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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

RAPORT ANRE PE ULTIMII ŞASE ANI  

Creşteri importante la tarifele de transport şi distribuţie a electricităţii  

Tariful mediu de transport al energiei electrice a crescut cu 38% în ultimii şase ani, de la 15,33 

de lei/MWh în 2008, la 21,16 lei/MWh în 2013, potrivit datelor publicate într-un raport de 

activitate al ANRE (reglementatorul pieţei de energie). Tarifele pentru serviciul de transport 

aprobate de ANRE pentru anul trecut sunt de 21,16 lei/MWh - preţul mediu de transport, 9,7 

lei/MWh - preţul mediu de introducere a energiei electrice în reţele (TG), 11,46 lei/MWh - tariful 

mediu de extragere a electricităţii din reţele (TL). 

     Reprezentanţii ANRE precizează: "Anul trecut, s-a înregistrat o creştere a tarifului mediu de 

transport cu 2,39 lei/MWh, din cauza faptului că acest tarif nu mai fusese revizuit din decembrie 

2010 iar în perioada 2011-2013 s-a înregistrat o scădere importantă a consumului de energie 

electrică. De asemenea, creşterea de tarif a fost cauzată de impunerea utilizării de către 

operatorul de transport a venitului rezultat din alocarea capacităţilor de interconexiune pentru 

creşterea acestor capacităţi prin investiţii noi. 

     În cazul tarifelor de distribuţie din 2013, cel mediu pentru înaltă tensiune a fost de 20,3 

lei/MWh, cel mediu pentru medie tensiune - 42,7 lei/MWh, iar preţul mediu specific pentru joasă 

tensiune a fost de 138,75 lei/MWh. "Majorarea cu circa 5% a tarifelor specifice de distribuţie faţă 

de nivelul aprobat pentru anul 2012 se încadrează în limita de creştere a indicelui preţurilor de 

consum în anul 2012", mai notează ANRE, care a subliniat că, la nivelul anului 2012, a fost 

distribuită o cantitate de energie electrică în creştere cu circa 0,5% faţă de anul 2011. Pentru 

anul 2013, autoritarea estimează că energia distribuită a fost de circa 40.821 GWh, în scădere 

cu 4% faţă de anul 2012. 

     Potrivit graficelor din raportul ANRE, faţă de anul 2008, tariful mediu de distribuţiejoasă 

tensiune a crescut cu circa 17%, iar cel pentru distribuţia pe medie şi înaltă tensiune - cu circa 

10%. 

     Tariful mediu anual pentru serviciul de sistem a scăzut cu circa 25% în perioada 2008-2013, 

de la 16,8 lei/MWh la 12,17 lei/MWh, conform sursei citate. 

     Scăderea tarifului de sistem mediu anual, înregistrată în anul 2011, a fost datorată 

implementării, începând cu data de 1 aprilie 2011, a schemei de sprijin pentru promovarea 

cogenerării de înaltă eficienţă bazată pe cererea de energie termică utilă, iar creşterea din anul 

2013 a avut drept cauze majorarea costurilor cu achiziţia de servicii tehnologice de sistem 

determinată de integrarea în reţea a producătorilor din surse regenerabile, mai comenteată 

specialiştii ANRE. 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=232801&key=MjAxNC0wMy0yNCAxIDUxMTljNGE0NWRlMDE5MzhjY2YxNzUxNjg5YmQ0MzRl
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=232801&key=MjAxNC0wMy0yNCAxIDUxMTljNGE0NWRlMDE5MzhjY2YxNzUxNjg5YmQ0MzRl
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     Conducerea Asociaţiei Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER) a anunţat, 

recent, că taxele înseamnă circa 20% din preţul final al energiei electrice, iar preţul efectiv de 

producere a energiei înseamnă 49% din preţul final. Asociaţia a mai precizat că 26% din preţul 

final sunt costurile de reţea (distribuţie şi transport), iar 5% reprezintă tariful de furnizare.   

Ponta:Băsescu s-a făcut că nu înţelege cu preţul la energie, era vorba să nu se dubleze, 

nu să scadă 

Preşedintele Traian Băsescu a promulgat Legea privind certificatele verzi anticipând că urma să 

piardă la CC, dar s-a făcut că nu înţelege problema preţurilor, spunând că aşteaptă acum 

scăderea acestora, deoarece era vorba ca preţurile să nu se dubleze, nu să scadă, a afirmat 

premierul Victor Ponta. 

"Mă bucur că preşedintele a promulgat Legea anticipând faptul că nu avea dreptate şi că urma 

să piardă la Curtea Constituţională. Preţul la energie va rămâne cel puţin la valoarea actuală, 

preşedintele s-a făcut că nu înţelege, nu era vorba de scăzut, ci era vorba să nu se dubleze 

preţurile, am prevenit acest lucru în ultimul moment", a spus Ponta în şedinţa de miercuri a 

Guvernului. 

El a precizat că, săptămâna viitoare, Guvernul va aproba o hotărâre de guvern în acest sens. 

Curtea Constituţională a respins, miercuri, ca inadmisibilă, sesizarea preşedintelui Traian 

Băsescu în ceea ce priveşte neconstituţionalizatea legii privind certificatele verzi, decizia fiind 

luată în unanimitate, a declarat preşedintele CC, Augustin Zegrean. 

Judecătorii CC au constatat, în unanimitate, că este inadmisibilă contestaţia şefului statului 

privind legea certificatelor verzi, întrucât faptul că Guvernul nu a notificat Comisia Europeană 

înaintea adoptării actului normativ nu are efecte de natură constituţională.  

Zegrean a precizat că norma respectivă nu are rang constituţional. 

Preşedintele Traian Băsescu a declarat, în 13 martie, că a promulgat Legea de aprobare a OUG 

privind certificatele verzi, menţionând că aşteaptă acum cu nerăbdare scăderea preţurilor la 

energie electrică. 

Ponta merge luni în Parlament cu măsuri pentru energie 

Premierul Victor Ponta a anunţat că va prezenta, luni, în plenul Camerei Deputaţilor, un pachet 

de măsuri în domeniul energetic, care va fi adoptat ulterior de Guvern, care să permită 

menţinerea unor preţuri competitive pentru producătorii industriali. "Am avut încă o discuţie cu 

toţi cei implicaţi în aşa fel încât, luni, să prezint în Parlament, Camerei Deputaţilor, şi miercuri, în 

şedinţa de Guvern, să adoptăm toate actele normative necesare pentru a face un pachet de 

stimulare în zona energiei pentru industrie, pentru producătorii naţionali", a spus Ponta în şedinţa 

de ieri a Guvernului. El a arătat că, prin acest pachet legislativ, toţi producătorii vor beneficia şi în 

acest an de preţuri competitive la energia electrică şi la gaze, astfel încât economia să păstreze 

cursul pozitiv din 2013. 

 

Aproximativ 35% din energia plătită de români reprezintă pierderi 

http://www.zfcorporate.ro/energie/ponta-basescu-s-a-facut-ca-nu-intelege-cu-pretul-la-energie-era-vorba-sa-nu-se-dubleze-nu-sa-scada-12292462
http://www.zfcorporate.ro/energie/ponta-basescu-s-a-facut-ca-nu-intelege-cu-pretul-la-energie-era-vorba-sa-nu-se-dubleze-nu-sa-scada-12292462
http://www.curierulnational.ro/Politic/2014-03-20/Ponta+merge+luni+in+Parlament+cu+masuri+pentru+energie&hl=energ&tip=toate
http://www.capital.ro/aproximativ-35-din-energia-platita-de-romani-reprezinta-pierderi.html
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România este a treia țară ca intensitate energetică din Europa, cu pierderi ce reprezintă mai mult 

de 35% din consumul final de energie, potrivit lui Aureliu Leca, reprezentant al Asociaţiei 

Române pentru Promovarea Eficienţei Energetice (ARPEE). 

Nu suntem pregătiți pentru termenele impuse de Directiva pentru Eficiență Energetică. România 

și-a redus de la an la an consumul de energie, în urma reducerii activității industriale, însă 

eficiența nu a crescut. Sunt foarte puține clădiri eficiente energetic și nicio certitudine de 

ameliorare pentru următorii 15 ani”, a declarat Leca, în cadrul seminarului Energie – Schimbări 

Climatice Europa 2030. El a adăugat că lucrările de reabilitare termică din România se fac 

superficial și doar în ani electorali, iar eficiența energetică nu este încurajată în mod real, prin 

politici eficiente. În plus, ”suntem experți în penalizări și ignorăm stimulentele”. 

În România, clădirile folosesc aproximativ 41% din consumul final de energie. În termeni 

comparativi, clădirile de locuințe din România consumă de opt ori mai multă energie decât media 

UE din cauza sistemelor ineficiente de încălzire și a izolației termice necorespunzătoare, după 

cum se arată în raportul ”European Semester” din mai 2013, ce conține recomandările de țară 

făcute de Comisia Europeană fiecărui stat membru. 

Potențialul de biomasă, ignorat 

”Ignorăm biomasa, sursa regenerabilă de energie cu cel mai mare potențial în România (52% din 

total) și singura care poate fi convertită atât în energie electrică, cât și în energie termică, în 

condițiile în care în țara noastră există 12 milioane de oameni care trăiesc și se încălzesc în 

condiții rudimentare”, a mai spus Leca. 

Companiile energetice de stat vor trece din nou la Ministerul Economiei 

Potrivit unui proiect de ordonanță de urgență inițiat de Ministerul Economiei, companiile 

energetice de stat, aflate în prezent în subordinea Departamentului pentru Energie, vor trece din 

nou la Ministerul Economiei, în cadrul unui nou departament care se va ocupa de privatizări. 

Proiectul de act normativ prevede înființarea, în subordinea Ministerului Economiei, a 

Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului (DPAPS), care 

urmează să preia atât portofoliul de companii din cadrul Departamentului pentru Energie, cât și 

societățile din cadrul Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, transmite Agerpres. 

“Se înființează Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, instituție 

publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei, care funcționează în 

coordonarea ministrului Economiei, prin reorganizarea Oficiului Participațiilor Statului și 

Privatizării în Industrie, denumit în continuare O.P.S.P.I., și prin preluarea atribuțiilor 

Departamentului pentru Energie de instituție publică implicată privind privatizarea”, se arată în 

textul proiectului de ordonanță de urgență. 

În nota de fundamentare, autorii proiectului explică faptul că această modificare este necesară 

pentru eficientizarea procesului de privatizare a companiilor de stat. 

“În scopul eficientizării acestor structuri care să realizeze procesul de privatizare al operatorilor 

cu capital de stat, se intenționează crearea unei structuri care să acționeze unitar și coerent 

astfel încât să se asigure dezideratul programului de guvernare în condiții de eficiență și 

http://www.puterea.ro/economie/companiile-energetice-de-stat-vor-trece-din-nou-la-ministerul-economiei-88479.html
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rentabilizare a companiilor de stat care să devină competitive pe piețele pe care aceștia 

activează atât la nivel național cât și regional. Această structura, denumită Departamentul pentru 

Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, urmează să se înființeze prin reorganizarea 

Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, aceasta preluând încă de la înființare 

atribuțiile instituției publice implicate în privatizare și pentru operatorii din domeniul energetic și 

resurselor energetice, atribuții pe care în prezent la are Direcția Generală Privatizare și 

Administrarea Participațiilor Statului în Energie din cadrul Departamentului pentru Energie”, se 

mai arată în nota de fundamentare. 

35 de lei/MWh, costul estimat în 2014 cu certificatele verzi  

ANRE (reglementatorul pieţei de energie) estimează că, în condiţiile actuale privind evoluţia 

dezvoltării sectorului de producere a energiei electrice din surse regenerabile, impactul 

certificatelor verzi în factura consumatorului final va fi de circa 35 de lei/MWh, respectiv la nivelul 

celui înregistrat în semestrul al doilea al anului trecut. 

     Cota de energie produsă din surse regenerabile, care beneficiază de sistemul de promovare 

prin certificate verzi pentru anul 2014 este de 11,1% din consumul final brut, la nivelul celei 

realizate în anul 2013, precizează ANRE, într-o notă. Cota obligatorie de achiziţie estimată 

pentru acest an este de 0,237 certificate verzi/MWh. 

     Potrivit sursei citate, consumul final de energie din acest an este preconizat la 45.902 GWh, 

iar totalul certificatelor emise pentru tranzacţionare va fi de 17,5 milioane. Totalul certificatelor 

necesare pentru încadrarea în cota obligatorie estede 10,8 milioane. 

     Documentul ANRE mai arată: "Puterea electrică estimată a se instala în cursul anului 2014 în 

centralele electrice eligibile pentru accesarea sistemului de promovare este de 1.656,5 MW, 

ajungându-se, astfel, la un total cumulat de putere electrică instalată, estimată a fi acreditată 

până la sfârşitul anului 2014, de circa 6005 MW. Pentru consumul final de energie electrică în 

anul 2014 a fost considerată o creştere de 1,5% faţă de valorile realizate în anul 2013. Cantitatea 

de energie verde preconizată să fie produsă în centralele acreditate până la finalul acestui an o 

depăşeşte pe cea maxim susţinută prin schema cu cote obligatorii de certificate verzi". 

     La nivel global, în conformitate cu "Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul economic şi social european şi Comitetul regiunilor", la nivelul anului 2010, România a 

depăşit cu 24% primul obiectiv naţional intermediar de 19,04% privind ponderea energiei 

produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie stabilit pentru anii 2011 şi 2012 

prin Directiva privind promovarea utilizării energiei verzi, mai notează reprezentanţii ANRE. 

Astfel, nivelul de 23,6% realizat în anul 2010 a fost aproape egal cu obiectivul naţional asumat 

de România pentru anul 2020 de 24%. 

     În conformitate cu Raportul de progres al României pentru anii 2011 şi 2012, ponderile 

globale de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie din cei doi ani de 

raportare, respectiv 21,20% şi 22,90%, depăşesc în mod semnificativ ponderea stabilită pentru 

traiectoria orientativă la nivelul anilor 2011/2012 de 19,04%. Obiectivul naţional intermediar 

pentru anii 2013 şi 2014 creşte foarte puţin, la 19,7%.   

Ministrul Nicolescu, mecanism nou de susţinere pentru energia regenerabilă 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=232802&key=MjAxNC0wMy0yNCAxIDUxMTljNGE0NWRlMDE5MzhjY2YxNzUxNjg5YmQ0MzRl
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=232827
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Ministrul delegat pentru Energie, Răzvan Nicolescu, a declarat astăzi, la un post TV, că Guvernul 

ar putea veni, zilele sau săptămânile următoare, cu un mecanism nou, inovator, de susţinere 

pentru energia regenerabilă. 

     Domnia sa a explicat: "Interesul meu este să existe o povară cât mai mică pentru consumatori 

din punct de vedere al costurilor şi ca investiţiile în energie, fie că sunt în cogenerare sau în zona 

energiei regenerabile, să aibă un mecanism de susţinere sustenabil, predictibil şi care să poată fi 

aplicat pe termen lung. Schemele foarte generoase s-au dovedit, în Europa şi în România, a nu fi 

sustenabile. Deci trebuie să gândim un sistem sustenabil în zona încurajării tehnologiilor cu 

emisii reduse de carbon şi mă refer la regenerabile şi la domeniul nuclear. Este posibil, şi nu 

exclud ca acest lucru să se întâmple luni, când premierul va anunţa pachetul de măsuri în 

domeniul energetic. Şi dacă nu se întâmplă luni e foarte posibil să se întâmple în zilele sau 

săptămânile viitoare să venim cu un mecanism de susţinere nou, complet innovator". 

     Demnitarul a subliniat că noul mecanism de susţinere nu va încălca niciun angajament, 

întrucât cei care au investit deja vor putea opta pentru actualul sistem sau pentru cel nou, dar va 

fi necesară o aprobare de la Comisia Europeană. 

     "Nu va însemna o încălcare a angajamentelor, pentru că cei ce au investit deja vor avea 

posibilitatea să opteze pentru sistemul actual sau pentru viitorul sistem. Aici va trebui o aprobare 

din partea Comisiei Europene, însă acest sistem deja a fost propus Comisiei de către Marea 

Britanie şi Comisia Europeană urmează să se pronunţe lunile viitoare dacă e compatibil cu 

legislaţia sa în privinţa ajutorului de stat. Dar e un un sistem mult mai onest şi mult mai 

predictibil", a punctat Răzvan Nicolescu. 

     Luni, premierul Victor Ponta urmează să anunţe o serie de măsuri în domeniul energetic, de 

sprijin pentru marii consumatori şi pentru populaţie. Ministrul Răzvan Nicolescu a precizat că o 

parte dintre aceste măsuri ar urma să fie adoptate în prima şedinţă de Guvern, iar altele în 

următoarele săptămâni sau luni. 

     "Pachetul de măsuri se va adresa consumatorilor, populaţiei şi celor industriali. În ultimele zile 

s-a lucrat foarte mult, s-a încercat găsirea de soluţii pentru a răspunde solicitărilor făcute de 

consumatori, fără a încălca statutul de stat membru al UE şi angajamentele faţă de instituţiile 

financiare cu care avem acorduri. (...) Îmi doresc ca de marţi, noi, pe partea guvernamentală, să 

trecem la aplicarea soluţiilor, iar pe partea cealaltă, oamenii de afaceri să se concentreze pe 

partea de business. Primele măsuri ar urma să fie adoptate, o parte, în prima şedinţă de Guvern 

de săptămâna viitoare.  

Altele sunt proiecţii pe termen de săptămâni sau poate chiar luni. Sunt soluţii pragmatice, 

realiste, implementabile şi soluţii perfect în concordanţă cu statutul nostru de ţară membră a 

Uniunii Europene", a mai relatat Nicolescu.   

Boom-ul energiei verzi pentru industria din România: Costuri mai mari la energie, comenzi 

puţine 

Industria românească a privit de pe margine şi nu a profitat de boom-ul energiei regenerabile 

care s-a derulat în Europa de la începutul anilor 2000, în condiţiile în care producătorii locali de 

componente folosite în energia verde au realizat exporturi în valoare de doar 78 milioane de euro 

pe an, cifră depăşită de ţări precum Ungaria sau Slovenia. 

http://www.zfcorporate.ro/energie/boom-ul-energiei-verzi-pentru-industria-din-romania-costuri-mai-mari-la-energie-comenzi-putine-12304325
http://www.zfcorporate.ro/energie/boom-ul-energiei-verzi-pentru-industria-din-romania-costuri-mai-mari-la-energie-comenzi-putine-12304325
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Parcurile eoliene şi solare din Europa s-au dezvoltat exploziv începând cu anul 2000, atingând 

ritmul cel mai rapid al extinderii în perioada 2010-2012, când în fiecare an se instalau la nivelul 

Uniunii Europene în jur de 10.000 MW de centrale noi eoliene şi până la 20.000 MW de centrale 

noi fotovoltaice, potrivit datelor asociaţiilor de profil. Practic, în fiecare an din intervalul analizat, 

capacitatea de producţie a centralelor din surse regenerabile s-a mărit cu echivalentul a încă 20 

de centrale precum cea de la Cernavodă. 

Boom-ul s-a tradus în comenzi tot mai mari pentru producătorii de echipamente, adică turbine 

eoliene şi panouri fotovoltaice, ajutând astfel economia statelor care găzduiau astfel de fabrici, 

precum Danemarca sau Germania. Ţările fără producători de talia lui Vestas sau Siemens au 

putut totuşi să obţină câteva avantaje de pe urma boom-ului, prin furnizorii de componente ale 

fabricilor, adică firme care făceau arbori de oţel, piese de motor, celule fotovoltaice sau 

invertoare. 

România nu a profitat însă decât în mică măsură de evoluţia sectorului energiei verzi în Europa. 

Producătorii români de componente pentru eoliene au vândut către piaţa comunitară bunuri de 

doar 28 milioane de euro anual, în medie, între 2010 şi 2012, principalele destinaţii fiind Belgia, 

Austria şi Germania, arată un raport al Comisiei Europene. La acestea se adaugă şi exporturi de 

8,7 milioane de euro anual către statele din afara UE, precum China şi Statele Unite. 

 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

 

OPCOM 
 

 Piata de certificate verzi 

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 19.03 
 

20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03  

Preţ mediu [Lei/MWh] 74,03 
 

98,39 127,15 134,63 110,33 154,92 158,66 

Pret Piata de Echilibrare          
(450 Lei +pret PZU) 

524,03 
 

548,39 577,15 584,63 560,33 604,92 608,66 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

64.457  62.555 54.092 50.628 44.840 65.041 61.268 

 
 

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 
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Productie 
Consum/Productie  

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

18.03 6522 6931 1995 888 1520 1423 -409 927 124 54 

19.03 6597 7167 2137 896 1457 1406 -571 1124 93 54 

20.03 6379 7031 2068 782 1437 1401 -652 1154 134 54 

21.03 6328 6451 2015 720 1486 1413 -124 620 142 55 

22.03 5791 6017 1451 666 1418 1426 -225 849 151 55 

23.03 5311 5454 1427 639 1408 1424 -144 380 123 53 

 
ANRE 

Ultimele 5 decizii 

 467 / 2014-02-26 

ACORDARE AI CEF NABAB, GIGAWATT GREEN 

 468 / 2014-02-26 

ACORDARE LICENTA EXPLOATARE COMERCIALA, NEW LIFE ENERGY 

 469 / 2014-02-26 

ACORDARE LICENTA EXPLOATARE COMERCIALA, PORT ENERGY CONSTRUCT 

 470 / 2014-02-26 

ACORDARE LICENTA EXPLOATARE COMERCIALA, PANDA CONFETI 

 471 / 2014-02-26 

MODIFICARE LICENTA 1245, KUERYO IMPORT EXPORT 

 
Ultimele 5 ordine 
 
 

 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 

 12 / 2014-02-26 

Ordin - privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2013 

 11 / 2014-02-21 

Ordin - pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes 
public 

 8 / 2014-02-12 

Ordin - privind aprobarea Conditiilor generale asociate licentei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice 

 

TRANSELECTRICA 

 

 

Grafice, Harta  

 

http://anre.ro/decizie.php?id=20254
http://anre.ro/decizie.php?id=20254
http://anre.ro/decizie.php?id=20255
http://anre.ro/decizie.php?id=20255
http://anre.ro/decizie.php?id=20256
http://anre.ro/decizie.php?id=20256
http://anre.ro/decizie.php?id=20257
http://anre.ro/decizie.php?id=20257
http://anre.ro/decizie.php?id=20258
http://anre.ro/decizie.php?id=20258
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
http://anre.ro/ordin.php?id=1168
http://anre.ro/ordin.php?id=1168
http://anre.ro/ordin.php?id=1170
http://anre.ro/ordin.php?id=1170
http://anre.ro/ordin.php?id=1170
http://anre.ro/ordin.php?id=1165
http://anre.ro/ordin.php?id=1165
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Prognoza debitelor si nivelurilor 
in intervalul 24.03.2014, ora 07.00 – 31.03.2014, ora 07.00 

  

  

            Debitul la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in crestere usoara pana la valoarea de 4900 m3/s, situandu-se sub 
media multianuala a lunii martie (6700 m3/s). 

In aval de Portile de Fier debitele vor fi in prima parte a intervalului in crestere pe sectorul Gruia-Giurgiu si in scadere pe sectorul 
Oltenita-Tulcea, iar in a doua parte a intervalului de prognoza debitele vor fi in crestere pe sectorul Gruia-Galati si relativ 
stationare pe sectorul Isaccea-Tulcea. 
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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.  
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Va rugam contactati EFT Furnizare pentru orice alta informatie la nr. tel 0040 21 303 36 23 


