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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Preţul energiei bate record după record: 500 lei/MWh pe piaţa spot 

Preţul energiei electrice bate toate recordurile! Pe 19 ianuarie, pe Piaţa pentru Ziua Următoare 

(PZU), piaţa spot, pe patru intervale orare, preţul de vânzare al electricităţii este de 500 lei/MWh. 

La aceste preţuri, vor pierde fie consumatorii, fie furnizorii de energie, care riscă direct falimentul.  

Vremea rea se vede şi în preţul la „lumină”. Între ora 17.00 şi ora 21.00, preţul megawattului ajunge 

la 111 euro. De altfel, aproape toată ziua preţurile sunt peste 400 lei/MWh. Cel mai mic preţ se 

înregistrează la ora 04.00 dimineaţa – 161,58 lei/MWh. Şi cantităţile tranzacţionate pe PZU sunt 

foarte mari: între un minim de 2.956 MWh la ora 23.00 şi un maxim de 4.093 MWh la ora 07.00. 

Pe data de 19 ianuarie, pe PZU s-au tranzacţionat 82.842 MWh, la preţul cel mai mare, de 500 

lei/MWh, fiind cumpărate 12.865 MWh. 

Vestea bună este că pe piaţa din Ungaria, cu care este România cuplată, preţurile sunt şi mai mari, 

ajungând până la 127 euro/MWh. Ceea ce înseamnă că traderii români vor câştiga ceva bani! 

Prețul energiei sare la 110 euro per MWh, Hidroelectrica a vândut și la 177 de euro  

Dacă săptămâna trecută prețul energiei a ajuns la circa 100 de euro pe MWh, în cursul zilei de 

miercuri, 18 ianuarie, a înregistrat o valoare de vârf de aproape 111 euro (500 lei) per MWh, potrivit 

informațiilor pieței pentru ziua următoare (PZU) a operatorului pieței, Opcom. 

În același timp, Ovidiu Agliceru, director general al Hidroelectrica, susține că în ianuarie s-a vândut 

energie chiar și cu 177 de euro (800 de lei) per MWh, pe piața de echilibrare. 

“În urma solicitărilor Transelectrica, am intrat în fiecare zi pe piaţa de echilibrare. Am vândut 

energie electrică la preţuri cuprinse între 250 şi 800 de lei pe MWh”, spune Agliceru, citat de 

economica.net. El a estimat că, de la începutul acestei luni, caracterizate de consumuri-record de 

energie electrică pe fondul temperaturilor scăzute, cantitatea totală de energie vândută de 

Hidroelectrica pentru a echilibra sistemul energetic a fost de circa 150 GWh. 

“Pot să vă spun sigur că frigul nu a adus pierderi pentru Hidroelectrica”, a declarat Agliceru, întrebat 

care ar fi profitul înregistrat de companie prin vânzarea de energie electrică pentru echilibrarea 

sistemului. 

Spre comparaţie, preţul mediu de pe piaţa de echilibrare a fost de circa 320 de lei MWh în ianuarie 

2016, conform datelor ANRE. 

Maxim istoric pentru preţul energiei electrice, în lei, de pe OPCOM 

Preţul energiei electrice de tranzacţionare de pe OPCOM, cu livrare pe data de 19 ianuarie, a atins 

maximul istoric, în moneda naţională, ajungând la nivelul de 500 de lei/MWh, potrivit oficialilor 

OPCOM. 

http://www.focus-energetic.ro/pretul-energiei-bate-record-dupa-record-500-leimwh-pe-piata-spot-39297.html
http://www.energynomics.ro/ro/pretul-energiei-sare-la-110-euro-per-mwh-hidroelectrica-a-vandut-si-la-177-de-euro/
http://www.bursa.ro/maxim-istoric-pentru-pretul-energiei-electrice-in-lei-de-pe-opcom-315356&s=materii_prime&articol=315356.html
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     Acest preţ este valabil pentru tranzacţiile cu energie care va fi livrată în intervalul orar 17:00 - 

20:00. 

     În acelaşi interval în care preţul energiei de pe PZU în România se ridică la 500 de lei/MWh 

(111 euro/MWh), în Ungaria preţul variază între 116,14 euro/MWh şi 127,97 euro/MWh, în Slovacia 

între 100 euro/MWh şi 115 euro/MWh, iar în Cehia între 97,1 euro/MWh şi 115 euro/MWh. 

     Conform datelor Operatorului pieţei, în euro, nivelul maxim a fost înregistrat pe data de 21 

octombrie 2005, când preţul PZU a ajuns la 125 euro/MWh, care la vremea respectivă reprezentau 

450 lei/MWh. 

     Media preţului energiei de pe OPCOM, din data de 19 ianuarie, a atins un maxim istoric în 

moneda naţională, ajungând la 403,45 lei/MWh, iar în euro a fost a doua maximă istorică, de 89,33 

euro/MWh, cea mai mare valoare fiind înregistrată la 10 februarie 2012 (91,62 euro/MWh), mai 

informează oficialii OPCOM. 

Preţuri maxime la „lumină” pe piaţa spot 

Preţul energiei electrice atinge cote maxime: 100 euro/MWh! Conform site-ului Opcom, bursa 

internă de energie, pe 16 ianuarie, la ora 09.00, pe Piaţa pentru Ziua Următoare (PZU), piaţa spot, 

energia se vinde cu 449,20 lei/MWh, adică fix 100 euro/MWh, având în vedere cursul anunţat de 

Banca Naţională a României, valabil pe 16 ianuarie: 4,4920 lei/euro. La ora 10.00, „lumina” se mai 

„ieftineşte”: „numai” 449,19 lei/MWh! Şi, în ambele intervale orare, energia tranzacţionată se 

apropie de 3.000 MWh, adică aproximativ o treime din consumul intern. Cea mai ieftină energie în 

ziua de 16 ianuarie s-a vândut la ora 4 dimineaţa, când consumul era minim – 190,92 lei/MWh 

(42,5 euro/MWh).  

De remarcat, din 15 ianuarie, până la ora 08.00 în dimineaţa zilei de 16 ianuarie, aproape că nu s-

a mai exportat. Cantităţile de energie care au mers spre ţările vecine n-au mai depăşit câteva sute 

de megawaţi, faţă de un maxim de 1.600 MWh în zilele anterioare.  

 

Pretul energiei electrice a luat-o razna pe bursa: cine castiga, cine pierde? 

Sistemul energetic national al Romaniei functioneaza impecabil in aceste zile de frig. Constant 

producem peste 10.000 de MW si consumam in jur de 9.000 de MW. Daca bulgarii, care ani la 

rand au avut excedent de energie au ajuns sa ceara sprijin de la vecini, daca ungurii si sarbii 

cumpara la preturi duble prin comparatie cu lunile precedente, Romania exporta in jur de 1000 de 

MW zilnic. Profitand si de interconexiunile de care beneficiem si de cuplarea pietelor cu Ungaria, 

Cehia si Slovacia (bulgarii au ratat o asemenea oportunitate), tara noastra joaca in aceste zile un 

rol regional extrem de important. Capacitati de productie care pana mai ieri nu puteau vinde 

energia pentru ca era prea scumpa au ajuns sa tureze la maxim motoarele (care le-au mai ramas, 

desigur), pentru ca marfa lor se vinde. Nu intamplator, pretul energiei electrice pe piata pentru ziua 

urmatoare (PZU) se apropie vertiginos de nivelul de 400 de lei/MWh, nivel pe care nu ne amintim 

sa-l mai fi atins in ultimii ani. 

In tarile vecine insa, asa cum spuneam, acest pret este dublu. Se stie ca intr-o piata cuplata energia 

circula in directia inspre care pretul este cel mai mic. Daca Romania nu importa in aceasta 

perioada, dar exporta in schimb, inseamna ca are cea mai ieftina energie din zona. Si chiar daca 

http://www.focus-energetic.ro/preturi-maxime-la-lumina-pe-piata-spot-39242.html
http://energy-center.ro/piata-energiei-din-romania/pretul-energiei-electrice-a-luat-o-razna-pe-bursa-cine-castiga-cine-pierde/
http://energy-center.ro/piata-energiei-din-romania/pretul-energiei-electrice-a-luat-o-razna-pe-bursa-cine-castiga-cine-pierde/
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pretul atinge in piata pentru ziua urmatoare valori record, tot este rentabil sa se cumpere, pentru 

ca apoi sa se vanda.  

Situatia este, fara doar sau poate, una conjuncturala si in momentul in care cererea va scadea si 

pretul isi va reveni la nivelul de referinta stabilit de-a lungul ultimelor luni, inainte sa dea gerul peste 

noi. Ei, din aceasta situatie conjuncturala intotdeauna cineva castiga si cineva pierde. Riscul si-l 

asuma traderii de energie, carora in mod gresit li se atribuie adesea calificativul de ” noii baieti 

destepti”. Dar, cum legile pietei, daca nu-si baga cineva coada, functioneaza pe principiul cererii 

si ofertei si vin in avantajul celui care detine informatia si isi asuma constient riscul, va garantam 

ca in scurt timp vom vedea nu numai castigatori in randul traderilor, ci si perdanti.  

 

Gerul pune presiune pe sistemul energetic. Consumurile record de energie și gaze umflă 

facturile 

Noi consumuri record de energie și gaze în România paralizată de ger. Sistemul Energetic Național 
rezistă, dau asigurări autoritățile. Asistăm zilele acestea, așa cum este și firesc, la o mobilizare în 
forță a autorităților și companiilor din sistemul energetic. Comandamentul energetic de iarnă se 
reunește zilnic, se analizează situația oră de oră, se iau măsuri în consecință. Specialiștii în 
domeniu dau asigurări că SEN este pregătit pentru astfel de perioade critice, lucru dovedit în anii 
precedenți. În acest moment, suntem cu toții interesați să depășim cu bine aceste zile geroase. 
Urmează apoi factura, care categoric va fi una pe măsura consumului record de energie și gaze. 
Preţul energiei electrice a explodat pe bursă în ultimele zile din cauza cererii mari de curent. Pe 
piețele de tranzacționare, prețul energiei a crescut până la 380 lei/MWh, pe 10 ianuarie. 
 
Explicaţiile doborârii recordurilor de consum şi producţie de energie. Cine asigură 

stabilitatea sistemului energetic românesc 

SEN înregistrează consumuri record pentru ultimii 17 ani, pentru că românii se încălzesc masiv cu 

reşouri şi calorifere electrice. Aproape toate centralele din ţară funcţionează la capacitate, inclusiv 

cele pe păcură, iar rezervele de capacitate sunt pe hidroenergia din lacuri şi pe huila din 

Hunedoara. Eolienele însă, sunt “la pământ”. 

În aceste zile, cad recorduri vechi de 17 ani în energie. Producţia şi consumul de energie electrică 

sunt la valori nemaivăzute din anul 2.000. Peste 9.700 de MW – consum, respectiv peste 11.300 

de MW – producţie, în intervalul orar de vârf 18.00 – 19.00, sunt valori care solicită la maximum 

Sistemul Energetic Naţional, care funcţionează aproape de maximul de capacitate. Sigur, România 

este sub un val de frig de origine polară care face ca mediile zilnice să fie de -15 - 16ºC. Totuşi, 

astfel de valori au mai fost în iernile trecute, chiar pe intervale mai lungi de timp, iar producţia şi 

consumul de energie nu au doborât recorduri. Acum însă, spre deosebire de anul trecut, avem un 

nou factor care forţează limitele SEN: obiceiul de consum al populaţiei. 

Să explicăm. După ani de zile de lipsă crasă de investiţii, pierderi şi confruntate cu un val de 

debranşări ale populaţiei, sistemele de termoficare din România au clacat, unul după altul. S-a 

ajuns la situaţia ca, acum, o bună parte din România să nu mai primească căldură de la CET-urile 

locale, multe dintre ele, în faliment. Dar nu toţi românii din zonele cu probleme au avut bani pentru 

a se debranşa şi a-şi monta centrală termică. Astfel, fără căldură de la CET şi fără centrală, 

oamenii, pentru a nu îngheţa în case, au recurs la soluţii de compromis, precum reşourile şi 

caloriferele electrice, după cum spune Octavian Lohan, director-adjunct Transelectrica. Aceste 

dispozitive au însă un necesar mare de energie, ceea ce se vede în consumurile şi producţia 

http://www.investenergy.ro/gerul-pune-presiune-pe-sistemul-energetic-care-este-pregatit-sa-reziste-consumurile-record-de-energie-si-gaze-umfla-facturile/
http://www.investenergy.ro/gerul-pune-presiune-pe-sistemul-energetic-care-este-pregatit-sa-reziste-consumurile-record-de-energie-si-gaze-umfla-facturile/
http://www.capital.ro/explicatiile-doborarii-recordului-de-consum-de-energie.html
http://www.capital.ro/explicatiile-doborarii-recordului-de-consum-de-energie.html
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record din intervalul orar 18.00 – 20.00. “Este un record de cerere venită din consum. Nu sunt 

toate localităţile pregătite să alimenteze cu energie termică", arată Octavian Lohan. 

Ministrul Energiei: Debitul Dunarii ne ingrijoraza  

Dunarea are un debit scazut, iar in urmatoarele patru zile se va ajunge la un minim de 1.800 

mc/ora, a declarat, marti, Toma Petcu, ministrul energiei. "Debitul Dunarii ne ingrijoreaza si tocmai 

de aceea, maine, la Ministerul Energiei, am convocat o intalnire intre Hidroelectrica si Apele 

Romane, pentru a evalua situatia (...)Vom evalua in mod special situatia de pe Dunare, pentru ca 

in urmatoarele patru zile vom ajunge la un minim de 1.800 mc, ceea ce ne produce o mica 

problema de productie (n.red. energie hidro)", a spus Toma Petcu.  

Potrivit acestuia, exista rezerve in lacuri, acumulate de-a lungul timpului, putand fi folosite in cazul 

in care este nevoie de capacitati suplimentare de productie a energiei electrice. Toma Petcu 

sustine ca debitul scazut al Dunarii nu creeaza probleme centralelor nucleare de la Cernavoda. 

Ministrul energiei a mai spus ca in cursul serii de luni a fost un varf de consum al energiei electrice 

de 9.700 MW, insa nu au existat probleme de productie. Dimpotriva, ar fi existat un excedent de 

400 MW, care s-a dus la export. De asemenea, pe partea de gaze naturale, a fost inregistrat un 

varf de consum de 72,4 milioane metri cubi. Pentru urmatoarea noapte sunt asteptate aceleasi 

varfuri de consum. 

SISTEMUL ENERGETIC NAȚIONAL pârâie din toate încheieturile. Cel mai mare consum de 

gaze de după 1989 

Ministrul Energiei, Toma Petcu, a anunţat, marţi, că din cauza viscolului puternic din Dobrogea 

este posibil să existe deconectări suplimentare de la energia electrică. De asemenea, ministrul a 

precizat că în România s-a înregistrat un consum record de gaze naturale, luni şi în noaptea de 

luni spre marţi, de 72,4 milioane metri cubi, cel mai ridicat nivel de după 1989. 

"Avem o prognoză suplimentară care a fost emisă astăzi de către ANM, în sensul că, începând cu 

ora 22.00, tot pe zona Dobrogea, din păcate, zona cea mai defavorizată, vom avea viscol puternic. 

Am luat legătura din nou cu Enel Dobrogea şi cu Electrica Muntenia, le-am spus să fie pregătiţi, în 

caz că din cauza acestui viscol este posibil să avem deconectări suplimentare de la energia 

electrică. Avem echipamentele militare cu care am intervenit în Constanţa, acele ATS-uri speciale 

de la armată, şenilate, ca să intervenim dacă va fi cazul”, a declarat, marţi, ministrul Energiei, Toma 

Petcu, în urma comandamentului întrunit la Dispeceratul Energetic Naţional (DEN), informează 

News.ro 

Ministrul a cerut distribuitorilor de gaze să fie pregătiţi în cazul în care va fi nevoie de intervenţii 

suplimentare. 

Pentru buna funcționare a SEN, Ministrul Petcu le cere furnizorilor să facă prognoze de 

consum corecte și să intensifice tranzacționarea pe PZU când prețurile au explodat 

Sistemul Energetic Național este pus la încercare în aceste zile geroase, dar este pregătit să 

reziste, ne asigură oficialii Ministerului Energiei. Condițiile de funcționare sunt vitrege, este nevoie 

de aportul/eforturile tuturor companiilor/participanților la piața energiei pentru a trece cu bine 

această perioadă și a se asigura consumurile record de energie și gaze. Ministrul Energiei Toma 

Petcu și-a început mandatul cu acest test de rezistență a sistemului energetic și este de dorit, 

http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-21524115-ministrul-energiei-debitul-dunarii-ingrijoraza.htm
http://www.puterea.ro/economie/sistemul-energetic-national-paraie-din-toate-incheieturile-cel-mai-mare-consum-de-gaze-de-dupa-1989-150859.html
http://www.puterea.ro/economie/sistemul-energetic-national-paraie-din-toate-incheieturile-cel-mai-mare-consum-de-gaze-de-dupa-1989-150859.html
http://www.investenergy.ro/pentru-buna-functionare-sen-ministrul-petcu-le-cere-furnizorilor-sa-faca-prognoze-de-consum-corecte-si-sa-intensifice-tranzactionarea-pe-pzu-cand-preturile-au-explodat/
http://www.investenergy.ro/pentru-buna-functionare-sen-ministrul-petcu-le-cere-furnizorilor-sa-faca-prognoze-de-consum-corecte-si-sa-intensifice-tranzactionarea-pe-pzu-cand-preturile-au-explodat/
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pentru toată lumea, să îl treacă cu brio. Este un moment oportun pentru actualul ministru să 

analizeze activitatea/performanțele șefilor companiilor din subordine… Deja, a transmis primele 

critici la adresa șefilor de la Complexul Energetic Oltenia, nemulțumit de situația stocurilor de 

cărbune din depozite. 

Dincolo de asigurările de bine ale autorităților, după câteva zile de ger, condițiile de funcț ionare a 

SEN s-au înrăutățit. Au început să apară problemele, dar lucrurile sunt ținute sub control. De pildă, 

două grupuri energetice de la termocentrala Turceni au fost oprite din cauză că a înghețat banda 

care alimentează termocentrala cu lignit și din alte probleme tehnice. Situația s-a rezolvat… 

Producătorii de energie regenerabilă susțin că riscă falimentul din cauza cotei obligatorii 

de certificate verzi de 8,3% 

Organizația Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România (PATRES) 

i-a cerut miercuri noului ministru al Energiei, Toma-Florin Petcu, "să rezolve situația critică" din 

sectorul energiei regenerabile, în condițiile în care susțin că instituirea pentru 2017 a unei cote de 

8,3% de energie produsă din surse regenerabile care beneficiază de sistemul de promovare prin 

certificate verzi, va falimenta producătorii din sector. 

“PATRES a luat act, cu dezamăgire și îngrijorare, de decizia fostului Guvern Cioloș de a aproba, 

pentru anul 2017, cota obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, 

care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, de 8,3% din consumul final brut 

de energie electrică”, arată patronatul, într-un comunicat. 

Potrivit organizației, cu această cotă mult redusă, aplicată în lipsa unor modificări urgente la Legea 

regenerabilelor, “un sector aflat deja de peste 3 ani în suferință, este sortit insolvenței și 

falimentului”, scrie News.ro. 

Asociațiile de profil au atras atenția încă din vara anului 2016 că instituirea unei cote de 8,3% în 

2017 va reprezenta "lovitura de grație" dată producătorilor de energie din surse regenerabile, care 

se văd în fața unui faliment sigur. 

Regenerabilii riscă falimentul din cauza cotei obligatorii 

Organizația Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România (PATRES) 

îi cere noului ministru al Energiei, Toma-Florin Petcu, să rezolve situația critică din sectorul energiei 

regenerabile. Oficialii organizaţiei patronale spun că instituirea unei cote de 8,3% în 2017, cotă 

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

prin certificate verzi, va falimenta producătorii din sector. Aceştia îi cer Guvernului să modifice în 

regim de urgență Legea 220. 

“PATRES a luat act, cu dezamăgire și îngrijorare, de decizia fostului Guvern Cioloș de a aproba, 

pentru anul 2017, cota obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, 

care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, de 8,3% din consumul final brut 

de energie electrică”, arată patronatul, într-un comunicat. 

 

 

http://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/producatorii-de-energie-regenerabila-sustin-ca-risca-falimentul-din-cauza-cotei-obligatorii-de-certificate-verzi-de-8-3-16477281
http://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/producatorii-de-energie-regenerabila-sustin-ca-risca-falimentul-din-cauza-cotei-obligatorii-de-certificate-verzi-de-8-3-16477281
http://news.ro/
http://www.focus-energetic.ro/regenerabilii-risca-falimentul-din-cauza-cotei-obligatorii-39170.html
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După eliminarea ''taxei pe stâlp'', companiile din energie vor fi obligate să investească o 

cotă din profit. Vor fi impuse și calorimetre, inclusiv la populație 

Legea energiei electrice și a gazelor naturale va fi modificată de noua coaliție de guvernare, 

urmând să fie impuse noi prevederi care ar putea afecta tarifele și taxele de transport și distribuție, 

dar și statutul funcționarilor din ANRE. Totodată, noua putere va analiza măsura în care va putea 

reveni asupra angajamentelor României de închidere a unor mine de cărbune. 

Înainte de a fi publicată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider 

Potrivit informațiilor obținute de Profit.ro din surse oficiale, în perioada următoare vor fi consultări 

la care vor participa principalele companii din domeniul energetic, dar și parlamentari, 

reprezentanți ai ministerelor, Autorității Naționale de Regelementare în domeniul Energiei, 

Autorității Naționale pentru Resurse Minerale, care vor lucra pe grupuri de lucru în vederea 

modificării Legii energiei electrice și a gazelor naturale. 

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 08.01 09.01 

Preţ mediu 
[Lei/MWh] 

184,71 157,48 279,64 246,61 243,34 186,67 225,06 241,45 306,90 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret PZU) 

634,71 607,48 729,64 696,61 693,34 636,67 675,06 691,45 756,90 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

71.156 77.457 68.624 83.260 80.879 104.491 92.015 75.397 74.631 

 

Preţuri şi volume 10.01 11.01 12.01 13.01 14.01 15.01 16.01 17.01 18.01 

Preţ mediu [Lei/MWh] 279,93 320,67 340,69 316,17 292,88 336,55 354,91 328,12 329,19 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret PZU) 

729,93 770,67 790,69 766,17 742,88 786,55 795,91 778,12 779,19 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

86.250 86.416 89.121 91.097 83.957 67.056 81.535 98.893 97.199 

 

Preţuri şi volume 19.01 20.01 

Preţ mediu [Lei/MWh] 402,45 441,55 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret PZU) 

852,45 891,55 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

83.202 77.110 

 
 

 

http://www.profit.ro/stiri/exclusiv-dupa-eliminarea-taxei-pe-stalp-companiile-din-energie-vor-fi-obligate-sa-investeasca-o-cota-din-profit-vor-fi-impuse-si-calorimetre-inclusiv-la-populatie-16548664
http://www.profit.ro/stiri/exclusiv-dupa-eliminarea-taxei-pe-stalp-companiile-din-energie-vor-fi-obligate-sa-investeasca-o-cota-din-profit-vor-fi-impuse-si-calorimetre-inclusiv-la-populatie-16548664
http://www.profit.ro/login/
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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 


