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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

INTERVIU Laurentiu Urluescu (AFEER): Riscul furnizorului – clienti in insolventa, pe 

modelul Hidroelectrica 

Piata de furnizare la consumatori este foarte volatila • Marii consumatori au departamente de 

energie • Interzicerea contractelor bilaterale in afara OPCOM a omorat lichiditatea pietei pe 

termen lung 

Interviu acordat BizEnergy de Laurentiu Urluescu, Membru Comitet Director AFEER 

Laurentiu Urluescu este membru in Comitetul Director al Asociatiei Furnizorilor de Energie 

Electrica din Romania(AFEER),din 2012 si Director Regional al GEN-I Bucharest – Electricity 

Trading and Sales S.R.L , din 2009. In trecut, si-a desfasurat activitatea la EGL Gas& Power 

Romania S.A., la Transelectrica S.A., la Dispeceratul Energetic National. Dupa absolvirea 

facultatii a optat pentru un parcurs tehnic in domeniul energiei electrice, insa dupa ce a atins un 

nivel maxim de coordonare tehnica (dispecer energetic national), s-a decis sa faca o cotitura in 

cariera si sa « atace » partea comerciala. Profitand de implementarea noii structuri a pietei de 

energie electrica din Romania, a decis sa se dedice implementarii un mecanism de piata pentru 

echilibrarea productiei cu consumul de energie electrica si sa lanseze « piata de echilibrare ». 

Dupa aceea, a trecut cu succes in sectorul privat unde a putut sa-si perfectioneze dezvoltarea 

personala si profesionala. Tinand cont de activitatea si experienta sa in sectorul de furnizare a 

energiei electrice, precum si de implicarea sa in proiectele asociatiei de profil, i-am adresat 

intrebari punctuale care intereseaza si preocupa sectorul energetic si nu numai. 

- De ce este nevoie de furnizorii de energie electrica pe piata energiei? 

- O sa raspund cu o alta intrebare: De ce e nevoie de o bezinarie pentru a va alimenta 

autoturismul si nu cumparam direct de la rafinarie? Business-ul producatorului este sa produca, 

nu sa vanda energie si, din aceasta cauza, nu are cele mai bune mecanisme de ofertare la 

consumatori. Plus ca un producator este interesat sa vanda o cantitate mare si in variatia care o 

produce el. In timp ce consumatorul vrea complet altceva. El vrea o cantitate mica, cu profilul 

dorit de el si atunci este necesar un furnizor, care sa transforme profilele de livrare dorite de 

producator in profile de livrare dorite de consumator. 

Legat de partea financiara, orice producator sau consumator are propriile preferinte financiare. 

Cum oricine poate banui, producatorul vrea sa ia banii inainte,in timp ce consumatorul ar vrea sa 

plateasca cat se poate mai tarziu. Rolul furnizorului, asa mult blamatul intermediar, este de a 

pune cap la cap productia cu consumul, de a pune cap la cap dorinta tehnica si financiara a 

producatorului cu cea a consumatorului si de a prelua anumite riscuri ale celor doua parti. 

- Se castiga bine din furnizare? 

- Da, se castiga, nu pot sa zic ca mult mai mult ca in alte activitati, dar exista si multe riscuri. 

http://www.bizenergy.ro/interviu-laurentiu-urluescu-afeer-riscul-furnizorului-clienti-in-insolventa-pe-modelul-hidroelectrica/
http://www.bizenergy.ro/interviu-laurentiu-urluescu-afeer-riscul-furnizorului-clienti-in-insolventa-pe-modelul-hidroelectrica/
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- Cum este piata de furnizare in acest moment? Ce-i lipseste? 

- In Romania, pentru moment, piata de furnizare la consumatori este foarte volatila. In primul 

rand, lipseste un index de pret si o lichididate a pietei pe termen lung, momentan majoritatea 

furnizorilor avand ca sursa pietele pe termen foarte scurt si atunci ei nu pot garanta un pret ferm 

de livrare pe termen lung la consumatori. Sau, in masura in care garanteaza un pret pe termen 

lung, acesta este bazat doar pe estimarile furnizorului; furnizorul estimeaza de exemplu, ca piata 

pe termen scurt sa fie, tot anul viitor, la o anumita valoare si atunci “garanteaza” acea valoare 

consumatorului. Din punctul meu de vedere, acest mod speculativ de garantare a pretului este 

foarte riscant atat pentru furnizor, cat si pentru clientul consumator. 

- Este concurenta pe piata de furnizare energie electrica? 

- Da, este foarte mare concurenta pe piata pe partea de furnizare energie electrica la 

consumatori. Pe de alta parte, pe partea de productie, e foarte mica concurenta. De asta, apar 

diferente mari de pret intre produsele pe termen lung si cele pe termen scurt. In general, la 

produsele pe termen lung, producatorii fac pretul in functie de dorintele lor. Pe termen scurt, 

pretul e dat de ultima optiune de vanzare a acelui producator care e, de obicei, la un pret mult 

scazut. 

- Este o concurenta buna, loiala? 

- Da. In mare parte este o concurenta buna pe furnizare energie electrica la consumatori. 

- Se constata ca din ce in cei mai multi clienti migreaza de la un furnizor la altul. Acest fenomen 

se datoreaza unei cunoasteri a pietei de catre consumatori sau acestia “vaneaza” oferte de pret 

mai bune? 

- Parerea mea este ca migrarea consumatorilor e de cand s-a liberalizat piata. Faptul ca prima 

data un consumator captiv a devenit eligibil este tot o migrare. Trebuie avut in vedere ca, la noi 

piata de retail pe energie electrica este veche si, in timp, consumatorii au prins o anumita 

cunoastere a pietei si au devenit din ce in ce mai agresivi in cautarea produselor noi. Parerea 

mea este ca toate acestea duc la dezvoltarea pietei si cresterea competitiei. 

- Consumatorii si-au angajat specialisti in domeniul energiei? 

- Depinde de consumatori. Cei de talie mare, la care costul cu energia electrica in produsul finit 

este mare, isi permit si sunt interesati sa dezvolte un departament energetic care sa aiba 

cunostinte despre piata de energie. La consumatorii mici, nu e cazul. 

- Sa intelegem ca doar consumatorii mari sunt cei care migreaza de la un furnizor la altul? 

- A inceput sa vizeze si pe consumatorii mici. Speram ca, in viitor, aceasta migrare sa fie vizibila 

si pentru consumatorii casnici. 

- Sunt pregatiti furnizorii privati sa livreze energie la consumatorii casnici? 

- In piata sunt destui furnizori privati care pot face asta, nu pregatirea lor este problema. 

Momentan, diferenta intre pretul reglementat la consumatorii casnici si pretul pietei libere e foarte 

mare si nu renteaza ca acest consumator sa isi schimbe furnizorul de energie. Sunt furnizori care 

deja livreaza la consumatori casnici in alte tari, au infrastructura si experienta. Pentru un furnizor 
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privat, poate parea dificil prin numarul de clienti. Daca insa comparam riscurile ce implica 

furnizarea la consumatorul casnic cu cel industrial, cred ca e putin riscant sa livrezi energie la cel 

casnic! 

- Ce a inseamnat dubla insolventa Hidroelectrica pentru piata de furnizare la consumatori? 

- In primul rand, s-a promovat foarte mult ideea de insolventa si, intotdeauna, este un risc al 

furnizorului ca clientul sau sa intre in insolventa cu tot ce inseamna aceasta. Apoi, din cauza 

insolventei Hidroelectrica, au fost variatii de pret pe piata angros, ceea ce a condus la variatii de 

pret si la consumatorii finali. 

- Cum apreciati evolutia preturilor de energie pe platformele OPCOM? 

- Nu pot spune ca, in mod general, preturile sunt mari sau mici. Ce pot afirma este ca in general 

in energia electrica este o volatilitate foarte mare a preturilor. Asteptari pe care le putem avea, 

sunt legate de estimarile noastre. Realitatea este ca energia electrica nu se stocheaza: ce s-a 

produs, se consuma. Daca faci tranzactionare le nivel angro, cumperi un anumit produs cu o 

livrare ulterioara si la un anume moment aflat inainte de momentul efectiv al livrarii va trebui sa iti 

inchizi pozitia, respectiv sa il vinzi. E posibil ca in momentul vanzarii, pretul sa fie mai mare si se 

cheama ca ai avut profit, daca e mai mic pretul – ai avut ghinion. 

- Hidroelectrica vinde energie la un pret bun? 

- Bun pentru Hidroelectrica, da, avand in vedere ca, pana acum, nu s-au vandut pachetele de 

energie – cu exceptia celor de la inceputul lunii aprilie – adevarul este ca pretul a fost peste cel al 

pietei. Ce declaratii am auzit, cum ca furnizorii au “sabotat” Hidroelectrica si nu au vrut sa 

cumpere energia, a fost doar o gaselnita; nici un furnizor nu aduce bani de acasa; nimeni nu 

cumpara la un pret mai mare ca decat cel al pietei. 

- Satisface legislatia necesitatile participantilor pe piata energiei, inclusiv pe partea de furnizare? 

- La Legea energiei, problema cea mai mare este interzicerea contractelor bilaterale inafara 

OPCOM, decizie care a omorat lichiditatea pietei pe termen lung. Din aceasta cauza, nu exista 

indice de pret pentru produsele pe termen lung si se ajunge la cresterea caracterului estimativ in 

ofertele transmise catre consumatori. 

AFEER militeaza, prin demersurile sale, pentru reintroducerea contractelor bilaterale negociate 

direct pe piaţa angro de energie electrică de către participanţii la aceasta – producători şi 

furnizori de energie electrică. De subliniat faptul că nicio țară din Uniunea Europeană nu a 

considerat că o bursă poate substitui integral, fără consecinţe negative, tranzacţiile încheiate pe 

piaţa angro pe termen mediu şi lung prin negociere directa. 

Piaţa energiei s-a întors la nivelul din 2009 cu „performanţele“ de anul trecut:  

Consumul a scăzut cu 5%, iar cele mai afectate au fost micile companii. Marii consumatori au 

recuperat pe final de an 

După un nou an de scădere a consumului de energie, cu 5%, ritm dublu faţă de cel din 2012, 

anul trecut se apropie de nivelul din 2009, cel mai dur an de criză prin care a trecut România 

după căderea Lehman Brothers, care a adus o reducere a cererii interne de aproape 9%. 

Consumatorii necasnici reglementaţi, adică acei mici consumatori care încă mai beneficiază de 

http://www.zfcorporate.ro/energie/consumul-a-scazut-cu-5-iar-cele-mai-afectate-au-fost-micile-companii-marii-consumatori-au-recuperat-pe-final-de-an-12477977
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tariful reglementat, au cerut anul trecut cu 17% mai puţină energie, în timp ce la nivelul marilor 

consumatori consumul s-a stabilizat, arată raportul anual pe 2013 publicat de Autoritatea 

Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). 

Anul trecut, România a consumat circa 49,7 TWh de energie, cu 5% mai puţin decât în 2012 şi 

cu 9% mai puţin decât în 2008, cel mai bun an pentru economia locală. Producţia de energie 

însă a avut o variaţie relativ mică faţă de 2012, fiind susţinută de o dublare a exporturilor de 

energie. 

Strict pe categorii de consumatori, cei mai afectaţi au fost consumatorii necasnici alimentaţi în 

regim reglementat, categorie în care intră şi micile afaceri, de exemplu, unde cererea de energie 

s-a redus cu aproape 17%. Cererea din partea populaţiei s-a redus şi ea cu 2,6%, anul 2013 fiind 

caracterizat printr-o iarnă destul de blândă şi o vară răcoroasă, lucru care şi-a pus amprenta şi 

asupra consumului. 

Pe segmentul de mari consumatori, care au forţa de a-şi negocia singuri contractele de energie, 

anul trecut a adus o stabilizare a cererii, recuperarea având loc mai ales în ultimele trei luni ale 

anului. În primele nouă luni ale anului, de exemplu, cererea din partea segementului concurenţial 

era cu 3% mai mică faţă de cea din 2012. Mai mult, cererea de energie venită din partea marilor 

consumatori în 2013 a fost mai mare cu aproape 34% faţă de cea din 2008. 

Proiectul de Hotărâre privind exceptarea consumatorilor energointensivi de la plata 

certificatelor verzi, în dezbatere publică 

Ministerul Economiei a lansat spre dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru instituirea unei 

scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea 

Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 

regenerabile de energie. 

,,Am elaborat acest proiect de Hotărâre la scurt timp după ce Comisia Europeană a făcut publice 

noile orientări în domeniu. Exceptarea de la plata certificatelor verzi se va face pe baza unor 

criterii clar stabilite. Printre acestea se numără: punerea în aplicare  a unor măsuri  de creştere a 

eficienţei energetice; menţinerea locurilor de muncă pe durata schemei; încheierea de 

parteneriate cu instituţiile de învăţământ pentru creşterea pregătirii profesionale şi atragerea de 

personal calificat. Este important să creăm condițiile păstrării activității industriei locale și, mai 

mult, să avem perspectiva pregătirii forței de muncă calificate”, a declarat Constantin Niță, 

Ministrul Economiei. 

Proiectul de Hotărâre are la bază principiile enunțate în documentul elaborat de Comisia 

Europeană -   „Orientări privind ajutoarele pentru mediu şi energie pentru perioada 2014-2020”. 

De asemenea, proiectul prevede exceptarea parţială a industriei energointensive de la 

contribuţia aferentă promovării resurselor regenerabile de energie. 

Exceptarea se realizează diferenţiat, în funcţie de electro intensitatea operatorilor economici: 

85% în cazul unei electro intensităţi mai mari de 20%; 60% în cazul unei electro intensităţi de 10-

20%; 40% în cazul unei electro intensităţi de 5-10%. Schema de sprijin are valabilitate de 10 ani 

şi se va aplica ulterior aprobării acesteia de către COM. Proiectul de Hotărâre este în dezbatere 

publică timp de zece zile, începând cu data publicării pe site-ul Ministerului Economiei, la 

secțiunea Transparență decizională. 

http://www.capital.ro/proiectul-de-hotarare-privind-exceptarea-consumatorilor-energointensivi-de-la-plata-certificatelor-verzi-in-dezbatere-publica.html
http://www.capital.ro/proiectul-de-hotarare-privind-exceptarea-consumatorilor-energointensivi-de-la-plata-certificatelor-verzi-in-dezbatere-publica.html
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Marii consumatori de energie vor plăti doar o parte din cota de certificate 

Marii consumatori de energie electrică vor plăti doar 15-60% din certificatele verzi aferente cotei 

obligatorii stabilite prin legislaţie, ajutorul de stat având ca scop evitarea riscului ca aceste 

companii să îşi piardă competitivitatea din cauza sprijinului acordat energiei din surse 

regenerabile.  

“În funcţie de energo intensivitatea întreprinderilor prevăzute la alin. (2), beneficiarii vor plăti 

următoarele procente din numărul certificatelor verzi aferente cotei obligatorii: 15% în cazul unei 

electro intensităţi mai mari de 20%, 40% în cazul unei electro intensităţi de 10-20% şi 60% în 

cazul unei electro intensităţi de 5-10%”, se arată într-un proiect de hotărâre de guvern, potrivit 

Mediafax. 

Schema de sprijin are valabilitate de 10 ani şi se va aplica după primirea avizului Comisiei 

Europene. 

“Menţinerea competitivităţii industriei locale este un angajament asumat de Guvernul României 

deoarece activitatea companiilor energointensive are un important impact la nivel socio-

economic prin veniturile generate la bugetul de stat şi locurile de muncă create. Exceptarea de la 

plata certificatelor verzi se va face pe baza unor criterii clar stabilite. Printre acestea se numără: 

punerea în aplicare a unor măsuri de creştere a eficienţei energetice; menţinerea locurilor de 

muncă pe durata schemei; încheierea de parteneriate cu instituţiile de învăţământ pentru 

creşterea pregătirii profesionale şi atragerea de personal calificat. Este important să creăm 

condiţiile păstrării activităţii industriei locale şi, mai mult, să avem perspectiva pregătirii forţei de 

muncă calificate”, a declarat ministrul Economiei, Constantin Niţă. 

Prin sistemul certificatelor verzi Guvernul asprijină producţia de energie din surse regenerabile. 

Fiecare producător primeşte gratuit de la Transelectrica un anumit număr de certificate verzi 

pentru energia pe care o produce şi o livrează în reţea. 

 

Proiect de Hotarare de Guvern privind ajutoare de stat pentru companii industriale: Marii 

consumatori de energie vor fi exceptati de la plata pana la 85% din certificatele verzi  

Guvernul pregateste noi masuri pentru marii consumatori de energie, la doar o luna de la 

adoptarea a doua acte normative care au menirea de a sprijini activitatea acestora. Ministerul 

Economiei a lansat joi spre dezbatere publica un proiect de Hotarare pentru instituirea unei 

scheme de ajutor de stat privind exceptarea partiala de la plata certificatelor verzi. Masura se 

aplica pentru consumatorii industriali, favorizatii fiind cei mai mari. Pentru acestia se va aplica o 

exceptie de 85%. 

Exceptarea se realizeaza diferentiat, in functie de electro intensitatea operatorilor economici: 

85% in cazul unei electro intensitati mai mari de 20% 

60% in cazul unei electro intensitati de 10-20%  

40% in cazul unei electro intensitati de 5-10%. 

Vezi detalii in documentele atasate 

http://www.focus-energetic.ro/marii-consumatori-de-energie-vor-plati-doar-o-parte-din-cota-de-certificate-16537.html
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-17059151-proiect-hotarare-guvern-privind-ajutoare-stat-pentru-companii-industriale-marii-consumatori-energie-vor-exceptati-plata-pana-85-din-certificatele-verzi.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-17059151-proiect-hotarare-guvern-privind-ajutoare-stat-pentru-companii-industriale-marii-consumatori-energie-vor-exceptati-plata-pana-85-din-certificatele-verzi.htm
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Autoritatile sustin ca vin cu aceste masuri in conditiile in care la nivelul Comisiei Europene s-a 

convenit sprijinirea industriei. 

"Am elaborat acest proiect de Hotarare la scurt timp dupa ce Comisia Europeana a facut publice 

noile orientari in domeniu. Mentinerea competitivitatii industriei locale este un angajament 

asumat de Guvernul Romaniei deoarece activitatea companiilor energointensive are un 

important impact la nivel socio-economic prin veniturile generate la bugetul de stat si locurile de 

munca create. Exceptarea de la plata certificatelor verzi se va face pe baza unor criterii clar 

stabilite. Printre acestea se numara: punerea in aplicare  a unor masuri  de crestere a eficientei 

energetice; mentinerea locurilor de munca pe durata schemei; incheierea de parteneriate cu 

institutiile de invatamant pentru cresterea pregatirii profesionale si atragerea de personal 

calificat. Este important sa cream conditiile pastrarii activitatii industriei locale si, mai mult, sa 

avem perspectiva pregatirii fortei de munca calificate", a declarat Constantin Nita, Ministrul 

Economiei.  

 

Proiectul de Hotarare are la baza principiile enuntate in documentul elaborat de Comisia 

Europeana- "Orientari privind ajutoarele pentru mediu si energie pentru perioada 2014-2020", se 

arata intr-un comunicat al Ministerului Economiei. 

Schema de sprijin are valabilitate de 10 ani si se va aplica ulterior aprobarii acesteia de catre 

Comisia Europeana. 

Proiectul de Hotarare este in dezbatere publica timp de zece zile, incepand cu data publicarii pe 

site-ul Ministerului Economiei, la sectiunea Transparenta decizionala. 

Industria energointensiva din Romania asigura circa 20% din consumul final brut de energie. 

Si alte ajutoare 

La presiunile constante ale unor mari consumatori precum Alro, ArcelorMittal si InterAgro, 

Guvernul Ponta a decis sa adopte mai multe acte normative care sa ajute astfel de companii. 

Insa, aceste ajutoare sunt date in detrimentul companiilor din domeniul energetic. Astfel, in urma 

cu o luna, Guvernul a aprobat doua acte normative, o Ordonanta de Urgenta care prevede 

stabilirea pretului de referinta la gaze naturale- pretul de la 1 ianuarie 2014 (72 lei/MWh, ceea ce 

inseamna 230 dolari/1000 mc) pentru marii consumatori aflati pe piata libera si o Hotarare care 

stabileste cota de piata pentru certificatele verzi la nivelul de 11,1% din consumul final brut de 

energie electrica. In 2014, cota de certificate verzi ar fi trebui sa creasca la 15%, ceea ce ar fi 

dus la o majorare a facturii totale in medie 1%. Guvernul a decis sa mentinta cota la nivelul de 

anul trecut, adica la 11,1%. Aceasta masura cu mentinerea cotei avantajeaza cel mai mult marii 

consumatori. 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

 

OPCOM 
 

 Piata de certificate verzi 
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Preţul Mediu Ponderat al CV pentru cele mai recente 3 luni de tranzacţionare pe PCCV, 
încheiate (dec 2013-feb 2014), calculat conform prevederilor legii 134/2012, este de 196,16 
Lei-CV. 

 Preturi inregistrate pe PZU 

 

 Preţuri şi volume  17.04 18.04 19.04 20.04 21.04 22.04 23.04  

Preţ mediu [Lei/MWh]  168,17 136,23 111,34 89,30 90,04 157,59 216,16 

Pret Piata de Echilibrare          
(450 Lei +pret PZU) 

 618,17 586,23 561,34 539,30 540,04 607,59 666,16 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

 68.264 66.211 70.783 50.804 46.724 64.739 65.510 

 
 

ROPEX_FM_M Piete la termen (PCCB) 2013-2014 [lei/MWh] 

ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec 

ROPEX_FM_2013 209,53 232,39 230,82 224,97 217,35 213,30 211,42 211,44 209,35 204,39 199,93 198,43 197,61 

ROPEX_FM_2014 179,86 178,17 178,25 178,64 179,12 179,18 179,18 181,54 181,52 181,57 181,58 181,51 181,58 

 

TRANSELECTRICA 

Productie 
Consum/Productie  

Medii zilnice Consum Productie Carbune Gaze Ape Nucleara Sold extern Eoliana Foto Biocomb. 

16.04 7021 7420 2211 1157 2035 1406 -398 499 48 64 

17.04 6920 7719 2129 768 1881 1401 -799 1422 55 63 

18.04 6584 7478 2052 743 1906 1408 -894 1245 63 62 

19.04 5882 6951 1466 701 1934 1425 -1069 1279 86 62 

20.04 4776 5449 1225 536 1897 1423 -673 192 115 62 

21.04 4541 5145 1160 436 1655 1423 -604 250 160 61 

 
ANRE 

Ultimele 5 decizii 

 553 / 2014-03-12 

ACORDARE AI CEE SACELE 4 1-0, GRUP M AGENCY 

 554 / 2014-03-12 

ACORDARE AI CEE DEALUL MURGHIOL, EOL POWER COMPANY 

 555 / 2014-03-12 

ACORDARE LICENTA EXPLOATARE COMERCIALA, REROPAM 

 556 / 2014-03-12 

ACORDARE LICENTA EXPLOATARE COMERCIALA, SPINE GREEN FV 

 557 / 2014-03-12 

ACORDARE LICENTA FURNIZARE EE, AXPO ENERGY ROMANIA 

 
Ultimele 5 ordine 

 24 / 2014-03-28 

Ordin - privind aprobarea Procedurii pentru determinarea si utilizarea profilului rezidual de consum 

http://anre.ro/decizie.php?id=20272
http://anre.ro/decizie.php?id=20272
http://anre.ro/decizie.php?id=20273
http://anre.ro/decizie.php?id=20273
http://anre.ro/decizie.php?id=20274
http://anre.ro/decizie.php?id=20274
http://anre.ro/decizie.php?id=20275
http://anre.ro/decizie.php?id=20275
http://anre.ro/decizie.php?id=20276
http://anre.ro/decizie.php?id=20276
http://anre.ro/ordin.php?id=1184
http://anre.ro/ordin.php?id=1184
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 25 / 2014-03-28 

Ordin - pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei de certificate verzi aprobat prin Ordinul 
57/2013 

 16 / 2014-03-19 

Ordin - privind completarea Metodologiei de determinare si monitorizare a supracompensarii activitatii de producere a 
energiei electrice si termice in cogenerare de inalta eficienta care beneficiaza de schema de sprijin de tip bonus, 
aprobata prin Ord. 84/2013 

 15 / 2014-03-12 

Ordin - privind aprobarea Procedurii pentru determinarea consumului propriu tehnologic in retelele electrice de distributie 

 14 / 2014-03-05 

Ordin - privind actualizarea valorilor – limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde 
neachizitionat, aplicabile pentru anul 2014 

 

TRANSELECTRICA 

 

 

Grafice, Harta  

 

 
 

 

http://anre.ro/ordin.php?id=1185
http://anre.ro/ordin.php?id=1185
http://anre.ro/ordin.php?id=1185
http://anre.ro/ordin.php?id=1175
http://anre.ro/ordin.php?id=1175
http://anre.ro/ordin.php?id=1175
http://anre.ro/ordin.php?id=1175
http://anre.ro/ordin.php?id=1173
http://anre.ro/ordin.php?id=1173
http://anre.ro/ordin.php?id=1171
http://anre.ro/ordin.php?id=1171
http://anre.ro/ordin.php?id=1171
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Prognoza debitelor si nivelurilor 
în intervalul 22.04.2014, ora 07.00 – 29.04.2014, ora 07.00 

  
Debitul la intrarea în tarã (sectiunea Bazias) va fi în crestere în primele cinci zile ale  intervalului de prognozã pânã la valoarea de 
7600 m3/s, apoi stationar, situându-se sub media multianualã a lunii aprilie (7900 m3/s). 

 
În aval de Portile de Fier debitele vor fi în crestere. 

 
Este posibilã depãsirea COTELOR DE ATENTIE în ultimele patru zile ale intervalului de prognozã, la statia hidrometricã Isaccea. 
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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 


