BRIEFING NOTE
We would like to inform you that the current status of the Romanian Power Grid System has been
characterized by a substantial consumption increase due to extreme cold temperatures and a reduced
level of power reserves caused by a combination of simultaneous factors – difficulties met in coal delivery
towards power plants which entailed low quantities of coal in storages, and unusually minimum water flow
levels on the main rivers with hydropower capabilities, especially on the Danube river.
Due to these circumstances, the Romanian Government has adopted the Government Decision no.
10/13.01.2017, effective between 16.01.2017 and 15.02.2017. This Decision empowers Transelectrica to
gradually apply a set of technical measures to preserve the National Electrical Grid System safety and
security. These measures include the partial or total decrease of the available transmission capacities for
electricity exports, applying electricity export curtailments and even controlled consumption reductions if
the situation would deteriorate further.
If the situation would require such technical decisions, we shall notify you about triggering them with
minimum 24 hours in advance.

INFORMARE
Dorim sa vă informăm că starea actuală a Sistemului Electroenergetic din România este caracterizată de
o creștere semnificativă a consumului de energie electrică rezultat al temperaturilor foarte scazute și un
nivel redus al rezervelor de putere cauzat de un cumul simultan de factori - dificultăți în exploatarea și
transportul cărbunelui care au condus la diminuarea stocurilor de cărbune -, și debite reduse de apă pe
principalele râuri utilizate în producția de energie hidroelectrică, în special pe Dunăre.
În aceste condiții, Guvernul României a adoptat Hotărârea de Guvern nr. 10/13.01.2017, cu valabilitate în
perioada 16.01.2017 – 15.02.2017. Hotarârea de Guvern mandatează C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. să
aplice gradual un set de măsuri care să mențină securitatea Sistemului Electroenergetic Național. Aceste
măsuri includ limitarea sau reducerea totală a capacităților disponibile de transport pentru export, reduceri
în cazul exporturilor și, în caz extrem, limitarea consumului de energie electrică pentru unii consumatori
industriali.
Daca va fi cazul, cu minim 24 de ore înainte de punerea în aplicare a fiecărei măsuri se vor face informări
legate de măsurile care urmează a fi implementate.

