de altă parte, la momentul acesta, consumatorul final plăteşte circa 35 de
lei pe MWh impactul certificatului verde, ceea ce înseamnă 8 euro. Dacă vom
compara 8 euro cu 20 de euro, repet, la nivelul pieŃei angro de energie
electrică, constatăm că menŃinerea acestui sector este net favorabil,
economic vorbind”, a explicat Emil Calotă, citat de Agerpres.
Producătorii de energie din surse regenerabile au încasat anul trecut din
vânzarea de certificate verzi circa 1,663 miliarde lei (376 milioane euro), ceea
ce a menŃinut trendul ascendent al impactului în factura consumatorului,
conform unui raport elaborat anul trecut de Consiliul ConcurenŃei.
‘Impactul certificatelor verzi în factura consumatorului final în anul 2013 a fost
de 40,04 lei/MWh (8,92 euro/MWh), în condiŃiile în care preŃul mediu de
livrare a energiei electrice pe piaŃa reglementată stabilit de către ANRE, în
anul 2013, a fost de 155 lei/MWh’, se arată în raport.

Oficial ANRE: Cine î şi închipuie c ă RADET va deveni eficient în actuala
structur ă îşi face iluzii

Fuziunea producătorului de energie electrică şi termică ELCEN Bucureşti cu
RADET nu va rezolva “miraculos” lucrurile, iar cine îşi imagineză că regia de
distribuŃie a energiei termice va deveni eficientă în actuala structură îşi face
iluzii, a declarat vicepreşedintele ANRE Emil Calotă, informeaza Mediafax in
pagina electronica.
“ Parlamentul a anunŃat o lege a energiei termice pentru că este domeniul cel
mai deficitar şi cu cele mai mari pierderi la nivelul consumului de energie
finală din România. (…) În această lege trebuie să plecăm de la legea
eficienŃei energetice. Blocurile unde stau 6 milioane de oameni sunt cele mai
mari surse de pierderi. Legea trebui să favorizeze formule noi de încălzire
urbană, fie microcapacităŃi, oricum prin remodelarea sistemelor existente”, a
afirmat reprezentantul AutorităŃii NaŃionale de Reglementare în domeniul
Energetic (ANRE), la un seminar pe tema serviciilor energetice.
Regia Autonomă de DistribuŃie a Energiei Termice Bucureşti (RADET) este în
subordinea municipalităŃii, iar Electrocentrale Bucureşti (ELCEN), furnizorul
de căldură al RADET, aparŃine Ministerului Energiei.



Cele două entităŃi ar fi trebuit să fuzioneze anul trecut, iar potrivit primarului
general al Capitalei, Sorin Oprescu, această operaŃiune va rezolva problema
energiei termice în Bucureşti. Oprescu declara în decembrie anul trecut că
fuziunea se va realiza “undeva spre martie 2015″.
ELCEN este cel mai mare producător de energie termică din Capitală (90%)
şi din Ńară (40%). Societatea asigură şi 4,8% din energia electrică produsă la
nivel naŃional.


