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De ce creste pretul energiei cand consumul ramane constant? Sa fie exportul de vina? 

Productia de energie electrica in ultimele doua luni continua sa fie sustinuta de centralele pe 

carbune. In ciuda faptului ca la nivel de consum intern continuam sa ne situam undeva in jurul 

valorilor de 6100-6500 MW pe interval orar, ceea ce se traduce printr-un minim care nu a mai fost 

inregistrat in ultimii 3 ani, pretul energiei in piata pentru ziua urmatoare a crescut in lunile august 

si inceputul lui septembrie cu circa 20-25%. Au existat diferente mari intre PZU din Romania si 

celalte trei piete cu care suntem cuplati, in sensul in care la noi pretul a fost mai mare (peste 40 

euro/MWh), in timp ce pe pietele amintite (Ungaria, Cehia, Slovacia) preturile erau mai mici, 

adesea egale. 

In continuare articolului nostru ”Manipularea pietei de energie ataca siguranta sistemului si creeaza 

artificial preturi mai mari pentru consumatori”, vehement comentat, propunem o continuare, de 

data asta legata de exportul de energie. Recunoastem ca am intentionat publicarea urmatorului 

articol imediat, dar, in urma comentariilor aparute dupa publicarea primului articol am gasit de 

cuviinta sa realizam o analiza mai profunda, bazata si pe discutii cu mai multi specialisti in 

domeniu. Unii ne-au criticat, in sensul ca avem doar partial dreptate, altii au venit cu argumente 

suplimentare, iar rezultatele vi le supunem spre analiza si dezbatere in aceasta a doua analiza. 

Investitorul chinez va deţine 51% din compania mixtă care va construi Unităţile 3 şi 4 de la 

Cernavodă 

Nuclearelectrica (SNN) va contribui cu 2 milioane de euro la înfiinţarea societăţii mixte (JVCo) care 

va construi Unităţile 3 şi 4 de la Cernavodă şi va deţine 49% din acţiunile companiei, urmând ca 

investitorul chinez, China General Nuclear Power Corporation (CGN) să deţină restul de 51% din 

capital. 

Prevederea este inclusă în Memorandumul de Înţelegere privind dezvoltarea, construirea, 

operarea şi dezafectarea Unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă, care va fi supus aprobării Adunării 

Generale Extraordinare a Acţionarilor SNN în 22 octombrie 2015. 

Documentul prevede că participarea CGN la capitalul social al societăţii mixte va reprezenta cel 

puţin 51%, iar participarea SNN nu va scădea sub 30%. Totodată, investitorul chinez va prelua 

valoarea investiţiei SNN în filiala sa EnergoNuclear SA (EN) printr-o fuziune prin absorbţie. 

Aproximativ în acelaşi timp cu fuziunea, capitalul social al JVCo va fi majorat prin aport în numerar 

efectuat de CGN imediat după data efectivă a fuziunii, în scopul de a restabili structura 

acţionariatului JVCo existentă anterior fuziunii (49% deţinere SNN şi 51% deţinere CGN). 

'Ulterior înfiinţării JVCo, CGN şi SNN se vor asigura că SNN este în măsură să recupereze în 

întregime valoarea investiţiei sale în EN. Părţile au luat la cunoştinţă că valoarea totală a investiţiei 

SNN în EN este valoarea cea mai mare dintre valoarea capitalului social subscris şi plătit al EN la 

data de 31 decembrie 2014, respectiv 146.152.998 RON şi valoarea de fuziune prin absorbţie a 

EN', se precizează în Memorandum. 

Proiectul Unităţilor 3 şi 4 va fi realizat în cinci etape. În prima etapă va fi elaborat studiul de 

fezabilitate, va fi înfiinţată JVCo, se va realiza transferul investiţiei SNN în EN către JVCo, 

http://energy-center.ro/actualitate-news/de-ce-creste-pretul-energiei-cand-consumul-ramane-constant-sa-fie-exportul-de-vina/
http://www.capital.ro/investitorul-chinez-va-detine-51-din-compania-mixta-care-va-construi-unitatile-3-si-4-de-la-cernavoda.html
http://www.capital.ro/investitorul-chinez-va-detine-51-din-compania-mixta-care-va-construi-unitatile-3-si-4-de-la-cernavoda.html
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transferul de permise/autorizaţii/licenţe ale SNN, aferente Proiectului, către JVCo şi evaluarea 

activelor existente ale SNN şi ale Statului român având legătura cu Proiectul (inclusiv apa grea, 

combustibil nuclear etc.). Etapa a doua presupune aportul în natură efectuat SNN şi de statul 

român la capitalul social al JVCo. Această etapă va cuprinde în special faza de construcţie şi 

testarea, inclusiv prima încarcătură de combustibil, pregătirea operării, până la punerea în 

funcţiune a Proiectului în vederea exploatării comerciale. În etapa a treia se trece la exploatarea 

comercială urmând ca operarea şi mentenanţa Proiectului să fie efectuate de o companie 

specializată, capabilă să îşi asume şi să fie responsabilă pentru riscurile nucleare. Etapa a patra 

presupune dezafectarea care începe la data închiderii permanente a reactoarelor şi se va derula 

în conformitate cu legea aplicabil 

Nou regulament pentru compensaţiile băneşti date utilizatorilor reţelelor electrice  

 Reglementatorul pieţei noastre de energie (ANRE) a elaborat un nou regulament de racordare la 

reţelele electrice de interes public pentru a modifica modul de stabilire a compensaţiilor băneşti 

pentru utilizatori. Documentul vizează compensaţiile între utilizatorii racordaţi în etape diferite, prin 

instalaţie comună, la reţelele de interes public. 

     ANRE arată, într-o notă: "Noua metodologie se aplică de către operatori pentru reţele electrice 

de interes public, atât de distribuţie, cât şi de transport. S-a modificat modul de stabilire a 

compensaţiei plătite de noul utilizator pentru cazul folosirii în comun de instalaţii de racordare altele 

decât staţii şi posturi de transformare (linii electrice, celule din staţii). Conform documentului în 

vigoare, compensaţia plătită primului utilizator se calculează proporţional cu puterea aprobată 

noului utilizator. S-a introdus modificarea conform căreia pentru instalaţii se plătesc compensaţii 

tuturor utilizatorilor racordaţi anterior, pe principiul participării în cote egale a tuturor utilizatorilor la 

finanţarea acestor elemente de reţea". 

     Noul regulament tratează şi situaţia compensaţiilor în cazul extinderilor reţelei electrice de joasă 

tensiune de distribuţie publică, în cazul în care realizarea investiţiei nu este justificată economic 

pentru operatorul de distribuţie concesionar şi autorităţile administraţiei publice nu participă la 

finanţarea extinderii reţelei electrice, în situaţia în care utilizatorii solicită în mod expres realizarea 

şi cofinanţarea extinderii de reţea.   

Dosarul Turceni-Rovinari: Cum va putea Complexul Energetic Oltenia sa actioneze ca parte 

civila impotriva directorului general, Laurentiu Ciurel. Dar ANAF impotriva premierului?  

Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a constituit parte civila in procesul Turceni-Rovinari 

fata de inculpatul Victor Ponta, fapt anuntat chiar in comunicatul procurorilor DNA. De asemenea, 

in dosarul de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, Complexul Energetic Oltenia apare ca parte 

civila. CE Oltenia ar trebui sa recupereze un prejudiciu estimat de procurorii DNA la 19,7 milioane 

de lei, din care 2,7 milioane de lei provocat de actualul director general, Laurentiu Ciurel, inculpat 

in acest dosar. Insa, in conditiile in care Laurentiu Ciurel nu isi da demisia din functia de director 

general, apare sub semnul intrebarii libertatea directiei juridice a companiei de a prezenta probe 

impotriva sa. 

De asemenea, in ce masura ar putea ANAF sa apara cu probe impotriva premierului? Aceasta in 

conditiile in care premierul este cel care numeste si demite seful ANAF, institutia aflandu-se in 

subordinea Ministerului Finantelor. 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=278948&key=MjAxNS0wOS0yMiAxIGExOWVjYzRjMWQ5MDY4NTQwNDY2YWQ5ODE1MGZlY2Jh
http://anticoruptie.hotnews.ro/stiri-anticoruptie-20441754-dosarul-turceni-rovinari-cum-putea-complexul-energetic-oltenia-actioneze-parte-civila-impotriva-directorului-general-laurentiu-ciurel-dar-anaf-impotriva-premierului.htm
http://anticoruptie.hotnews.ro/stiri-anticoruptie-20441754-dosarul-turceni-rovinari-cum-putea-complexul-energetic-oltenia-actioneze-parte-civila-impotriva-directorului-general-laurentiu-ciurel-dar-anaf-impotriva-premierului.htm
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Procesul se afla abia la inceput, luni, 21 septembrie, avand loc primul termen in dosar, acesta fiind 

in procedura de camera preliminara, faza in care se verifica daca rechizitoriul a fost intocmit corect. 

In acest dosar, ANAF si Complexul Energetic Oltenia figureaza in acest moment ca parti civile. 

Practic, acestea sunt partile care trebuie sa recupereze prejudiciile constatate de procurorii DNA.  

Transgaz şi Transelectrica trec Prutul 

Premierul Victor Ponta a anunţat că ministrul Economiei, Mihai Tudose, a prezentat în şedinţa 

comună de guvern dintre România şi Republica Moldova scrisori de intenţie din partea companiilor 

Transelectrica şi Transgaz de implicare în procesele de privatizare şi dezvoltare în Rep. Moldova.  

„Ministrul Economiei, dl Tudose, a prezentat scrisori de intenţie clare din partea companiilor 

româneşti Transelectrica, Transgaz privind implicarea acestora în procesele de privatizare şi de 

dezvoltare din Republica Moldova. Companiile româneşti care au trecut prin procesele de 

restructurare, de modernizare, au fost listate la bursă, au resursele financiare necesare – pentru 

că, aşa cum ştiţi, banii de la listări nu i-am luat la buget şi i-am lăsat în companiile respective – pot 

să-şi ducă la îndeplinire programul de investiţii în Republica Moldova”, a afirmat Ponta, conform 

Agerpres, într-o conferinţă comună cu omologul său moldovean Valeriu Streleţ. 

La rândul său, oficialul de la Chişinău a afirmat că interesul companiilor româneşti de a participa 

la dezvoltarea sistemului energetic din Republica Moldova va permite ţării sale „să iasă din cercul 

vicios al dependenţei de o singură sursă de furnizare a acestor resurse energetice şi să se 

debaraseze de calitatea de ostatic al unui sistem care de mult este învechit”. (n.r. – cel mai 

probabil, Valeriu Streleţ se referă la Federaţia Rusă, cel mai mare furnizor de gaze naturale, prin 

Gazprom; energia electrică consumată în Moldova de peste Prut este produsă majoritar la 

termocentrala Cuciurgan, din Transnistria, deţinută de un alt colos rus, RAO UES, un fel de 

Gazprom al energiei electrice pentru Rusia). 

Chinezii vor controla si o parte din energia pe carbune, nu doar nucleara: Centrala pe care 

ar urma sa o construiasca o companie chineza cu CE Oltenia va inlocui grupurile energetice 

vechi  

Noua centrala energetica pe care o va construi o companie chineza, China Huadian Engineering, 

ca urmare a unor intelegeri cu Guvernul Romaniei si Complexul Energetic Oltenia, "ar trebui sa 

inlocuiasca capacitatile existente a caror durata de viata este expirata si a caror tehnologie ce 

apartine anilor '70 este depasita", se arata intr-un raspuns al Complexului Energetic Oltenia 

transmis in urma unei solicitari a HotNews.ro. Astfel, in cazul in care centrala va fi construita, 

chinezii vor controla o mare parte din productia de energie din Romania. In perioada urmatoare, 

CE Oltenia si compania chineza vor infiinta o societate mixta, Huadian Oltenia Energy SA, care ar 

urma sa se ocupe de construirea centralei de 600 MW, lucrarile fiind estimate la 850 milioane euro. 

Insa in ciuda contributiei semnificative a partii romane, chinezii vor detine 91% din actiunile 

companiei mixte. Reamintim ca tot o companie chineza va construi si reactoarele 3 si 4 de la 

Cernavoda. Vezi ce spune CE Oltenia. 

Potrivit unor informatii publicate recent de Profitul.ro, care citeaza in exclusivitate dintr-un 

memorandum aprobat de Guvern, compania mixta cu actionar roman nesemnificativ va contracta 

un imprumut bancar in valoare de peste 574 milioane euro. Imprumutul va fi garantat cu active ale 

Complexului Energetic Oltenia. Mai mult, va fi achizitionat si un teren apartinand SC 

Energoconstructia Filiala Bucuresti SA pentru garantarea imprumutului. Intrebati ce se va intampla 

http://www.focus-energetic.ro/transgaz-si-transelectrica-trec-prutul-29001.html
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-20443893-chinezii-vor-controla-parte-din-energia-carbune-nu-doar-nucleara-centrala-care-urma-construiasca-companie-chineza-oltenia-inlocui-grupurile-energetice-vechi.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-20443893-chinezii-vor-controla-parte-din-energia-carbune-nu-doar-nucleara-centrala-care-urma-construiasca-companie-chineza-oltenia-inlocui-grupurile-energetice-vechi.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-20443893-chinezii-vor-controla-parte-din-energia-carbune-nu-doar-nucleara-centrala-care-urma-construiasca-companie-chineza-oltenia-inlocui-grupurile-energetice-vechi.htm
http://www.profit.ro/must-read/exclusiv-ce-oltenia-si-china-huadian-engineering-vor-sa-imprumute-de-la-banci-574-mil-euro-pentru-a-construi-noul-grup-de-la-termocentrala-rovinari-14466521
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in cazul in care bancile ar trece la executarea acestor bunuri ale CE Oltenia, reprezentantii acesteia 

au raspuns ca investitorul se obliga sa plateasca daunele directe suferite. "In documentele 

incheiate anterior datei de inregistrare a societatii mixte Huadian Oltenia Energy SA (HOE) a fost 

reglementat modul de participare a investitorului la capitalul social si la finantarea proiectului, din 

perspectiva modalitatii de garantare a finantarilor contractate de la Terti Imprumutatori. In situatia 

executarii de catre Tertii Imprumutatori a garantiilor ce vor fi constituite asupra activelor, investitorul 

se obliga sa plateasca Complexului Energetic Oltenia daunele directe suferite", sustine Complexul 

Energetic Oltenia in raspunsul transmis HotNews.ro. Reprezentantii companiei mai spun ca CE 

Oltenia va contribui cu o parte redusa de active. Exemple: infrastructura ramasa disponibila si 

neutilizata la ora actuala, dupa scoaterea din functiune a unei puteri de 400 MW (2x200 MW), 

infrastructura de alimentare cu apa rece, statia de concasare nr.3 cu dotarile aferente, 

Societatea mixta Huadian Oltenia Energy SA va avea sediul in Rovinari, in cadrul careia vor lucra 

un nr. de 150 de angajati. Initial, chinezii vor avea un aport de cel putin 30% din totalul capitalului 

social necesar realizarii investitiei, urmand sa asigure apoi restul finantarii. 

Hidroelectrica râvnește la parcurile eoliene ale CEZ și Verbund 

Hidroelectrica are bani și dorește să facă investiții în regenerabile. Un buget de 300 milioane de 

euro a fost repartizat/păstrat pentru astfel de investiții, chiar dacă acționarii s-au pronunțat 

împotrivă 

Surse de pe piața energiei ne-au declarat că șefii de la Hidroelectrica și-au exprimat interesul 

pentru a achiziționa un parc eolian de la CEZ sau Verbund. Au fost întâlniri între reprezentanții 

companiilor vizate, Hidroelectrica având pregătite oferte de preț , dar nu s-au purtat negocieri, atât 

CEZ, dar mai ales Verbund nedorind să vândă în acest moment, potrivit surselor apropiate celor 

trei societăți. Strategia de identificare și analiză a oportunităților de investiții în sectorul 

regenerabilelor nu a fost aprobată de acționarii Hidroelectrica, motiv pentru care demersurile de 

achiziție sau/și realizare de capacități noi de producție din alte surse regenerabile (eolian, solar, 

biomasă) au fost stopate, însă se dorește reluarea acestora. Unul dintre cei mai importanți 

investitori în domeniul energiei regenerabile – Verbund este prezent în România cu centrale 

eoliene în zona Rahman-Casimcea, jud. Tulcea. Reprezentanții companiei nu au anunțat – oficial 

– că au planuri de vânzare, chiar dacă anul trecut a fost încheiat cu pierderi, aceeași situație 

înregistrându-se și în acest an. Veniturile Verbund în România au scăzut urmare a intervențiilor 

autorităţilor pe piaţa certificatelor verzi şi surplusului masiv de certificate. 

După 25 de ani în care doar şi-a vândut întreprinderile  

Statul se întoarce în forţă pe piaţă: poate înfiinţa companii şi poate participa la majorări de capital 

Guvernul a aprobat ieri o ordonanţă de urgenţă care autorizează statul să înfiinţeze companii de 

stat, să participe la capitalul social al unor societăţi existente sau nou înfiinţate sau la majorarea 

capitalului social al societăţilor la care este acţionar.  

Adoptarea ordonanţei marchează, simbolic deocamdată, reîntoarcerea statului în piaţă după zeci 

de ani în care singurul mandat a fost: „Vindeţi!“. Statul va putea, de pildă, să cumpere acţiuni 

Petrom vândute de Fondul Proprietatea, ceea ce nu poate face pe legislaţia curentă. 

http://www.investenergy.ro/hidroelectrica-ravneste-la-parcurile-eoliene-ale-cez-si-verbund/
http://www.zfcorporate.ro/burse-fonduri-mutuale/statul-se-intoarce-in-forta-pe-piata-poate-infiinta-companii-si-poate-participa-la-majorari-de-capital-14743453
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Analistul financiar Ionel Blănculescu, fost şef al AVAB şi apoi ministru al controlului în guvernul 

Năstase, spune că, atâta vreme cât susţinem că între stat şi mediul privat nu trebuie să existe nicio 

diferenţă, este firesc ca statul să aibă la îndemână aceleaşi instrumente ca şi mediul privat. 

„Este o chestiune pozitivă pentru că şi companiile astea de stat care au acum management 

profesionist au nevoie să aibă la dispoziţie tot instrumentarul. Pe de altă parte, discutam recent cu 

un investitor un aspect: de ce nu putem avea şi în România companii pe modelul CEZ? Acestea 

sunt aspectele pozitive.“ 

Blănculescu adaugă însă că o astfel de lege trebuie atent aplicată astfel încât, în cazul majorărilor 

de capital prin preluarea de creanţe (conversia datoriilor în acţiuni), de pildă, acest lucru să se facă 

numai la valoarea de piaţă pentru a nu se repera greşelile din trecut când prin majorări de capital 

astfel realizate s-au anulat de fapt datorii, pentru că acţiunile nu valorau nimic. 

În urma aprobării ordonanţei, statul, prin Ministerul Energiei, poate ar putea să cumpere, de 

exemplu, acţiuni Petrom pe care Fondul Proprietatea le vinde în cadrul listării de la Londra. 

„Nu avem de gând deocamdată să cumpărăm (acţiuni Petrom, unde statul mai deţine 20% din 

acţiuni – n. red.), dar, dacă am vrea, am putea (în urma adoptării ordonanţei de urgenţă de ieri – 

n. red.)“, a explicat ministrul energiei Andrei Gerea. 

CE Oltenia incearca sa ne convinga ca exportam energie verde si importam energie mai 

scumpa din Ungaria 

Problema exporturilor si importurilor de energie electrica, dupa cuplarea pietelor dintre Romania, 

Ungaria, Cehia si Slovacia continua sa ascunda multe necunoscute. Energy-Center a incercat, in 

premiera sa desluseasca mecanismele pietei si mai ales ce se intampla pe relatia de export direct. 

Iata ca, in continuarea demersului nostru, Complexul Energetic Oltenia vine si el cu o analiza 

bazata pe graficele Transelectrica, prin care demonstreaza ca argumentele Autoritatii Nationale 

de Reglementare in domeniul Energiei privind cresterea exporturilor dupa cuplarea pietelor nu 

coincid cu datele publicate de catre Transelectrica. Mai mult, reprezentantii CE OLtenia continua 

sa afirme ca exportamm energie ieftina (regenerabila si hidro) si importam de la unguri energie 

mai scumpa, chiar daca pretul pe piata din Romania este mai scazut. 

In articolele noastre precedente am aratat ce se intampla pe o alta relatie de export a energiei, 

respectiv Romania-Bulgaria si, eventual Turcia, unde nici macar nu cunoastem preturile la care se 

vinde energia. Scurta analiza realizata de catre expertii de la CE Oltenia ne pune pe ganduri si 

ridica in continuare tot mai multe semne de intrebare. Redam mai jos concluziile celor de la 

Complexul Energetic, cu precizarea ca una dintre marile nemultumiri ale acestei companii este 

legata de faptul ca are interdictie de a exporta direct energia electrica produsa (o parte din ea), in 

ciuda faptului ca are infiintata si o companie de traning. 

SITUATIA EXPORTULUI DE ENERGIE ELECTRICA PREZENTATA DE TRANSELECTRICA 

CONTRAZICE AFIRMATIILE ANRE 

Din graficul de mai jos (prezentat de Transelectrica la sedinta Consiliului Consultativ al Pietei Angro 

de Energie) se poate face cu usurinta o comparatie intre cantitatile de energie exportate in 

perioade similare ale anilor 2014 si 2015. 

http://www.zf.ro/wikizf/omv-petrom-s-a-8068381
http://energy-center.ro/piata-energiei-din-romania/ce-oltenia-incearca-sa-ne-convinga-ca-exportam-energie-verde-si-importam-energie-mai-scumpa-din-ungaria/
http://energy-center.ro/piata-energiei-din-romania/ce-oltenia-incearca-sa-ne-convinga-ca-exportam-energie-verde-si-importam-energie-mai-scumpa-din-ungaria/
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Se observa ca exportul este mai mare in anul 2015 fata de anul 2014 numai in lunile in care 

hidraulicitatea si vantul au valori crescute. Incepand cu luna mai, respectiv in perioada caniculara 

a anului si, implicit in perioada secetoasa, exportul de energie electrica a scazut, avand valori sub 

cele din aceeasi perioada a anului trecut. 

 

 

1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

OPCOM 
 

 Preturi inregistrate pe PZU 

Preţuri şi volume 01.09 02.09 03.09 04.09 05.09 06.09 07.09 

Preţ mediu [Lei/MWh] 186,57 208,63 230,65 238,72 189,68 83,32 219,13 

Pret Piata de Echilibrare          
 (450 Lei +pret PZU) 

636,57 658,63 680,65 688,72 639,68 533,32 669,13 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

59.551 57.758 56.624 57.176 57.803 53.504 53.887 

 

Preţuri şi volume 08.09 09.08 10.09 11.09 12.09 13.09 14.09 

Preţ mediu [Lei/MWh] 220,67 226,72 177,04 179,58 155,24 176,66 199,70 

Pret Piata de Echilibrare          
 (450 Lei +pret PZU) 

670,67 676,72 627,04 629,58 605,24 626,66 649,70 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

63.069 62.233 60.089 59.452 55.547 52.403 54.962 

 

Preţuri şi volume 15.09 16.09 17.09 18.09 19.09 20.09 21.09 

Preţ mediu [Lei/MWh] 222,18 216,25 199,91 226,24 193,99 176,82 184,04 

Pret Piata de Echilibrare          
 (450 Lei +pret PZU) 

672,18 666,25 649,91 676,24 643,99 626,82 634,04 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

54.571 56.574 57.535 56.529 59.934 55.633 58.602 

 

Preţuri şi volume 22.09 23.09 24.09 25.09 26.09 27.09 28.09 

Preţ mediu [Lei/MWh] 185,96 209,26 190,84 180,40 177,80 146,19 111,36 

Pret Piata de Echilibrare          
 (450 Lei +pret PZU) 

635,96 659,26 640,84 630,40 627,80 596,19 561,36 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

63.164 60.545 65.529 61.150 59.557 55.719 60.439 
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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 


