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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

ANUL ACESTA,  

Avem o cotă obligatorie de energie verde de 11,9% din consumul final brut 

Cota anuală obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile, care beneficiază de 

sistemul de promovare prin certificate este de 11,9% din consumul final brut de energie electrică 

în acest an, potrivit deciziei ANRE (reglementatorul pieţei) de la finalul lunii decembrie. 

     Anul trecut, operatorii din piaţă au acuzat reglementatorul că nu clarifică situaţia certificatelor 

verzi amânate de la tranzacţionare prin hotărâre de Guvern. 

     Reprezentanţii ANRE ne-au spus că situaţia acestor certificate este clarificată şi ne-au precizat: 

"În conformitate cu prevederile legale în vigoare, începând cu data de 1 aprilie 2017, la numărul 

de certificate emise în anul respectiv se recuperează pentru tranzacţionare un număr de certificate 

din cele amânate de la tranzacţionare în perioada 1 iulie 2013 - 31 martie 2017, în conformitate cu 

prevederile art. 141 din Regulamentul de emitere a certificatelor verzi aprobat prin Ordinul ANRE 

nr. 43/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Modul detaliat de recuperare a certificatelor 

verzi amânate de la tranzacţionare este stabilit în Ordinul ANRE nr. 43/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare". 

     Toţi producătorii de energie electrică din surse regenerabile primesc certificate verzi pentru 

electricitatea generată şi livrată în reţeaua electrică şi/sau la consumatorii finali, în limita unei cote 

stabilite anual de către ANRE. 

     Întrebaţi dacă au început deja discuţiile cu autorităţile pe subiectul schimbării sistemului de 

sprijin pentru regenerabile, reprezentanţii ANRE ne-au răspuns că, Legea nr. 220/2008 pentru 

stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare se află, în prezent, în curs de modificare în 

Parlamentul României şi că este de aşteptat să fie înregistrate multe solicitări de modificare a 

acesteia. 

     Noua sesiune parlamanetară începe în februarie. 

Consumatorii de electricitate vor subvenţiona mai multă energie regenerabilă în 2015 

Consumatorii de energie electrică vor subvenţiona în acest an, prin facturi, mai multă energie 

regenerabilă, respectiv 11,9% din consumul final brut de electricitate, faţă de nivelul de 11,1% din 

2014. 

"Pentru anul 2015 cota obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, 

care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, este de 11,9% din consumul final 

brut de energie electrică", potrivit ANRE. 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=257428&key=MjAxNS0wMS0wNiAxIDY3NGQyMDcyNWMyYzcxYzBjN2ZhOWE4ZDExODk1NTNj
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=257428&key=MjAxNS0wMS0wNiAxIDY3NGQyMDcyNWMyYzcxYzBjN2ZhOWE4ZDExODk1NTNj
http://www.zfcorporate.ro/energie/consumatorii-de-electricitate-vor-subventiona-mai-multa-energie-regenerabila-in-2015-13750136
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Pentru 2014 cota obligatorie a fost stabilită de Guvern la 11,1%, impactul în facturi fiind de 35 

lei/MWh de electricitate. 

În 2013, impactul în factura consumatorului final al contribuţiei pentru energia regenerabilă a 

crescut de la 30 lei la 53 lei/MWh la începutul anului, dar a coborât la 35 lei după ce Guvernul a 

diminuat sprijinul acordat producţiei de energie din surse regenerabile. 

Impactul mediu al contribuţiei pentru energia regenerabilă în factura consumatorului final în anul 

2012 a fost de 29 lei/MWh. 

Autorităţile anunţau, anul trecut, că majorarea cotei nu va avea niciun impact în factura finală la 

electricitate. 

Potrivit angajamentelor asumate de România faţă de Uniunea Europeană, ponderea energiei 

regenerabile în consumul final brut de energie va trebui să ajungă în 2020 la 24%. 

Majorarea tarifelor pentru medie şi înaltă tensiune afectează marii consumatori industriali 

Majorarea tarifelor pentru energie de medie şi înaltă tensiune de către Autoritatea Naţională de 

Reglementare în domeniul Energiei afectează marii consumatori industriali, printre care şi 

Complexul Energetic Oltenia, potrivut unui comunicat al companiei. 

Potrivit CE Oltenia, în data de 15 decembrie 2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în 

domeniul Energiei (ANRE) a emis, pentru fiecare operator de distribuţie, ordine prin care a 

modificat tarifele de distribuţie înaltă/medie/joasă tensiune. Deşi tarifele totale au fost menţinute 

relativ la aceeaşi valoare (cu o foarte mică majorare), tarifele pentru joasă tensiune au fost scăzute, 

iar cele pentru medie şi înaltă tensiune au fost mărite. Majorarea tarifelor pentru medie şi înaltă 

tensiune afectează marii consumatori industriali, printre care şi CE Oltenia. Astfel, pe zona Oltenia, 

tarifele pentru medie şi înaltă tensiune au crescut cu 3,18 lei/MWh, ceea ce implică o creştere cu 

peste 3 milioane lei/an a costurilor pentru distribuţia energiei electrice la carierele CE Oltenia. În 

aceste condiţii, inclusiv costul de producere al CE Oltenia se va majora, se arată în comunicat. 

Reprezentanţii companiei susţin că avantajate de această măsură sunt companiile de distribuţie 

private, practic banii trecând de la companiile de stat la cele private. Aceştia precizează că nu 

există nicio explicaţie tehnică pentru adoptarea acestei măsuri care taxează în plus marii 

consumatori, precum CE Oltenia. Pe de altă parte, reprezentaţii CEO susţin că Transelectrica a 

modificat în mod abuziv declaraţiile de disponibilitate ale unor grupuri energetice care aparţin CE 

Oltenia. 

Potrivit comunicatului, deşi CEO a transmis, în repetate rânduri, cereri prin care a specificat faptul 

că nu poate menţine în rezervă unele grupuri, deoarece necesită anumite lucrări, Unitatea 

Operaţională Dispecerul Energetic Naţional nu a luat în considerare aceste solicitări. Pe tot 

parcursul anului 2014, CE Oltenia a solicitat acordarea serviciului de rezervă terţiară lentă pentru 

grupurile ce asigură rezerva în Sistemul Energetic Naţional, în scopul acoperirii unei părţi din 

cheltuielile necesare menţinerii lor în rezervă. 

 

 

 

http://www.capital.ro/majorarea-tarifelor-pentru-medie-si-inalta-tensiune-afecteaza-marii-consumatori-industriali.html
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Noile proceduri de tranzacţionare pe PCCB, greu asimilate de piaţă 

Noile proceduri de tranzacţionare pe PCCB, instituite de ANRE (reglementatorul pieţei) de la 1 

ianuarie 2015 au adus un vid de contracte, întrucât sunt, la această dată, greu asimilate de 

operatori, potrivit furnizorilor de energie. 

     Aceştia susţin că primele tranzacţii vor apărea în 1-2 luni şi că grosul energiei necesare 

consumatorilor pentru ianuarie şi februarie a fost deja contractat. 

     OPCOM (administratorul bursei noastre de energie) a anunţat că operatorii îşi pot menţine 

calitatea de Participant la noul PCCB doar prin semnarea, până la data de 27 februarie 2015, a 

Convenţiei de participare la această nouă piaţă, care presupune tranzacţionarea contractelor prin 

licitaţie extinsă (PCCB-LE). Aceeaşi regulă este valabilă şi pentru noua modalitate de 

tranzacţionare forward (PCCB-NC) a energiei, conform căreia contractele sunt atribuite prin 

negociere continuă.  

     De asemenea, OPCOM i-a informat pe furnizori că garanţiile de participare la licitaţii sunt libere 

de obligaţii şi pot fi ridicate de către persoanele împuternicite numai după achitarea componentei 

de realizare a tranzacţiilor aferente lunii decembrie, la PCCB şi/sau PCCB-NC, după caz.  

OPCOM, în lumina modificărilor legislative! Primele zile din an: noile reguli blocheză 

tranzacționarea pe platformele PCCB. Participanții iau cu asalt PZU 

La început de an, asistăm la un asalt al participanților pe Piața pentru Ziua Următoare – PZU, în 

condițiile în care Piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică – PCCB este în 

stand-by. Implementarea noilor reguli impuse de Ordinul ANRE nr. 78 presupune îndeplinirea unor 

formalități pentru OPCOM și participanții la piață: contracte standard, noi convenții de participare 

la PCCB – proces, care se dovedește  greoi și de durată!  

Cum platformele PCCCB sunt nefuncționale în aceste zile, participanții la piață tranzacționează pe 

celelalte piețe. OPCOM a confirmat interesul maxim al participanților în aceste zile pentru 

tranzacționare pe PZU, comunicând că, pentru ziua de livrare 8 ianuarie 2015, s-a înregistrat un 

maxim absolut la nivel lunar: 172 companii care au introdus cel puțin o ofertă și au stabilit tranzacții. 

Din acest an, este operațional un nou Regulament privind modalitățile de încheiere a contractelor 

bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și negociere continuă și prin contracte de 

procesare, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 78/14.08.2014.Complexul Energetic Oltenia semnalează 

că, prin tergiversarea aplicarii Ordinului ANRE, în acest moment, PCCB și PCCB-NC, practic, nu 

mai există, piețele fiind blocate până când se vor reface toate convențiile de participare dintre 

OPCOM și toți jucătorii din piață. Contractele standard impuse de acest ordin au fost definitivate 

în ultimele zile ale anului trecut. În susținerea afirmației, reprezentanții CE Oltenia îndreaptă atenția 

spre pagina web a OPCOM care, la secțiunea PCCB-NC, în data de 5.01.2015, arată că site-ul 

este în construcție, iar la secțiunea PCCB – LE nu a fost publicată nicio ofertă de tranzacționare. 

Aceeași situație se remarcă și pe 6, 7, respectiv 8 ianuarie, operatorii apreciind că tranzacțiile vor 

fi reluate pe PCCB săptămânile viitoare. 

„Nu este un blocaj, nu se efectuează tranzacții pe PCCB până nu se încheie convențiile de 

participare la PCCB. Este o chestiune de zile. În mod firesc, participanții s-au mutat pe celelalte 

piețe, luând cu asalt PZU, unde cantitățile tranzacționate au crescut foarte mult”, spun operatorii, 

cu convingerea că situația se va regla cât de repede, acest lucru fiind în interesul tuturor. 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=257806
http://www.bizenergy.ro/opcom-in-lumina-modificarilor-legislative-primele-zile-din-an-noile-reguli-blocheza-tranzactionarea-pe-platformele-pccb-participantii-iau-cu-asalt-pzu/#.VK-YPFJO7IU
http://www.bizenergy.ro/opcom-in-lumina-modificarilor-legislative-primele-zile-din-an-noile-reguli-blocheza-tranzactionarea-pe-platformele-pccb-participantii-iau-cu-asalt-pzu/#.VK-YPFJO7IU
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OPCOM, apel la participanții la piață să se grăbească să semneze convențiile de participare la 

PCCB 

Între timp, OPCOM face apel la participanții la piață să se grăbească să semneze noile convenții 

de participare PCCB, informându-i că, urmare a implementării prevederilor Ordinului ANRE nr. 

78/14.08.2014, își pot menține calitatea de participant la PCCB doar prin semnarea Convenției de 

participare la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică – modalitatea de 

tranzacţionare a contractelor prin licitație extinsă (PCCB-LE) și/sau a Convenţiei de participare pe 

piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică conform căreia contractele sunt 

atribuite prin negociere continuă (PCCB-NC) până la data de 27 februarie 2015. Potrivit informării 

OPCOM, după această dată, participanții care nu au transmis convențiile menționate vor fi revocați 

de la PCCB. Semnarea convențiilor menționate și plata componentei de administrare a tarifului 

reglementat aplicat de OPCOM pentru fiecare dintre modalitățile de tranzacționare pentru care s-

a transmis Convenția de participare, respectiv modalitatea de tranzacționare PCCB-LE și/sau 

PCCB-NC reprezintă condiție de participare la tranzacționare. 

Taxa pe stalp si acciza suplimentara au adus la buget circa 2,5 miliarde lei 

S-a mai dezlegat o enigma. Cele doua taxe suplimentare introduse la inceputul anului trecut, 

respectiv taxa pe constructii speciale si acciza au fost in jur de 2,5 miliarde, sustine premierul Victor 

Ponta, citat de Agerpres. 

“As vrea sa continuam ceea ce s-a facut foarte bine in 2014 si anume venituri suplimentare la 

bugetul de stat numai din colectarea taxelor si impozitelor de 9 miliarde de lei, in total 12 miliarde 

am incasat in plus in 2014 fata de 2013, dar din colectarea taxelor 9 miliarde… Din cele doua taxe 

suplimentare si anume taxa pe constructii speciale si acciza au fost in jur de 2,5 miliarde, deci 

restul de 6,5 miliarde, mai mult de un miliard de euro, 1,3 miliarde euro, sunt din combaterea 

evaziunii din anul anterior. Sarcina pe care o trasez Ministerului de Finante, ANAF, Directiei 

Antifrauda este aceea de a contiuna sa trateze evaziunea fiscala ca pe un pericol pentru siguranta 

nationala si combaterea evaziunii fiscale ca pe un obiectiv fundamental al Guvernului,” a spus 

Victor Ponta in cadrul unei conferinte sustinute la Ministerul de Finante. 

Premierul a subliniat ca Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Directia Generala Antifrauda 

Fiscala au, in 2015, toata sustinerea:politica, administrativa si bugetara. 

“Acesta este un obiectiv fundamental si, din acest punct de vedere, ANAF, Directia Antifrauda, au 

toata sustinerea, si politica, si administrativa si bugetara in 2015. Au deja mecanisme de 

colaborare cu Parchetul, cu SRI, cu Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor. Tot sistemul deja, 

in 2013-2014, a inceput sa se rodeze, rezultatele s-au vazut. Peste un miliard de euro obtinuti doar 

intr-un an, dar anul acesta cu siguranta se poate mult, mult mai mult”, a spus Victor Ponta. 

Consumatorii protejați de ANRE 

Într-un interviu acordat Focus-Energetic.ro, Marius Vladu (foto), directorul de comunicare al 

Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), a explicat cum sunt protejate 

drepturile consumatorilor, în special cei casnici, care sunt provocările cu care se confruntă ANRE, 

precum şi soluţiile pe care le preconizează specialiştii instituției. De exemplu, în prezent se 

lucrează la simplificarea facturilor, care vor avea un format unic la nivel național, astfel încât 

acestea să conțină toate informațiile, dar şi să fie ușor de înțeles de către clienți. Pe de altă parte, 

http://energy-center.ro/actualitate-news/legislatie/taxa-pe-stalp-si-acciza-suplimentara-au-adus-la-buget-circa-25-miliarde-lei/
http://www.focus-energetic.ro/consumatorii-protejati-de-anre-22833.html
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producătorii vor trebui să tranzacţioneze pe burse, în 2015, 45% din producţia internă de gaze 

naturale. De asemenea, începând cu Anul Nou, participanții la piață trebuie să raporteze detaliile 

contractelor angro, atât în ceea ce privește furnizarea de energie electrică și de gaze naturale, cât 

și transportul acestora.  

- Cum stăm cu întreruperile în furnizarea energiei electrice şi gazelor naturale? 

- ANRE monitorizează constant continuitatea în alimentarea cu energie electrică şi gaze naturale, 

iar, în acest sens, există chiar indicatori de performanță pentru asigurarea serviciilor de distribuție. 

Indicatorii de performanţă asigură o cuantificare a calităţii serviciului de distribuţie prestat şi se 

referă la continuitatea în alimentare, calitatea tehnică, precum și la calitatea comercială a 

serviciului. Toţi aceşti indicatori de performanță, precum și obligaţiile ce revin operatorilor în relaţiile 

cu consumatorii sunt definite în reglementări speciale, așa-numitele standarde de performanță 

pentru serviciul de distribuție. 

În domeniul energiei electrice, ANRE monitorizează doi indicatori – indicele privind frecvenţa 

medie a întreruperilor în reţea (SAIFI) și indicele privind durata medie a întreruperilor în reţea 

(SAIDI). Monitorizarea se face pentru fiecare nivel de tensiune, separat pentru mediul urban şi 

rural. Sigur, întreruperile şi, în consecinţă, indicatorii menționați sunt clasificaţi în mai multe 

categorii: întreruperi planificate, întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră, întreruperi 

neplanificate cauzate de utilizatori, alte întreruperi neplanificate (din cauza operatorului de 

distribuție). 

Legislație nouă privind rambursarea ajutorului de stat primit de marii consumatorii de 

energie 

La o lună de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea schemei 

de ajutor de stat privind exceptarea consumatorilor energointensivi de la aplicarea Legii nr. 

220/2008, Guvernul aduce modificări schemei de ajutor prin adoptarea Hotărârii nr. 1104/2014 ce 

a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 4 din 05 ianuarie 2015. 

Potrivit noii reglementări, spune Boiana Berchi, Partener McGregor & Partners, în primul rând, 

beneficiarii schemei de ajutor de stat care au primit un ajutor ilegal anterior, declarat incompatibil 

printr-o decizie a Comisiei Europene sau un ajutor mai mare decât cel cuvenit în mod legal sau nu 

mai îndeplinesc condițiile legale de eligibilitate pentru schema de ajutor de stat, vor fi obligați la 

rambursarea ajutorului primit. 

Guvernul vine în completarea schemei de ajutor de stat privind consumatorii energointensivi, 

stabilind un mecanism de monitorizare anuală a beneficiarilor acestei scheme, de către Ministerul 

Economiei, ”sub aspectul îndeplinirii şi menținerii de către aceștia, a criteriilor şi condițiilor de 

eligibilitate legale pe toată durata de valabilitate a schemei de ajutor”, adaugă Berchi. Verificarea 

va fi făcută în baza documentației pe care beneficiarii au obligația să o depună până la data de 31 

mai a fiecărui an în care beneficiază de schema de ajutor. 

Dacă Ministerul Economiei constată că beneficiarul a primit anterior un ajutor ilegal, va suspenda 

schema de ajutor până când beneficiarul rambursează ajutorul ilegal şi incompatibil, precum şi 

dobânda de recuperare aferentă. 

În situația în care beneficiarul a primit un ajutor mai mare decât cel cuvenit în mod legal, acesta va 

fi obligat la rambursarea excedentului până cel târziu în data de 1 iulie a anului următor. 

http://www.capital.ro/legislatie-noua-privind-rambursarea-ajutorului-de-stat-primit-de-marii-consumatorii-de-energie.html
http://www.capital.ro/legislatie-noua-privind-rambursarea-ajutorului-de-stat-primit-de-marii-consumatorii-de-energie.html
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În cazul în care se constată că beneficiarul nu mai îndeplineşte criteriile de eligibilitate, ajutorul de 

stat va înceta, iar Ministerul Economiei va lua măsurile necesare de rambursare a ajutorului de 

stat de la data la care beneficiarul nu a mai îndeplinit respectivele criterii 

Consumul de energie a ajuns la maximul ultimilor trei ani din cauza frigului. Eolienele s-au 

oprit când era mai mare nevoie de ele. Noroc că apele şi cărbunii au acoperit grosul 

Termocentralele pe cărbuni şi hidrocentralele au fost folosite din plin deoarece nici centralele pe 

gaze nu au putut funcţiona la capacitate maximă. Consumul de energie din România a ajuns la 

maximul ultimilor trei ani la finalul săptămânii trecute pe fondul temperaturilor scăzute, cărbunii 

fiind principala sursă de producţie, dublată de hidrocentrale.  

Consumul de energie din România a ajuns la maximul ultimilor trei ani la finalul săptămânii trecute 

pe fondul temperaturilor scăzute, cărbunii fiind principala sursă de producţie, dublată de 

hidrocentrale. 

Eolienele au jucat din nou feste sistemului în contextul în care producţia lor a fost după cum a bătut 

vântul. Astfel, dacă la începutul zilei de 8 ianuarie funcţionau peste 400 de eoliene, după-amiaza 

mai mergeau 3 turbine, seara, când s-a înregistrat vârful de consum, erau 40 de turbine conectate, 

pentru ca spre miezul nopţii, când consumul scăzuse, vântul să înceapă să bată din nou, energia 

a 400 de mori de vânt fiind preluată cu prioritate în sistem. 

În acest timp, termocentralele pe cărbuni şi hidrocentralele au fost folosite din plin, în contextul în 

care nici centralele pe gaze nu au putut funcţiona la capacitate maximă din cauza temerilor privind 

funcţionarea sistemului de transport al gazelor naturale. 

Situaţia arată încă o dată importanţa menţinerii unui mix energetic echilibrat pe plan local, dar şi 

anumite deficienţe ale sistemului, cum este cel de gaze naturale. „Pe data de 8-9 ianuarie sistemul 

a fost sub presiune din cauza creşterii consumului de energie. Problema este că statisticile de 

funcţionare se bazează şi pe prognozele trimise de producătorii de energie regenerabilă, prognoze 

care nu există. Altfel cum scazi de la 2.000 MW (capacitate instalată - n.red.) la 0 MW?“, explică 

Laurenţiu Ciurel, directorul general al Complexului Energetic Oltenia, structură care uneşte marile 

complexuri din bazinul Olteniei cu minele de lignit din zonă. 

OPCOM a finalizat contractul-cadru pentru procesarea combustibilului 

Operatorul bursei noastre de energie (OPCOM) a anunţat finalizarea, în grupul de lucru constituit 

de participanţii la piaţă, a contractului - cadru de procesare a combustibilului în vederea producerii 

energiei electrice. 

     Acest tip de contract va funcţiona pe noua Piaţă centralizată a contractelor bilaterale de energie 

electrică, destinată procesării combustibilului. 

     Documentul precizează că, în contrapartida combustibilului şi serviciilor prestate de către o 

societate, beneficiarul se obligă să achite contravaloarea acestui serviciu la un anumit tarif de 

procesare şi să pună la dispoziţia prestatorului, prin transfer de proprietate, toată cantitatea de 

energie electrică rezultată. 

     Tariful de procesare va fi menţionat în oferta declarată câştigătoare în urma sesiunii de licitaţie 

de pe piaţa specializată OPCOM, iar în baza lui va fi calculat Preţul echivalent al energiei electrice 

http://www.zfcorporate.ro/energie/consumul-de-energie-a-ajuns-la-maximul-ultimilor-trei-ani-din-cauza-frigului-eolienele-s-au-oprit-cand-era-mai-mare-nevoie-de-ele-noroc-ca-apele-si-carbunii-au-acoperit-grosul-13766000
http://www.zfcorporate.ro/energie/consumul-de-energie-a-ajuns-la-maximul-ultimilor-trei-ani-din-cauza-frigului-eolienele-s-au-oprit-cand-era-mai-mare-nevoie-de-ele-noroc-ca-apele-si-carbunii-au-acoperit-grosul-13766000
http://www.zf.ro/wikizf/complexul-energetic-oltenia-s.a.-10107684
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=258358&key=MjAxNS0wMS0xNSAxIDg5MTNjNjhjODQzY2E3ZTk0YjAzZWY2Y2JmMjgwNjk4
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rezultate din procesarea combustibilului. Contractul cadru menţionează şi formula de calcul. În 

tariful de procesare sunt incluse toate costurile aferente, inclusiv tariful zonal aferent serviciilui de 

transport pentru introducerea energiei în reţea, la data semnarii prezentului contract, precum şi 

servicul de transport al combustibilului.  

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

 

OPCOM 
 

 Preturi inregistrate pe PZU 

Preţuri şi volume 01.01 02.01 03.01 04.01 05.01 06.01 07.01 

Preţ mediu [Lei/MWh] 148,36 178,78 168,50 180,98 200,16 186,92 201,45 

Pret Piata de Echilibrare          
(450 Lei +pret PZU) 

598,36 628,78 618,50 630,98 650,16 636,92 651,45 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

58.158 57.343 62.766 58.188 69.605 78.068 73.449 

 

Preţuri şi volume 08.01 09.01 10.01 11.01 12.01 13.01 14.01 

Preţ mediu [Lei/MWh] 265,48 194,92 170,09 136,78 174,30 206,98 213,63 

Pret Piata de Echilibrare          
(450 Lei +pret PZU) 

715,48 644,92 620,09 586,78 624,30 656,98 663,63 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

66.632 72.379 63.057 55.753 77.063 81.275 80.093 

 

Preţuri şi volume 15.01 16.01 17.01 18.01 19.01 20.01 

Preţ mediu [Lei/MWh] 206,54 194,93 149,25 142,82 214,26 205,05 
Pret Piata de Echilibrare          

(450 Lei +pret PZU) 
656,54 644,93 599,25 592,82 664,26 655,05 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

80.340 81.728 63.447 57.247 75.980 83.255 

 

 
 

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 


