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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Evenimentele din luna ianuarie din piata de energie electrica, intre etica in afaceri si lipsa 

de profesionaism 

Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) va revizui in acest trimestru 

cadrul de reglementare, in sensul introducerii de garantii in contractele de pe Piata Centralizata 

pentru Servicii Universale (PCSU), unde se tranzactioneaza energia pentru consumatorii casnici, 

a declarat, luni, Claudiu Dumbraveanu, directorul in cadrul ANRE, la o intalnire a furnizorilor de 

energie electrica (AFEER), pe tema eticii in afacerile cu energie electrica. 

Discutiile au avut ca punct de plecare functionarea sistemului energetic in luna ianuarie, cand s-

au inregistrat niveluri record de preturi pentru energia electrica tranzactionata in piata SPOT, 

situatie in urma careia Autoritatea de Reglementare in Energie a declansat si un control pe 

marginea comportamentului unor companii de furnizare energie. Lipsa unor garantii din contractele 

de pe PCSU a determinat unii traderi sa prefere sa rezilieze contractele pe care le aveau pe 

aceasta piata, ceea ce a determinat cresteri de pret in lant. 

Prețurile istorice de pe bursa energiei, plătite de consumatori 

Nota de plată pentru cotaţiile suspecte de pe bursa de energie va ajunge tot la consumatorii finali, 

spun reprezentanţii Autorităţii de Reglementare din Energie. Adică 450 de milioane de lei din 

pierderile suportate de companii ar putea fi decontate de clienţii casnici. Între timp, autorităţile au 

redus motoarele investigaţiei deschise pentru 18 companii de furnizare a energiei, relatează 

Digi24. 

După ce preţurile de pe bursa de energie au ajuns în februarie la 680 de lei pentru un megawatt 

oră, de peste patru ori mai mari decât într-o perioadă normală, autorităţile au început o investigaţie. 

Tot în februarie au luat singura decizie de până acum în acest caz: au retras licenţa pentru două 

companii. Alte patru firme au fost ameninţate cu acelaşi lucru pentru că au denunţat contractele 

de furnizare a energiei, iar acest lucru a dezechilibrat toată bursa. 

„Nu putem vorbi de vreo decizie. Au fost nişte audieri”, spune Claudiu Dumbrăveanu, director în 

Autoritatea din domeniul Energiei. 

„Nu cred în măsurile extreme, că anularea licenţelor unor societăţi este soluţia la ceea ce s-a 

întâmplat în iarna aceasta”, spune Corina Popescu, fost secretar de stat în Ministerul Energiei. 

ANRE schimbă regulile din piaţa de electricitate și introduce garanții 

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) va revizui în acest trimestru 

cadrul de reglementare, în sensul introducerii de garanţii în contractele de pe Piaţa Centralizată 

pentru Servicii Universale (PCSU), unde se tranzacţionează energia pentru consumatorii casnici, 

a declarat, luni, Claudiu Dumbrăveanu, directorul în cadrul ANRE.  

http://energy-center.ro/piata-energiei-din-romania/evenimentele-din-luna-ianuarie-din-piata-de-energie-electrica-intre-etica-in-afaceri-si-lipsa-de-profesionaism/
http://energy-center.ro/piata-energiei-din-romania/evenimentele-din-luna-ianuarie-din-piata-de-energie-electrica-intre-etica-in-afaceri-si-lipsa-de-profesionaism/
http://www.digi24.ro/stiri/economie/energie/preturile-istorice-de-pe-bursa-energiei-platite-de-consumatori-696024
http://www.capital.ro/anre-schimba-regulile-din-piata-de-electricitate-si-introduce-gar.html
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În cadrul unei conferinţe pe tema eticii în afaceri, el s-a referit la situaţia din această iarnă de pe 

bursa de energie, când preţurile au crescut încontinuu în luna ianuarie, ajungând spre finalul lunii 

la valori-record de peste 650 de lei pe MWh pe piaţa spot, de trei ori mai mult decât în primele zile 

ale anului.  Lipsa unor garanţii din contractele de pe PCSU a determinat unii traderi să prefere să 

rezilieze contractele pe care le aveau pe această piaţă, ceea ce a determinat creşteri de preţ în 

lanţ.  "ANRE, prin toate deciziile sale, a calmat piaţa. S-a tot vorbit în ultima vreme de criză de 

energie, de elementele care s-au întâmplat în ianuarie. Câteodată situaţia a fost prezentată cu 

accente catastrofice, ca o situaţie adusă la limită, care, cu voia Domnului şi cu mult noroc a reuşit 

să fie ţinută sub control şi am scăpat de un mare necaz. Eu vreau să spun că lucrurile ar trebui 

puţin despărţite", a arătat oficialul ANRE. El a amintit că piaţa spot, unde preţul a crescut foarte 

mult în ianuarie, a fost la un nivel foarte redus în ultimii doi-trei ani, mult sub nivelul pieţelor pe 

termen lung şi acest lucru s-a datorat aportului masiv de energie regenerabilă şi trendului european 

care a mers în această direcţie, odată cu cuplarea pieţelor. 

ANRE va înăspri licențierea furnizorilor de energie electrică, după ce traderi au reziliat în 

ianuarie contracte, majorând prețurile 

În urma analizei privind creșterea semnificativă a prețurilor la energie electrică în ianuarie, ca 

urmare a denunțării unor contracte de furnizare, Autoritatea Națională de Reglementare în 

domeniul Energiei (ANRE) va înăspri condițiile de acordare a licențelor pentru furnizori. Autoritatea 

recomandă totodată distribuitorilor să includă în contractele cu furnizorii penalități pentru rezilierea 

unilaterală a înțelegerilor. 

Profit.ro a relatat că la finele lunii ianuarie cotațiile curentului electric tranzacționat pe Piața pentru 

Ziua Următoare (PZU) au atins un nou maxim la 27 ianuarie, când un MWh era tranzacționat în 

intervalul orar 17-21 cu 650 de lei. Prețul maxim plătit pentru un MWh pe această piață era de 

aproximativ 4 ori mai ridicat decât cel practicat pe piața la termen, unde un Mwh era tranzacționat 

la un preț maxim de 168,37 lei 

Transelectrica nu mai dă energie vecinilor. DATORNICII 

Transelectrica nu mai poate ajuta cu energie Serbia şi Bulgaria, în urma unei decizii a Curţii de 

Conturi. 

Transelectrica nu mai poate ajuta cu energie Serbia şi Bulgaria, prin transfer în natură, întrucât, în 

urma unui control, Curtea de Conturi a descoperit că societatea românească nu a recuperat 

anumite cantităţi de energie de la cele două ţări.  

Corina Popescu, membru al Consiliului de Administraţie al Electrica şi fost secretar de stat în 

Ministerul Energiei în perioada decembrie 2015 - februarie 2017, a explicat, în cadrul unei 

conferinţe pe tema eticii în afaceri, că, potrivit unei convenţii cu operatorii din ţările vecine, în cazul 

în care unul dintre sistemele energetice cerea ajutor de avarie, celelalte puteau oferi energie care 

urma să fie recuperată în natură.  

Însă, în decembrie, un control al Curţii de Conturi a relevat faptul că Transelectria nu a recuperat 

anumite cantităţi de energie de la Serbia şi Bulgaria, prin urmare a interzis companiei româneşti 

să mai realizeze astfel de transferuri. 

 

https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/anre-va-inaspri-licentierea-furnizorilor-de-energie-electrica-dupa-ce-traderi-au-reziliat-in-ianuarie-contracte-majorand-preturile-16850688
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/anre-va-inaspri-licentierea-furnizorilor-de-energie-electrica-dupa-ce-traderi-au-reziliat-in-ianuarie-contracte-majorand-preturile-16850688
https://www.dcnews.ro/transelectrica-nu-mai-da-energie-vecinilor-datornicii_537420.html
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Corina Popescu, fost secretar de stat în Ministerul Energiei: Piaţa locală de energie electrică 

nu este matură, iar preţul energiei electrice nu este elastic 

Măsura de anulare a licenţelor companiilor care nu au respectat regulile pieţei de energie în luna 

ianuarie, când preţul pe piaţa spot a OPCOM (bursa de energie) a urcat foarte mult, ar putea pune 

şi mai multă presiune pe această piaţă, este de părere Corina Popescu, fost secretar de stat în 

Ministerul Energiei şi membru în consiliul de administraţie al Electrica, speaker în cadrul unei 

dezbateri organizate de Asociaţia Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER), cu 

privire la etica în piaţa de energie. 

„În calitate de expert, nu cred că anularea licenţelor unor societăţi va rezolva problema, ci va 

agrava şi mai mult situaţia. Cred că toată lumea ar trebui să se aşeze la masă şi să discute motivele 

reale care au stat la baza a ceea ce s-a întâmplat în ianuarie. Experienţa de la începutul anului a 

dovedit că piaţa locală de energie electrică nu este matură. Cu această ocazie, s-a văzut că preţul 

energiei electrice nu este elastic”, a spus Corina Popescu în cadrul seminarului. 

În urmă cu o lună, Agenţia Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a retras 

licenţa pentru activitatea de furnizare a energiei electrice firmelor Arelco Power şi Arelco Energy, 

iar Arelco Power şi-a cerut insolvenţa. O altă insolvenţă răsunătoare din energie, alături de Arelco 

Power, este cea a Transenergo, una dintre cele mai mari firme locale cu comerţ cu energie 

electrică. 

În contextul preţurilor mari de tranzacţionare a energiei pe piaţa spot la începutul anului, ANRE 

spunea că explicaţia ar fi fost manipularea pieţei şi abuzul de poziţie de câţiva dintre traderii de 

energie. 

La începutul anului, energia s-a tranzacţionat pe platforma spot la preţuri de peste 100 de 

euro/MWh, în contextul în care media anului trecut a fost de 33 de euro. 

„Dispărând presiunea externă, toată lumea aştepta ca preţul să revină la valorile iniţiale, însă a 

apărut o problemă comercială, o companie care nu a mai putut să-şi onoreze contractele. România 

a exportat 20% din producţia locală în acea săptămână din ianuarie şi a adus astfel un echilibru în 

toată regiunea Europei”, spune Corina Popescu. 

Dumbrăveanu, ANRE: În ianuarie furnizorii de electricitate nu au acționat concertat 

Răspunsul este clar: Nu s-a acționat concertat. În Piața pentru Ziua Următoare nu au fost probleme 

care să inducă o acțiune concertată a cuiva. Sigur, cum a reușit un furnizor cu o cotă de piață de 

3,7%, ca prin denunțarea unor contracte bilaterale să provoace o astfel de emoție – este o 

întrebare”, a spus Dumbrăveanu. 

”Pun asta nu pe seama unei acțiuni concertate, ci pe seama unei lipse de maturitate în piață, și 

din partea partenerilor care nu și-au securizat acele contracte”, spune Dumbrăveanu. El a explicat 

că ANRE va schimba legislația în sensul introducerii de garanţii în contractele de pe Piaţa 

Centralizată pentru Servicii Universale (PCSU), unde se tranzacţionează energia pentru 

consumatorii casnici. 

În ianuarie, prețul energiei a crescut pe piața spot și a ajuns la recordul istoric de peste 650 de lei 

pe MWh spre finalul lunii, dublu față de primele zile ale anului și de patru ori mai mare decât media 

normală. ANRE a demarat o investigație asupra cauzelor care au dus la această situație și a retras 

http://www.zfcorporate.ro/energie/corina-popescu-fost-secretar-de-stat-in-ministerul-energiei-piata-locala-de-energie-electrica-nu-este-matura-iar-pretul-energiei-electrice-nu-este-elastic-16210643
http://www.zfcorporate.ro/energie/corina-popescu-fost-secretar-de-stat-in-ministerul-energiei-piata-locala-de-energie-electrica-nu-este-matura-iar-pretul-energiei-electrice-nu-este-elastic-16210643
http://www.energynomics.ro/ro/dumbraveanu-anre-in-ianuarie-furnizorii-de-electricitate-nu-au-actionat-concertat/
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licențele de furnizare traderilor Arelco Power și Arelco Energy. Potrivit șefului ANRE, Nicolae 

Havrileț, ANRE urma să retragă licențele altor trei-patru firme, însă deocamdată nu s-a luat o 

decizie în acest sens, a mai spus Dumbrăveanu. 

Havrileț susținea, la începutul lunii martie, că au fost efectuate controale la 18 firme și au fost 

identificați șapte-opt furnizori care au generat pierderi totale de 440 de milioane de lei pentru 

furnizorii de ultimă instanță și pentru operatorii de rețea, pierderi pe care aceștia vor trebui să le 

recupereze în instanță. 

Corina Popescu, fost secretar de stat în Ministerul Energiei: Nu cred că anularea licenţelor 

unor societăţi va rezolva problema din piaţa de energie 

Anularea licentelor companiilor care nu au respectat regulile pietei de energie in luna ianuarie ar 

putea pune si mai multa presiune pe aceasta piata, este de parere Corina Popescu, fost secretar 

de stat in Ministerul Energiei si membru in consiliul de administratie al Electrica. 

"Nu cred ca anularea licentelor unor societati va rezolva problema, ci ca va agrava si mai mult 

situatia. Cred ca toata lumea ar trebui sa se aseze la masa si sa discute motivele reale care au 

stat la baza a ceea ce s-a intamplat in ianuarie", a spus Corina Popescu in cadrul unui seminar 

organizat de AFEER (Asociatia Furrnizorilor de Energie Electrica din Romania), privind etica in 

piata de energie. 

În urmă cu o lună, firmelor Arelco Power şi Arelco Energy le-au fost retrase licenţele pentru 

activitatea de furnizare a energiei electrice, iar Arelco Power şi-a cerut insolvenţa. 

În contextul preţurilor mari de tranzacţionare a energiei pe piaţa spot la începutul anului, ANRE 

spunea că explicaţia ar fi fost manipularea pieţei şi abuzul de poziţie de câţiva dintre traderii de 

energie. 

CORINA POPESCU, ELECTRICA:  

"Piaţa electricităţii nu este atât de matură, iar preţul nu este flexibil" 

Piaţa energiei electrice din ţara noastră a demonstrat, în această iarnă, că nu este atât de matură, 

a menţionat, ieri, Corina Popescu, membru în Consiliul de Administraţie al Electrica şi fost secretar 

de stat în domeniul energiei. Domnia sa a explicat că avem o experienţă "destul de tristă" în 

domeniu, după ceea ce s-a întâmplat în primele luni ale acestui an, subliniind: "Piaţa noastră de 

energie electrică, pe care o credeam infailibilă şi cu cele mai bune reguli, poate nu este atât de 

matură". 

     Declaraţia doamnei Popescu vine în contextul în care, în luna ianuarie a acestui an, preţurile 

au crescut constant, ajungând, la finalul lunii, la valori-record de peste 650 de lei pe MWh, pe piaţa 

spot, de trei ori mai mult decât în primele zile ale anului. 

     Fost secretar de stat în Ministerul Energiei în perioada decembrie 2015 - februarie 2017, Corina 

Popescu a declarat: "Cum se vedea de acolo (n.r. din minister)? Se vedea că este o criză continuă. 

Erau anumiţi factori externi care, în loc să potolească lucrurile, încercau cumva să le agraveze. S-

a văzut rău pentru că aveam imaginea mai de ansamblu decât o aveaţi mulţi dintre dumneavoastră. 

(...) S-a dovedit că preţul în piaţa de energie electrică din România nu este elastic. Într-o piaţă 

matură, când îţi dispar factorii externi, care îţi influenţează modificarea de preţ, preţul ar trebui să 

http://www.zfcorporate.ro/energie/corina-popescu-fost-secretar-de-stat-in-ministerul-energiei-nu-cred-ca-anularea-licentelor-unor-societati-va-rezolva-problema-din-piata-de-energie-16209539
http://www.zfcorporate.ro/energie/corina-popescu-fost-secretar-de-stat-in-ministerul-energiei-nu-cred-ca-anularea-licentelor-unor-societati-va-rezolva-problema-din-piata-de-energie-16209539
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=319971
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=319971
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revină la valoarea pe care o are, ca un elastic. Din păcate, la noi nu s-a întâmplat acest lucru, deşi 

dispăruseră anumiţi factori care au influenţat în acea săptămână critică din ianuarie, când România 

a exportat 20% din producţie şi a fost un factor de stabilitate în toată regiunea din sud-estul 

Europei. Practic am calmat toată regiunea". Oficialul Electrica a ţinut să precizeze că această criză 

din energie nu s-a manifestat doar la noi, ci în întreaga Europă. Domnia sa a mai spus: "Au apărut 

acele probleme de natură comercială şi totul a fost ca un bulgăre de zăpadă. Adică o firmă nu a 

mai putut să-şi mai onoreze contractele şi a urmat o avalanşă". 

Nicolescu (Deloitte): Surplusul de certificate verzi va crea haos în sistemul energetic de la 

1 aprilie 

Certificatele verzi amânate, pe care le vor primi producătorii de energie regenerabilă de la 1 aprilie, 

vor duce la un surplus uriaş de certificate în piaţă, ceea ce va crea haos în sistemul energetic, 

dacă Guvernul nu modifică în şedinţa din această săptămână legislaţia din domeniul energiei verzi, 

a declarat, pentru AGERPRES, Răzvan Nicolescu, senior consultant în cadrul Deloitte şi fost 

ministru de resort. 

De la 1 aprilie, producătorii de energie regenerabilă vor primi certificatele verzi amânate în 2013, 

ceea ce va creşte şi mai mult surplusul de certificate existent pe piaţă. Aceste certificate au termen 

de valabilitate numai un an. 

Potrivit lui Nicolescu, producătorii de energie regenerabilă vor fi astfel afectaţi şi mai mult, fapt care 

va crea probleme inclusiv băncilor care au finanţat proiectele de energie verde. 

Inflație de certificate verzi pe piață. Ce efecte vor fi 

Surplusul de certificate verzi va crea haos în sistemul energetic de la 1 aprilie, dacă Guvernul nu 

modifică de urgență legislația, spune fostul ministru al Energiei, Răzvan Nicolescu, acum expert 

Deloitte 

Certificatele verzi amânate, pe care le vor primi producătorii de energie regenerabilă de la 1 aprilie, 

vor duce la un surplus uriaș de certificate în piață, ceea ce va crea haos în sistemul energetic, 

dacă Guvernul nu modifică în ședința din această săptămână legislația din domeniul energiei verzi, 

a declarat Răzvan Nicolescu, senior consultant în cadrul Deloitte și fost ministru de resort, 

potrivit Agerpres. 

De la 1 aprilie, producătorii de energie regenerabilă vor primi certificatele verzi amânate în 2013, 

ceea ce va crește și mai mult surplusul de certificate existent pe piață. Aceste certificate au termen 

de valabilitate numai un an. 

ANRE, mai ușor cu sancțiunile la furnizorii care au călcat pe bec?! Să nu tulbure și mai tare 

piața de energie! Cine va suporta lipsa de etică a unor companii?  

Ce s-a întâmplat în această iarnă a fost o experiență tristă pentru toată lumea. “Avem dovada că 

piața de energiei nu este atât de matură. De la Ministerul Energiei, s-a văzut ca o criză continuă, 

a fost o criză în toată Europa. S-au luat măsuri extreme și în alte țări europene, nu doar în țara 

noastră. Efortul României a calmat regiunea. Într-o săptămână, s-a exportat 20% din producția de 

energie”, a declarat Corina Popescu, fost Secretar de Stat în Ministerul Energiei, la un seminar pe 

teme de etică, organizat de AFEER. 

http://www.capital.ro/nicolescu-deloitte-surplusul-de-certificate-verzi-va-crea-haos.html
http://www.capital.ro/nicolescu-deloitte-surplusul-de-certificate-verzi-va-crea-haos.html
http://www.digi24.ro/stiri/economie/energie/de-la-1-aprilie-inflatie-de-certificate-verzi-pe-piata-696367
http://www.agerpres.ro/economie/2017/03/28/nicolescu-deloitte-surplusul-de-certificate-verzi-va-crea-haos-in-sistemul-energetic-de-la-1-aprilie-daca-guvernul-nu-modifica-de-urgenta-legislatia-11-01-37
http://www.investenergy.ro/anre-mai-usor-cu-sanctiunile-la-furnizorii-care-au-calcat-pe-bec-sa-nu-tulbure-si-mai-tare-piata-de-energie-cine-va-suporta-lipsa-de-etica-unor-companii/
http://www.investenergy.ro/anre-mai-usor-cu-sanctiunile-la-furnizorii-care-au-calcat-pe-bec-sa-nu-tulbure-si-mai-tare-piata-de-energie-cine-va-suporta-lipsa-de-etica-unor-companii/
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După prețurile record de pe bursă, au apărut problemele de natură comercială. Un furnizor (au 

urmat apoi și alții – n.r.) nu și-a mai onorat contractele și s-a declanșat avalanșa. Dacă de la 

minister s-a văzut rău, în piață  a fost fierbere: unii dintre participanți au început să se teamă pentru 

afacerile lor, după ce au tot acumulat pierderi. Pentru cei mai mulți dintre participanții la piață, 

această iarnă a fost ca „un duș rece”, după cum spune Ion Lungu, președintele AFEER. Se vor 

trezi după acest duș rece? Își vor învăța aceștia lecțiile? Ce urmează după analiza ANRE, dar și 

după analizele din companii, rămâne de văzut…Vor fi pregătiți actorii pieței iarna viitoare când 

prețurile vor crește iar pe bursă și, oricând, se poate repeta situația de la începutul anului? Multe 

întrebări, răspunsuri de toate felurile, dar cine suportă, în final, nota de plată? Mai devreme sau 

mai târziu, nota de plată pentru cotațiile suspecte de pe bursa de energie va fi plătită de 

consumatori… 

Producătorii şi furnizorii cer contracte directe după criza de la începutul anului: Contractele 

bilaterale sunt o normalitate într-o piaţă normală. Noi suntem normali? 

Producătorii de energie spun că revenirea contractelor negociate direct este necesară. Altfel, 

băncile sau orice altă specie de finanţator nu va veni niciodată să investească în proiecte pe 

termen lung, iar cumpărătorii nu vor bate palma cu producătorii mai ales în contextul volatilităţii de 

azi. Mesajul nu este nou, dar după criza din ianuarie care a urcat preţul spot al energiei la peste 

100 de euro pe MWh, corul celor care cer revenirea contractării bilaterale în energia electrică este 

mai puternic ca niciodată.  

Piaţa de energie electrică este una dintre cele mai sofisticate platforme de tranzacţionare din 

România, bursa de electricitate OPCOM având multiple produse pe care cererea să se întâlnească 

cu oferta. 

Producătorii de energie sunt obligaţi să vină cu toată producţia pe OPCOM, de aici preţul de 

încheiere al tranzacţiilor fiind cel stabilit de piaţă. În timp ce pe segmentul industrial piaţa este 

complet liberalizată, până la finalul acestui an acelaşi lucru se va întâmpla şi pe segmentul casnic. 

De altfel, modul în care s-a făcut liberalizarea în energie este un model pentru piaţa gazelor, unde 

deşi sunt perspective generoase de creştere, mecanismele de funcţionare a pieţei sunt relativ 

rudimentare. 

Mai mult, consumatorul de energie electrică s-a rafinat semnificativ în ultimii ani, ceea ce a pus o 

presiune substanţială pe marjele furnizorilor. 

Ministerul Energiei relaxează regimul certificatelor verzi 

Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Energiei, Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea 

şi completarea Legii 220/2008 care îmbunătăţeşte legislaţia în domeniul producerii energiei din 

surse regenerabile. 

„Conform normelor şi angajamentelor europene asumate de România, ţara noastră are stabilită 

pentru 2020 o ţintă naţională de 24% energie regenerabilă în consumul final brut de electricitate, 

ţintă pe care şi-a atins-o deja, dar care trebuie conservată în perspectiva anului de referinţă”, 

precizează Ministerul Energiei. Actul normativ „vine să pregătească şi să reglementeze inclusiv 

momentul reinserării în piaţă a certificatelor verzi amânate de la tranzacţionare prin deciziile luate 

în 2014, perioadă care expiră la finalul lunii martie”, a declarat Toma Petcu, ministrul Energiei. 

http://www.zfcorporate.ro/energie/producatorii-si-furnizorii-cer-contracte-directe-dupa-criza-de-la-inceputul-anului-contractele-bilaterale-sunt-o-normalitate-intr-o-piata-normala-noi-suntem-normali-16193386
http://www.zfcorporate.ro/energie/producatorii-si-furnizorii-cer-contracte-directe-dupa-criza-de-la-inceputul-anului-contractele-bilaterale-sunt-o-normalitate-intr-o-piata-normala-noi-suntem-normali-16193386
http://www.zfcorporate.ro/mediafax-ro/economic/ministerul-energiei-relaxeaza-regimul-certificatelor-verzi-16216998
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Printre principalele modificări aduse în beneficiul producerii energiei din surse regenerabile se 

numără: 

- Eliminarea termenului de valabilitate de doar 12 luni pentru certificatele verzi, acestea urmând a 

fi valabile pe toată perioada de funcţionare a schemei de sprijin, respectiv până în 2032; 

- Va fi înlocuită cota obligatorie de achiziţie destinată furnizorilor de electricitate cu un mecanism 

nou, al cantităţii statice de CV, care va fi revizuit odată la doi ani de către ANRE şi care are rolul 

de a crea un echilibru între consumatori şi producători; 

După Transenergo și Arelco, KDF Energy a intrat în insolvență 

Continuă insolvențele în rândul furnizorilor…După Transenergo Com și Arelco Power, KDF 

Energy  a intrat în insolvență. Traderul de energie și-a cerut insolvența, potrivit unei decizii a 

Tribunalului Bucureşti din data de 28 martie. 

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a anunțat, în urmă cu câteva 

săptămâni,  furnizorii care nu și-au respectat obligațiile din contractele încheiate pe Piața 

Centralizată pentru Serviciul Universal (PCSU), urmând să ia decizia dacă le suspendă/anulează 

licențele de furnizare. KDF Energy este unul dintre furnizorii vizați de Autoritate. 

Ca și în cazul celorlate două companii, pe site-ul KDF Energy scrie că este “în insolvență”. 

RTZ&Partners SPRL a fost desemnat administrator judiciar provizoriu. Potrivit datelor publicate pe 

site-ul propriu, KDF Energy estima că va raporta afaceri de 450 de milioane de lei la finele anului 

2016. 

KDF Energy, al treilea trader de energie „răpus“ de insolvenţă în ultimele 2 luni 

Traderul de energie KDF Energy, controlat de George Brăiloiu, cel care a cumpărat manuscrisele 

filosofului Emil Cioran, a intrat în insolvenţă, la propria cerere, potrivit unei decizii a Tribunalului 

Bucureşti din data de 28 martie. 

Administrator judiciar provizoriu a fost desemnat RTZ&Partners SPRL, care are sarcina să notifice 

toţi creditorii privind deschiderea procedurii insolvenţei KDF Energy. Informaţia a fost confirmată 

şi printr-un anunţ publicat pe site-ul companiei, unde apare menţiunea „În insolvenţă / In 

insolvency“. Reprezentanţii KDF Energy nu au putut fi contactaţi pentru a oferi alte detalii. 

La finalul lui 2016, KDF Energy, companie specializată în comerţul cu energie electrică, estima că 

va termina anul cu un business de 450 de milioane de lei, în contextul în care în 2015 firma a 

raportat afaceri de aproape 218 milioane de lei, potrivit datelor de la Ministerul Finanţelor 

O nouă insolvență în energie: KDF Energy 

Furnizorul de energie KDF Energy a intrat în insolvență. Compania și-a cerut singură insolvența, 

în contextul în care Combinatul de Celuloză și Hârtie Drobeta Turnu Severin s-a adresat instanței 

pentru recuperarea unei datorii. În această lună, compania s-a numărat printre furnizorii anunțați 

de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) că nu și-au respectat 

obligațiile din contractele încheiate pe Piața Centralizată pentru Serviciul Universal (PCSU) privind 

vânzarea cantităților de energie electrică tranzacționate ȋn sesiunea de licitație aferentă trimestrului 

I 2017. (În acest an au mai intrat în insolvență Arelco Power și Transenergo Com. Cererea în 

creștere de energie electrică ca urmare a iernii friguroase a condus la o majorare a prețurilor pe 

http://www.investenergy.ro/dupa-transenergo-si-arelco-kdf-energy-intrat-insolventa/
http://www.zfcorporate.ro/zf-print/prima-pagina/kdf-energy-al-treilea-trader-de-energie-rapus-de-insolventa-in-ultimele-2-luni-16218124
https://www.profit.ro/must-read/o-noua-insolventa-in-energie-kdf-energy-16883955


 

8 

 

piața spot până la nivelul de 650 de lei, fapt ce a determinat mai mulți furnizori să solicite intrarea 

în insolvență. Acețtia și-au estimat greșit necesarul de electricitate pentru această perioadă, fiind 

astfel forțate fie să cumpere, dacă-și permiteau, energia suplimentară de pe piața pentru ziua 

următoare a OPCOM, fie să solicite insolvența sau reatragererea de pe piață. 

Sărăcia energetică și consumatorul vulnerabil. Cât de departe suntem de Europa? 

În România există mari lacune de identificare corectă a populaţiei aflate în sărăcie energetică, 

instrumentele de politici publice nefiind în acest moment adecvate pentru abordarea problemei 

într-o manieră durabilă, reiese din studiul “Sărăcia energetică şi consumatorul vulnerabil. Cât de 

departe suntem de Europa?”, lansat recent. 

Contrar recomandărilor internaţionale, în România indicatorii de măsurare a sărăciei energetice se 

bazează exclusiv pe măsurarea veniturilor gospodăriilor, nu şi pe ponderea cheltuielilor cu energia 

în veniturile familiilor, ori pe starea tehnică a locuinţei şi necesarul de căldură. În practică, indicatorii 

de venit se traduc numai prin ajutoarele de încălzire acordate de Ministerul Muncii (prin agenţiile 

teritoriale) şi prin tarifele sociale la energie electrică, mai reiese din studiul citat, lansat de Centrul 

pentru Studiul Democraţiei. 

Eforturi pentru accesul universal la energie 

Eforturile în desfășurare în lume pentru a asigura accesul tuturor la curent electric până în 2030 și 

pentru a produce mai multă energie regenerabilă și eficientă nu sunt la nivelul la care ar trebui să 

fie, își exprimă îngrijorarea Banca Mondială într-un raport publicat luni, relatează AFP. 

„Dacă se dorește să se facă din accesul la energie curată și necostisitoare o realitate, inițiativa 

revine leadership-ului politic”, a afirmat Rachel Kyte, reprezentanta specială pe lângă secretarul 

general al ONU pentru acțiune în sensul accesului tuturor la energie, într-un comunicat. 

„Veștile date sunt un avertisment către responsabilii planetei pentru ca ei să acționeze de manieră 

urgentă și mai hotărâtă pentru a favoriza, în optica obiectivelor noastre, accesul la energie, 

eficacitatea energetică și utilizarea energiilor regenerabile”, a adăugat ea. 

ANRE schimbă metodologia de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de energie electrică 

clienților finali 

Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) 

a aprobat miercuri un ordin privind completarea metodologiei de stabilire a tarifelor aplicate de 

furnizorii de energie electrică, prin care limitează creșterea tarifelor aplicate clienților finali.; 

Prețurile pe piața spot a bursei de energie OPCOM au depășit, în luna ianuarie, aproape zilnic, 

niveluri record, care au ajuns până la 680 lei/MWh, de peste două ori mai mari decât în primele 

zile ale anului, scrie News.ro Completarea metodologiei a rezultat în urma situațiilor înregistrate în 

perioada ianuarie-februarie 2017 pe piața de energie electrică ce au determinat achiziția din Piața 

pentru Ziua Următoare (PZU), de către furnizorii de ultimă instanță, a energiei electrice în vederea 

completării necesarului de consum pentru clienții finali aflați în portofoliul lor, precizează ANRE 

într-un comunicat. 

 

 

http://www.capital.ro/saracia-energetica-si-consumatorul-vulnerabil-cat-de-departe-sun.html
http://www.focus-energetic.ro/eforturi-pentru-accesul-universal-la-energie-41068.html
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/anre-schimba-metodologia-de-stabilire-a-tarifelor-aplicate-de-furnizorii-de-energie-electrica-clientilor-finali-16892791
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/anre-schimba-metodologia-de-stabilire-a-tarifelor-aplicate-de-furnizorii-de-energie-electrica-clientilor-finali-16892791
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Guvernanţii pare că „au înnebunit” de tot! Vor să numească tot felul de „neica-nimeni” în 

conducerea companiilor strategice 

Reprezentanţii autorităţilor fie nu mai au limite, fie au înnebunit de tot! Tot soiul de oameni, care 

„n-au nici în clin, nici în mânecă” cu domenii strategice, sunt numiţi în posturi cheie. Cel puţin 

domeniul energetic pare „o vacă de muls” pentru fel de fel de „lipitori de afişe”, „cuscri de cumetri 

vitregi” ai oamenilor politici, soţii, fii/fiice, nepoate, amante etc. Pentru toţi aceştia, slujbele nu sunt 

decât sinecuri, pentru că nu vedem ce valoare adăugată poate aduce într-o companie energetică 

o persoană care nu ştie nici măcar diferenţa între watt şi volt! Iar dacă cineva îşi închipuie că a 

conduce o fabrică de produs şuruburi, mobilă sau energie e acelaşi lucru, se înşeală amarnic! 

Având în vedere propunerile autorităţilor, ne teme că, într-un timp nu foarte îndelungat, vom ajunge 

fie în black out, fie să importam energie la preţuri exorbitante! 

Continuă restructurarea și reorganizarea la Hidroelectrica! Sindicatul se opune și se judecă 

cu conducerea. Cât timp procesele sunt în derulare, angajații pierd creșterile salariale 

propuse de administrație 

La Hidroelectrica, se continuă restructurarea și reorganizarea activității. Noile măsuri propuse de 

conducere au aprobarea Consiliului de Supraveghere, dar nu sunt agreate de sindicat, care anunță 

acțiuni de protest. 

În ce constă restructurarea și reorganizarea și de ce sunt supărați sindicaliștii?! Se va desfiiința 

Compartimentul Administrare Parc Auto. Din cele 9 posturi, 4 șoferi vor fi concediați, urmând să 

primească salarii compensatorii și restul de personal va fi detașat, preluat de alte compartimente. 

În urma unei analize realizate pe parcursul a 4 luni, s-a constat că șoferii ce sunt vizați să plece 

au lucrat doar 40% din orele efective de muncă, fiind ineficienți. De precizat că, doar la București, 

80 dintre salariații Hidroelectrica sunt  autorizati cu drept de conducere autovehicule, nefiind 

nevoie de alți conducători auto. De altfel, de luni bune, membrii Directoratului nu au șoferi personali 

așa cum era moda la Hidroelectrica înainte de insolvență sau cum se procedează în alte companii 

ale statului. 

Industria verde iese de sub spectrul falimentului 

MODIFICĂRI Producătorii de energie din surse regenerabile au primit o „gură de oxigen“ prin 

adoptarea de către Guvern a unei Ordonanţe de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 220/2008. Actul normativ a fost aprobat cu scopul de a îmbunătăţi legislaţia în domeniul 

producerii energiei din surse regenerabile şi pentru a susţine dezvoltarea acestui sector. 

OUG a fost adoptată la finalul lunii martie. Motivul: de la 1 aprilie 2017, milioane de certificate 

„verzi“ (cv) amânate la tranzacţionare, urmau să intre pe piaţă. În lipsa acestei iniţiative 

guvernamentale, exista premise unei prăbuşiri a pieţei, care putea antrena falimente în lanţ la 

nivelul producătorilor.  

Certificatele verzi care vor fi primite de acum înainte de producătorii de energie din surse 

regenerabile au o valabilitate stabilită până în 2032, la sfârşitul actualei scheme de susţinere a 

energiei „verzi“ în România, potrivit proiectului de ordonanţă de urgenţă elaborat de Ministerul 

Energiei, care modifică şi completează Legea nr. 220/2008. Astfel, producătorii scapă de spectrul 

falimentului, care plana asupra afacerilor lor de 

http://www.focus-energetic.ro/guvernantii-pare-ca-au-innebunit-de-tot-vor-sa-numeasca-tot-felul-de-neica-nimeni-in-conducerea-companiilor-strategice-41442.html
http://www.focus-energetic.ro/guvernantii-pare-ca-au-innebunit-de-tot-vor-sa-numeasca-tot-felul-de-neica-nimeni-in-conducerea-companiilor-strategice-41442.html
http://www.investenergy.ro/continua-restructurarea-si-reorganizarea-la-hidroelectrica-sindicatul-se-opune-si-se-judeca-cu-conducerea-cat-timp-procesele-sunt-derulare-angajatii-pierd-cresterile-salariale-propuse-de-adminis/
http://www.investenergy.ro/continua-restructurarea-si-reorganizarea-la-hidroelectrica-sindicatul-se-opune-si-se-judeca-cu-conducerea-cat-timp-procesele-sunt-derulare-angajatii-pierd-cresterile-salariale-propuse-de-adminis/
http://www.investenergy.ro/continua-restructurarea-si-reorganizarea-la-hidroelectrica-sindicatul-se-opune-si-se-judeca-cu-conducerea-cat-timp-procesele-sunt-derulare-angajatii-pierd-cresterile-salariale-propuse-de-adminis/
http://www.capital.ro/industria-verde-iese-de-sub-spectrul-falimentului.html
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ANRE: 30 de furnizori de energie nu şi-au îndeplinit cota de certificate verzi pentru anul 

trecut 

Un număr de 30 de operatori economici care au licenţă de furnizare a energiei nu şi-au îndeplinit 

cota obligatorie de certificate verzi aferentă anului trecut, potrivit unui document al Autorităţii 

Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE). 

În total, cei 30 de furnizori, care sunt fie companii, fie persoane fizice autorizate, nu au achiziţionat 

78.870 de certificate verzi.  

Cele mai mari restanţe le are traderul Transenergo Com, care a intrat în insolvenţă la mijlocul lunii 

ianuarie şi care nu a achiziţionat un număr de 37.811 de certificate. Urmează Complexul Energetic 

Hunedoara, cu un deficit de 24.499 de certificate verzi, iar pe locul trei este Romenergy Industry, 

cu 13.958 de certificate în lipsă.  

Producătorii de energie regenerabilă primesc gratuit certificate verzi, pe care le vând pe aceste 

pieţe specializate, pentru un câştig suplimentar faţă de energia propriu-zisă. Furnizorii de energie 

sunt obligaţi să achiziţioneze o cotă proporţională cu cantitatea de energie pe care o 

comercializează. Costul cu certificatele verzi este apoi transferat în factura consumatorilor.  

RCS&RDS s-a "fript" în iarnă cu strategia prețurilor mici la energie și vrea să reducă la 

jumătate livrările către marii clienți industriali 

Grupul telecom RCS&RDS, care a reușit în mai puțin de doi ani, pornind de la zero, să între în top 

10 al furnizorilor de energie electrică din România cu o strategie agresivă de prețuri reduse, prin 

care a câștigat numeroși clienți industriali și din zona instituțiilor publice, dar și consumatori casnici, 

a resimțit din plina criza de pe piața de energie din iarna aceasta, de pe urma căreia a suferit 

pierderi semnificative. Acum, compania controlată de Zoltan Teszari vrea să schimbe strategia și 

să-și reducă volumul de business cu marii consumatori la jumătate. În raportul anual pe 2016 al 

companiei se arată că, din cauza faptului că RCS&RDS practică prețuri fixe în contractele cu 

consumatorii finali cărora le furnizează energie, creșterile de prețuri de pe bursa angro la energia 

cumpărată de companie afectează rezultatele operaționale și situația financiară a acesteia. "De 

exemplu, din cauza volatilității neobișnuite a prețului electricității, activitatea noastră de furnizare 

de energie a înregistrat o pierdere EBITDA de 2,3 milioane euro în al patrulea trimestru din 2016 

și una estimată la 7 milioane euro în primul trimestru din 2017", se afirmă în documentul citat. Pe 

întreg anul 2016, RCS&RDS a avut venituri brute de 76,1 milioane euro și costuri de 80,2 milioane 

euro din activitatea de furnizare de energie, care a înregistrat, astfel, un minus de 4,1 milioane 

euro. 

RCS&RDS clachează în afacerea cu energie. Are pierderi şi vrea să reducă activitatea de 

furnizare 

RCS&RDS, gigantul telecom care a intrat agresiv pe piaţa de energie electrică, a înregistrat 

pierderi în ultimele două trimestre, din cauza volatilităţii mari a preţurilor de achiziţie a energiei 

electrice şi intenţionează să reducă din cantităţile furnizate. 

 

În premieră, în raportul anual, RCS&RDS face publice câteva cifre din business-ul cu energie, 

direcţie în care s-a extins agresiv în ultimul an, mai ales prin politica sa de preţuri. Din cauza 

http://www.capital.ro/anre-30-de-furnizori-de-energie-nu-si-au-indeplinit-cota-de-cert.html
http://www.capital.ro/anre-30-de-furnizori-de-energie-nu-si-au-indeplinit-cota-de-cert.html
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/rcs-rds-s-a-fript-in-iarna-cu-strategia-preturilor-mici-la-energie-si-vrea-sa-reduca-la-jumatate-livrarile-catre-marii-clienti-industriali-16903530
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/rcs-rds-s-a-fript-in-iarna-cu-strategia-preturilor-mici-la-energie-si-vrea-sa-reduca-la-jumatate-livrarile-catre-marii-clienti-industriali-16903530
http://www.economica.net/rcs-rds-clacheaza-in-afacerea-cu-energie-are-pierderi-si-vrea-sa-reduca-activitatea-de-furnizare_136252.html
http://www.economica.net/rcs-rds-clacheaza-in-afacerea-cu-energie-are-pierderi-si-vrea-sa-reduca-activitatea-de-furnizare_136252.html
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volatilităţii preţurilor de achiziţie, afacerile cu energie au un rezultat operaţional negativ, iar 

compania îşi reduce livrările de energie, mai ales pentru zona de clienţi comerciali mari. 

"Rezultatele activității noastre aprovizionării cu energie sunt dependente de prețul la care suntem 

capabili să achiziționăm energie. Volatilitatea în costul energiei electrice poate avea un impact 

negativ asupra rezultatelor noastre financiare şi operaţionale.Achiziționăm energie electrică, apoi 

o vindem clienților noștri pe platformele de tranzacționare en-gros din România, în conformitate cu 

prevederile legale aplicabile, care interzic acordurile „over-the-counter." Practicăm prețuri fixe în 

relaţia cu clienţii noştri, în activitatea de furnizare a energiei electrice, iar creșterea costului energiei 

electrice achiziționate de pe platformele de tranzacționare poate afecta negativ rezultatele noastre 

financiare şi operaţionale", se arată în raport. 

Dreptul consumatorilor de energie de a refuza montarea de contoare inteligente, subiect de 

dezacord între ANRE și monopolurile de distribuție 

Monopolurile regionale de distribuție a energiei electrice și Autoritatea Națională de Reglementare 

în Domeniul Energiei (ANRE) nu au reușit până în prezent să se înțeleagă asupra mai multor 

aspecte esențiale de reglementare a introducerii contoarelor inteligente de măsurare a consumului 

de energie electrică, cum ar fi dreptul consumatorilor de a refuza instalarea de astfel de contoare 

sau includerea în tarifele impuse clienților a costurilor de implementare a sistemului doar cu 

condiția atingerii unor standarde de performanță, astfel că o decizie finală a fost amânată pentru 

30 iunie, iar discuțiile vor continua. Potrivit legislației în vigoare, ANRE ar fi trebuit să aprobe până 

la finalul lunii aprilie, printr-un ordin, condițiile cadru pentru întocmirea planului național de 

implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energie electrice în România și a calendarului 

de implementare. În martie, ANRE a publicat proiectul acestui ordin, care prevede, printre altele, 

dreptul consumatorilor de energie de a refuza înlocuirea contoarelor existente cu unele integrate 

în sisteme de măsurare inteligentă (SMI) a consumului. 

Operațiunea „contorizarea inteligentă” se mai amână 2 luni. ANRE și distribuitorii, discuții 

despre dreptul consumatorului de a refuza instalarea unui contor în incinta proprie 

Operatorii de distribuție vor colecta date relevante din experiența internațională privind sistemele 

de măsurare inteligentă a energiei electrice 

Contoarele inteligente dau în continuare bătăi de cap reprezentanților Autorității Naționale în 

domeniul Energiei – ANRE și operatorilor de distribuție, care nu au căzut la pace în privința unor 

aspecte complexe legate de introducerea acestora. Dreptul consumatorului de a refuza instalarea 

unui contor inteligent în incinta proprie; nivelul costului unitar de referință al investiției, stabilit de 

ANRE pentru inițierea procesului de implementare pe scară largă a SMI; condiționarea 

recunoașterii investițiilor în SMI în funcție de realizarea indicatorilor de performanță sunt doar 

câteva din subiectele aflate în dezbatere și care au determinat amânarea unei decizii de către 

ANRE. 

Firma „Băieţilor deştepţi” de la Iaşi şi-a cerut insolvenţa 

Compania Fidelis Energy SRL Iaşi a solicitat recent intrarea în incapacitate de plată. Cel mai 

probabil, decizia a fost luată ca urmare a şocurilor din industrie de la începutul anului, când preţurile 

energiei pe piaţa liberă au urcat foarte mult. 

https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/dreptul-consumatorilor-de-energie-de-a-refuza-montarea-de-contoare-inteligente-subiect-de-dezacord-intre-anre-si-monopolurile-de-distributie-16906280
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/dreptul-consumatorilor-de-energie-de-a-refuza-montarea-de-contoare-inteligente-subiect-de-dezacord-intre-anre-si-monopolurile-de-distributie-16906280
http://www.investenergy.ro/operatiunea-contorizarea-inteligenta-se-mai-amana-2-luni-anre-si-distribuitorii-discutii-despre-dreptul-consumatorului-de-refuza-instalarea-unui-contor-incinta-proprie/
http://www.investenergy.ro/operatiunea-contorizarea-inteligenta-se-mai-amana-2-luni-anre-si-distribuitorii-discutii-despre-dreptul-consumatorului-de-refuza-instalarea-unui-contor-incinta-proprie/
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/firma-a-baietilor-desteptia-de-la-iasi-si-a-cerut-insolventa--157870.html
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Unul dintre cei mai importanţi furnizori de energie electrică de pe piaţa ieşeană şi-a cerut 

insolvenţa. Pe portalul Tribunalului Iaşi este publicat dosarul de fond  al debitorului Fidelis Energy 

SRL Iaşi. Acesta a înregistrat voluntar pe 18 aprilie cererea de intrare în incapacitate de plată la 

Secţia II, civilă-faliment. Firma este condusă de doi oameni de afaceri din Iaşi, Cătălin Vişan şi 

Marius Ivanov, care au reuşit în timp să devină o concurenţă serioasă pentru E.ON, care avea 

monopol la Iaşi. Firma celor doi parteneri de afaceri are în jur de 20 de contracte încheiate cu o 

parte din instituţiile statului, cum ar fi Finanţele ieşene, Universitatea Al. I. Cuza, Aeroportul Iaşi, 

Penitenciarul Iaşi, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului dar şi cu instituţii 

din ţară din Bacău, Constanţa, Braşov, Prahova, Caraş Severin sau Argeş. În anul 2013 compania 

a început să furnizeze energie electrică şi la Portul Cernavodă.  

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

OPCOM 
 

 Preturi inregistrate pe PZU 

Preţuri şi volume 28.03 29.03 30.03 31.03 01. 04 02. 04 03. 04 

Preţ mediu 
[Lei/MWh] 

182.57 173.73 157.65 185.81 153.47 122.44 192.12 

Pret Piata de 
Echilibrare          

632.57 623.73 607.65 635.81 603.47 572.44 642.12 

Volum total zilnic 70036 70608 71892 73054 74665 71214 78433 

 
Preţuri şi volume 04. 04 05. 04 06. 04 07. 04 08. 04 09. 04 10.04 

Preţ mediu 
[Lei/MWh] 

214.41 234.84 209.83 176.05 139.8 117.62 195.62 

Pret Piata de 
Echilibrare          

664.41 684.84 659.83 626.05 589.8 567.62 645.62 

Volum total zilnic 78714 76416 87611 86275 85089 79651 83160 

 
Preţuri şi volume 11.04 12.04 13.04 14.04 15.04 16.04 17.04 

Preţ mediu 
[Lei/MWh] 

194.67 199.26 195.52 172.26 157.55 98.40 69.98 

Pret Piata de 
Echilibrare          

644.67 649.26 645.52 622.26 607.55 548.40 519.98 

Volum total zilnic 82393 80532 78499 78442 70423 64228 70028 

 
Preţuri şi volume 18.04 19.04 20.04 21.04 22.04 23.04 24.05 

Preţ mediu 
[Lei/MWh] 

171.25 172.98 160.70 143.37 191.53 176.84 224.02 

Pret Piata de 
Echilibrare          

621.25 622.98 610.70 593.37 641.53 626.84 674.02 

Volum total zilnic 71835 84645 88958 93092 73105 63752 73177 
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TRANSELECTRICA 

Grafice, Harta. 

 

 



 

14 

 

 

 



 

15 

 

 

 



 

16 

 

 

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 


