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1. PRESA INTERNA 

 

Concurenţa “se leagă” de tariful la transportul energiei 

Modul de reglementare a tarifului de transport al energiei electrice induce în piaţă unele distorsiuni, 

care nu par a fi justificate de raţiuni de siguranţă şi echilibru al Sistemului Energetic Naţional (SEN), 

potrivit raportului anual al Consiliului Concurenţei referitor la evoluţia concurenţei în sectoarele 

cheie.  

Conform raportului, în privinţa transportului energiei electrice (inclusiv distribuţia), Consiliul 

Concurenţei a considerat că actualul mecanism de tarifare, diferenţiat pe zone geografice, 

afectează concurenţa, fără a aduce beneficii consumatorilor sau să fie justificat de siguranţa SEN. 

La nivelul României, cele două componente ale tarifului de transport, respectiv tariful de 

introducere a energiei electrice în reţea şi tariful de extragere a energiei electrice din reţea, sunt 

reglementate diferenţiat pe zone geografice distincte. Astfel, există şapte zone geografice pentru 

care tariful componentei de introducere în reţea este diferit, iar, pentru componenta de extragere, 

există un număr de 8 zone pentru care se percep tarife diferite. 

„Un astfel de mecanism ar putea fi justificat, în condiţiile în care operatorul de transport, 

Transelectrica, doreşte să încurajeze investiţiile în una dintre zonele prestabilite, cu scopul de a 

menţine siguranţa şi eficienţa reţelei pe termen lung. Analiza Consiliului Concurenţei a arătat, însă, 

că în aceste zone geografice nu au fost realizate investiţii în noi unităţi de producere/consum. 

Consiliul Concurenţei a recomandat realizarea unor analize, în vederea schimbării modelului de 

tarifare a activităţii de transport a energiei electrice”, se spune în raport. 

CONSILIUL CONCURENŢEI:  

"Trebuie asigurată independenţa companiilor de stat din domeniul energetic"  

Consiliul Concurenţei a arătat ieri, în raportul său anual, că trebuie să fie asigurată independenţa 

companiilor din sectorul energetic, pentru împiedicarea existenţei unui monopol al producătorilor 

de energie electrică din administrarea statului. 

     "Cei mai importanţi producători de energie electrică ce activează pe piaţa din România au 

acţionariat majoritar de stat, excepţie făcând unele societăţi recent intrate pe piaţă. Cea mai mare 

parte din cantitatea de energie electrică consumată la nivel naţional în perioada 2008 - 2013 a fost 

produsă în centrale electrice aflate în portofoliul unor societăţi cu acţionariat majoritar de stat", 

potrivit raportului amintit. 

     Consiliul Concurenţei apreciază că suspiciunea privind existenţa pe piaţa producerii şi 

comercializării de energie electrică din România a unei poziţii dominante, deţinute de companiile 

aflate în portofoliul Departamentului pentru Energie, reprezintă o îngrijorare, întrucât, odată cu 

trecerea companiilor în discuţie din portofoliul Ministerului Economiei în portofoliul Departamentului 

pentru Energie, atribuţiile de administrare ale acţionarului majoritar au fost întărite.  

http://www.focus-energetic.ro/concurenta-se-leaga-de-tariful-la-transportul-energiei-29831.html
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=282644&key=MjAxNS0xMS0wNiAxIDViZDQ2NjRhZjNkNzU4M2QzYmU3YmM3OTMwZGJkZjg4
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=282644&key=MjAxNS0xMS0wNiAxIDViZDQ2NjRhZjNkNzU4M2QzYmU3YmM3OTMwZGJkZjg4
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     "Pe cale de consecinţă, Consiliul Concurenţei consideră că este necesară clarificarea situaţiei 

întreprinderilor aflate în portofoliul Departamentului pentru Energie şi demonstrarea mecanismului 

prin care este asigurat cadrul necesar luării deciziilor în mod independent la nivelul fiecăreia dintre 

aceste societăţi", potrivit autorităţii. 

     În urma analizei sectorului energetic din ţara noastră, Consiliul Concurenţei a formulat mai 

multe recomandări, printre care introducerea unor instrumente financiare specifice acestor pieţe, 

precum contracte pentru diferenţă sau contracte cu opţiune, care să ajute operatorii să gestioneze 

riscurile financiare generate de eventualele neconcordanţe ce pot apărea între cerere şi ofertă. 

Schimbări radicale în facturarea la energie și gaze din 2016. Informații obligatorii pentru 

consumatori 

Furnizorii nu-și mai pot permite să-și factureze clienții după bunul plac. Din 2016, Autoritatea 

Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE schimbă radical regulile privind 

facturarea la energie și gaze pentru toţi consumatorii. La energie, va fi o factură unică pe țară, iar 

la gaze – furnizorii au obligații de a include pe facturi informații minime obligatorii pentru toate 

categoriile de clienți, în baza unui nou regulament de furnizare la clienții finali de gaze naturale.  

Dacă factura unică la energie va ajunge la români începând cu luna martie 2016, nu există nicio 

obligație legală națională sau europeană pentru standardizarea facturilor la gaze naturale. Potrivit 

Ghidurilor Europene de bună practică emise de către Asociația Europeană a Reglementatorilor de 

Energie, forma facturii – respectiv design-ul acesteia – este lăsată la latitudinea furnizorilor, 

considerându-se că este în beneficiul competiției între furnizori, cu efecte pozitive asupra clienților! 

În aceleași timp, reglementatorii europeni precizează că trebuie garantat clienților accesul la 

informații minime privind factura. Conform legislației românești – respectiv Ordinele ANRE nr. 

42/2012 și 6/2014, furnizorii de gaze naturale sunt obligați să includă pe factura informații minime 

obligatorii pentru toate categoriile de clienți. Nou Regulament de furnizare la clienții finali de gaze 

naturale ANRE a pregătit un nou Regulament de furnizare la clienții finali de gaze naturale, care 

face referire inclusiv la standardizarea informațiilor care trebuie cuprinse în factură, ce urmează a 

intra în vigoare la începutul anului 2016. Furnizorul are obligaţia să emită facturi care să cuprindă 

informaţii corecte, transparente, clare, complete, lizibile şi uşor de înţeles, care să ofere clienţilor 

finali posibilitatea să îşi ajusteze propriul consum şi să compare condiţiile comerciale de furnizare 

a gazelor naturale, susțin reprezentanții ANRE.  

Bucureştenii, în pericol să rămână în frig în această iarnă 

Reprezentanţii RADET au anunţat că toţi bucureştenii ar putea rămâne fără apă caldă şi căldură, 

după ce Romgaz a avertizat conducerea Electrocentrale Bucureşti (ELCEN) că opreşte furnizarea 

gazelor natural din pricina datoriilor pe care le are ELCEN. Chiar şi aşa, Primăria Capitalei şi 

Ministerul Energiei dau asigurări că locuitorii Bucureştiului nu vor rămâne în frig în acestă iarnă. 

Vineri, în timp ce bucureştenii nemulţumiţi de întreaga clasă politică îşi strigau nemulţumirile în 

stradă, reprezentanţii Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice (RADET) Bucureşti 

anunţau că locuitorii Capitalei vor rămâne fără apă caldă şi căldură, fără a preciza când se va 

întâmpla acest lucru. „Sistarea activităţii este generată de notificarea primită de la SC 

Electrocentrale Bucureşti SA, prin care ni s-a comunicat faptul că începând de vineri, 6 noiembrie, 

ora 12.00, SNGN ROMGAZ SA va întrerupe furnizarea gazelor naturale către ELCEN“, anunţau 

reprezentanţii RADET Bucureşti. Aceştia au precizat că nu ştiu data şi ora la care bucureştenii vor 

http://www.investenergy.ro/schimbari-radicale-in-facturarea-la-energie-si-gaze-din-2016-informatii-obligatorii-pentru-consumatori/
http://www.investenergy.ro/schimbari-radicale-in-facturarea-la-energie-si-gaze-din-2016-informatii-obligatorii-pentru-consumatori/
http://adevarul.ro/news/bucuresti/bucurestenii-pericol-ramana-frig-iarna-1_563f7d72f5eaafab2c6a9c87/index.html
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rămâne fără apă caldă şi căldură, însă acest lucru se va întâmpla din cauza situaţiei în care se 

află regia bucureşteană. Datorii peste datorii Chiar şi aşa, până în acest moment bucureştenii nu 

au rămas fără apă caldă şi căldură, iar reprezentanţii ELCEN au explicat acest lucru: „Avem 

căldură şi apă caldă la nivelul solicitărilor făcute de RADET. Romgaz a notificat că dacă nu plătim 

astăzi ne întrerupe gazele. A fost doar un avertisment“, explica Marcel Nicolaescu, directorul 

ELCEN, după anunţul făcut de RADET. Acesta a mai spus că ELCEN va semna un nou contract 

cu Romgaz în continuarea celui actual. În prezent, Romgaz furnizează către ELCEN gaze naturale 

în baza unui act adiţional care expiră la 15 noiembrie. Prin acest act adiţional, ELCEN plăteşte 

consumul curent, de aproximativ 3-3,5 milioane de lei pe zi, iar încasările la RADET sunt mult mai 

mici, de aproximativ 200-220.000 de lei pe zi. „Contractul este în derulare şi se va semna unul nou 

începând cu data de 15 noiembrie, când facem în paralel şi eşalonarea datoriilor, ca să scăpăm 

de calvarul ăsta al datoriilor“, a mai spus directorul Electrocentrale. 

Parlamentul pregătește modificarea Legii energiei și gazelor. Se reîntorc contractele 

bilaterale! 

Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 va suferi noi modificări. Prezent la 

Conferința anuală a Asociației Furnizorilor de Energie Electrică în România – AFEER, președintele 

Comisiei pentru industrii și servicii din Camera Deputaților, Iulian Iancu, a declarat că modificările 

la Legea 123 ar putea intra în dezbateri parlamentare în luna februarie 2016, fiind vizate în principal 

contractele bilaterale. 

Avem în prezent toate instrumentele de piață. Lipsește unul singur, cel al contractelor bilaterale, 

care a fost sistat în iunie 2012.Este momentul să reluăm această discuție împreună cu actorii din 

piață. Trebuie să găsim pârghiile pentru reintroducerea contractelor bilaterale”, a declarat Iulian 

Iancu, la Conferința AFEER. “Dacă vă uitați cu atenție, mai sunt și astăzi modalități de a ieși din 

regula transparenței și deci șansa nediscriminatorie pentru toți jucătorii din piață, cu toate regulile 

și cu toate platformele pe care le avem. De aceea va trebui să reluăm în discuție Legea 123, legea 

cadru”, a precizat Iancu. El a atras atenția asupra unor situații pe platfomele OPCOM, unde se 

face de exemplu o ofertă de 45 de lei/KWh și în următoarea secundă intră cumpărătorul și ia acel 

pachet de energie! Și reprezentanții Ministerului Energiei se declară susținătorii contractelor 

bilaterale pe termen lung fără de care „nu pot exista investiţii în sectorul energetic”. „Este absolut 

necesară reintroducerea contractelor bilaterale. Din această perspectivă, lucrăm la o analiză 

pentru a vedea câte țări au restricțiile care le are România în ceea ce privește tranzacționarea 

energiei electrice. S-a încercat rezolvarea unei probleme punctuale (eliminarea contractelor 

încheiate de Hidroelectrica cu așa numiții băieți deștepți din energie – n.red.), modificându-se legi 

care au condus la restricționarea întregii piețe”, a declarat Secretarul de Stat Bogdan Badea pentru 

InvesTenergy. Reintroducerea contractelor bilaterale este un demers susținut al Asociației 

Furnizorilor de Energie Electrică din România – AFEER, care se poate realiza doar prin 

modificarea Legii 123. Ministrul Energiei, Andrei Gerea, anunța recent că “în această toamnă, se 

va intra în Parlament cu propuneri de schimbări legislative în ce privește contractele bilaterale de 

energie pe termen lung”.  

Președintele ANRE: Prețul la energia electrică ar putea scădea cu 3-5% la consumatorul 

final, de la 1 ianuarie 2016 

http://www.investenergy.ro/parlamentul-pregateste-modificarea-legii-energiei-si-gazelor-se-reintorc-contractele-bilaterale/
http://www.investenergy.ro/parlamentul-pregateste-modificarea-legii-energiei-si-gazelor-se-reintorc-contractele-bilaterale/
http://alba24.ro/presedintele-anre-pretul-la-energia-electrica-ar-putea-scadea-cu-3-5-la-consumatorul-final-de-la-1-ianuarie-2016-448802.html
http://alba24.ro/presedintele-anre-pretul-la-energia-electrica-ar-putea-scadea-cu-3-5-la-consumatorul-final-de-la-1-ianuarie-2016-448802.html
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Prețului energiei electrice la consumatorul final ar putea scădea cu 3-5% de la 1 ianuarie 2016, a 

declarat, marți, Niculae Havrileț, președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul 

Energiei (ANRE). 

„În acest an, la nivelul furnizării de energie electrică și distribuției de energie electrică s-au 

înregistrat niște elemente pozitive, a crescut consumul de energie electrică cu câteva procente, 

am avut o evoluție ratei de inflație favorabilă. Aceste două lucruri coroborate vor aduce, cu 

siguranță, un aspect pozitiv la fixarea prețului energiei electrice la consumatorul final. Noi apreciem 

că acest preț va scădea cu câteva procente”, a spus Niculae Havrileț, prezent la conferința anuală 

a Asociației Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER). 

Prețul ar urma să scadă începând de la 1 ianuarie 2016. Havrileț a precizat că reducerea ar putea 

fi de 8% pentru activitatea de distribuție, iar în factura finală scăderea ar urma să fie de 3-5%. 

Reducerea nu vizează certificatele verzi sau bonusul de cogenerare. 

Pe de altă parte, Silvia Vlăsceanu, director general al Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități 

din Energie (ACUE), a declarat că reducerea efectivă s-ar putea să fie cu totul alta. 

„Deocamdată este o veste și pentru noi pentru că nu știam de procent sau de intenția Autorității 

de Reglementare de a reduce tarifele. Din ce am înțeles, la o primă analiză a dosarelor sau a 

informațiilor transmise de operatori acesta ar fi concluzia ANRE că ar trebui să scadă tarifele de 

distribuție. Încă nu știm și nu este decizia finală pentru că urmează niște analize mai aprofundate. 

În orice caz, orice reducere a tarifelor de distribuție și de transport, probabil, care sunt în sarcina 

Autorității de Reglementare, nu înseamnă automat și o reducere a facturii consumatorului final. 

Diferența între ceea ce se reduce la consumatorii finali și ceea ce se reduce cu tarifele de distribuție 

nu poate să fie și probabil că nici nu va fi acesta”, a spus Silvia Vlăsceanu 

Pretul energiei electrice nu va scadea anul viitor, in cel mai bun caz va ramane la nivelul de 

acum 

Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei, Niculae Havrilet, a 

declarat ieri ca pretul energiei electrice ar putea scadea anul viitor cu circa 8%, in ceea ce priveste 

componenta de distributie. Faptul ca Romania inregistreaza o inflatie negativa in ultimile luni si ca 

se constata o crestere a consumului, determina ANRE sa revizuiasca tarifele de distributie pentru 

companiile din domeniu, astfel incat respectivele tarife sa scada cu circa 8%. Numai ca, tariful de 

distributie are o pondere de circa 30% in factura finala de energie electrica, la care se adauga circa 

50% taxele impuse de stat si costul efectiv de producere a energiei. Daca luam in considerare insa 

ponderea certificatele verzi care au fost scutite la plata pentru marii consumatori industriali si taxa 

de cogenerare, scaderea de care vorbea presedintele ANRE este in realitate o echilibrare a facturii, 

in sensul ca aceasta nu va mai creste anul viitor. Atentie insa, este vorba exclsuiv de consumatorii 

reglementati. 

Economia consumă mai multă energie 

Economia românească a consumat, în primele 9 luni ale anului, aproape 30 TWh, cu 1,8 TWh 

(6,6%) mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului trecut. Şi exportul de electricitate s-a majorat 

faţă de perioada ianuarie – septembrie 2014 cu 2,1 TWh (40,9%). Totuşi, dinamica exportului s-a 

diminuat sensibil: după ce în primele patru luni exportul se dublase faţă de perioada ianuarie – 

http://energy-center.ro/piata-energiei-din-romania/pretul-energiei-electrice-nu-va-scadea-anul-viitor-in-cel-mai-bun-caz-va-ramane-la-nivelul-de-acum/
http://energy-center.ro/piata-energiei-din-romania/pretul-energiei-electrice-nu-va-scadea-anul-viitor-in-cel-mai-bun-caz-va-ramane-la-nivelul-de-acum/
http://www.focus-energetic.ro/economia-consuma-mai-multa-energie-29887.html
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aprilie 2014, din luna mai a început să coboare (83%, iunie – 69%), după care a început perioada 

de secetă şi lipsă de vânt, ceea ce a diminuat dinamica exporturilor la 40,9% în septembrie. 

Resursele de energie electrică au depăşit 51,25 miliarde kWh în primele nouă luni ale acestui an, 

în creştere cu 9,6% faţă de perioada corespunzătoare a anului 2014, în condiţiile în care producţia 

a crescut cu 4,3%, la 48,49 miliarde kWh, iar importul a urcat la 2,76 miliarde kWh, în creştere cu 

peste 2,47 miliarde KWh (reprezentând o creştere cu 958,1%). 

Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), consumul final a depăşit 39,23 TWh, cu 

6,3% mai mare faţă de perioada similară a anului trecut. Iluminatul public a înregistrat o creştere 

cu 33,2%, iar consumul populaţiei a crescut cu 4,3%. Consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii 

a fost de 4,48 TWh, în scădere cu 0,9%. 

Exportul de energie electrică a crescut cu 40,9%, până la 7,54 TWh. 

 

Ministerul Energiei despre situaţia de la Electrica: Managerii vor bonusuri „nesimţite“, dar 

nu au investit decât 32% din cât s-au angajat 

Ministerul Energiei contraatacă în urma acuzelor privind încercarea de politizare a Electrica: 

instituţia acuză că managerii au dorit bonusuri „nesimţite“, în condiţiile în care compania nu a 

realizat până la finele lunii august decât o treime din investiţiile la care s-a angajat pentru anul 

2015. 

Instituţia acuză virulent conducerea Electrica şi arată că propunerea sa de majorare a numărului 

de membri ai Adunării Generale a Acţionarilor de la cinci la şapte a fost susţinută de către 70% 

dintre acţionarii prezenţi, în condiţiile în care ministerul nu mai deţine majoritatea titlurilor. De 

asemenea, Ministerul Energiei spune că nu ar trebui să se mai repete situaţia de la Carei, când 

mii de oameni au rămas fără electricitate în mijlocul iernii timp de mai multe zile. Redăm mai jos, 

comunicatul Ministerului Energiei. „Ne manifestăm regretul că unele ONG-uri au picat în plasa unor 

indivizi care sub spectrul pierderii unor privilegii şi beneficii nesusţinute de prestaţia lor şi pe care 

unii le-ar putea cataloga drept nesimţite, a unor indivizi care, sub masca depolitizării, au răspândit 

informaţii neadevărate despre situaţia de la Electrica. Nu putem tolera încercările de a sprijini 

crearea unei noi generaţii de băieţi deştepţi care vizează un nou tip de căpuşare a companiilor de 

stat sau a banilor acţionarilor. Propunerea Ministerului de creştere a numărului de membri a fost 

validată de peste 70% dintre cei prezenţi în AGA, statul român nedeţinând majoritatea în 

companie!! Propunerea venită din partea Ministerului de creştere a numărului de membri AGA de 

la 5 la 7, a avut în vedere aducerea unui plus de valoare din punct de vedere managerial şi al 

pregării tehnice, lipsa acestora ducând la sincope evidente în activitatea societăţii. Probabil că am 

supărat foarte tare pentru că nu am acceptat o majorare a indemnizaţiilor cu 50%, de la 2.000 la 

3.000 euro/lună sau introducerea unor noi comisioane pentru participările la şedinţele de CA sau 

la comitetele consultative de câte 1.000 euro/ şedinţă! Care sunt „performanţele” companiei pentru 

care se solicitau aceste majorări? Din investiţiile angajate, până la 30.08.2015, societăţile din 

grupul Electrica au realizat investiţii de 279.285 mii lei, adică cca 32 % din investiţiile angajate 

pentru întreg anul 2015 ( cca 20% din planul asumat prin IPO) şi propuneri de genul reducerii 

cheltuielilor cu mentenanţa cu 94%! Lăsăm la latitudinea celor interesaţi să traga concluziile. 

E.ON a raportat pierderi de 7,25 miliarde de euro în trimestrul 3 

http://adevarul.ro/economie/afaceri/ministerul-energiei-despre-situatia-electrica-managerii-vor-bonusuri-nesimtite-nu-investit-decat-32-s-au-angajat-1_5643782bf5eaafab2c81d17c/index.html
http://adevarul.ro/economie/afaceri/ministerul-energiei-despre-situatia-electrica-managerii-vor-bonusuri-nesimtite-nu-investit-decat-32-s-au-angajat-1_5643782bf5eaafab2c81d17c/index.html
http://www.capital.ro/eon-a-raportat-pierderi-de-725-miliarde-de-euro-in-trimestrul-3.html
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E.ON, cea mai mare companie de utilităţi din Germania, a raportat pierderi semnificative în 

trimestrul trei din 2015, după ce a înregistrat costuri speciale de 8,3 miliarde de euro (8,9 miliarde 

de dolari), în urma deprecierilor de active, transmit MarketWatch şi Deutsche Welle. 

În perioada iulie - septembrie 2015, pierderile nete s-au situat la 7,25 miliarde de euro, faţă de 

pierderi de 835 milioane de euro în trimestrul trei din 2014. Vânzările au crescut în trimestrul trei 

din 2015 la 27 miliarde de euro, de la 25,76 miliarde de euro în perioada similară din 2014.  

În septembrie, E.ON a avertizat că va înregistra costuri speciale de până la nouă miliarde de euro, 

din cauza preţului scăzut al electricităţii, al materiilor prime precum şi din cauza incertitudinilor 

privind reglementările din industria energiei.  

Miercuri dimineaţă, acţiunile E.ON au urcat la Bursa de la Frankfurt cu 4,08%, la 9.55 euro.  

Profitul înainte de taxe, dobânzi, depreciere şi amortizare (EBITDA) a scăzut cu 18%, la 5,36 

miliarde de euro în primele nouă luni din acest an, de la 6,53 miliarde de euro în perioada similară 

din 2014, în urma vânzării operaţiunilor din Spania şi Italia şi a costurilor dezafectării reactoarelor 

nucleare. 

Vânzările au crescut în primele nouă luni din 2015 la 83,40 miliarde de euro, de la 80,54 miliarde 

de euro în perioada similară din 2014.  

E.ON a anunţat că plăti dividende de 0,50 euro/acţiune pentru 2015, similar cu nivelul din 2014, şi 

se aşteaptă la un profit operaţional de 7 - 7,6 miliarde de euro în acest an.  

 

E.ON a confirmat că planurile privind listarea unei companii apărute prin divizarea sa sunt în grafic. 

Noua companie va fi denumită Uniper, va prelua centralele pe bază de combustibili fosili şi 

reactoarele nucleare şi va fi condusă de fostul director financiar Klaus Schaefer. Activele sale vor 

fi responsabile pentru aproximativ jumătate din actualul profit al E.O 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

OPCOM 
 

 Preturi inregistrate pe PZU 

 

Preţuri şi volume 01.11 02.11 03.11 04.11 05.11 06.11 07.11 08.11 

Preţ mediu [Lei/MWh] 146,82 169,73 189,31 195,72 204,15 223,57 208,24 158,38 

Pret Piata de Echilibrare          
 (450 Lei +pret PZU) 

596,82 619,73 639,31 645,72 654,15 673,57 658,24 608,38 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

53.309 54.369 59.168 62.006 71.286 68.875 58.793 53.070 

 

Preţuri şi volume 09.11 10.11 11.11 12.11 13.11 

Preţ mediu [Lei/MWh] 162,45 183,97 170,13 174,13 192,64 

Pret Piata de Echilibrare          
 (450 Lei +pret PZU) 

612,45 633,97 620,13 624,13 642,64 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

65.054 63.736 60.786 60.850 60.373 
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TRANSELECTRICA 

Grafice, Harta 
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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 


