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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Taxele, distribuţia şi transportul - peste 70% din factura de electricitate 

Mulţi consumatori se uită doar la valoarea finală a facturii achitate pentru electricitate, dar nu 

cunosc în detaliu pentru ce plătesc aceşti bani. La fel de mulţi consumatori confundă preţul 

energiei ca marfă cu totalul de plată de pe factura lunară. Aşa se explică de ce producătorii de 

energie sunt, foarte des, arătaţi cu degetul, cot la cot cu furnizorii, când consumatorii constată că 

li se majorează costurile cu energia. În realitate, energia ca marfă reprezintă doar o mică parte 

din suma pe care o achităm lunar. O treime din factură sunt taxele şi încă 40% sunt costurile cu 

transportul, distribuţia şi serviciile de sistem. 

      Criza din ultimii ani a sporit atenţia la facturile pentru utilităţi. Nu a existat an în care 

consumatorii, de la populaţie la companii, să nu se plângă de facturile plătite pentru electricitate.  

     Astfel, producătorii de energie au fost tot timpul în atenţia publicului, alături de furnizori, din 

mai multe motive: pe de o parte populaţia îşi închipuie că banii din facturi ajung la cei care 

generează energia, iar pe de altă parte marii consumatorii îşi negociază la sânge preţul pentru 

necesarul de energie cu marii furnizori care sunt şi producători. 

     În realitate, doar 27% din preţul final reglementat pe care îl plătim reprezintă energia ca 

marfă. Aceşti bani revin producătorilor de energie. "Coşul" producţiei de electricitate rezervat 

pentru piaţa reglementată este acoperit de Nuclearelectrica (34,6%), Hidroelectrica (25,9%), 

Complexul Energetic Oltenia (16%), Petrom (9,8%), Complexul Energetic Hunedoara (2%), 

producători în cogenerare (11%).  

     Potrivit datelor pe care ni le-a oferit ANRE (reglementatorul pieţei de energie), 40% reprezintă 

costul pentru serviciul de transport, serviciul de sistem, serviciul prestat de operatorul pieţei de 

energie electrică şi serviciul de distribuţie (40%). Banii pentru serviciul de transport, cel de sistem 

şi cel pentru operatorul pieţei de energie (OPCOM) sunt încasaţi de Transelectrica, iar restul de 

către distribuitori şi furnizori (Enel, E.ON, CEZ, Electrica). 

     O treime din factură este contravaloarea taxelor (accize, bonusul pentru cogenerare, 

certificatele verzi, TVA). Acciza este de 0,5 euro/MWh pentru energia utilizată în scop comercial 

şi de 1 euro/MWh pentru cea utilizată în scop necomercial. Consumul utilizat în scop necomercial 

este aferent consumatorilor casnici şi asimilaţi acestora şi cel al instituţiilor bugetare, iar cel 

utilizat în scop comercial este consumul aferent consumatorilor industriali şi asimilaţi acestora, 

consumatorilor din ramura comerţului/serviciilor şi asimilaţi acestora, consumatorilor prestatori de 

servicii publice, consumatorilor sezonieri şi terţiari. 

     Începând cu data de 1 ianuarie 2013, pentru tot anul curent cursul de schimb pentru calculul 

accizelor este cel din 1 octombrie 2012, respectiv de 4,5223 lei/euro. 

     Cota obligatorie de certificate verzi (sistem prin care sprijinim producţia de energie curată, 

respectiv eoliană, solară, hidro şi biomasă) este stabilită anual de ANRE şi se calculează în 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=214446
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funcţie de consum. În prezent, cota este de 0,191 certificate/MWh. Valoarea unui certificat verde 

fluctuează în funcţie de mersul tranzacţiilor pe piaţa liberă, nefiind stabilită de ANRE. Certificatele 

verzi au început să fie facturate consumatorilor din 2011. 

     Fiecare consumator de energie din ţara noastră plăteşte, din 2011, o taxă suplimentară 

numită bonus pentru cogenerarea de înaltă eficienţă. Taxa este aplicată şi exportatorilor de 

electricitate. Valoarea acestei taxe pe facturi variază în funcţie de consumul de energie şi are ca 

rol sprijinirea activităţii producţiei de energie în cogenerarea de înaltă eficienţă, nu neapărat 

realizarea de investiţii în domeniu. Valoarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă în 

vigoare de la data de 1 ianuarie 2013 este de 0,02310 lei/ kWh, exclusiv TVA.  

     Metodologiile specifice de stabilire a preţurilor/tarifelor reglementate pentru activităţile de 

producere, de distribuţie şi de transport a energiei electrice nu prevăd o valoare a profitului, 

acesta rezultând ca diferenţă dintre veniturile şi costurile justificate ale operatorilor respectivi. În 

costurile justificate este luată în considerare rata reglementată a rentabilităţii. 

     Facturile la energia electrică aferente lunii iulie, pe care consumatorii le primesc în august, vor 

fi mai mici cu 5-7%, după cum a anunţat, recent preşedintele Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Niculae Havrileţ. Este vorba despre reducerea cu 

1,3% operată de la 1 iulie pentru preţul energiei electrice, iar restul ieftinirii vine ca urmare a 

diminuării numărului de certificate verzi acordate producătorilor de energie curată. 

     Contravaloarea certificatelor verzi pe care le primesc producătorii de energie din surse 

regenerabile este evidenţiată separat în factură şi, până la 1 iulie, însemna în jur de 10% din 

totalul sumei plătite de consumatorii casnici de electricitate. Reprezentanţii ANRE au declarat, pe 

11 iulie 2013, că, pentru consumatori, efectul pe care îl generează amânarea tranzacţionării, 

începând cu 1 iulie, a unui număr de certificate verzi, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă 

57/2013, se va resimţi începând cu facturile primite în luna august. 

     Consumatorii mijlocii şi mari de energie electrică au o altă structură a costurilor, potrivit mai 

multor furnizori cu care ne-am consultat. De exemplu, marii consumatori sunt conectaţi direct la 

reţeaua de transport, nu plătesc taxe de distribuţie, beneficiază de un tarif bun pentru energia 

consumată datorită volumului mare contractat. În schimb, aceste mari companii industriale 

suportă cele mai mari taxe de tipul certificatelor verzi şi bonusului de cogenerare, care sunt 

calculate în funcţie de consum. 

     De asemenea, companiile alimentate la reţeaua de medie şi înaltă tensiune plătesc tarife de 

distribuţie mult mai mici (chiar cu 30%) decât consumatorii casnici, care sunt alimentaţi din 

reţeaua de joasă tensiune.   

 

Serviciile prestate de Transelectrica - 7,2% din factura finală a consumatorului casnic 

Serviciile de transport şi de sistem prestate pe piaţa noastra de energie de către Transelectrica 

SA reprezintă circa 7,2% din factura finală a consumatorului casnic, ne-au precizat, ieri, 

reprezentanţii companiei, ca reacţie la afirmaţiile din articolul "Taxele, distribuţia şi transportul - 

peste 70% din factura de electricitate", publicat în ediţia de ieri a ziarului BURSA. 

     Oficialii Transelectrica ne-au spus că societatea încasează 21,16 lei/MWh pentru serviciile de 

transport al energiei electrice. Transelectrica mai colectează 13,42 Lei/MWh pentru serviciile de 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=214592
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sistem, ce reprezintă o activitate non-profit desfăşurată de companie la nivel naţional pentru 

menţinerea securităţii sistemului energetic şi alimentării cu energie electrică. Sumele încasate 

pentru serviciile de sistem se transferă în întregime către terţe părţi. La acestea, se mai adaugă 

0,37 lei/MWh tarif colectat şi vărsat operatorului pieţelor centralizate OPCOM. În total, 

Transelectrica încasează de la consumatori 34,95 Lei/MWh din care reţine 21,16 lei/MWh, ne-au 

precizat reprezentanţii transportatorului naţional de energie. 

     Oficialii Transelectrica au subliniat: "Analiza efectuată în articol este corectă în privinţa tarifului 

aplicabil consumatorilor casnici conectaţi la joasă tensiune, adică la 220V sau 380V, deci marii 

majorităţi ai acestora. Circuitul comercial al energiei electrice până la consumatorul casnic este 

Producere - Transport - Distribuţie - Furnizare - Consum. Fiecare din aceste verigi sau ramuri ale 

unui proces complex de producţie şi comercializare are un rol tehnico-economic bine determinat, 

reglementat prin proceduri şi metodologii de către Autoritatea Naţională de Reglementare în 

domeniul Energiei (ANRE)". 

     Tarifele de transport şi sistem aprobate pentru Compania Naţională Transelectrica trebuie să 

reflecte rolul şi funcţiile specifice de operator naţional de transport şi de sistem. Aceste tarife 

reprezintă venitul Transelectrica pentru funcţionarea corectă şi sigură a sistemului 

electroenergetic românesc, fiind destinate să acopere investiţiile în dezvoltarea, modernizarea şi 

întreţinerea sistemului naţional de transport al energiei electrice, asigurând totodată 

dispecerizarea energiei electrice şi echilibrul producţie-consum, precum şi conexiunile cu 

sistemele electroenergetice europene. 

      În articolul de ieri, am arătat că, potrivit datelor ANRE, numai 27% din preţul final reglementat 

pe care îl plătim reprezintă energia ca marfă, bani ce revin producătorilor de energie. Restul de 

40% se împarte între Transelectrica (7,2%) şi firmele de distribuţie (32,8%). Încă o treime din 

factură sunt taxele (accize, bonusul pentru cogenerare, certificatele verzi, TVA).  

Noi norme privind taxarea inversă şi TVA 

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490/2.08.2013, a fost publicată Ordonanţa 

Guvernului nr. 16/2013 prin care au fost aduse o serie de modificări şi completări Codului Fiscal 

aprobat prin Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, informează 

fiscalitatea.ro. Prezentăm astfel principalele modificări reglementate de actul normativ menţionat 

referitoare la cota redusă de taxă pe valoarea adăugată (TVA), operaţiunile pentru care se aplică 

măsurile de simplificare la TVA şi accizarea altor categorii de produse, prevederi care se vor 

aplica începând cu 1 septembrie 2013. 

Principalele modificări 

Se aplică cota redusă de TVA de 9% la livrarea de bunuri cum sunt: toate sortimentele de pâine, 

precum şi următoarele specialităţi de panificaţie: cornuri, chifle, batoane, covrigi, minibaghete, 

franzeluţe şi împletituri, care se încadrează în grupa de produse de brutărie la codul 

CAEN/CPSA 1071; făina albă de grâu, făina semialbă de grâu, făina neagră de grâu şi făina de 

secară, care se încadrează la codul CAEN/CPSA 1061; triticum spelta, grâu comun şi meslin, 

care se încadrează la codul NC 1001 99 00 şi secară, care se încadrează la codul NC 1002 90 

00. 

Se aplică măsurile de simplificare (taxarea inversă) prevăzute la art. 160 din Codul Fiscal şi 

pentru livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă. Comerciantul 

http://www.curierulnational.ro/Specializat/2013-08-26/Noi+norme+privind+taxarea+inversa+si+TVA&hl=energ&tip=toate


 

4 

 

persoană impozabilă reprezintă persoana impozabilă a cărei activitate principală, în ceea ce 

priveşte cumpărările de gaz, de energie electrică şi de energie termică sau agent frigorific, o 

reprezintă revânzarea de astfel de produse şi al cărei consum propriu de astfel de produse este 

neglijabil. Pentru a aplica taxarea inversă, furnizorul de energie electrică trebuie să obţină din 

partea cumpărătorului dovada că acesta este un comerciant persoană impozabilă, respectiv: 

licenţa de furnizare a energiei electrice, eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în 

Domeniul Energiei Electrice, care atestă calitatea de comerciant de energie electrică a 

cumpărătorului; declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că activitatea sa principală, 

în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică o reprezintă revânzarea acesteia şi 

consumul său propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil; transferul de certificate 

verzi. Potrivit art. 2 lit. h) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de producere a 

energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

certificatul verde reprezintă titlul ce atestă producerea din surse regenerabile de energie a unei 

cantităţi de energie electrică. Prevederile referitoare la aplicarea taxării inverse pentru livrările de 

cereale şi plante tehnice, livrarea de energie electrică şi transferul de certificate verzi se aplică 

până la 31 decembrie 2018 inclusiv. 

 

Eolienele fac legea 

Deşi scumpă, dintr-un anumit punct de vedere, energia eoliană este foarte ieftină, dintr-un alt 

punct de vedere. Mai exact, atunci când bate vântul, preţul scade pe piaţa spot (Piaţa pentru 

Ziua Următoare – PZU), iar când eolienele stau, preţul creşte vertiginos pe PZU.  

De exemplu, conform Transelectrica, ieri, la ora 10.48, s-a produs „fix” un megawatt din surse 

eoliene. Toată ziua de ieri a fost una lipsită de vânt, cea mai mare producţie înregistrându-se la 

ora 17.48 – 410 MWh. Mult mai bine au stat fotovoltaicele, care au produs şi aproape 150 MWh. 

Reamintim, în România sunt instalaţi circa 2.200 MW eolieni şi 380 MW fotovoltaici. 

Urmarea aceste producţii scăzute de energie verde „se vede” în preţurile pe PZU: ieri, preţurile la 

care s-a tranzacţionat energia au ajuns şi la 305 lei/MWh. 

Pe 20 august, vântul a bătut mai tare, la ora 17.50 circa 8,5% din producţie fiind realizată în 

centrale eoliene. Ceea ce, evident, s-a văzut şi în preţuri: pe PZU, cel mai mare preţ de 

tranzacţonare a fost de 268,60 lei/MWh. 

De remarcat, de exemplu în luna aprilie, preţurile au fost şi mai mici, aceasta pentru că a bătut 

vântul şi mai tare, iar producţia a ajuns şi la 1.700 MWh. Astfel, preţul mediu pe PZU a scăzut 

foarte mult (de exemplu, preţul mediu pe 21 aprilie a fost de 79,30 lei/MWh). 

Energia eoliană, precum şi cea solară sunt, practic, cele mai ieftine: o dată realizată investiţia, 

multe alte lucruri nu mai sunt de plătit, şi asta pentru că vântul şi soarele nu costă nimic! Pe de 

altă parte, costurile cu materia primă ale celorlalţi producători (cărbune, gaze, păcură, apă) sunt 

suficient de mari, uneori reprezentând şi 70% din costuri (cum se întâmplă la producţia de 

electricitate pe bază de lignit sau huilă). Nici Hidroelectrica „nu stă” prea bine la acest capitol: 

apa costă aproximativ 100 milioane euro anual. Totuşi, energia din surse regenerabile are şi alte 

cosuri: certificatele verzi, care se tranzacţionează la preţuri între 27 şi 55 euro. Astfel, pe lângă 

preţul electricităţii, trebuie plătite şi certificatele verzi. 

http://www.focus-energetic.ro/eolienele-fac-legea-11797.html
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Cu toate acestea, pare că, atunci când bate vântul, cele mai mari pierderi le are Hidroelectrica! 

Dacă pe 19 august producea aproximativ 28% din electricitatea ţării, pe 20 august a ajuns la 

circa 20%! 

Astfel, pe 19 august producea aproximativ 2000 MWh, iar pe 20 august a ajuns la circa 1.500 

MWh. La un calcul absolut empiric, cei 500 MWh pierduţi, la un preţ de 180 lei/MWh, timp de 24 

ore, înseamnă o pierdere de aproximativ 500.000 euro pe zi!  

Guvernul nu a renunţat la ideea de a excepta marii consumatori de la plata unor certificate 

verzi  

Departamentul pentru Energie va solicita aprobarea Comisiei Europene pentru o viitoare 

hotărâre de Guvern prin care unii consumatori de energie vor fi scutiţi parţial de la obligaţiile 

privind achiziţia certificatelor verzi, au declarat reprezentanţii instituţiei, potrivit Agerpres. 

O reducere cu 50% a numărului de certificate verzi pe care trebuie să le achiziţioneze marii 

consumatori a fost inclusă iniţial în proiectul Ordonanţei de Urgenţă 57/2013, care modifică 

schema de sprijin pentru energiile regenerabile şi care a intrat în vigoare la 1 iulie. Ministerul a 

exclus ulterior această prevedere din ordonanţă, întrucât măsura are nevoie de aprobarea 

autorităţilor de concurenţă din cadrul Comisiei Europene, fiind vorba de un posibil ajutor de stat. 

Departamentul pentru Energie nu a renunţat la această măsură, care va fi introdusă în viitor prin 

hotărâre de Guvern. „Schema de exceptare parţială a unor consumatori se va notifica separat 

pentru autorizare la CE, înainte de iniţiativa legislativă (HG)”, au afirmat reprezentanţii 

departamentului. 

Marii consumatori de energie au cerut ministerului să fie exceptaţi de la plata taxei pentru 

energia regenerabilă pentru tot consumul lor şi să plătească maximum 0,5 euro/MWh în contul 

certificatelor verzi.  

 

Lupta pe subvenţiile verzi se ascute  

CEZ s-a dus la Comisia Europeană. De cealaltă parte a baricadei stau siderurgia şi metalurgia, 

care cer preţuri mai mici la energie 

CEZ, cel mai puternic investitor în domeniul energiei verzi din România, a depus o plângere la 

Comisia Europeană după modificarea schemei de sprijin care a stat la baza dezvoltării acestui 

sector, alături de cehi fiind şi alte companii care în total au pariat aproape 4 miliarde de euro în 

domeniu. 

De cealaltă parte a baricadei stau însă marii consumatori industriali, cum sunt Alro sau 

ArcelorMittal Galaţi, la rândul lor investitori străini, care ameninţă cu mutarea producţiei în zone 

în care povara facturilor la energie este mai uşor de suportat. Prinsă la mijloc, Comisia 

Europeană spune că din toamnă va elabora un set de reguli pentru schemele de sprijin astfel 

încât acestea să fie eficiente din punctul de vedere al costurilor şi să nu cauzeze disfuncţii în 

pieţele de energie din statele membre. 

Comisia spune că încă din martie primeşte plângeri, în toamnă urmând să fie redactat un 

regulament pentru funcţionarea schemelor de sprijin la nivel european. 

http://www.energyonline.ro/2013/08/23/guvernul-nu-a-renuntat-la-ideea-de-a-excepta-mari-consumatori-de-la-plata-unor-certificate-verzi/
http://www.energyonline.ro/2013/08/23/guvernul-nu-a-renuntat-la-ideea-de-a-excepta-mari-consumatori-de-la-plata-unor-certificate-verzi/
http://www.zfcorporate.ro/energie/cez-s-a-dus-la-comisia-europeana-de-cealalta-parte-a-baricadei-stau-siderurgia-si-metalurgia-care-cer-preturi-mai-mici-la-energie-11267396
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Bătălia investitorilor în eoliene sau solare se dă pentru circa 1-1,5 miliarde de euro, bani care ar 

fi trebuit să intre în contul producătorilor dar care au fost amânaţi pentru perioada 2017-2020, 

fără a fi stabilit în acest moment vreun mecanism precis pentru recuperarea acestor sume. 

„Comisia cunoaşte faptul că CEZ are un număr de proiecte de producere a energiei în România 

şi beneficiază astfel de schema de sprijin. Mai multe plângeri venite de la actuali sau viitori 

beneficiari ai schemei de sprijin sunt sub investigaţie din martie, anul acesta“, spune Marlene 

Holzner, purtătorul de cuvânt al comisarului european pentru Energie, Günther Oettinger. 

CEZ nu a comentat până la închiderea ediţiei. Grupul a investit în România 1,1 miliarde de euro 

în cel mai mare parc eolian pe uscat din Europa. Proiectul este amplasat în două comune 

dobrogene, Fântânele şi Cogealac, cuprinde 240 de turbine şi are o capacitate de 600 MW, 

apropiată de cea a unui reactor de la Cernavodă. 

De unde a pornit scandalul? 

Energia verde este recompensată în România cu un număr variabil de certificate în funcţie de 

tehnologie. Aceste certificate au prin lege o valoare cuprinsă între 27 şi 55 de euro şi mai 

departe sunt achiziţionate de furnizorii de energie care trebuie să îndeplinească anual anumite 

cote privind ponderea energiei regenerabile în coşul livrat clienţilor. 

 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

ANRE 
 
Ultimele 5 ordine 
 

2213 / 2013-08-02 

Decizie de certificare preliminara a CN Transelectrica SA ca operator de transport si de sistem al 

SEN 

 2121 / 2013-07-19 

AI CENTRALA COGENERARE BIOMASA, BIOENERGY SUCEAVA  

 2122 / 2013-07-19 

AI CF ARICESTI RAHTIVARI 4, FORT GREEN ENERGY  

 2123 / 2013-07-19 

AI CF ARICESTI RAHTIVARI 5, SOLAR FUTURE ENERGY  

 2124 / 2013-07-19 

AI CF ARICESTI RAHTIVARI 6, CASA CRANG  

Ultimele 5 ordine  

  55 / 2013-08-19 

Ordin - privind modificarea si completarea Regulamentului de acreditare a producatorilor de energie pentru 

aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 42/2011 

   58 / 2013-08-02 

Ordin - privind modificarea Ord ANRE nr. 52/2012 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de 

transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului practicat de operatorul pietei de energie electrică 

si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul 

sectorului energiei electrice 

 

http://www.anre.ro/decizie.php?id=18786
http://www.anre.ro/decizie.php?id=18786
http://www.anre.ro/decizie.php?id=18786
http://www.anre.ro/decizie.php?id=18758
http://www.anre.ro/decizie.php?id=18758
http://www.anre.ro/decizie.php?id=18759
http://www.anre.ro/decizie.php?id=18759
http://www.anre.ro/decizie.php?id=18760
http://www.anre.ro/decizie.php?id=18760
http://www.anre.ro/decizie.php?id=18761
http://www.anre.ro/decizie.php?id=18761
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1093
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1093
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1093
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1092
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1092
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1092
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1092
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1092


 

7 

 

  59 / 2013-08-02 

Ordin - pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes 

public 

   60 / 2013-08-02 

Ordin - privind aprobarea instituirii unor reguli pe piata de echilibrare 

   54 / 2013-07-19 

Ordin - privind aprobarea Contractului – cadru pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de 

sistem si a serviciilor prestate de operatorul pieţei de energie electrica participantilor energie electrica, intre 

compania Nationala de Transport al Energie Electrice Transelectrica SA si beneficiar 

  
 

OPCOM 
 

 Piata de certificate verzi 

Prețul Mediu Ponderat al CV pentru cele mai recente 3 luni de tranzacționare pe PCCV încheiate, 
(martie 2013-mai 2013), calculat conform prevederilor legii 134/2012, este de 180,22 Lei/CV 

 Preturi inregistrate pe PZU 

 Preţuri şi volume 21.08 
 

22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08  

Preţ mediu [Lei/MWh] 184,91 
 

192,22 203,71 170,06  135,64 223,78 223,58 

Pret Piata de Echilibrare          
(450 Lei +pret PZU) 

634,91 
 

642,22 653,71 620,06 585,64 678,78 673,58 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

44.279  44.939 45.191 39.560 35.028 42.787 43.972 

 

 

ROPEX_FM_M Piete la termen (PCCB) 2012-2013 [lei/MWh] 

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

ROPEX_FM_2012 217,82 210,23 216,25 216,44 214,36 215,45 215,19 212,94 217,15 220,40 222,46 223,00 223,13 

ROPEX_FM_2013 211,56  232,39 230,82 224,97 217,35 213,30 211,42 211,44 209,35 205,02 202,86 202,36 202,39 

 

TRANSELECTRICA 

Productie 
 

Consum/Productie  

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

19.08 5433 5472 1953 776 881 1382 -39 375 72 34 

20.08 5551 5609 2013 779 1070 1383 -59 300 31 34 

21.08 5990 6072 2149 804 1379 1384 -82 317 5 34 

22.08 6238 6500 2232 851 1675 1384 -262 325 0 34 

23.08 5897 6097 2183 843 1365 1384 -200 289 0 33 

24.08 5442 5520 1991 800 1062 1384 -78 252 0 33 

 
 
 
Valori comparative aceeasi zi, ani diferiti 

http://www.anre.ro/ordin.php?id=1095
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1095
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1095
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1096
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1096
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1089
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1089
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1089
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1089
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Grafice, Harta  
 

 

In ziua de Marti 20.08.2013 Marti 21.08.2012 

Consum de energie electrica 

Mediu 6271 6657 

Maxim 7152 7516 

Export/Import 68(import) 25(import) 

Putere medie produsa 

TOTAL (Pmed) 6203 6631 

Din care: 

Carbune 
2322 2988 

Hidrocarburi 860 1104 

Nuclear 1377 1386 

Eoliene 188 274 

Hidro 1373 871 

Biocombustibili 21 - 

Fotovoltaice 63 - 
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Prognoza debitelor si nivelurilor 

în intervalul 25.08.2013, ora 07.00 – 01.09.2013, ora 07.00 
 

Debitul la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in crestere situanduse la valori cuprinse intre 2200 – 

2500 m3/s , situandu-se sub media multianuala a lunilor august (4300 m3/s) si septembrie (3800 m3/s). 

 In aval de Portile de Fier debitele vor fi in crestere, exceptand in prima parte a intervalului sectorul Bechet 

– Braila cand vor fi in scadere si in partea a doua a intervalului sectorul Isaccea – Tulcea cand vor fi 

stationare. 
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Informatiile sunt destinate clientilor EFT Romania si au doar scop informativ. Acestea sunt preluate din 
diferite surse publice si EFT Romania 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 Romania pentru orice alta informatie la nr. tel 0040 21 303 36 23 


