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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Consumul de electricitate a crescut în ianuarie cu 4,4%, susținut de cererea companiilor 

Consumul de energie electrică din România a crescut în ianuarie cu 4,4% față de aceeași lună din 

2016, până la 5,04 terawatt-oră (TWh), avansul fiind susținut doar de cererea mai mare a 

companiilor, arată datele publicate luni de Institutul Naționale de Statistică (INS). 

Statisticile oficiale arată că, în ianuarie, doar firmele și-au mărit consumul de energie electrică, în 

timp ce autoritățile locale au făcut economii la iluminatul public, iar consumul populației a scăzut, 

scrie News.ro. 

"Consumul final de energie electrică în această perioadă, a fost de 5.036,6 milioane kWh, cu 4,4% 

mai mare față de perioada corespunzătoare a anului 2016; iluminatul public a înregistrat o scădere 

cu 4,6%, iar consumul populației a scăzut cu 1,7%", se precizează în comunicatul INS. 

Cererea de electricitate din partea companiilor a fost singura care a tras în sus piața, cu un consum 

total de 3,83 TWh în ianuarie, cu 6,5% mai mare comparativ cu ianuarie 2016.   

ANRE VREA SĂ RETRAGĂ LICENŢA ALTOR CÂTEVA COMPANII DIN ENERGIE  

Lungu, AFEER: "În piaţa energiei există o oarecare fierbere" 

În februarie, ANRE a retras licenţa Arelco Energy SRL şi Arelco Power SRL, după ce a demarat o 

investigaţie privind tranzacţiile realizate în decembrie 2016 şi ianuarie 2017, pe OPCOM  

     *  Arelco Power şi Transenergo Com şi-au cerut insolvenţa  

     *  Havrileţ, ANRE: "Anumiţi traderi au acţionat greşit, punând în pericol contracte cu 

consumatori importanţi" 

       Câteva companii din piaţa energiei au probleme, iar Autoritatea Naţională de Reglementare 

în Domeniul Energiei (ANRE) intenţionează să le retragă licenţa de funcţionare, după cum ne-a 

spus Ion Lungu, preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER), 

care subliniază că un alt participant la piaţă şi-a cerut insolvenţa. Conform domnului Lungu, în 

piaţa de profil există o oarecare fierbere. 

     Afirmaţiile domniei sale vin după ce Comitetul de Reglementare al ANRE a aprobat, în 15 

februarie, retragerea licenţelor companiilor Arelco Energy SRL, respectiv Arelco Power SRL, 

pentru activitatea de furnizare a energiei electrice. În 10 februarie, Arelco Power, companie 

controlată de Robert Neagoe, şi-a cerut insolvenţa, după ce şi Transenergo Com a făcut acelaşi 

lucru. Consiliul Concurenţei şi ANRE au demarat, la începutul lunii februarie, o investigaţie privind 

tranzacţiile de pe piaţa de energie OPCOM, realizate în lunile ianuarie 2017 şi decembrie 2016. 

Președinte AFEER: “Traderii sunt atacați. A fost un duş rece şi nu a fost în totalitate vina 

lor” 

https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/consumul-de-electricitate-a-crescut-in-ianuarie-cu-4-4-sustinut-de-cererea-companiilor-16837513
http://news.ro/
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=318901
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=318901
http://www.afeer.ro/?page=210
http://www.afeer.ro/?page=210
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Invitat la Dezbaterea organizată de Energy Center, cu tema “Lecțiile iernii 2016/2017: cât de 

vulnerabil este sistemul energetic românesc și cum poate fi susținut un mix energetic performant”, 

Dl Ion Lungu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie Electrică din România – AFEER, a 

specificat că mai mulți factori au permis o evoluție speculativă pe bursa energiei în luna ianuarie. 

“Nu a fost manipulare în piață, ci doar un comportament speculativ”, a precizat Dl Lungu. "Traderii 

sunt atacați în această perioadă. A fost un duş rece şi nu a fost în totalitate vina lor. Unii traderi au 

intrat în insolvenţă, alţii se pregătesc să intre. Totul pleacă de la concurenţa deosebită care este 

în acest moment pe piaţă, de la marjele foarte mici şi de la faptul că au căutat soluţii. S-a mers la 

limită cu riscurile. O cauză este şi lipsa de flexibilitate pe piaţa angro, în comparaţie cu piaţa cu 

amănuntul, cea mai competitivă piaţă din România, în general, nu numai în ceea ce priveşte 

energia", a afirmat președintele AFEER, în cadrul dezbaterii. 

“Furnizorii, în mare majoritate, înregistrează pierderi. A trecut criza, dar în continuare este un 

decalaj de preț pe bursă. Cred că va mai fi un val”, a opinat Dl Mihai Beu, membru în Consiliul 

Director AFEER și Director Comercial Electrica Furnizare, prezent la aceeași dezbatere. Domnia 

sa a solicitat o mai mare transparență în ce privește situația reală a pieței - să fie publice elementele 

ce țin de previziunile pieței.  

Președintele AFEER, Dl Ion Lungu, a recomandat prudență în această perioadă. “Să fim prudenți! 

Pe acest fond – s-a anunțat că ANRE va mai retrage licențe de furnizare la alte 3 sau 4 companii 

– se vor produce mișcări în piață, iar OPCOM este o bursă și ca orice bursă va reacționa și la 

zvonuri”, a spus Dl Lungu. 

Primele date despre insolvenţa Arelco Power: creditorii au o lună la dispoziţie să se adune 

la masa credală a companiei 

Furnizorul de energie Arelco Power, care şi-a cerut insolvenţa în urmă cu câteva săptămâni, spune 

că motivele care au stat la baza acestui demers au fost, printre altele, probleme cu finanţarea, în 

condiţiile în care băncile nu au mai asigurat ajutorul financiar al societăţii, potrivit informaţiilor 

publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 

„La această dată, debitoarea deţine datorii scadente foarte mari, solicită admiterea cererii de 

deschidere a procedurii, aceasta (Arelco – n. red.) având intenţia de a se reorganiza, şi numirea 

în calitate de administrator judiciar pe AA Consultants SPRL“. 

Administrator judiciar provizoriu pentru Arelco a fost numit Trust Insolvency SPRL. 

Arelco Power a avut în 2015, ultimul an pentru care există date publice disponibile, o cifră de 

afaceri de 724 de milioane de lei, un profit net de 10 milioane de lei şi un număr mediu de 22 de 

angajaţi. Compania este controlată, potrivit datelor de la Registrul Comerţului, de Robert Neagoe 

şi de un offshore cipriot – Robledo Investments. 

După deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva Arelco Power, se suspendă toate 

acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor 

asupra companiei şi a bunurilor pe care le deţine. Creditorii Arelco Power trebuie să se înscrie la 

masa credală a acesteia prin depunerea cererii de admitere a creanţei, până la data de 6 aprilie 

cel târziu. Până pe 26 aprilie, trebuie verificate creanţele, întocmirea, afişarea şi comunicarea 

tabelului preliminar de creanţe. 

Urmările crizei energetice din ianuarie 

http://www.zfcorporate.ro/energie/primele-date-despre-insolventa-arelco-power-creditorii-au-o-luna-la-dispozitie-sa-se-adune-la-masa-credala-a-companiei-16187876
http://www.zfcorporate.ro/energie/primele-date-despre-insolventa-arelco-power-creditorii-au-o-luna-la-dispozitie-sa-se-adune-la-masa-credala-a-companiei-16187876
http://www.focus-energetic.ro/urmarile-crizei-energetice-din-ianuarie-40503.html
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Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a finalizat investigația pe 

piața energiei pe care a declanșat-o în urma creșterii prețului pe bursă în luna ianuarie. 

Președintele ANRE, Niculae Havrileț, a declarant, în cadrul unei dezbateri organizate de publicaţia 

Energy Center,  că instituția a retras licențele unor furnizori din sectorul energiei electrice, în timp 

ce unii dintre ei au fost amendați. Pierderile aduse de acești furnizori care ”au acționat greșit” se 

ridică la 440 milioane lei (circa 100 milioane euro), fiind vorba de pierderi induse transportatorului 

național Transelectrica, operatorilor de rețea și furnizorilor de ultimă instanță (FUI), care sunt 

obligați să preia consumatorul rămas fără energie. Pierderile nu vor fi suportate de consumatori, 

spune Havrileț. Pe de altă parte, reprezentantul MET România, Petre Stroe, a adus în discuţie 

etica în afaceri, iar preşedintele Asociaţiei Furnizorilor (AFEER), Ion Lungu, a cerut să nu se 

blameze o întreagă categorie de participanţi la piaţă (n.r. – furnizorii), fără a avea toate informaţiile. 

Potrivit acestuia, unul dintre motivele care au dus la situaţia din piaţă din luna ianuarie îl reprezintă 

diferenţele dintre reglementările din piaţă angro de energie, foarte rigidă, şi cea cu amănuntul, 

foarte flexibilă, cea mai competitivă piaţă din România, nu numai în ceea ce priveşte energia, în 

opinia preşedintelui AFEER. 

”Am finalizat mai multe controale, investigații. Am ajuns la concluzia că anumiți traderi au acționat 

greșit, punând în pericol contractele cu consumatorii importanți, generând elemente de cost pentru 

operatorii de rețea, pentru furnizorii de utilități de ultimă instanță. Acestor traderi li s-a retras licența 

de furnizare, s-au dat amenzi”, a declarat Niculae Havrileț. 

Investigația ANRE, la final. După firmele Arelco, alte 3-4 companii vor rămâne fără licențe 

de furnizare. A trecut criza, dar va mai fi un val de creșteri de prețuri pe bursă, cred 

participanții la piața energiei 

Havrileț, ANRE: Șapte-opt furnizori au generat pierderi de 440 de milioane de lei pentru furnizorii 

de ultimă instanţă şi pentru operatorii de reţea. Acestea nu vor fi suportate de consumatori 

Lungu, ANRE: Sa fim prudenți! Pe acest fond (anunțul ANRE – n. red.) se vor produce mișcări în 

piață, iar OPCOM este o bursă și ca orice bursă va reacționa 

Comisia Europeană a felicitat România pentru trecerea vârfului de iarnă 

Comisia Europeană a felicitat România pentru trecerea vârfului de iarnă pe piața de energie și 

gaze, a precizat Niculae Havrileț, președinte ANRE, subliniind faptul că în ianuarie nu au existat 

probleme de resurse energetice, România exportând energie în perioadele de ger. “Piața a 

funcționat foarte bine, dar și-a arătat caracterul de bursă. Preţurile au variat spectaculos în prima 

lună a anului: în medie, în prima săptămână din ianuarie, preţurile din România au fost cu 3,5% 

mai mari decât media europeană, cu 18% mai mari (în a doua săptămână), cu 10% mai mici (în 

ultimele două săptămâni ale lunii). Speculanţii au pierdut”, a spus Havrileţ, la o dezbatere 

organizată de Energy Center. 

În analiza preliminară, ANRE a arătat că piața nu a fost manipulată, pe PZU, o piață cuplată, nefiind 

actori dominanți care să facă înțelegeri. “Nu ne-a trecut glonțul pe la ureche, a fost deviat de 

Transelectrica”, s-a exprimat plastic șeful ANRE. La rândul său, Ion Lungu, președintele Asociației 

Furnizorilor de Energie Electrică din România – AFEER, consideră că mai mulți factori au permis 

o evoluție speculativă. Nu a fost manipulare în piață, ci doar un comportament speculativ, a 

precizat acesta. „Traderii sunt atacați în această perioadă. A fost un duş rece şi probabil nu a fost 

în totalitate vina lor. Unii traderi au intrat în insolvenţă, alţii se pregătesc să intre. Totul pleacă de 

http://www.investenergy.ro/investigatia-anre-la-final-dupa-firmele-arelco-alte-3-4-companii-vor-ramane-fara-licente-de-furnizare-trecut-criza-dar-va-mai-fi-un-val-de-cresteri-de-preturi-pe-bursa-cred-participantii-la-pi/
http://www.investenergy.ro/investigatia-anre-la-final-dupa-firmele-arelco-alte-3-4-companii-vor-ramane-fara-licente-de-furnizare-trecut-criza-dar-va-mai-fi-un-val-de-cresteri-de-preturi-pe-bursa-cred-participantii-la-pi/
http://www.investenergy.ro/investigatia-anre-la-final-dupa-firmele-arelco-alte-3-4-companii-vor-ramane-fara-licente-de-furnizare-trecut-criza-dar-va-mai-fi-un-val-de-cresteri-de-preturi-pe-bursa-cred-participantii-la-pi/
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la concurenţa deosebită care este în acest moment pe piaţă, de la marjele foarte mici şi de la faptul 

că au căutat soluţii. S-a mers la limită cu riscurile. O cauză este şi lipsa flexibilităţii pe piaţa angro”, 

a afirmat Lungu. 

ANRE a finalizat investigația pe piața energiei. Havrileț: Am retras licențele unor furnizori și 

am aplicat amenzi 

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a finalizat investigația pe 

piața energiei pe care a declanșat-o în urma creșterii prețului pe bursă în luna ianuarie și a retras 

licențele unor furnizori din sectorul energiei electrice, în timp ce unii dintre ei au fost amendați, a 

declarat joi președintele ANRE, Niculae Havrileț. 

Pierderile generate de furnizorii care ”au acționat greșit” se ridică la 440 milioane lei (circa 100 

milioane euro), fiind înregistrate de Transelectrica, operatorii de rețea și de furnizorii de ultimă 

instanță (FUI), care sunt obligați să preia consumatorul rămas fără energie, scrie News.ro. 

”Am finalizat mai multe controale, investigații. Am ajuns la concluzia că anumiți traderi au acționat 

greșit, punând în pericol contractele cu consumatorii importanți, generând elemente de cost pentru 

operatorii de rețea, pentru furnizorii de utilități de ultimă instanță. Acestor traderi li s-a retras licența 

de furnizare, s-au dat amenzi”, a spus Havrileț, la o dezbatere pe teme energetice organizată de 

Energy-Center.ro. 

Operatorii de rețea vor rezilia contractele furnizorilor de electricitate datornici la doar 21 de 

zile de la notificare 

Furnizorii de electricitate care înregistrează restanțe către operatorii de rețea vor mai beneficia de 

o perioadă de grație de doar 21 de zile lucrătoare de la primirea notificării scrise din partea 

acestora, după care rezilierea contractului devine efectivă, precizează un ordin al președintelui 

Autorității Naționale pentru Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). 

Ordinul este menit să evite problemele apărute pe piața de electricitate în primele două luni ale 

acestui an, când mai mulți furnizori autorizați au intrat în insolvență, “lăsând moștenire” operatorilor 

de rețea și Transelectrica mai multe datorii neonorate. Electrica, de exemplu, s-a plâns că “la data 

de 27 ianuarie 2017, are pe segmentul de Parte Responsabilă cu Echilibrarea, o expunere de 36,3 

milioane lei aferentă clientului său Transenergo. Ca urmare a solicitării de intrare în insolvență a 

clientului, în timp ce ELSA și un alt jucător de pe piață au depus de asemenea cereri separate de 

deschidere a procedurii de insolvență a acestuia, conducerea se așteaptă la un grad scăzut de 

recuperare din valoarea totală a expunerii”. 

Niculae Havrilet: Sapte-opt furnizori au generat pierderi de 440 milioane de lei pe piata 

energiei in luna ianuarie 

Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a efectuat controale la 18 furnizori de 

energie si a identificat sapte-opt furnizori care au generat pierderi totale de 440 de milioane de lei 

pentru furnizorii de ultima instanta si pentru operatorii de retea, pierderi pe care acestia vor trebui 

sa le recupereze in instanta, a declarat Niculae Havrilet, sedul ANRE, potrivit Agerpres. In aceste 

conditii, este posibil sa fie retrase licentele pentru trei sau patru furnizori. Controalele au fost facute 

dupa ce pretul energiei s-a dublat pe bursa OPCOM, pana la 660 lei/MWh, in mod nejustificat. 

https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/anre-a-finalizat-investigatia-pe-piata-energiei-havrilet-am-retras-licentele-unor-furnizori-si-am-aplicat-amenzi-16832120
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/anre-a-finalizat-investigatia-pe-piata-energiei-havrilet-am-retras-licentele-unor-furnizori-si-am-aplicat-amenzi-16832120
http://news.ro/
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/operatorii-de-retea-vor-rezilia-contractele-furnizorilor-de-electricitate-datornici-la-doar-21-de-zile-de-la-notificare-16830131
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/operatorii-de-retea-vor-rezilia-contractele-furnizorilor-de-electricitate-datornici-la-doar-21-de-zile-de-la-notificare-16830131
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-21653057-niculae-havrilet-sapte-opt-furnizori-generat-pierderi-440-milioane-lei-piata-energiei-luna-ianuarie.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-21653057-niculae-havrilet-sapte-opt-furnizori-generat-pierderi-440-milioane-lei-piata-energiei-luna-ianuarie.htm
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"Este vorba de un grup de sapte-opt furnizori, aflati in diferite etape ale cercetarii si penalizarii, si 

vorbim de pierderi generalizate de 440 de milioane de lei care nu vor fi suportate de consumatori. 

Este prima data cand Autoritatea de Reglementare nu socializeaza aceste costuri. Ele sunt 

calculate in contul acestor traderi, care unii au dat faliment sau au intrat in insolventa in relatia cu 

bancile care i-au finantat", a sustinut Havrilet. 

ANRE a demarat o investigatie asupra cauzelor care au dus la aceasta situatie, in conditiile in care 

mai multi traderi au reziliat contractele pe care le aveau cu consumatorii, pentru a vinde energia 

pe piata spot, la preturi mult mai mari 

Lectiile iernii: o radiografie a sistemului energetic arata ca mixul de productie care ne-a 

salvat in ianuarie poate fi amenintat in scurt timp 

Conferinta Energy-Center din 9 martie „Lectiile iernii 2016/2017 : cat de vulnerabil este sistemul 

energetic romanesc si cum poate fi mentinut un mix energetic performant” ne-a demonstrat inca 

odata ca provocarile la care a fost supus sistemul in luna ianuarie se pot repeta in orice moment 

la un consum ridicat de electricitate. Toate problemele legate de productie, transport, export/import 

si comportamentul pietei de energie electrica au fost analizate obiectiv de catre specialistii invitati 

la dezbaterea noastra. Concluziile incep sa capete contur si in baza lor trebuie sa analizam cu 

responsabilitate ce avem de facut. S-a demonstrat ca productia pe baza de carbune a dominat ca 

pondere, dar, in acelasi timp, aceasta este din ce in ce mai limitata de constrangerile aparute in 

ultimii ani si de vechimea instalatiilor. Daca Complexul Energetic Oltenia a reusit in aceasta iarna 

sa deserveasca sistemul energetic national aproape ireprosabil, in schimb, Complexul Energetic 

Hunedoara, cu doua grupuri foarte preformante nu poate face fata in nici un caz conditiilor de pret 

impuse de piata. Motivele sunt multe. Pe de alta parte, stalpul de rezistenta ramane cantonat in 

zona productie hidro si nucleara, chiar daca o revenire spectaculoasa a avut-o si productia pe 

hidrocarburi. Productia regenerabila, cu o prezenta semnificativa in piata este insa si ea 

amenintata cu reducerea unor capacitati, exclusiv din considerente legislative. Prezentam mai jos 

cateva din opiniile exprimate la conferinta Energy-Center, urmand ca intr-un alt articol sa facem o 

sinteza a comportamentului sistemului energetic in aceasta perioada de varf, precum si a evolutiei 

pretului energiei electrice. 

ANRE: Cei cinci furnizori de energie care nu şi-au respectat obligaţiile contractuale în 

ianuarie 

Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) a publicat, vineri, pe site-ul propriu, o 

listă cu numele a cinci furnizori care nu şi-au respectat, în luna ianuarie, obligaţiile din contractele 

încheiate pe Piaţa Centralizată pentru Serviciul Universal (PCSU). 

Aceşti traderi sunt Arelco Power, Energy Distribution Services, KDF Energy, Alpiq Romindustries 

şi Three Wings SRL.  

În cazul primilor patru, ANRE precizează că nu şi-au respectat, începând din data de 24 ianuarie 

2017, obligaţiile din contractele încheiate pe Piaţa Centralizată pentru Serviciul Universal (PCSU) 

privind vânzarea cantităţilor de energie electrică tranzacţionate în sesiunea de licitaţie aferentă 

trimestrului întâi din 2017, cu încălcarea cadrului de reglementare aferent PCSU.  

În ceea ce priveşte traderul Three Wings, acesta nu şi-au respectat, în perioada 24 - 28 ianuarie 

2017, obligaţiile din contractele încheiate pe Piaţa Centralizată pentru Serviciul Universal (PCSU) 

http://energy-center.ro/piata-energiei-din-romania/lectiile-iernii-o-radiografie-a-sistemului-energetic-arata-ca-mixul-de-productie-care-ne-a-salvat-in-ianuarie-poate-fi-amenintat-in-scurt-timp/
http://energy-center.ro/piata-energiei-din-romania/lectiile-iernii-o-radiografie-a-sistemului-energetic-arata-ca-mixul-de-productie-care-ne-a-salvat-in-ianuarie-poate-fi-amenintat-in-scurt-timp/
http://www.capital.ro/anre-cei-cinci-furnizori-de-energie-care-nu-si-au-respectat-obli.html
http://www.capital.ro/anre-cei-cinci-furnizori-de-energie-care-nu-si-au-respectat-obli.html
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privind vânzarea cantităţilor de energie electrică tranzacţionate în sesiunea de licitaţie aferentă 

trimestrul întâi 2017.  

ANRE: EDS, KDF, Alpiq, Three Wings şi Arelco nu şi-au respectat contractele de furnizare 

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a anunţat că 5 companii nu 

şi-au îndeplinit, la începutul anului, contractele ȋncheiate pe Piața Centralizată pentru Serviciul 

Universal (PCSU), dedicată clienţilor casnici: Arelco Power, Energy Distribution Services (EDS), 

KDF Energy, Alpiq Romindustries şi Three Wings. ANRE a retras deja licenţa de furnizare a 

companiei Arelco. Recent, preşedintele ANRE, Niculae Havrileţ, a anunţat că, în curând, Comitetul 

de reglementare al autorităţii va primi o solicitare de la departamentele de control şi de specialitate 

cu propuneri de retragere-suspendare a altor trei sau patru licenţe de furnizare. De altfel, după 

retragerea licenţei Arelco, OPCOM (bursa de energie de la Bucureşti) i-a retras posibilitatea de a 

participa pe platforma PCSU. După anunţul ANRE, celorlalte patru companii, OPCOM le-a 

suspendat această posibilitate. Practic, ANRE pare că lasă să se înţeleagă că acestor companii li 

se va retrage licenţa de furnizare. Ceea ce va crea alte probleme pe piaţă! Cele cinci companii 

deţin împreună, conform ultimului raport al ANRE, aferent lunii noiembrie 2016, o cotă pe piaţa 

concurenţială de energie de aproximativ 10%! 

ANRE publică companiile care nu și-au respectat obligațiile din contractele de pe PCSU: 

Arelco Power, EDS, KDF Energy, Alpiq Romindustries,Three Wings 

Comitetul de reglementare va decide dacă va retrage licențele de furnizare 

După ce președintele Niculae Havrileț a  anunțat ieri finalizarea unor controale pe piața de energie, 

alți 3-4 furnizori urmând să rămână fără licențe de furnizare, Autoritatea Națională de 

Reglementare în domeniul Energiei – ANRE publică astăzi lista titularilor de licență care nu și-au 

respectat obligațiile din contractele ȋncheiate pe Piața Centralizată pentru Serviciul Universal 

(PCSU). 

 

 

 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

OPCOM 
 

 Preturi inregistrate pe PZU 

Preţuri şi volume 7.03 8.03 9.03 10.03 11.03 12.03 13.03 

Preţ mediu 
[Lei/MWh] 

197.94 161.24 186.6 175.66 130.56 117.54 160.73 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret PZU) 
647.94 611.24 636.60 625.66 580.56 567.54 610.73 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

74456 77113 73875 75881 74009 58735 72248 

 

TRANSELECTRICA 

http://www.focus-energetic.ro/anre-eds-kdf-alpiq-three-wings-si-arelco-nu-si-au-respectat-contractele-de-furnizare-40589.html
http://www.investenergy.ro/anre-prezinta-companiile-care-nu-si-au-respectat-obligatiile-din-contractele-de-pe-pcsu-arelco-power-eds-kdf-energy-alpiq-romindustries-three-wings-vor-ramane-acestea-fara-licentele-de-furnizare/
http://www.investenergy.ro/anre-prezinta-companiile-care-nu-si-au-respectat-obligatiile-din-contractele-de-pe-pcsu-arelco-power-eds-kdf-energy-alpiq-romindustries-three-wings-vor-ramane-acestea-fara-licentele-de-furnizare/
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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 


