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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Energia electrică reprezintă doar o treime din valoarea unei facturi: Tarifele conexe sau 

taxele, mai mult de jumătate din valoare 

Românii plătesc taxe și impozite în loc de energie electrică la priză. Din valoarea unei facturi, mai 

mult de jumătate reprezintă tarife conexe sau taxe care merg direct în bugetul statului, informează 

B1 TV. Este vorba de contribuția pe cogenerare, de certificatele verzi sau tarifele de distribuție sau 

furnizare. Din toate aceastea, statul își ia partea, iar românii plătesc, dar de multe ori nici nici nu 

pentru ce. 

”Pe o simpla factură de energie electrică, doar tariful de distribuție ajunge la 35-38% din valoarea 

totală. Se mai adaugă evident taxe, accize, tva și mai există și anumite tipuri de scheme suport 

pentru anumite tipuri de energie. Avem o schemă de sprijin pentru cogenerare prin care se 

colectează bani de la consumatorii de energie și se redistribuie către investitorii în capacități de 

cogenerare. Mai există o schemă de ajutor pentru energia regenerabilă, pe care o suținem pentru 

că vrem să poluăm mai puțin”, a declarat Otilia Nuțu, expert în energie. 

Fiecare taxă din factură ar trebui să ducă la o creştere a calităţii serviciilor. Din păcate, chiar dacă 

prin facturi companiile primesc bani direct de la români pentru investiţii, lucrurile sunt departe de a 

se întâmpla conform planurilor.  

”ANRE nu verifică dacă aceste tarife pe care el le reglementează și a căror valoare per mw sau 

kw de energie electrică, el o stabilește, sunt corect folosite de beneficiarii lor. Transelectrica a făcut 

acel profit operațional formidabil tocmai pentru că nu a realizat investițiile. Dar toată țara a plătit 

pentru acele investiții”, a spus Remus Vulpescu, fost administrator Transelectrica.  

 

ANRE menţine cota obligatorie de certificate verzi pentru acest an 

Cota obligatorie estimată pentru achiziţiile obligatorii de certificate verzi (CV) pentru anul 2015 se 

menţine la valoarea de 0,274 de certificate/MWh, aşa cum aceasta a fost stabilită în luna 

decembrie 2014, a anunţat ANRE (reglementatorul pieţei), în urma analizei periodice de revizuire. 

     ANRE a estimat şi a publicat pe site-ul propriu, în luna decembrie a anului 2014, cota obligatorie 

estimată de achiziţie de CV pentru anul 2015 la valoarea de 0,274 CV/MWh. Astfel, cota de energie 

electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare 

prin certificate verzi pentru anul 2015 este de 11,9% din consumul final brut de energie electrică. 

     Conform normelor în vigoare, cota de achiziţie de CV estimată poate fi revizuită semestrial în 

cursul anului dacă se constată o abatere mai mare de 10%. 

     Faţă de estimarea realizată în luna decembrie 2014, puterea electrică total instalată în centralele 

electrice de producere a energiei regenerabile a înregistrat o scădere faţă de prognoza anterioară 

cu circa 20%. Această reducere a fost cauzată, în principal, pe de-o parte de scăderea puterii 

http://www.curierulnational.ro/Economie/2015-05-16/Energia+electrica+reprezinta+doar+o+treime+din+valoarea+unei+facturi%3A+Tarifele+conexe+sau+taxele%2C+mai+mult+de+jumatate+din+valoare&hl=energ&tip=toate
http://www.curierulnational.ro/Economie/2015-05-16/Energia+electrica+reprezinta+doar+o+treime+din+valoarea+unei+facturi%3A+Tarifele+conexe+sau+taxele%2C+mai+mult+de+jumatate+din+valoare&hl=energ&tip=toate
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=268998&key=MjAxNS0wNS0xMyAxIGI0Mzc1YjY2YWY2ZDI3Mzk3YmIwOGY2OGNjZmQxMTE3
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electrice instalate în centralele electrice ce urmează să fie puse în funcţiune în anul 2015, iar pe 

de altă parte, de ieşirea din schema de certificate verzi a unor hidrocentrale vechi şi a centralelor 

eoliene acreditate temporar, care nu au obţinut decizie de autorizare individuală (în prima parte a 

anului).  

     După rularea scenariilor de revizie, în funcţie de producţie şi punerile în funcţiune estimate, 

abaterile s-au situat în intervalul 0,5 - 3,7% faţă de cota postată în luna decembrie 2014, ANRE 

luând decizia să nu aducă modificări pentru cota obligatorie stabilită pentru acest an.  

Cât (ne) costă contoarele "deștepte". Distribuitorii vor instala în 2015 sisteme inteligente de 

măsurare a consumului de curent electric pentru aproape 100.000 de clienți  

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a avizat proiectele-pilot de 

implementare de sisteme de măsurare inteligentă a consumului de energie electrică elaborate de 

operatorii de distribuție CEZ, E.ON Energie, Enel Distribuție și Electrica Distribuție Transilvania 

Sud, proiectele celor patru companii prevăzând instalarea, anul acesta, de contoare inteligente 

pentru un număr total de 97.787 de clienți. 

"Conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de 

măsurare inteligentă a energiei electrice, ANRE a avizat propunerile operatorilor de distribuţie a 

energiei electrice pentru implementarea sistemelor de măsurare inteligentă (SMI), care au 

respectat Criteriile pentru avizarea proiectelor pilot privind implementarea sistemelor de măsurare 

inteligentă a energiei electrice din Anexa nr. 3 a ordinului anterior menţionat", se arată într-un 

comunicat al ANRE. 

Potrivit legislației în vigoare, distribuitorii de energie electrică din România au obligația ca, până în 

2020, să instaleze sisteme inteligente de măsurare a energiei electrice pentru cel puțin 80% din 

clienții lor. 

Din totalul de 97.787 de clienți pentru care cei patru distribuitori s-au angajat să instaleze anul 

acesta contoare inteligente, circa 93%, respectiv 90.694, sunt clienți casnici, iar restul – clienți 

noncasnici. De asemenea, aproape 80%, respectiv 77.832 dintre clienții pentru care se vor instala 

contoare inteligente în 2015, sunt din mediul urban, iar restul – din mediul rural. 

Ordinul ANRE nr. 145/2014 prevede că proiectele-pilot de instalare de contoare inteligente trebuie 

implementare în zone urbane sau rurale cu "reţele electrice în stare bună sau recent 

retehnologizate". 

Proiecte pilot pentru sistemele de măsurare inteligentă a consumului de energie 

 Reglementatorul pieţei noastre de energie (ANRE) a anunţat că a aprobat marilor distribuitori şi 

furnizori proiectele pilot de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a consumului. 

Implementarea măsurilor a fost aprobată de ANRE anul trecut. 

     Pentru implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice, ritmul aplicat de 

către operatorii de distribuţie concesionari este aprobat de ANRE şi are ca ţintă ca, până în anul 

2020, circa 80% din numărul de clienţi finali să beneficieze de astfel de servicii. 

     Sistemele de măsurare inteligentă a energiei electrice sunt sisteme electronice care măsoară 

consumul de energie electrică, asigură transmiterea bidirecţională securizată a informaţiilor la 

http://www.energyreport.ro/index.php/2013-preturi-benzina/2013-stiri-preturi-benzina/2013-preturi-utilitati/4031-cat-ne-costa-contoarele-destepte-distribuitorii-vor-instala-in-2015-sisteme-inteligente-de-masurare-a-consumului-de-curent-electric-pentru-aproape-100-000-de-clienti
http://www.energyreport.ro/index.php/2013-preturi-benzina/2013-stiri-preturi-benzina/2013-preturi-utilitati/4031-cat-ne-costa-contoarele-destepte-distribuitorii-vor-instala-in-2015-sisteme-inteligente-de-masurare-a-consumului-de-curent-electric-pentru-aproape-100-000-de-clienti
http://lege5.ro/Gratuit/gqydsnjvhe/ordinul-nr-145-2014-privind-implementarea-sistemelor-de-masurare-inteligenta-a-energiei-electrice
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=269383&key=MjAxNS0wNS0xOCAxIDc4NmMxZWY1MjRiMzkyOTJmNThjOWYwOTlhMGYyMTdi
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clientul final, furnizează mai multe informaţii decât un contor convenţional, folosind forme de 

comunicare electronică, conform ANRE. 

     Sistemele de măsurare inteligentă cuprind subsistemele care conţin cel puţin contorul, 

transformatoarele de măsură şi echipamentele de securizare a accesului la contor, transmiterea 

informaţiilor şi gestiunea datelor. 

     Conducerea ANRE susţine că proiectele privind implementarea sis¬temelor de măsurare 

inteligentă trebuie să fie fezabile din punct de vedere tehnic, rezonabile din punct de vedere 

financiar şi să reflecte economii băneşti proporţionale cu valoarea investiţiilor. 

     CEZ a planificat, pentru acest an, introducerea sistemelor inteligente pentru circa 19.000 de 

consumatori din Craiova şi a încă aproape 1.000 de consumatori din comuna Carcea. 

Bonusuri în scădere cu 15% pentru centralele în cogenerare  

Valoarea totală a bonusurilor datorate producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare 

a fost, anul trecut, de 927.234.000 lei (în jur de 206 milioane de euro), marcând o scădere de circa 

15%, conform datelor furnizate de ANRE (reglementatorul pieţei). Pentru 2013, producătorii în 

cogenerare au primit 1,098 miliarde lei (244 milioane euro). 

     Acest bonus îl regăsim calculat separat pe toate facturile de electricitate, în funcţie de consum. 

Schema de sprijin este obligatorie pentru toţi consumatorii, populaţie şi companii. 

     Bonusurile unitare în anul 2014 (aferente anului al IV-lea de acordare a acestuia) au fost de 

175,42 lei/MWh pentru centrale care utilizează preponderent gaz natural din reţeaua de transport, 

194,34 lei/MWh pentru centrale care utilizează preponderent gaz natural din reţeaua de distribuţie 

şi 179,97 lei/MWh pentru centrale care utilizează preponderent combustibil solid. 

     Schema de sprijin tip bonus este destinată promovării sistemelor de producere de energie 

electrică şi termică în cogenerare, pentru a încuraja noi investiţii în tehnologia de cogenerare, 

pecum şi pentru realizarea de lucrări de înlocuire/reabilitare a instalaţiilor existente. Această 

schemă poate fi accesată doar pentru instalaţiile de cogenerare care respectă cerinţa privind 

economisirea de energie primară în comparaţie cu producerea separată, aşa cum s-a stabilit în 

directiva europeană. Deci, beneficiază de sprijin doar energia electrică produsă în cogenerare de 

înaltă eficienţă. 

     Din punct de vedere al acreditării de proiecte noi, în anul 2014 au fost emise 6 avize pentru 

acreditare finală pentru capacităţi de cogenerare care însumează 37,52 MW, ne-au spus 

reprezentanţii ANRE. Pentru proiecte de retehnologizare nu au fost emise avize de acreditare în 

2014. 

     Anul trecut, bonusul acordat cogenerării a fost redus de ANRE din cauza supracompensării. 

Întrebaţi dacă se va face o ajustare şi în acest an, oficialii reglementatorului ne-au răspuns: "La 

momentul actual, nu avem toate datele necesare pentru a putea face o estimare. În cursul 

trimestrului I al fiecărui an, ANRE analizează dacă, prin aplicarea schemei de sprijin, producătorii 

de energie electrică şi termică în cogenerare au înregistrat o supracompensare pe perioada de 

evaluare şi prezintă rezultatele acestei analize în raportul de monitorizare aferent primului 

trimestru. Acest raport - care va conţine şi date agregate referitoare la rezultatele aplicării schemei 

de sprijin pentru anul 2014 va fi publicat în curând ".  

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=269225&key=MjAxNS0wNS0xNSAxIDMxMTYzNWI5MDFjNWU0NjY3Zjk1YTQ4N2FmY2Q3MmFi
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     Pe baza datelor raportate de producători, ANRE stabileşte valoarea bonurilor de referinţă, iar 

pe baza acestora şi în funcţie de anul de aplicare al schemei de sprijin şi de combustibilul utilizat, 

stabileşte valoarea bonusurilor pentru fiecare producător. Modul de determinare şi ajustare, pe 

perioada de aplicare a schemei de sprijin de tip bonus, se face de ANRE pe baza unei metodologii 

specifice. 

Cât ar costa-o pe Electrica „să treacă Prutul“ pentru o achiziţie? 

Grupul de distribuţie a energiei Electrica (simbol bursier EL) ar avea de plătit între 150 şi 200 

milioane de euro (660-880 mil. lei), potrivit calculelor ZF, pentru a se extinde în Republica Moldova 

prin preluarea RED Union Fenosa, o firmă cu capital spaniol şi singurul distribuitor privat de 

electricitate din ţara vecină. 

ZF a scris în luna februarie că Electrica se află, potrivit unor surse din piaţă, în discuţii pentru a 

prelua distribuţia de energie din Moldova, lucru negat la vremea respectivă de reprezentanţii 

ambelor companii. Însă o sursă apropiată aparatului de stat din ţara vecină a confirmat pentru ZF 

că negocierile se află încă în derulare. 

„Nu mai este un secret faptul că la un moment dat în analiza noastră am luat în considerare şi 

oportunitatea de a pătrunde în sectorul de distribuţie din Republica Moldova, unde rata de 

rentabilitate este una destul de atractivă. În contextul geopolitic actual, am suspendat însă, cel 

puţin pentru câteva luni, analiza cu privire la Republica Moldova pentru a observa evoluţia din zona 

politică, o evoluţie care poate afecta şi zona de reglementare“, au precizat reprezentanţii Electrica 

la solicitarea ZF. 

Bursa de la Bucureşti, unde Electrica este cotată la o capitalizare de 907 milioane de euro (4 mld. 

lei), evaluează portofoliul de consumatori de distribuţie al grupului la 253 euro/client, volumul 

distribuit la 57 euro/MWh, veniturile la un factor de 0,8, iar EBITDA la un multiplu de 0,2. 

ZF a calculat preţul unei eventuale tranzacţii între compania românească şi cea spaniolă pe baza 

multiplilor de evaluare ai Electrica în funcţie de numărul de clienţi, cantitatea de energie distribuită, 

venituri şi profit operaţional EBITDA. Fenosa deţine 70% din piaţa de distribuţie din Moldova, 

acoperind aria cea mai activă economic, care include Chişinăul. Firma spaniolă are în Moldova 

circa 840.000 de consumatori şi a distribuit anul trecut 2,6 TWh (milioane MWh) de energie, 

obţinând venituri de 235 milioane de euro şi EBITDA de 37 milioane de euro, potrivit raportului 

anual al companiei-mamă. Pe baza multiplilor Electrica, Fenosa ar fi astfel evaluată la un preţ între 

150 şi 200 mil. euro, potrivit calculelor ZF. O evaluare separată, pe baza rezultatelor diviziei 

moldoveneşti şi a capitalizării companiei-mamă, Gas Natural Fenosa, pe bursa din Madrid, 

sugerează o valoare pentru RED Union Fenosa de 168 milioane de euro. 

„Discuţiile se poartă între Electrica şi conducerea Gas Natural Fenosa de la Barcelona“, a mai spus 

sursa. 

Ideea unei eventuale extinderi peste graniţe a Electrica revine în actualitate după ce investitorii în 

acţiunile Electrica au suferit anul acesta două dezamăgiri. Mai întâi, italienii de la Enel au decis să 

nu mai vândă activele din România, ci din contră, să se concentreze pe activitatea de distribuţie. 

Ulterior, negocierile cu Fondul Proprietatea (FP) privind preluarea participaţiilor minoritare ale 

acestuia la filialele Electrica s-au împotmolit la subiectul preţului. 

http://www.zfcorporate.ro/burse-fonduri-mutuale/cat-ar-costa-o-pe-electrica-sa-treaca-prutul-pentru-o-achizitie-14260004
http://www.zf.ro/wikizf/societatea-comerciala-de-distributie-si-furnizare-a-energiei-electrice-electrica-s.a.-10107367
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În acest context, o achiziţie în Moldova ar putea fi o ţintă validă în care Electrica să-şi aloce parte 

din substanţialele rezerve de cash. La sfârşitul anului trecut, Electrica avea 2,8 miliarde de lei (644 

mil. euro), mare parte provenind din oferta publică derulată pe bursă în vara anului trecut. 

UPDATE Guvernul a aprobat acordarea unui imprumut de 40 milioane de lei Complexului 

Energetic Hunedoara pentru returnarea unui ajutor ilegal de stat de care a beneficiat in 

perioada 2008-2011 

Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri un proiect de Ordonanta de Urgenta pentru acordarea 

unui imprumut catre Complexul Energetic Hunedoara in valoare de 40 de milioane de lei. Banii 

provind din Fondul national de dezvoltare si vor fi folositi pentru returnarea unui ajutor de stat ilegal 

de care au beneficiat unele societati din cadrul Complexului, in perioada 2008-2011. Ajutorul ilegal 

a fost dat in urma unor decizii politice luate in perioada guvernarii Tariceanu si Boc de catre fostii 

ministri ai economiei Varujan Vosganian si Adriean Videanu. In urma acestor decizii, Hidroelectrica 

a fost obligata sa cumpere energie scumpa de la Electrocentrale Deva si Electrocentrale Paroseni, 

aceasta fiind vanduta ulterior la preturi mult mai mici. 

UPDATE Banii trebuie returnati la bugetul de stat, nu societatii Hidroelectrica, a declarat la sfarsitul 

sedintei de Guvern ministrul energiei Andrei Gerea. 

Dupa returnarea ajutorului de stat, Complexul Energetic Hunedoara va putea beneficia de ajutorul 

de salvare aprobat de Comisia Europeana pe 21 aprilie 2015 de 37,7 milioane euro. Acest ajutor 

de salvare nu va duce insa la salvarea complexului, ci va fi folosit la cheltuieli curente. Potrivit unor 

surse guvernamentale, ANAF urmeaza sa puna sechestru pe bunurile societatii, dupa care 

urmeaza lichidarea. Pentru acordarea acestui "ajutor de salvare" trebuie elaborat un alt act 

normativ. 

Intrebat despre posibilitatea lichidarii, Gerea a afirmat ca "se poate, la un moment dat, o data cu 

ridicarea administrarii speciale, se poate pune sechestru pe anumite bunuri, numai ca partea din 

active negajate valoreaza mult mai mult decat datoriile care se inregistreaza acum".  "Nu se va 

ajunge in niciun caz la lichidarea societatii", a precizat Gerea. Totusi, a recunoscut ca in cel mai 

rau caz, se poate merge pe o varianta de inchidere a minelor, sustinand insa ca in prezent exista 

un interes din partea unor investitori pentru preluarea activitatii miniere. 

 

DE TEAMA UNEI SCUMPIRI ACCELERATE,  

Guvernul nu vrea să transparentizeze piaţa gazelor 

Un proiect de modificare a Legii Energiei, iniţiat de un grup de deputaţi PSD în 2013, care vizează 

transparentizarea totală a pieţei gazelor pe modelul celei de la electricitate, se va reîntoarce la 

dezbateri în Camera Deputaţilor, după doi ani de tergiversări prin Parlament, conform unor surse 

parlamentare. Proiectul prevede ca toţi operatorii să oferteze public şi nediscriminatoriu, pe piaţa 

concurenţială, organizată şi administrată pe baza unor reguli specifice stabilite de autoritatea 

competentă, întreaga cantitate de gaze naturale disponibilă. 

     Guvernul a trimis în 2014 un punct de vedere negativ, dar care a fost publicat pe site-ul Camerei 

abia recent, după cum ne-au spus câţiva din deputaţii iniţiatori.  

http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-20118644-guvernul-aprobat-acordarea-unui-imprumut-40-milioane-lei-complexului-energetic-hunedoara-pentru-returnarea-unui-ajutor-ilegal-stat-care-beneficiat-perioada-2008-2011.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-20118644-guvernul-aprobat-acordarea-unui-imprumut-40-milioane-lei-complexului-energetic-hunedoara-pentru-returnarea-unui-ajutor-ilegal-stat-care-beneficiat-perioada-2008-2011.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-20118644-guvernul-aprobat-acordarea-unui-imprumut-40-milioane-lei-complexului-energetic-hunedoara-pentru-returnarea-unui-ajutor-ilegal-stat-care-beneficiat-perioada-2008-2011.htm
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=268897
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=268897
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     Executivul arată în document că nu susţine acest proiect, pentru că modificarea propusă 

creează premisele apariţiei unui risc major de accelerare a liberalizării preţurilor reglementate faţă 

de calendarul aprobat de Guvern, în sensul unor creşteri majore într-un interval de timp foarte 

scurt. Poziţia autorităţilor este cel puţin ciudată, în condiţiile în care preţul electricităţii tranzacţionat 

pe platformele OPCOM a scăzut vertiginos începând in 2013, după ce Legea Energiei a instituit, 

din toamna lui 2012, obligativitatea tranzacţionării pe bursă a tuturor cantităţilor disponibile.  

     La scăderea preţului electricităţii a contribuit, pe lângă sporul de lichiditate, şi diminuarea cererii, 

dar şi un aport de energie ieftină eoliană şi solară.  

     Guvernul reproşează deputaţilor iniţiatori că nu au specificat, în modificarea propusă la Legea 

Energiei, că obligativitatea tranzacţionării trebuie să vizeze doar cantităţile disponibile, fără cele 

aferente pieţei reglementate (populaţiei şi CET-urilor) şi consumului propriu tehnologic: 

"Modificările induc neclarităţi şi vor genera interpretări eronate(...). Ofertarea publică de către 

producător a întregii cantităţi de gaze îl situează în imposibilitatea de a mai asigura cantităţile 

necesare pentru populaţie". 

     Unii dintre deputaţii iniţiatori susţin că nu aceasta a fost intenţia lor, că precizarea Guvernului 

este bună şi poate fi adoptată, în dezbaterile din Camera Deputaţilor. 

     Un alt argument adus de autorităţi în avizul negativ dat proiectului sus-menţionat este că 

obligaţia tranzacţionării pe piaţa concurenţială organizată contravine Legii Petrolului şi 

reglementărilor comunitare: "Legea petrolului recunoaşte, în mod expres, titularului de acord 

petrolier dreptul să dispună asupra cantităţilor ce îi revin, inclusiv să le exporte. Instituirea unei 

obligaţii ar încălca şi directiva europeană privind libera circulaţie a mărfurilor. Practic, producătorii 

nu vor mai avea posibilitatea valorificării superioare a producţiei prin contracte negociate direct cu 

partenerii externi".  

     Guvernul apreciază că, în cazul instituirii unei obligaţii a tranzacţionării transparente, posibilii 

investitori în activităţile de explorare şi exploatare a zăcămintelor noi din Marea Neagră ar putea 

să-şi reconsidere planurile de investiţii, în condiţiile valorificării producţiei realizate doar pe piaţa 

autohtonă de gaze. 

     Unii dintre parlamentarii iniţiatori ne-au spus că Guvernul este neserios când face astfel de 

afirmaţii, întrucât transparentizarea pieţei nu impiedică exporturile, având în vedere că 2014 a adus 

un record la exporturile de electricitate. 

     ANRE a stabilit, în 2014, ca producătorii de gaze să tranzacţioneze, obligatoriu, în mod 

transparent, 20% din cantităţile disponibile pentru piaţa liberă. Pentru acest an, procentul a urcat 

la 35% şi a devenit obligatoriu şi pentru furnizori, urmând ca de anul viitor să scadă treptat, până 

la dispariţia obligativităţii tranzacţionării transparente din 2018. 
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2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

OPCOM 
 

 Preturi inregistrate pe PZU 

Preţuri şi 
volume 

01.05 02.05 03.05 04.05 05.05 06.05 07.05 08.05 09.05 10.05 

Preţ mediu 
[Lei/MWh] 

90,89 114,26 46,35 146,21 139,57 134,78 120,29 98,29 145,29 80,00 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret 
PZU) 

540,89 564,26 496,35 596,21 589,57 584,78 570,29 548,29 595,29 530,00 

Volum total 
zilnic 

tranzacţionat 
PZU 

48.349 50.147 46.600 64.014 

 

65.392 

 

64.303 66.198 64.312 54.098 50.044 

 
Preţuri şi 
volume 

11.05 12.05 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 20.05 

Preţ mediu 
[Lei/MWh] 

137,99 141,48 143,17 134,05 148,44 130,69 61,03 139,84 141,03 132,90 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret 
PZU) 

587,99 591,48 593,17 584,05 598,44 580,69 511,03 589,84 591,03 582,90 

Volum total 
zilnic 

tranzacţionat 
PZU 

59.966 61.450 63.528 61.082 59.744 50.983 

 

45.500 56.867 57.759 58.203 
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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 


