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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

România nu poate cere ajutor de la vecini în caz de criză energetică. Transelectrica 

corectează o greșeală a Guvernului, sesizată de Profit.ro 

România nu mai poate cere ajutor de avarie de la statele vecine în caz de criză în alimentarea cu 

energie electrică. Motivul este schimbarea legislației primare în energie, transpusă ulterior în 

normele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) și urmată apoi de 

modificarea în acest sens a licenței de funcționare a operatorului de transport și sistem (OTS) 

Transelectrica, care a obligat compania să denunțe unilateral acordurile semnate în acest scop cu 

omologii din Bulgaria, Serbia și Ucraina. 

Dispariția acestei "plase de siguranță" este unul din argumentele cu care Guvernul Grindeanu își 

justifică adoptarea, pe 12 ianuarie, a unei Hotărâri cu măsuri posibile de siguranță în caz de criză 

în aprovizionarea cu energie electrică și de punere în pericol a integrității sistemului energetic 

național, în perioada 16 ianuarie – 15 februarie 2017. Măsurile posibile sunt trecerea mai multor 

centrale de la producția pe gaze la cea pe păcură, pentru creșterea rezervelor tehnologice și 

economisirea de gaze, reducerea sau anularea capacității disponibile de interconexiune pentru 

exporturi de energie, reducerea sau anularea schimburilor notificate de energie pe direcția export 

și, în ultimă instanță, limitarea în tranșe a consumului de energie electrică al clienților finali 

industriali din România. 

OPCOM va publica preţurile şi cantităţile de energie vândute la export 

Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat miercuri un ordin prin care obligă părţile implicate 

în contractele încheiate pe piaţa reglementată sau de export să transmită operatorului pieţei de 

energie electrică o copie a acestor contracte, în termen de maximum şapte zile de la data încheierii 

lor, respectiv maxim şapte zile pentru contractele încheiate înainte de intrarea în vigoare a 

ordinului, a anunţat miercuri ANRE. 

Măsura are ca scop creşterea transparenţei pe piaţa de energie electrică. ”La rândul său, 

operatorul pieţei de energie (OPCOM, n.r.) publică informaţiile referitoare la preţurile şi cantităţile 

stabilite în urma tranzacţiilor efectuate pe toate pieţele centralizate de energie electrică, inclusiv 

contractele de pe piaţa reglementată sau de export, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 43 

(2) din Legea 123/2012 potrivit cărora operatorului pieţei de energie electrică nu îi este permisă 

divulgarea informaţiilor legate de tranzacţiile de energie electrică pe care le deţine, obţinute pe 

parcursul activităţii sale, altfel decât în condiţiile legii”, arată un comunicat al ANRE. 

Hidroelectrica reia licitația pentru polița care să acopere pierderile generate de erorile 

șefilor, în limita a 50 milioane euro 

idroelectrica a reluat licitația pentru încheierea unei polițe care să acopere, în limita a 50 de 

milioane de euro, prejudiciile provocate companiei de eventuale erori de management, omisiuni 

sau predicții greșite ale membrilor Directoratului și Consiliului de Supraveghere ai producătorului 

http://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/exclusiv-romania-nu-poate-cere-ajutor-de-la-vecini-in-caz-de-criza-energetica-transelectrica-corecteaza-o-greseala-a-guvernului-sesizata-de-profit-ro-16624064
http://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/exclusiv-romania-nu-poate-cere-ajutor-de-la-vecini-in-caz-de-criza-energetica-transelectrica-corecteaza-o-greseala-a-guvernului-sesizata-de-profit-ro-16624064
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/opcom-publica-preturile-cantitatile-energie-vandute-export-1_589c18555ab6550cb8493645/index.html
http://www.profit.ro/stiri/hidroelectrica-reia-licitatia-pentru-polita-care-sa-acopere-pierderile-generate-de-erorile-sefilor-in-limita-a-50-milioane-euro-16623808
http://www.profit.ro/stiri/hidroelectrica-reia-licitatia-pentru-polita-care-sa-acopere-pierderile-generate-de-erorile-sefilor-in-limita-a-50-milioane-euro-16623808
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de energie electrică. Anterior, compania a anulat o licitație similară pentru că niciun asigurător nu 

a depus ofertă. 

Potrivit documentației noii licitații, polița va acoperi și cheltuielile de apărare, investigare și pentru 

experți de orice fel în limita a 1 milion de euro, precum și eventualele cheltuieli de refacere a 

imaginii/reputației, comunicare în caz de criză și relații publice, în limita a 100.000 de euro. 

Uniunea energetica europeana ramane un vis, fiecare se descurca cum poate in perioade 

dificile 

In contextul in care temperaturile scazute de la inceputul anului au provocat deficite in 

aprovizionarea cu energie in Europa de Sud-Est, refuzul Bulgariei de a exporta energie electrica 

este tipic intr-o regiune unde fiecare trebuie sa se descurce singur, informeaza Bloomberg. Luna 

trecuta, statele din Europa de Sud-Est au stocat energie ca reactie la cea mai severa iarna din 

ultimul deceniu, ceea ce a scos in evidenta slabiciunile pietelor energetice, care ar trebui sa 

beneficieze de livrari fara restrictii. Desi multe state din Europa de Sud-Est sunt in Uniunea 

Europeana, regiunea a inregistrat intarzieri la modernizarea centralelor electrice si liniilor de mare 

tensiune. 

„Ceea ce se vede in Balcani este o dovada clara ca toti isi asigura in primul rand consumul propriu 

si apoi, daca au capacitatea, ii ajuta si pe altii”, a declarat Andras Totth, director general adjunct la 

compania ungara de utilitati MVM. 

Producția de electricitate nu mai poate acoperi consumul intern, România este obligată să 

importe curent din Ucraina, Ungaria și Serbia 

România a fost nevoită să importe energie electricitate în primele ore ale dimineții de luni, 

consumul depășind producția internă cu aproximativ 500 de MW. 

Dacă în cursul nopții producția de electricitate s-a situat aproximativ la nivelul consumului, 

începând cu ora 8, când consumul a început să crească, aceasta nu a mai făcut față ritmului de 

creștere a cererii. 

Cele mai mari cantități importate provin din Ucraina (407 MW), Ungaria (145 de MW) și Serbia 

(125 de MW). Cu Bulgaria, România are un sold negativ, respectiv exporturile sunt mai mari decât 

importurile. 

Producția națională era asigurată de cărbune — 2.642 de MW, hidrocentrale — 2.228 de MW, 

centrala nucleară de la Cernavodă — 1.370 de MW, turbine eoliene — 123 de MW, panouri 

fotovoltaice — 199 de MW, biomasă — 47 de MW. 

ANRE își face regulament de investigare a manipulărilor pieței de energie după ce a anunțat 

că anchetează deja 2 companii 

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a elaborat un proiect de 

regulament de organizare și desfășurare a activității de investigare a potențialelor nereguli apărute 

în funcționarea pieței angro de energie, care conține regulile de investigare de către ANRE a 

suspiciunilor de utilizare de informații privilegiate pentru tranzacții pe piața de energie, precum și 

a celor de manipulare a pieței. 

http://energy-center.ro/actualitate-news/uniunea-energetica-europeana-ramane-un-vis-fiecare-se-descurca-cum-poate-in-perioade-dificile/
http://energy-center.ro/actualitate-news/uniunea-energetica-europeana-ramane-un-vis-fiecare-se-descurca-cum-poate-in-perioade-dificile/
http://www.profit.ro/stiri/economie/productia-de-electricitate-nu-mai-poate-acoperi-consumul-intern-romania-este-obligata-sa-importe-curent-din-ucraina-ungaria-si-serbia-16636366
http://www.profit.ro/stiri/economie/productia-de-electricitate-nu-mai-poate-acoperi-consumul-intern-romania-este-obligata-sa-importe-curent-din-ucraina-ungaria-si-serbia-16636366
http://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/anre-isi-face-regulament-de-investigare-a-manipularilor-pietei-de-energie-dupa-ce-a-anuntat-ca-ancheteaza-deja-2-companii-16638214
http://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/anre-isi-face-regulament-de-investigare-a-manipularilor-pietei-de-energie-dupa-ce-a-anuntat-ca-ancheteaza-deja-2-companii-16638214
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Proiectul a fost pus în dezbatere publică la două săptămâni după ce președintele ANRE, Niculae 

Havrileț, declara, pentru News.ro, că Autoritatea a declanșat investigații la două companii din 

sectorul energiei electrice, în urma unei sesizări făcută de OPCOM, care a atenționat ANRE privind 

practici de tranzacționare suspecte ce pot duce la posibile manipulări ale prețului, după ce pe bursa 

de energie s-au înregistrat prețuri record. 

ANRE se asigură că face investigațiile pe piața energiei după Regulament. Doar cazurile de 

manipulare a pieței și utilizare a informaţiilor privilegiate pentru tranzacţiile efectuate, în 

vizorul investigatorilor 

Regulamentul Autorității privind organizarea și desfășurarea activității de investigare privind 

funcționarea pieței angro de energie, supus consultării publice În paralel cu investigația extinsă pe 

piața energiei, în care sunt vizate peste 20 de firme (furnizori), care au denunțat unilateral contracte 

fără un motiv real, întemeiat, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE 

a definitivat propriul Regulament privind organizarea și desfășurarea activității de investigare 

privind funcționarea pieței angro de energie. Un Ordin al președintelui ANRE de aprobare a acestui 

regulament, care stabilește modul de organizare și desfășurare a activității de investigare pe care 

autoritatea competentă este abilitată să o efectueze, este supus consultării publice timp de 10 zile. 

ANRE se asigură că face investigațiile pe piața energiei după Regulament. Doar cazurile de 

manipulare a pieței și utilizare a informaţiilor privilegiate pentru tranzacţiile efectuate, în 

vizorul investigatorilor 

Regulamentul Autorității privind organizarea și desfășurarea activității de investigare privind 

funcționarea pieței angro de energie, supus consultării publice În paralel cu investigația extinsă pe 

piața energiei, în care sunt vizate peste 20 de firme (furnizori), care au denunțat unilateral contracte 

fără un motiv real, întemeiat, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE 

a definitivat propriul Regulament privind organizarea și desfășurarea activității de investigare 

privind funcționarea pieței angro de energie. Un Ordin al președintelui ANRE de aprobare a acestui 

regulament, care stabilește modul de organizare și desfășurare a activității de investigare pe care 

autoritatea competentă este abilitată să o efectueze, este supus consultării publice timp de 10 zile. 

Consumul de energie nu poate fi asigurat din producția internă! Ministerul Energiei: „Nu 

sunt probleme” 

Ultima oră: România nu înregistrează probleme în asigurarea necesarului de energie din producția 

internă, precizează Ministerul Energiei. Există suficiente unități de producție și stocuri de 

combustibil pentru acoperirea întregului necesar de consum al țării, România înregistrând inclusiv 

disponibilități pentru export, susțin reprezentanții ministerului, exemplificând că azi nopate, s-a 

exportat în intervalul 3 circa 483 MWh/h. Potrivit Ministerului Energiei, importul realizat în intervalul 

9 în data de 13 februarie a fost unul în interesul consumatorului final din România. „Importul de 

energie s-a realizat prin intermediul PZU, cuplată cu piețele din Ungaria, Cehia și Slovacia. 

Mecanismul care stă la baza funcționării pieței cuplate este bunăstarea socială a consumatorilor 

finali, aceștia având acces la cea mai ieftină energie disponibilă. În intervalul 9 de astăzi, energia 

vândută în România se situa la un preț mai mare decât energia provenită din cuplare (circa 74 

euro/MWh – preț România față de circa 71 euro/MWh – preț PZU cuplată)”, se menționează într-

un comunicat al Ministerului Energiei. 

https://www.news.ro/
http://www.investenergy.ro/anre-se-asigura-ca-face-investigatiile-pe-piata-energiei-dupa-regulament-investigatorii-pot-ancheta-doar-cazurile-de-manipulare-pietei-si-utilizarea-informatiilor-privilegiate-pentru-tranzactiile-e/
http://www.investenergy.ro/anre-se-asigura-ca-face-investigatiile-pe-piata-energiei-dupa-regulament-investigatorii-pot-ancheta-doar-cazurile-de-manipulare-pietei-si-utilizarea-informatiilor-privilegiate-pentru-tranzactiile-e/
http://www.investenergy.ro/anre-se-asigura-ca-face-investigatiile-pe-piata-energiei-dupa-regulament-investigatorii-pot-ancheta-doar-cazurile-de-manipulare-pietei-si-utilizarea-informatiilor-privilegiate-pentru-tranzactiile-e/
http://www.investenergy.ro/anre-se-asigura-ca-face-investigatiile-pe-piata-energiei-dupa-regulament-investigatorii-pot-ancheta-doar-cazurile-de-manipulare-pietei-si-utilizarea-informatiilor-privilegiate-pentru-tranzactiile-e/
http://www.investenergy.ro/anre-se-asigura-ca-face-investigatiile-pe-piata-energiei-dupa-regulament-investigatorii-pot-ancheta-doar-cazurile-de-manipulare-pietei-si-utilizarea-informatiilor-privilegiate-pentru-tranzactiile-e/
http://www.investenergy.ro/anre-se-asigura-ca-face-investigatiile-pe-piata-energiei-dupa-regulament-investigatorii-pot-ancheta-doar-cazurile-de-manipulare-pietei-si-utilizarea-informatiilor-privilegiate-pentru-tranzactiile-e/
http://www.investenergy.ro/13-februarie-10-00-consumul-de-energie-nu-poate-fi-asigurat-din-productia-interna/
http://www.investenergy.ro/13-februarie-10-00-consumul-de-energie-nu-poate-fi-asigurat-din-productia-interna/
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Se transformă treptat Romania în importator de energie? "Importurile s-au făcut pentru 

bunăstarea consumatorilor finali" 

♦ Nu este pentru prima dată de la începutul acestui an cand Romania apelează la importuri pentru 

asigurarea consumului intern, în ciuda existenţei unei supracapacităţi de producţie ♦ Autorităţile 

spun că preţul cel mai mic are mereu de caştigat în alimentarea consumatorului ♦ De ce producţia 

locală ajunge în piaţă la costuri mai mari decat energia din Ungaria sau Cehia, ultima fiind 

dependentă de energia termo?  

Începand cu dimineaţa zilei de ieri şi pană spre după-amiază Romania a fost importator de energie, 

după cum arătau datele publicate de Transelectrica, transportatorul naţional de energie, pană la 

închiderea ediţiei. 

Situaţia este oarecum neobişnuită în contextul în care piaţa locală are suficiente capacităţi de 

producţie pentru acoperirea cererii interne, Romania fiind în mod tradiţional un exportator net de 

energie. De la începutul acestui an însă, importurile de energie au mai fost vizibile, acestea venind 

la pachet cu o scădere a preţurilor la energie. 

Piaţa energiei din Romania este conectată cu pieţele vecine, bursa spot de electricitate locală fiind 

cuplată cu cele din Ungaria, Slovacia şi Cehia. Deşi această cuplare vine la pachet şi cu posibilităţi 

de export, înseamnă că şi energia producătorilor din regiune poate alimenta consumatorii locali 

dacă preţurile sunt mai bune. 

Fost ministru al Energiei: România preferă să cumpere energie mai ieftină decât să o 

producă scump 

România a început în dimineaţa zilei de luni să importe energie electrică, consumul depăşind 

producţia. Fostul ministru al Energiei, Răzvan Nicolescu, a precizat că este vorba despre o 

cantitate mică de energie, importată la un preţ mai mic decât cel din producţia internă, relateaza 

mediafax in editia online.  

“Faptul că importăm la un moment dat mai multă energie decât exportăm nu înseamnă că avem o 

problemă în a nu ne putea asigura consumul energetic. Vorbim de cantităţi mici importate, sub 3%, 

350 de MW raportaţi la 9000 MW, cât este consumul României. Până la 8 dimineaţa România 

exporta mai multă energie decât importa. De la ora 8 importurile au depăşit exporturile, dar vorbim 

despre cantităţi foarte mici. Adică consumăm mai multă energie decât producem, însă asta nu 

înseamnă că România este în criză mai ales că noi, în ultima perioadă, mai mult am exportat”, a 

declarat, pentru MEDIAFAX, Răzvan Nicolescu, fost ministru al Energie, în prezent consultant în 

cadrul Deloitte. 

Lohan (Transelectrica): Importăm energie pentru că avem preţuri mai mari decât în regiune 

Preţul energiei în România este mai mare decât în alte ţări din regiune cu care ţara noastră este 

cuplată, astfel că luni a fost mai ieftin să se importe energie şi nu există un deficit de producţie, a 

declarat Octavian Lohan, membru al directoratului Transelectrica. 

El a fost întrebat de ce producţia de energie a ţării a fost mai mică, luni dimineaţă, decât consumul 

naţional, iar soldul import-export a fost în favoarea importului. 

http://www.zfcorporate.ro/energie/se-transforma-treptat-romania-in-importator-de-energie-importurile-s-au-facut-pentru-bunastarea-consumatorilor-finali-16159585
http://www.zfcorporate.ro/energie/se-transforma-treptat-romania-in-importator-de-energie-importurile-s-au-facut-pentru-bunastarea-consumatorilor-finali-16159585
http://www.bizenergy.ro/fost-ministru-al-energiei-romania-prefera-sa-cumpere-energie-mai-ieftina-decat-sa-o-produca-scump/#.WKLVtTgXUQ4
http://www.bizenergy.ro/fost-ministru-al-energiei-romania-prefera-sa-cumpere-energie-mai-ieftina-decat-sa-o-produca-scump/#.WKLVtTgXUQ4
http://www.capital.ro/lohan-transelectrica-importam-energie-pentru-ca-avem-preturi-m.html
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"Sunt traderi care cumpără şi vând. Numai noi şi ungurii avem preţuri mari în regiune, în schimb 

Cehia şi Slovacia au preţuri mici. Deci dacă energia ieftină de la ei îşi croieşte un drum până la 

noi, vine energie ieftină. Prin urmare, nu este un deficit de producţie", a explicat Lohan.  

Potrivit acestuia, au mai existat două zile în această lună, respectiv 2 şi 6 februarie, când România 

a importat energie în permanenţă, iar consumul a fost mai mare decât producţia.  

"Nu am avut niciodată probleme cu acoperirea propriului consum. În zilele când a fost consumul 

foarte mare, aproape de 10.000 de MW (la mijlocul lunii ianuarie - n.r.), mai erau şi 1.500 de MW 

de exportat, atunci deja aveam probleme, pentru că şi Dunărea era foarte mică. Astăzi Dunărea 

este la 7.100 de metri cubi pe secundă şi produce mult, dar preţurile fac ca energia să intre în ţară 

când este mai ieftin la vecini. Aceasta s-a întâmplat la cuplarea pieţelor, se încearcă egalizarea 

preţurilor. Este jocul preţurilor", a mai spus Lohan.  

PREŢUL ENERGIEI ÎN ROMÂNIA - MAI MARE DECÂT ÎN ALTE ŢĂRI DIN REGIUNE CU CARE 

ŢARA NOASTRĂ ESTE CUPLATĂ  

 

Bătaie pe insolvența Transenergo. ANAF i-a pus sechestru. Printre creditori, gigantul 

energetic de stat al Ungariei 

Unul dintre cei mai importanți traderi și furnizori independenți de energie electrică din România, 

Transenergo, intrat recent în insolvență, a susținut în fața judecătorului sindic de la Tribunalul 

București că a ajuns să nu-și mai poată plăti datoriile din cauza retragerii finanțărilor de către 

băncile creditoare, a amânării vânzării unor active și a nerespectării de către partenerii de afaceri 

a termenelor de plată a facturilor, potrivit documentelor instanței de judecată. Compania și 

principalii săi creditori nu au reușit să se pună de acord asupra desemnării administratorul judiciar 

provizoriu, astfel că decizia a fost luată de judecător. 

Transenergo, al doilea cel mai important furnizor independent de energie electrică și al șaptelea 

la nivel național pe piața liberă, cu o cotă de piață de 3,75% după primele 10 luni ale anului trecut, 

a intrat în insolvență din proprie inițiativă pe 1 februarie, în urma deciziei Tribunalului București. 

Cu doar o zi înainte, Fiscul a pus sechestru pe active ale companiei în valoare totală estimată de 

peste 42 milioane lei, asigurându-și astfel statutul privilegiat, garantat, al creanței sale asupra 

furnizorului și traderului de energie. Ultimele informații publice disponibile arată că, la 30 

septembrie 2016, Transenergo datora în total bugetelor statului peste 23,5 milioane lei. 

Nou moment critic pentru unii furnizori de energie: vine decontul pe Piața de Echilibrare. 

Risc de neplată a facturilor, Părțile Responsabile cu Echilibrarea cer garanții și amenință cu 

suspendarea 

De la începutul anului, piața de energie este în fierbere, în prezent fiind în desfășurare o 

investigație a Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE. Problemele se 

țin lanț pentru cei mai mulți dintre participanții la piața energiei, care au fost loviți de creșterile 

record la prețul energiei la bursă, precum și de insolvențele declarate ale unor furnizori și mai ales 

de deciziile altor companii de a suspenda unilateral contracte ale clienților. 

Între timp, situația s-a calmat pe bursă, urmează însă un nou moment critic pentru mulți dintre 

furnizori și producători, aflați deja într-o situație delicată, care trebuie să achite facturile mult mai 

http://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/exclusiv-bataie-pe-insolventa-transenergo-anaf-i-a-pus-sechestru-printre-creditori-gigantul-energetic-de-stat-al-ungariei-16637952
http://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/exclusiv-bataie-pe-insolventa-transenergo-anaf-i-a-pus-sechestru-printre-creditori-gigantul-energetic-de-stat-al-ungariei-16637952
http://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/decizie-transenergo-unul-dintre-cei-mai-mari-furnizori-si-traderi-de-energie-a-intrat-in-insolventa-16613591
http://www.investenergy.ro/nou-moment-critic-pentru-unii-furnizori-si-producatori-de-energie-vine-decontul-pe-piata-de-echilibrare-risc-de-neplata-facturilor-partile-responsabile-cu-echilibrarea-cer-garantii-si-ameninta-cu/
http://www.investenergy.ro/nou-moment-critic-pentru-unii-furnizori-si-producatori-de-energie-vine-decontul-pe-piata-de-echilibrare-risc-de-neplata-facturilor-partile-responsabile-cu-echilibrarea-cer-garantii-si-ameninta-cu/
http://www.investenergy.ro/nou-moment-critic-pentru-unii-furnizori-si-producatori-de-energie-vine-decontul-pe-piata-de-echilibrare-risc-de-neplata-facturilor-partile-responsabile-cu-echilibrarea-cer-garantii-si-ameninta-cu/
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mari de pe Piața de echilibrare, unde decontul se face la o lună și jumătate. Date fiind valorile mari 

ale dezechilibrelor înregistrate în Piața de echilibrare în prima lună a anului lună, facturile aferente 

sunt pe măsură, susțin surse de pe piața energiei. 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

OPCOM 
 

 Preturi inregistrate pe PZU 

Preţuri şi volume 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 

Preţ mediu [Lei/MWh] 263.08 183.48 165.83 252.18 225.42 195.37 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret PZU) 
713.08 633.48 615.83 702.18 675.42 645.37 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

79939 76650 70682 78347 82411 85634 

 

Preţuri şi volume 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 

Preţ mediu [Lei/MWh] 269.72 266.73 216.75 174.04 242.59 241.29 

Pret Piata de Echilibrare          
 (450 Lei +pret PZU) 

719.72 716.73 666.75 624.04 692.59 691.29 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

81051 77638 70370 60354 77551 85171 

 
 

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 


