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ASPECTE GENERALE PRIVIND POLITICILE ENERGETICE

Politicile energetice au în vedere totalitatea aspectelor care includ alimentarea cu energie
a unei ri, localit i, întreprinderi i aspecte de interconexiune între produc tori, transportatori,
distribuitori, furnizori i consumatorii de energie precum i asigurarea protec iei mediului.
Aceste politici energetice au urm toarele ramuri:
A. Politica surselor de energie – vizeaz asigurarea cu surse de energie pentru produc torii
de energie. Se cunoa te c sursele de energie pot fi:
surse primare (conven ionale) de energie: c rbunele, petrolul, gazele naturale,
combustibili nucleari;
surse regenerabile (neconven ionale) de energie – care reprezint totalitatea surselor de
energie care au în centru Soarele: vântul, biomasa, energia mareelor, energia solar , etc.
B. Politica care vizeaz producerea energiei – se refer la tipul, puterea i num rul de
centrale;
C. Politica de structur a consumului energetic – se refer la cantitatea de energie (termic ,
electric ) produs i consumat care se va reg si în balan a energetic .
D. Politica de pre uri – care asigur recuperarea cheltuielilor (investi ii, exploatare,
personal).
Noua strategie energetic a României va urm ri urm toarele obiective:
securitatea aprovizion rii cu energie i asigurarea dezvolt rii economico – sociale, în
contextul unei viitoare cereri de energie în cre tere;
asigurarea competitivit ii economice prin men inerea unui pre suportabil la
consumatorii finali;
protec ia mediului prin limitarea efectelor schimb rilor climatice.
Pentru a r spunde acestor trei deziderate majore, România trebuie s aib în vedere
realizarea unui mix energetic diversificat, echilibrat, cu utilizarea eficient a tuturor resurselor de
energie primar interne, precum i a tehnologiilor moderne ce permit utilizarea pe termen lung a
combustibililor fosili cu emisii reduse de gaze cu efect de ser , a surselor de energie
regenerabil , precum i energia nuclear .
Pe fondul crizei financiare i contract rii economiei din ultimii ani, consumul de energie
electric i, în consecin pre ul s u, s-au redus semnificativ, atât la nivelul României, cât i la
nivel regional i global. Ca urmare, capacit ile de produc ie instalate sunt excedentare cererii de
energie electric . În România, impactul semnificativ a ap rut asupra capacit ilor pe baz de
c rbune, accentuat pe fondul separ rii produc torilor pe surse de generare (c rbune, gaz, nuclear,
hidro), cât i de punerea în func iune de noi capacit i din surse regenerabile.
Redresarea treptat a economiei României i a economiilor regionale va conduce la
revenirea într-un ritm mai lent a consumului de energie electric , pe fondul eficien ei energetice
sporite i, de asemenea, a pre urilor energiei electrice, având în vedere obiectivul consumatorilor
industriali de a r mâne competitivi la nivel regional i mondial. În continuare, ponderea cea mai
mare a consumului de energie primar este în domeniul energiei termice.
Analiza comparativ a indicatorilor din tabelul 1.1. reflect în principal decuplarea
evolu iei PIB de evolu ia consumului de energie, aceast caracteristic având o importan
major în dimensionarea evolu iei sectorului energetic românesc în perioada 2015-2035.
De i istoric, evolu ia consumului de energie reflect într-o mare m sur evolu ia PIB,
aceast corelare între cre terea economic i cre terea consumului de energie nu mai este
valabil în perioada 2009-2013. Aceasta rezult atât din evolu ia anual diferit a celor doi
indicatori, precum i din evolu ia diferit a acestora în cursul perioadei analizate.
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Rata anual compus de cre tere a PIB în perioada analizat a fost de 4,68%, în timp ce
consumul de energie primar a sc zut cu o rat anual compus de cre tere de 2,02%. Totodat ,
în perioada 2009-2013, PIB a înregistrat o cre tere de 20,07%, în timp ce consumul de energie
primar s-a redus cu 7,85%.
Tabel 1.1. Analiz comparativ între principalii indicatori macroeconomici
i indicatorii cheie ai sectorului energetic

Evolu ia structurii organizatorice a SEN
Ansamblul instala iilor electroenergetice interconectate, situate pe teritoriul unei ri, prin
care se realizeaz producerea, transportul, distribu ia i utilizarea energiei electrice constituie un
Sistem Electroenergetic Na ional SEN.
La sfâr itul anului 1989 România avea o putere instalat de peste 22.000 MW care era
utilizat în propor ie de 50%. Pân în anul 1990 toate componentele sistemului electroenergetic
au fost grupate în cadrul Ministerului Energiei Electrice.
În anul 1990, se înfiin eaz RENEL, ca regie na ional , preluând structura din fostul
Minister al Energiei Electrice. Organizarea a fost simular cu cea existent în prezent în dou
mari ri din Uniunea European : Italia - ENEL i Fran a - EdF.
Aceast perioad a fost marcat de profunde schimb ri ale structurii organizatorice,
schimb ri care au însemnat diviz ri i externaliz ri ale diferitelor activit i.
Un eveniment important l-a constituit punerea în func iune în anul 1996 a primului
reactor de la CNE – Cernavod , cu puterea unitar de 700 MW, care asigura
aproximativ 10% din produc ia de energie electric a rii.
O alt caracteristic definitorie a acestei perioade este aceea c a sc zut foarte mult
consumul de energie, ajungându-se în anul 2002 la un consum intern de aproximativ 60% din
consumul realizat în 1989.
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Totodat în aceast perioad , datorit sc derii cererii de energie, au fost retrase din
exploatare majoritatea grupurilor energetice vechi, care func ionau cu consumuri specifice mari.
Astfel puterea instalat s-a redus la aproximativ 17.000 MW. O alt ac iune definitorie,
pentru aceast perioad , a fost aceea de reabilitare a grupurilor energetice de mare putere, pe
lignit, concomitent cu realizarea m surilor impuse de legisla ie UE privind limitarea emisiilor
poluante. Astfel de i puterea instalat a sc zut de la peste 22.000 MW la sub 17.000 MW,
România a devenit din importator, exportator de energie electric , confruntându-se în prezent cu
o criz de supracapacitate.
În anul 1998 ia fiin CONEL prin reorganizarea RENEL i externalizarea unor activit i,
printre care cele de construc ii – montaj, cercetare, proiectare, etc.
În anul 2000, CONEL s-a divizat în actualele societ i comerciale care ac ioneaz i azi
în SEN, entit i care au suferit la rândul lor, transform ri organizatorice succesive, mai mult sau
mai pu in importante, în func ie de politica fiec rei societ i.
Institu ii de reglementare sau implementare.
ANRE – Autoritatea Na ional de Reglementare în domeniul Energiei.
ANRM - Agen ia Na ional pentru Resurse Minerale.
Principalele servicii i utilit i publice.
A. Energie electric – termic :
TRANSELECTRICA – Compania Na ional de Transport a Energiei Electrice.
OPCOM – supravegheaz tranzac iile comerciale în domeniul energiei electrice.
DEN – Dispecerul Energetic Na ional.
TERMOELECTRICA – Societatea Comercial de Producere a Energiei Electrice i
Termice.
HIDROELECTRICA – Societatea Comercial de Producere a Energiei Electrice.
NUCLEARELECTRICA – Societatea Comercial de Producere a Energiei Electrice.
COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA (CEO) s-a înfiin at prin fuziunea
urm toarelor societ i comerciale:
Societatea Na ional a Lignitului Oltenia Tg.Jiu S.A.;
Complexul Energetic TURCENI;
Complexul Energetic ROVINARI;
Complexul Energetic CRAIOVA.
Obiectul de activitate: producerea energiei electrice i termice pe baz de lignit;
extrac ia i prepararea lignitului.
Capacit i de produc ie:
a. 12 blocuri energetice cu o putere instalat de 3570 MW din care:
SE Rovinari – 4 blocuri energetice de 330 MW pe lignit în condensa ie;
SE Turceni - 4 blocuri energetice de 330 MW pe lignit în condensa ie ;
SE Craiova - 2 blocuri energetice de 315 MW pe lignit în condensa ie la Uzina Isalnita;
2 blocuri energetice de 150 MW/160 Gcal pe lignit în cogenerare la Uzina Craiova II.
b. un num r de 79 de utilaje miniere de mare capacitate, distribuite în 15 cariere, care pot
asigura o capacitate de produc ie de peste 30 milioane tone lignit pe an.
B. Institute de profil energetic
ICEMENERG (Institutul Na ional de Cercetare – Dezvoltare de Energie).
ISPE – Institutul de Studii i Proiect ri Energetice.
ICPET – Institutul de Cercetare, Proiectare în domeniul energiei Electrice i Termice.
Tabel 1.2. Societ i comerciale care de in licen a de producere de energie electric
Nr.
Societatea comercial
Adresa
crt.
1. S.C. HIDROELECTRICA S.A
Bucuresti, Str. Constantin Nacu nr. 3
2. S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.
Bucuresti, Blv. Magheru nr. 33, Sect.1
3. S.C. TERMOELECTRICA S.A.
Bucuresti, Str. Hristo Botev nr. 16 - 18, Sect. 3
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC
4.
Targu Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5
OLTENIA S.A
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2.
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4.
5.
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Tabel 1.2. Societ i comerciale care de in licen a de furnizare de energie electric
(furnizor de ultim instan )
Societatea comercial
SC CEZ Vanzare SA
SC ENEL Energie SA
SC E.ON Energie Romania SA
SC ENEL Energie Muntenia SA
SC Electrica Furnizare SA

* 5 furnizori de ultim instan

Adresa
Str. Brestei nr. 2, Craiova, C.P. 200581, judetul Dolj
Bd. Ion Mihalache, nr.41-43, Corp A, sector 1, Bucuresti
Strada Justitiei nr.12, C.P. 540069, Târgu Mure
Bd. Ion Mihalache nr. 41-43, Corp A, sector 1, Bucuresti
Sos. Stefan cel Mare nr. 1A, sector 1, Bucuresti

Operatori de transport de energie electric
1. COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE
"TRANSELECTRICA" S.A.
Operatori de distribu ie
1. S.C. CEZ DISTRIBUTIE S.A.
2. S.C. E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
3. S.C. ENEL DISTRIBUTIE BANAT S.A.
4. S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.
5. S.C. ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
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