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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

HG privind eliminarea certificatelor verzi pentru industrie, pe masa Guvernului săptămâna 

viitoare 

Hotărârea referitoare la eliminarea certificatelor verzi pentru industrie intră în Guvern săptămâna 

viitoare, după ce proiectul a fost modificat în urma discuţiilor cu părţile implicate, a anunţat marţi 

ministrul Economiei, Constantin Niţă. 

‘Hotărârea intră în Guvern săptămâna viitoare. Există un nomenclator (referitor la domeniile de 

aplicare – n.r.) stabilit de UE care stabileşte industriile care pot beneficia de această măsură. 

Este vorba de industria siderurgică, a sticlei, petrochimică şi altele’, a spus Niţă. 

În ceea ce priveşte criteriile de selecţie a beneficiarilor, ministrul Economiei a enumerat 

obligativitatea realizării de investiţii în eficienţă energetică, păstrarea locurilor de muncă, investiţii 

în pregătirea personalului şi să nu aibă datorii la bugetul de stat. Ministrul a dat exemplu câtorva 

companii care ar putea beneficia de măsura respectivă, cum ar fi Arcelor Mittal, Rafo sau Alro 

Slatina. ‘Ei trebuie să vină cu un dosar, să se înscrie pentru acest ajutor de stat şi să 

îndeplinească criteriile prevăzute de HG, care se va finaliza azi sau mâine (nr. marţi sau 

miercuri)’, a precizat Constantin Niţă. 

Referitor la stabilirea pragurilor, care, potrivit Uniunii Europene, pot ajunge la 85%, ministrul citat 

a explicat că există o echipă care lucrează la acest aspect, având în vedere că se rediscută 

unele puncte. ‘Am pus o condiţie cu forţa de muncă, să rămână stabilă 10 ani, dar trebuie să 

găsim o formulă care să convină şi asociaţiilor patronale. Au şi ei dreptate: dacă tehnologizez, nu 

mai am nevoie de tot personalul’, a explicat Niţă. 

În ceea ce priveşte modalităţile de compensare, Niţă a spus că acestea trebuie stabilite de 

ANRE. ‘În general, certificatele verzi trebuie vândute pe bursă, aşa spune legea. Tot ce rămâne, 

se vinde pe bursă’, a mai spus ministrul Economiei. El admis faptul că protejarea marilor 

consumatori îi afectează pe ceilalţi dar, altfel, ‘îi omoram pe toţi’. 

Potrivit proiectului de Hotărâre de Guvern lansat în dezbatere publică de Ministerul Economiei, 

marii consumatori de energie din România vor putea achiziţiona cu până la 85% mai puţine 

certificate verzi decât erau obligaţi până acum. 

Astfel, consumatorii ale căror costuri cu energia reprezintă mai mult de 20% din totalul costurilor 

vor fi exceptaţi de la plata a 85% din certificatele verzi. 

Sprijin pentru industrie   

Ministrul Economiei, Constantin Niţă, a anunţat că se analizează variante prin care marii 

consumatori (de asemenea, mari angajatori) să fie sprijiniţi în limitarea creşterii costurilor cu 

http://www.bizenergy.ro/nita-economie-hg-privind-eliminarea-certificatelor-verzi-pentru-industrie-intra-in-guvern-saptamana-viitoare/
http://www.bizenergy.ro/nita-economie-hg-privind-eliminarea-certificatelor-verzi-pentru-industrie-intra-in-guvern-saptamana-viitoare/
http://www.focus-energetic.ro/sprijin-pentru-industrie-17415.html
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utilităţile (gaze naturale, energie electrică). Pe de altă parte, ministrul a declarat că termenul 

pentru depunerea ofertelor de preluare a Oltchim este 6 iunie. 

Statul analizează posibilitatea acordării unor ajutoare marilor consumatori de gaze naturale, fie 

sub forma unor măsuri fiscale, fie prin măsuri administrative sau ajutoare de stat, având în 

vedere că cei doi producători locali de gaze naturale (n.r. – Petrom şi Romgaz) ţin preţurile 

ridicate pentru a-şi maximiza profiturile, a declarat ministrul Economiei, Constantin Niţă. 

”Lucrăm la un asemenea proiect. Fie găsim o măsură fiscală de sprijinire, fie o măsură 

administrativă sau de ajutor de stat împreună cu Consiliul Concurenţei şi cu Comisia Europeană. 

Nu sunt foarte multe căi prin care poţi să sprijini industria cu gazele naturale”, a explicat 

Constantin Niţă, conform Agerpres. 

El a spus că este interesat, în primul rând, ca industria românească să aibă un preţ acceptabil la 

energie, la gaze naturale, să existe condiţii de piaţă egale pentru toţi jucătorii, aşa cum este în 

toată Uniunea Europeană. ”La gaze naturale nu mai este niciun şoc pentru consumul industrial. 

În timp, preţul gazelor trebuie stabilit pe bursă. Dar cei doi producători, din dorinţa de a-şi 

maximiza profiturile, ţin preţul ridicat, şi asta nu este în ordine. Şi atunci trebuie să găsim o 

formulă în care marii consumatori industriali să poată beneficia de acest produs, care să îi facă 

eficienţi pe piaţă, că altfel îi omorâm. Deci, energia şi gazele naturale constituie elemente de cost 

extrem de importante în preţul produselor. Şi atunci trebuie să avem grijă ca acesta să fie 

acceptabil”, a explicat Niţă. 

El a spus că se vor accepta inclusiv contracte bilaterale, cu condiţia ca preţul din contract să fie 

raportat la preţul de pe bursă. 

În privinţa exportului de gaze naturale, ministrul Economiei a arătat că, în acest moment, nu este 

posibil, pentru că nu există interconectările necesare. ”Dacă este o piaţă liberă va trebui să şi 

exportăm. Ne-ar conveni foarte mult ca gazele naturale să fie folosite în petrochimie, unde 

factorul de multiplicare este foarte rapid. Dar trebuie să tratăm subiectul şi din punct de vedere 

politic. Nu ne interesează să vindem, pentru că nu ne ajunge pentru populaţia noastră, pentru 

consumul industrial şi casnic, dar avem un interes pe Moldova. Sunt români, tot de-ai noştri. 

Trebuie să găsim o formulă să îi ajutăm şi pe ei. Nu am stabilit cum, încă. Dar când se va da 

drumul la interconectarea cu Moldova, va trebui să îi sprijinim”, a mai spus ministrul Economiei. 

Pe de altă parte, Constantin Niţă a precizat că România nu va putea exporta gaze până nu va 

găsi surse suplimentare în Marea Neagră sau gaze de şist, dar interconectările pot fi făcute în 

avans. 

Hotărâre la certificate verzi 

Pe de altă parte, ministrul Economiei a anunţat că Hotărârea referitoare la eliminarea 

certificatelor verzi pentru industrie intră în Guvern săptămâna viitoare, după ce proiectul a fost 

modificat în urma discuţiilor cu părţile implicate. 

”Hotărârea intră în Guvern săptămâna viitoare. Există un nomenclator (referitor la domeniile de 

aplicare – n.r.) stabilit de UE, care stabileşte industriile care pot beneficia de această măsură. 

Este vorba de industria siderurgică, a sticlei, petrochimică şi altele”, a spus Niţă. 
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În ceea ce priveşte criteriile de selecţie a beneficiarilor, ministrul Economiei a enumerat 

obligativitatea realizării de investiţii în eficienţă energetică, păstrarea locurilor de muncă, investiţii 

în pregătirea personalului şi să nu aibă datorii la bugetul de stat. Ministrul a dat exemplu câtorva 

companii care ar putea beneficia de măsura respectivă, cum ar fi Arcelor Mittal, Rafo sau Alro 

Slatina. ”Ei trebuie să vină cu un dosar, să se înscrie pentru acest ajutor de stat şi să 

îndeplinească criteriile prevăzute de HG”, a precizat Constantin Niţă. 

Referitor la stabilirea pragurilor, care, potrivit Uniunii Europene, pot ajunge la 85%, ministrul citat 

a explicat că există o echipă care lucrează la acest aspect, având în vedere că se rediscută 

unele puncte. ”Am pus o condiţie cu forţa de muncă, să rămână stabilă 10 ani, dar trebuie să 

găsim o formulă care să convină şi asociaţiilor patronale. Au şi ei dreptate: dacă tehnologizez, nu 

mai am nevoie de tot personalul”, a explicat Niţă. 

În ceea ce priveşte modalităţile de compensare, Niţă a spus că acestea trebuie stabilite de 

ANRE. ”În general, certificatele verzi trebuie vândute pe bursă, aşa spune legea. Tot ce rămâne, 

se vinde pe bursă”, a mai spus ministrul Economiei. El admis faptul că protejarea marilor 

consumatori îi afectează pe ceilalţi dar, altfel, ”îi omoram pe toţi”. 

Potrivit proiectului de Hotărâre de Guvern lansat în dezbatere publică de Ministerul Economiei, 

marii consumatori de energie din România vor putea achiziţiona cu până la 85% mai puţine 

certificate verzi decât erau obligaţi până acum. 

Astfel, consumatorii ale căror costuri cu energia reprezintă mai mult de 20% din totalul costurilor 

vor fi exceptaţi de la plata a 85% din certificatele verzi. 

Cei a căror intensitate energetică este cuprinsă între 10% şi 20% vor fi scutiţi de 60% din 

certificate, iar cei cu o intensitate cuprinsă între 5% şi 10% pot achiziţiona doar 40% din cât erau 

obligaţi până acum. 

Industria energo-intensivă din România asigură circa 20% din consumul final brut de energie. 

Acest sector este şi cel mai mare generator de locuri de muncă, la nivelul anului 2012 asigurând 

direct aproximativ 760.000 locuri de muncă şi indirect aproximativ 1.500.000. 

Finanţele vor să schimbe tipul de impozitare privind taxa pe stâlp 

Manolescu: Există deja discuţii pe această temă, dar nu s-a luat o decizie finală. Dorim să facem 

o analiză 

Oficialul a precizat că foarte mulţi agenţi din zona energetică s-au plâns că au mari probleme din 

cauza sumelor imense pe care trebuie să le verse la stat 

Până luni, ministerul a încasat peste 1 miliard de lei din această taxă. A doua tranşă se va plăti 

în septembrie 

Controversata taxă pe stâlp a adus deja Ministerului Finanţelor suma de peste 1 miliard de lei, 

oficialii aşteptându-se ca suma să crească mult peste estimările iniţiale având în vedere că a 

doua tranşă din taxa pe stâlp se va plăti în luna septembrie. 

Deşi încântaţi de faptul că s-a colectat dublu faţă de estimările cuprinse în buget, oficiali ai 

Ministerului Finanţelor iau în calcul modificarea tipului de impozitare privind taxa pe stâlp, având 

http://www.curierulnational.ro/Eveniment/2014-05-28/Finantele+vor+sa+schimbe+tipul+de+impozitare+privind+taxa+pe+stalp&hl=energ&tip=toate


 

4 

 

în vedere că mulţi agenţi economici, în special din domeniul energetic se plâng de sumele uriaşe 

pe care trebuie să le verse la stat. 

"Ieri (luni - n. red.) aveam un miliard de lei din taxă, dar suma e în curs de actualizare. Astăzi 

sigur suma este mai mare. Este dublu faţă de sumele din buget. (...) Acel miliard de lei este 

suma declarată până acum, dar să vedem efectiv cât se plăteşte, pentru că mai avem de încasat 

o tranşă în septembrie", a mai spus, citat de Mediafax, secretarul de stat în MFP Dan 

Manolescu. 

Oficialul MFP a precizat că există discuţii pentru schimbarea tipului de impozitare, unele domenii 

fiind afectate mai mult de această taxare, precum cel energetic, însă nu s-a luat o decizie finală. 

"Există mai multe discuţii, am avut solicitări din partea celor vizaţi de taxa pe construcţii speciale. 

Nu s-a luat o decizie finală, aşteptăm să vedem care sunt sumele totale declarate şi care sunt 

cele mai împovărate domenii. Dorim să facem o analiză, în zona energetică sunt foarte multe 

probleme şi mulţi agenţi economici s-au plâns că sumele sunt foarte mari", a arătat secretarul de 

stat. 

Borza, avocat: Producătorii de energie nu vor putea suporta taxa pe stâlp 

"Taxa pe stâlp nu este sustenabilă şi este împovărătoare, erodează profitabilitatea 

Hidroelectrica. Performanţa financiată din 2013 nu se poate repeta în 2014. Taxa pe stâlp este 

aberantă din perspectiva incidenţei asupra unor construcţii, de exemplu tunele săpate în inima 

muntelui sau a unor utilaje instalate pe fundul lacurilor de acumulare. (...) Şi taxa pe apa uzinată 

este apocaliptică, parcă ar fi sfinţită din râul Iordan", a spus Borza în conferinţa "MEDIAFAX 

Talks about Energy". 

Avocatul Gabriel Biriş declara zilele trecute că taxa pe stâlp este cel mai anti-economic şi anti-

naţional impozit din ultimii zece ani, iar nicio ţară "sănătoasă la cap" nu trebuie să permită 

impozitarea investiţiilor, măsura care descurajează şi alungă investitorii. În opinia sa, cele mai 

afectate domenii de această taxă sunt energia, agricultura şi logistica, iar parcurile industriale 

sunt victime colaterale. 

Ministerul Finanţelor a înregistrat luni din declaraţiile companilor care trebuie să plăteasca taxa 

pe constucţii speciale suma de un miliard de lei, mai mult decât dublu faţă de estimările înscrise 

în bugetul pe acest an, a declarat marţi secretarul de stat în MFP Dan Manolescu. 

El a afirmat că Guvernul a convenit cu FMI să treacă în buget o sumă mai mică din taxa pe 

construcţiile speciale însă estimările de încasări erau mai mari. 

Taxa pe stalp”– hulita, dar se plateste. Ministrii negociaza exceptari 

Controversata taxa pe constructiile speciale, de 1,5% din valoarea acestora, sau cum e 

recunoscuta in popor – “taxa pe stalp” a agitat spiritele intre ministrii Guvernului Ponta si a trezit 

nemultumiri in mediul de afaceri atat inainte de aplicare, cat si in prezent. Ministrii se contrazic, in 

continuare, intre ei pe tema acestei taxe, in timp ce reprezentantii companiilor din mai multe 

domenii – utilitati, transporturi, telecomunicatii, infrastructura drumuri, agricultura – se plang, pe 

unde apuca, de efectele taxarii asupra activitatii lor.  

http://www.zfcorporate.ro/business-legal/borza-avocat-producatorii-de-energie-nu-vor-putea-suporta-taxa-pe-stalp-12666168
http://www.bizenergy.ro/taxa-pe-stalp-hulita-dar-se-plateste-ministrii-negociaza-exceptari/#.U4glF_l_v9s
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Cu toate acestea,  sefii de la Finante – firesc, cu aprobare de la Guvern – nu s-au lasat 

induplecati, au fabricat norme de aplicare pe ultima suta de metri ( aceste au fost aprobate de 

Guvern pe 20 mai, prima rata a impozitului a trebuit platita pe 26 mai – n.r.) si se bucura acum 

de incasari, care sunt peste asteptarile lor. 

Ioana Petrescu, ministrul Finantelor, mizeaza pe veniturile suplimentare care se vor obtine din 

“taxa pe stalp”, care ar acoperi gaura creată de reducerea cu 5 puncte procentuale a CAS-ului. 

Deocamdata, cifrele ii fac fericiti pe cei de la Finante. Declaraţiile depuse pentru impozitul pe 

construcţiile speciale însumau, la inceputul saptamanii, aproximativ un miliard de lei, dublu faţă 

de suma prevăzută în buget. Pana la 26 mai, s-a platit prima rata in contul acestui impozit, 

urmând ca a doua rată să fie scadentă în 25 septembrie 2014. 

Reprezentantii Ministerului Finantelor au bugetat doar 500 milioane lei – incasari din “taxa pe 

stalp”, protestele mediului de afaceri determinandu-i sa ia in calcul riscul de necolectare. Cum nu 

s-a intamplat asa – romanii tipa, dar platesc! – ramane stabilit: “taxa pe stalp” se plateste si in 

2015, cu unele exceptari de la plata. 

Reactoarele de la Cernavoda vor fi exceptate de la plata impozitului 

Ministrii Economiei, Departamentului pentru Energie, Agriculturii, Transporturilor se tot intalnesc 

cu factorii de decizie de la Finante si negociaza situatiile care – zic ei – se impun a fi exceptate 

de la plata impozitului pe constructiile speciale. 

Ioana Petrescu a anuntat ca reglementarile privind aceasta taxa vor fi modificate. “Am discutat 

despre impactul taxei pe stâlp la Nuclearelectrica şi vom vedea cum vom modifica legea. Vom 

analiza cu mare atenţie ceea ce ni s-a transmis din partea mediului de afaceri şi vom face primii 

paşi care sa aducă modificări acestei taxe”, a anuntat sefa de la Finante. 

Impactul taxei aplicate pe reactoarele de la Cernavoda,le-a fost adus la cunostinta celor de la 

Finante inca de anul trecut, insa au prefert sa amane analiza situatiei, asa cum au procedat si cu 

elaborarea normelor de aplicare in ultimul ceas! Nuclearelectrica a estimat că va plăti anul 

acesta un impozit pe construcţii speciale în valoare de aproximativ 100 de milioane de lei (în jur 

de 22 milioane de euro). 

Taxa pe stâlp va fi plătită tot de populaţie. Factura la energie va creşte cu 1-2%, după 

includerea în tarife a noilor costuri din sectorul energetic 

Taxa pe construcţii speciale, impusă de către Guvern prin eliminarea unor excepţii fiscale de 

care beneficiau companiile, va fi suportată, în final, tot de către consumatori, în special în 

sectorul energiei şi gazelor naturale, care sunt pieţe reglementate. 

Taxa pe stâlp se va regăsi în facturile la electricitate ale consumatorilor casnici, care ar putea să 

crească cu 1-2%, declara, vineri, Niculae Havrileţ, preşedintele Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). „Legislaţia spune că orice cost se regăseşte în 

preţul final“, a afirmat Havrileţ. El a mai spus că încă nu poate fi estimat impactul acestei taxe 

pentu că nicio societate nu a transmis până acum solicitări de recunoaştere în tarife. Totuşi, 

includerea acestor costuri în facturi ar putea fi implementată fie de la 1 iulie, fie de la 1 ianuarie 

2015.  

http://adevarul.ro/economie/bani/taxa-stalp-platita-populatie-factura-energie-creste-1-2-includerea-tarife-noilor-costuri-sectorul-energetic-1_538b39f40d133766a8334698/index.html
http://adevarul.ro/economie/bani/taxa-stalp-platita-populatie-factura-energie-creste-1-2-includerea-tarife-noilor-costuri-sectorul-energetic-1_538b39f40d133766a8334698/index.html
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Impozitul pe construcţiile speciale se ridică la 1,5% din valoarea activelor şi a fost introdus în 

urma negocierilor din toamna anului trecut cu reprezentanţii Fondului Monetar Internaţional (FMI) 

şi ai Comisiei Europene (CE). Aceasta se aplică asupra cablurilor şi reţelelor electrice sau de 

gaze, posturilor de transformare, dar şi asupra hidrocentralelor, termocentralelor sau centralei 

nucleare de la Cernavodă. 

Care sunt companiile cu tarife reglementate 

Măsura are efecte asupra unor companii care au tarife reglementate, precum E.ON, Enel, CEZ, 

GdF SUEZ sau Electrica, care deţin serviciul de distribuţie a electricităţii şi a gazelor în cea mai 

mare parte a ţării, dar şi unor companii precum Transelectrica şi Transgaz – operatorii sistemelor 

de transport, sau Romgaz – care operează marile depozite de gaze naturale ale ţării. 

 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

 

OPCOM 
 

 Piata de certificate verzi 

Preţul Mediu Ponderat al CV pentru cele mai recente 3 luni de tranzacţionare pe PCCV, 
încheiate (dec 2013-feb 2014), calculat conform prevederilor legii 134/2012, este de 196,16 
Lei-CV. 

 Preturi inregistrate pe PZU 

 

 Preţuri şi volume 28.05 
 

29.05 30.05 31.05 01.06 02.06 03.06  

Preţ mediu [Lei/MWh] 173,42 
 

155,07 170,48 173,88 86,67 154,17 153,72 

Pret Piata de Echilibrare          
(450 Lei +pret PZU) 

623,42 
 

605,07 620,48 623,88 536,67 604,17 603,72 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

58.972  58.235 63.049 54.854 51.624 63.114 66.788 

 
 

ROPEX_FM_M Piete la termen (PCCB) 2013-2014 [lei/MWh] 

ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec 

ROPEX_FM_2013 209,53 232,39 230,82 224,97 217,35 213,30 211,42 211,44 209,35 204,39 199,93 198,43 197,61 

ROPEX_FM_2014 179,86 178,17 178,25 178,64 179,12 179,18 179,18 181,54 181,52 181,57 181,58 181,51 181,58 

 
ANRE 

Ultimele 5 decizii 

 1007 / 2014-04-29 

ACORDARE AI CEE AEOLUS 1, INTERNATIONAL WIND BOTOSANI 

 1008 / 2014-04-29 

ACORDARE AI CEF SARULESTI, SHAULA 

http://anre.ro/decizie.php?id=20489
http://anre.ro/decizie.php?id=20489
http://anre.ro/decizie.php?id=20490
http://anre.ro/decizie.php?id=20490
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 1009 / 2014-04-29 

ACORDARE LICENTA EXPLOATARE COMERCIALA, SOLAR REMUS 

 1010 / 2014-04-29 

ACORDARE LICENTA FZ EE, RWE ENERGIE 

 1011 / 2014-04-29 

MODIF AI 420 CEE BAIA 3, BLUE PLANET INVESTMENT 

Ultimele 5 ordine 

 24 / 2014-03-28 

Ordin - privind aprobarea Procedurii pentru determinarea si utilizarea profilului rezidual de consum 

 25 / 2014-03-28 

Ordin - pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei de certificate verzi aprobat prin Ordinul 
57/2013 

 16 / 2014-03-19 

Ordin - privind completarea Metodologiei de determinare si monitorizare a supracompensarii activitatii de producere a 
energiei electrice si termice in cogenerare de inalta eficienta care beneficiaza de schema de sprijin de tip bonus, 
aprobata prin Ord. 84/2013 

 15 / 2014-03-12 

Ordin - privind aprobarea Procedurii pentru determinarea consumului propriu tehnologic in retelele electrice de distributie 

 14 / 2014-03-05 

Ordin - privind actualizarea valorilor – limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde 
neachizitionat, aplicabile pentru anul 2014 

 

TRANSELECTRICA 

 

 

Grafice, Harta  

 

 
 

http://anre.ro/decizie.php?id=20491
http://anre.ro/decizie.php?id=20491
http://anre.ro/decizie.php?id=20492
http://anre.ro/decizie.php?id=20492
http://anre.ro/decizie.php?id=20493
http://anre.ro/decizie.php?id=20493
http://anre.ro/ordin.php?id=1184
http://anre.ro/ordin.php?id=1184
http://anre.ro/ordin.php?id=1185
http://anre.ro/ordin.php?id=1185
http://anre.ro/ordin.php?id=1185
http://anre.ro/ordin.php?id=1175
http://anre.ro/ordin.php?id=1175
http://anre.ro/ordin.php?id=1175
http://anre.ro/ordin.php?id=1175
http://anre.ro/ordin.php?id=1173
http://anre.ro/ordin.php?id=1173
http://anre.ro/ordin.php?id=1171
http://anre.ro/ordin.php?id=1171
http://anre.ro/ordin.php?id=1171
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Prognoza debitelor si nivelurilor 
în intervalul 02.06.2014, ora 07.00 – 09.06.2014, ora 07.00 

  

            Debitul la intrarea în tara  (sectiunea Bazias) va fi în scadere pâna la valoarea de 7200 m3/s, situându-se peste media 
multianuala a lunii iunie (6400 m3/s). 

  

În aval de Portile de Fier debitele vor fi, în general, în scadere. 

  

Nivelurile se vor situa peste COTELE DE APARARE în primele zile ale intervalului pe sectorul  Tr. Magurele - Calarasi si pe toata 
durata intervalului de prognoza pe sectorul Cernavoda – Tulcea. 
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Informatiile sunt destinate clientilor EFT Furnizare si au doar scop informativ. Acestea sunt preluate din 
diferite surse publice si EFT Furnizare nu poate fi facuta responsabila, in nici un fel, pentru orice fel de 
daune sau probleme, care pot aparea ca urmare a utilizarii lor.  
Va rugam contactati EFT Furnizare pentru orice alta informatie la nr. tel 0040 21 303 36 23 


