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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

 

Cu toate turbinele "turate" 

Hidroelectrica: profit de 80 de milioane de euro în două luni 

Compania de stat Hidroelectrica a avut un început de an excepţional, realizând, în primele două 

luni, un profit brut de 370 de milioane de lei (81,3 milioane de euro), la afaceri de 614 milioane de 

lei (131 de milioane de euro), adică a lucrat la o marjă de 60%. Profitul net în această perioadă 

este de 57 de milioane de euro. 

Rezultatul din primele două luni 2017 este cel mai bun din istoria companiei, de la înfiinţare şi până 

în prezent. Pentru a fi mai clar, trebuie precizat că profitul brut din ianuarie şi februarie este mai 

mare decât cel realizat în primul trimestru al anului trecut (350 de milioane de lei) şi aproape la fel 

de mare ca precedentul record al Hidroelectrica, 405 milioane lei brut la primul trimestru 2015. De 

altfel, predicţiile conducerii societăţii pentru ianuarie – martie 2017 arată că profitul brut va depăşi 

450 de milioane de lei, apropiindu-se de 500 de milioane de lei, adică circa 110 milioane de euro 

(peste 80 de milioane de euro net), la o producţie de aproximativ 3,5 TWh. 

Datele ne-au fost furnizate de directorul Hidroelectrica, Ovidiu Agliceru, care ni le-a şi detaliat. “În 

ianuarie, producţie de 1,11 TWh, cifră de afaceri de 363 de milioane de lei şi profit brut 243 milioane 

de lei. În februarie, producţie 1,065 TWh, cifră de afaceri de 251 de milioane de lei şi profit brut de 

127 de milioane de lei. Pentru martie, previzionăm o producţie de 1,5 TWh, dar cifra de afaceri şi 

profitul este încă timpuriu de estimat precis. În mod clar, vom realiza peste 80 de milioane de lei, 

poate chiar 100 de milioane”, a arătat Agliceru. 

Liberalizarea pieţei gazelor este inevitabilă 

Romgaz a plătit anul trecut impozit asupra veniturilor suplimentare în sumă totală de peste 290 

milioane lei, iar această supraimpozitare s-ar putea să mai „supravieţuiască „o perioadă, ca fază 

intermediară, după liberalizarea pieţei gazelor, a declarat directorul general al Romgaz, Virgil 

Metea. Potrivit acestuia, odată cu liberalizarea preţului gazelor, inevitabilă în opinia acestuia, ar 

putea apărea o sezonalitate a preţurilor vară/iarnă, dar cel mai important lucru este ca, din punct 

de vedere social, cei care au nevoie să poată fi susţinuţi pe programe coerente. Virgil Metea a mai 

afirmat, într-un interviu acordat Agerpres, că Romgaz ar putea începe în 2020 exploatarea 

comercială a gazelor din Marea Neagră, tot atunci urmând să fie finalizate şi lucrările la 

Termocentrala de la Iernut. 

„Pisica neagră” a preţului la gaze 

În ultimul timp, preţul gazelor naturale pentru populaţie a aprins spiritele în piaţă: producătorii vor 

să-şi vândă marfa la preţul pieţei, nu la cel stabilit de autorităţi, la 60 lei/MWh, distribuitorii (care 

http://www.cotidianul.ro/hidroelectrica-profit-de-80-de-milioane-de-euro-in-doua-luni-298045/
http://www.cotidianul.ro/hidroelectrica-profit-de-80-de-milioane-de-euro-in-doua-luni-298045/
http://www.focus-energetic.ro/liberalizarea-pietei-gazelor-este-inevitabila-40729.html
http://www.focus-energetic.ro/pisica-neagra-a-pretului-la-gaze-40722.html
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sunt şi mari furnizori) cer menţinerea controlului asupra preţului de producţie, de teamă să nu le 

scadă lor tarifele, reprezentanţii autorităţilor se acuză, practic, între ele că nu-şi fac treaba, ba, mai 

mult, sunt acuzaţii că unii au interese într-un sens sau altul! Practic, „îşi aruncă pisica” de la unul 

la altul. Şi, din toată această degringoladă, singurul care suferă este cetăţeanul! Mai ales că încă 

nu a fost definit consumatorul vulnerabil, adică acela care ar urma să primească ajutor de la stat. 

GABRIEL PURICE, BRM:  

"Aşezarea pe baze economice reale a pieţei de gaze naturale este soluţia cea mai corectă" 

 "Opinia noastră este că circa 20-25% din populaţia României are nevoie reală de subvenţia 

preţului la gaze naturale, restul putând suporta o liberalizare a acestuia", potrivit preşedintelui BRM  

     * Purice: "Bursa Română de Mărfuri nu a susţinut şi nu a fost de acord niciodată cu impunerea 

tranzacţionării tuturor contractelor de gaze naturale pe bursă" 

     * (Interviu cu domnul Gabriel Purice, Preşedinte Director General al Bursei Române de Mărfuri) 

Dezbaterile recente asupra OUG 64/2016 privind liberalizarea pieţei gazelor de la 1 aprilie au 

stârnit dispute în cadrul Comisiei de Industrii din Camera Deputaţilor. Unii susţin ca acest proces 

să se facă acum, iar alţii cer o amânare.  

Gabriel Purice, Preşedinte Director General al Bursei Române de Mărfuri, a avut amabilitatea să 

ne răspundă unor întrebări privind procesul de liberalizare al pieţei gazelor. 

Ministrul Energiei, Toma Petcu a declarat, într-un interviu recent acordat News.ro, că liberalizarea 

preţurilor gazelor naturale pentru populaţie se va face în două etape: piaţa între producători şi 

furnizori se va liberaliza în acest an, iar etapa următoare, de liberalizare a preţurilor între furnizori 

şi clienţii casnici, se va încheia în 2021. Domnia sa susţine că, în urma analizelor ANRE, până la 

sfârşitul anului, preţul final al gazelor naturale pentru populaţie s-ar putea majora cu cel mult 8,5%. 

Ministrul a explicat că prima etapă de liberalizare se va putea amâna doar cu acordul Comisiei 

Europene, în cazul în care Parlamentul hotărăşte în acest sens.   

Preţul gazelor ar putea scădea dacă întreaga cantitate se va tranzacţiona pe bursă 
Tranzacţionarea pe bursă a întregii cantităţi de gaze naturale din producţia internă, precum şi a 

gazelor de import, ar putea reprezenta o soluţie pentru scăderea preţurilor plătite de consumatorii 

finali, aşa cum s-a întâmplat în sectorul energiei electrice, a declarat Dumitru Chiriţă, 

vicepreşedinte al Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor.  

Întrebat de ziarişti dacă Parlamentul mai are timp să modifice Ordonanţa de Urgenţă 64/2016, 

potrivit căreia, de la 1 aprilie, preţul gazelor de producţie internă se va liberaliza, Dumitru Chiriţă a 

anunţat că actul normativ este în discuţii la nivelul Comisiei de industrii şi servicii. “Nu ne-am 

pronunţat încă, probabil o vom face în zilele următoare, cel mai devreme săptămâna viitoare”, a 

spus Chiriţă. 

Întrebat ce se va întâmpla de la 1 aprilie, în condiţiile în care Autoritatea Naţională de 

Reglementare în Energie (ANRE) a anunţat scumpiri de 5-6% pentru populaţie, el a răspuns: „În 

ceea ce ne priveşte, la Comisia de industrii vom căuta cele mai bune soluţii, astfel încât 

consumatorii să nu înregistreze un impact negativ în ceea ce priveşte viaţa lor de zi cu zi. Suntem 

în analiză. Nu avem încă un punct de vedere format, de aceea nu pot să vă exprim o părere în 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=319490
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=319490
http://www.focus-energetic.ro/pretul-gazelor-ar-putea-scadea-daca-intreaga-cantitate-se-va-tranzactiona-pe-bursa-40747.html
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acest sens. Parlamentul poate să modifice această Ordonanţă în toate modurile, astfel încât să fie 

cel mai bine reflectate în realitatea economică şi socială în România”. 

Romania si-a creat toate conditiile pentru a importa cat mai multe gaze din Rusia, 

exporturile sa mai astepte. 

Institutul National de Statistica ne informeaza ca importurile de gaze naturale din luna ianuarie au 

fost cu peste 270% mai mari decat importurile din aceeasi luna a anului trecut, ceea ce reprezinta 

ceva mai mult de 30% din consumul intern. Evident, cele trei saptamani de frig din luna ianuarie 

au facut ca multe centrale termice sa treaca la functionarea pe gaze, in timp ce si consumatorii 

casnici care au sursa de incalzire pe gaze au contribuit la aceasta crestere. Interesant ar fi de stiut 

la ce pret s-au importat gazele si care ar fi echivalentul acestuia cu pretul gazelor din productia 

interna. Dar, aceste informatii ar trebui sa le avem de la ANRE, care nu se grabeste sa ne 

limpezeasca mintile de consumatori. Cert este ca aceasta aparenta crestere spectaculoasa a 

importurilor nu spune mare lucru, in conditiile in care Romania a inceput sa importe masiv gaze 

inca din luna septembrie a anului trecut, la concurenta cu productia interna. Asa se face ca nu am 

avut emotii cu aprovizionarea pe timp de iarna, tocmai dintr-un joc corect al cererii si ofertei. Gazele 

de import au avut acelasi pret cu gazele interne, inainte de luna ianuarie, sau chiar mai mic, ceea 

ce explica si cresterea importurilor, desi in majoritatea lunilor anului gazele interne pot acoperi 

necesarul de consum. 

Enel: Luăm în calcul furnizarea de gaze pentru populație, depinde de felul în care va fi 

liberalizarea prețului 

Enel, care a obținut licențe de furnizor de gaze naturale încă din urmă cu un an și are deja clienți 

industriali, ia în calcul și intrarea pe piața de furnizare pentru consumatorii casnici, o decizie în 

acest sens urmând să fie luată în funcție de modalitatea în care autoritățile vor decide să facă 

liberalizarea prețului pe acest segment, a declarat, joi, șeful operațiunilor Enel din România, 

Georgios Stassis. După cum Profit.ro a relatat în exclusivitate la acea dată, furnizorii de curent 

electric Enel Energie și Enel Energie Muntenia, subsidiare românești ale grupului italian de utilități 

omonim, au obținut, la jumătatea lunii aprilie 2016, și licențe de furnizare de gaze naturale de la 

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). "Depinde de cum vor decide 

autoritățile statului să facă liberalizarea prețului", a spus Stassis, care a refuzat să detalieze ce 

variantă de soluție legislativă și de reglementare a problemei ar prefera. "Aceste decizii reprezintă 

prerogativa suverană a statului și nu le comentăm. Ne dorim o soluție echitabilă pentru toate părțile 

implicate" a comentat country-managerul Enel România. 

Lulache, Nuclearelectrica: Piaţa energiei din România este nefuncţională 

Reactoarele nucleare 3 şi 4 de la Cernavodă ar urma să intre în funcţiune peste un deceniu, 

proiectul gigant româno-chinez, cu o valoare estimată de şase miliarde de euro, aflându-se încă 

în toiul unor negocieri deosebit de complexe. Între timp, Nuclearelectrica trebuie să facă faţă unei 

pieţe a energiei nefuncţională, presiunilor venite dinspre acţionarii minoritari care urmăresc profitul 

imediat, cu orice preţ, dar şi migrării specialiştilor români din domeniul nuclear în ţări unde sunt 

plătiţi şi de patru ori mai bine. Mai multe despre problemele şi perspectivele industriei nucleare, ne 

spune în interviul de mai jos Daniela Lulache, director general al SN Nuclearelectrica SA. 

http://energy-center.ro/actualitate-news/romania-si-a-creat-toate-conditiile-pentru-a-importa-cat-mai-multe-gaze-din-rusia-exporturile-sa-mai-astepte/
http://energy-center.ro/actualitate-news/romania-si-a-creat-toate-conditiile-pentru-a-importa-cat-mai-multe-gaze-din-rusia-exporturile-sa-mai-astepte/
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/enel-luam-in-calcul-furnizarea-de-gaze-pentru-populatie-depinde-de-felul-in-care-va-fi-liberalizarea-pretului-16855864
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/enel-luam-in-calcul-furnizarea-de-gaze-pentru-populatie-depinde-de-felul-in-care-va-fi-liberalizarea-pretului-16855864
http://jurnalul.ro/special-jurnalul/interviuri/lulache-nuclearelectrica-piata-energiei-din-romania-este-nefunctionala-738367.html
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Jurnalul Naţional: Care este stadiul proiectului Unităţilor 3 şi 4 de la Cernavodă? Care este costul 

estimat al lucrărilor, cât îi revine României şi de unde va face rost Nuclearelectrica de fondurile 

necesare? 

Daniela Lulache: Ministerul Energiei a decis recent accelerarea negocierilor cu investitorul selectat 

China General Nuclear Power Corporation (CGN) pentru perioada următoare. În anul 2016, SNN 

a avut mandat de negociere până la data de 20 decembrie 2016, decizia ministerului la vremea 

respectivă, pe baza aspectelor deja negociate, fiind de a permite noului guvern analiza acestor 

aspecte şi deciziile ulterioare. 

În cadrul negocierilor cu investitorul selectat, suntem la ultima etapă a procedurii de selecţie iniţiată 

în anul 2014, imediat dupa lansarea Strategiei guvernamentale de continuare a Proiectului 

Unităţilor 3 şi 4 CNE Cernavodă din luna august 2014, şi anume negocierea Acordului Investitorilor 

şi Actul Constitutiv ale noii companii de proiect. 

Adminstratorul Arelco Power: Nu sunt condiţii pentru faliment, analizăm cauzele insolvenţei 

Compania Trust Insolvency SPRL, administrator judiciar al Arelco Power, una dintre cele mai 

răsunătoare insolvenţe din acest an, arată că traderul de energie poate să-şi desfăşoare activitatea 

sub supraveghere judiciară, nefiind îndeplinite condiţii pentru a trece la faliment. 

Arelco Power a intrat în insolvenţă pe 20 februarie, iar Autoritatea Naţională de Reglementare în 

domeniul Energiei (ANRE) a retras licenţa furnizorului la jumătatea lunii februarie. „Administratorul 

judiciar va efectua o analiză a activităţii Debitoarei (Arelco Power – n. red.) pe o perioadă de doi 

ani anteriori deschiderii procedurii de insolvenţă pentru a determina cauzele şi împrejurările care 

au dus la apariţia insolvenţei şi posibilitatea de reorganizare a activităţii“, se notează în Buletinul 

Procedurilor de Insolvenţă. 

Compania avea ca alternative fie intrarea în procedură simplificată, de faliment, fie continuarea 

perioadei de observaţie în procedură generală a insolvenţei. 

„Arelco Power a deţinut un bun renume în piaţa energiei electrice, situându-se pe locul al şaptelea 

naţional privind volumul vânzărilor“, mai arată sursa citată. 

În perioada următoare, compania îşi va desfăşura activitatea obişnuită, urmând să definitiveze 

împreună cu managementul actual posibilităţile de reorganizare. 

  

Producătorii de energie regenerabilă vor avea rate ale rentabilității cuprinse între 3 și 8,4% 

Producătorii de energie regenerabilă vor înregistra rate interne ale rentabilității cuprinse între 3 și 

8,4%, se precizează într-un document al Comisiei Europene care dă unde verde adoptării 

proiectului normativ de modificare a sistemului de promovare a energiei verzi de către autoritățile 

române. 

Proiectul de modificare a legislației în domeniu prin OUG aparține Ministerului Energiei, iar Comisia 

Europeană, prin Directoratul General Competiție, i-a acordat în decembrie un aviz pozitiv, 

remarcând că “modificările reduc ușor veniturile producătorilor pe durata sprijinului acordat, dar 

cresc predictibilitatea acestui sprijin, prin limitarea numărului de certificate care ar putea rămâne 

nevândute.” 

http://www.zfcorporate.ro/energie/adminstratorul-arelco-power-nu-sunt-conditii-pentru-faliment-analizam-cauzele-insolventei-16200636
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/exclusiv-producatorii-de-energie-regenerabila-vor-avea-rate-ale-rentabilitatii-cuprinse-intre-3-si-8-4-16839544
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Dintre producătorii de energie regenerabilă, cei mai avantajați vor fi cei de energie solară, care ar 

urma să înregistreze o rată internă a rentabilității cuprinsă între 4,8 și 7,9% în funcție de anul în 

care a obținut acreditarea. Un producător de energie fotovoltaică acreditat în 2013, de exemplu, 

va avea o rată a rentabilității de 7,4% pe întreaga durată de viață a proiectului. Iar operatorul unui 

parc fotovoltaic acreditat în 2016 va obține, potrivit noii scheme, o rată a rentabilității de 7,9%. 

 
ANRE: 211 furnizori de energie trebuie să achiziţioneze 12,6 mil. certificate verzi 

Un număr de 211 furnizori de energie trebuie să achiziţioneze, în total, 12,6 milioane de certificate 

verzi aferente anului trecut, potrivit unui document al Autorităţii Naţionale de Reglementare în 

Energie (ANRE). 

Dintre aceşti furnizori, 19 sunt persoane fizice, care trebuie să cumpere câte unul sau două 

certificate verzi fiecare.  

Cele mai multe certificate verzi trebuie achiziţionate de Electrica Furnizare, respectiv 2,89 milioane, 

urmată de Enel Energie Muntenia - 1,16 milioane, E.ON Energie - 1,13 milioane şi Enel Energie - 

1,12 milioane de certificate verzi.  

Pentru a încuraja energia din surse regenerabile, producătorii primesc gratuit certificate verzi, pe 

care le vând pe o piaţă specializată, pentru un câştig suplimentar faţă de energia propriu-zisă. 

Furnizorii de energie sunt obligaţi să achiziţioneze o anumită cotă de certificate verzi, în funcţie de 

cantitatea de electricitate tranzacţionată. În final, aceste certificate verzi sunt transferate în factura 

plătită de consumatori.  

Puterea instalată a producătorilor de energie din surse regenerabile totaliza 4.741 de MW, la 

sfârşitul anului trecut, potrivit datelor centralizate de Transelectrica. 

Doi asigurători vor să acopere pierderile generate de erorile șefilor Hidroelectrica, în limita 

a 50 milioane de euro 

Ergo Asigurări și Asito Kapital au depus oferte pentru furnizarea unei polițe care să acopere, în 

limita a 50 de milioane de euro, prejudiciile provocate Hidroelectrica  de eventuale erori de 

management, omisiuni sau predicții greșite ale membrilor Directoratului și Consiliului de 

Supraveghere ai producătorului de energie electrică. 

Compania este la a doua licitație, prima procedură fiind anulată pentru că niciun asigurător nu a 

depus ofertă. 

Potrivit documentației noii licitații, polița va acoperi și cheltuielile de apărare, investigare și pentru 

experți de orice fel în limita a 1 milion de euro, precum și eventualele cheltuieli de refacere a 

imaginii/reputației, comunicare în caz de criză și relații publice, în limita a 100.000 de euro. 

Peste 12 milioane de certificate verzi aferente anului 2016 

Un număr de 211 furnizori de energie trebuie să achiziţioneze, în total, 12,6 milioane de certificate 

verzi aferente anului trecut, potrivit unui document al Autorităţii Naţionale de Reglementare în 

Energie (ANRE). Dintre aceşti furnizori, 19 sunt persoane fizice, care trebuie să cumpere câte unul 

sau două certificate verzi fiecare. 

http://www.capital.ro/anre-211-furnizori-de-energie-trebuie-sa-achizitioneze-126-mil.html
https://www.profit.ro/stiri/doi-asiguratori-vor-sa-acopere-pierderile-generate-de-erorile-sefilor-hidroelectrica-in-limita-a-50-milioane-de-euro-16847489
https://www.profit.ro/stiri/doi-asiguratori-vor-sa-acopere-pierderile-generate-de-erorile-sefilor-hidroelectrica-in-limita-a-50-milioane-de-euro-16847489
http://www.focus-energetic.ro/peste-12-milioane-de-certificate-verzi-aferente-anului-2016-40732.html
http://www.focus-energetic.ro/peste-12-milioane-de-certificate-verzi-aferente-anului-2016-40732.html
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Cele mai multe certificate verzi trebuie achiziţionate de către Electrica Furnizare, respectiv 2,89 

milioane, urmată de Enel Energie Muntenia – 1,16 milioane, E.ON Energie – 1,13 milioane şi Enel 

Energie – 1,12 milioane de certificate verzi. 

Pentru a încuraja energia din surse regenerabile, producătorii primesc gratuit certificate verzi, pe 

care le vând pe o piaţă specializată, pentru un câştig suplimentar faţă de energia propriu-zisă. 

Furnizorii de energie sunt obligaţi să achiziţioneze o anumită cotă de certificate verzi, în funcţie de 

cantitatea de electricitate tranzacţionată. În final, aceste certificate verzi sunt transferate în factura 

plătită de consumatori. 

Încurajare de la Bruxelles pentru Cernavodă 2 

Comisia Europeană a aprobat schemele de finanţare pentru construcţia a două noi unităţi nucleare 

în Ungaria şi pentru extinderea duratei de viaţă a unor reactoare din Belgia, ceea ce reprezintă un 

semnal pozitiv privind viitorul acestei industrii în Europa, apreciază industria nucleară din România. 

Industria nucleară din România apreciază poziţia Comisiei Europene faţă de proiectele nucleare 

din Ungaria şi Belgia ca încurajatoare pentru finalizarea altor proiecte nucleare europene, inclusiv 

a Unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă (n.r. – Cernavodă 2), precum şi extinderea duratei de viaţă 

la Unitatea 1 de pe acelaşi amplasament. Pe de altă parte, în România continuă problemele la 

Compania Naţională a Uraniului (CNU), societatea care, din cauza costurilor extrem de mari ale 

minereului de uraniu, şi-a pierdut singurul client, Societatea Naţională Nuclearelectrica (SNN). 

Urmează două luni „de foc” la companiile energetice. Se schimbă administratorii și 

supraveghetorii, decizia este la acționari 

Pentru multe dintre companiile energetice importante păstorite de Ministerul Economiei și 

Ministerul Energiei – Transgaz, Nuclearelectrica, Transelectrica, Romgaz, Hidroelectrica 

–  urmează două luni „de foc”, când vor avea loc schimbări în conducerea acestora. Mandatele 

administratorilor și supraveghetorilor expiră și în ședințele AGA se vor decide noii membri 

ai  Consiliilor de Administrație și Consiliilor de Supraveghere. Cei mai mulți dintre actualii șefi ai 

societăților menționate doresc un nou mandat, însă este de așteptat ca acționarii să numească noi 

membri, urmare a procedurilor de selecție și nu numai!! 

Astfel, pe ordinea de zi a AGA Transgaz din 27 aprilie, apare declanșarea procedurii de selecție și 

desemnarea membrilor Consiliului de Administrație, cu aplicarea prevederilor din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. 

Totodată, se propune acționarilor aprobarea cererii de reînnoire a mandatelor actualilor membri ai 

Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz, respectiv: Ion Sterian – Președinte, Petru Ion 

Vaduva ( care este și Director general al companiei – n.r.), Bogdan George Iliescu, Andrei Rizoiu 

și  Radu Stefan Cernov – membri. 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

OPCOM 
 

 Preturi inregistrate pe PZU 

Preţuri şi volume 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 27.03 

http://www.focus-energetic.ro/incurajare-de-la-bruxelles-pentru-cernavoda-2-40734.html
http://www.investenergy.ro/urmeaza-doua-luni-de-foc-la-companiile-energetice-se-schimba-administratorii-si-supraveghetorii-decizia-este-la-actionari/
http://www.investenergy.ro/urmeaza-doua-luni-de-foc-la-companiile-energetice-se-schimba-administratorii-si-supraveghetorii-decizia-este-la-actionari/
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Preţ mediu 
[Lei/MWh] 

235.38 187.59 178.75 180.3 183.18 125.82 154.82 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret PZU) 
685.38 637.59 628.75 630.30 633.18 575.82 604.82 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

71668 66384 68246 69436 65865 54739 71123 

 

TRANSELECTRICA 

Grafice, Harta. 
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Informatiile sunt destinate clientilor EFT Furnizare si au doar scop informativ. Acestea sunt preluate din 
diferite surse publice si EFT Furnizare nu poate fi facuta responsabila, in nici un fel, pentru orice fel de daune 
sau probleme, care pot aparea ca urmare a utilizarii lor.  

Va rugam contactati EFT Furnizare pentru orice alta informatie la nr. tel 0040 21 303 36 23 


