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ACTIVITATEA MET

SERVICII TEHNICE ȘI

PROIECTE SPECIALE

PARTE RESPONSABILĂ

CU ECHILIBRAREA

TRANZACȚIONARE EN-GROSS

GAZE NATURALE

TRANZACȚIONARE EN-GROSS

ENERGIE ELECTRICĂ

FURNIZARE GAZE NATURALE

FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ
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ACTIVITATEA MET

TRANZACȚIONARE EN-GROSS ENERGIE ELECTRICĂ

Peste 3 TWh tranzacționați anual

Peste 200 GWh tranzacționați în interconexiuni de capacitate

Echipă dedicată pentru tranzacționare

Echipă dedicată pentru prognozarea prețurilor forward

Urmărirea continuă a piețelor internaționale de energie

Prezență pe toate piețele administrate de OPCOM

TRANZACȚIONARE EN-GROSS GAZE NATURALE

Peste 4 TWh tranzacționați anual

Implicare activă la nivel de zi pe piețele centralizate

Parteneriate pe termen lung cu producătorii din România

Licență de trading în țările învecinate

PARTE RESPONSABILĂ CU ECHILIBRAREA

Compensare activă și avantajoasă a dezechilibrelor

Oferte competitive în condiții contractuale favorabile

Program informatic dedicat

Echipă de specialiști disponibilă 24/7

Predictibilitate financiară și operațională

SERVICII TEHNICE ȘI PROIECTE SPECIALE

Implementare de sisteme de telecitire la locurile

de consum ale partenerilor

35% din cantitatea de energie electrică telegestionată

în timp real

Audit energetic

Implicare în proiecte speciale alături

de partenerii noștri
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INDICATORI CHEIE

>5.000
4locuri de consum

9,24%
1cotă de piață energie electrică

9,04%
2cotă de piață gaze naturale

al III-lea
1cel mai mare furnizor de energie electrică

a III-a
cea mai mare parte responsabilă cu echilibrarea

al IV-lea
2cel mai mare furnizor de gaze naturale

1 - pe piața concurențială cu amănuntul la consumatorul final, alții decât auto-consumatorii, conform ANRE la nov-18; 2 - pe piața en-gross, alții decât producătorii, conform ANRE la oct-18;

3 - estimată pentru 2019; 4 și general – cumulat MET Romania Energy SA și MET RO NRG SRL (fostă RWE Energie SRL)

1.400 mil. lei
3cifră de afaceri

>2.500
4clienți
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EVOLUȚIA MET
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EVOLUȚIA CONSUMULUI NAȚIONAL 

ȘI A PREȚULUI ENERGIEI LA CONSUMATORUL FINAL
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EFICIENȚĂ LA ÎNDEMÂNA PARTENERILOR NOȘTRI 

CONCEPTUAL
Educația, informarea și conștientizarea problemelor cu care ne

confruntăm azi reprezintă cumulul de factori care poate conduce

decisiv la îmbunătățirea gradului de eficiență energetică.

ECONOMIC
Beneficiile aduse de îmbunătățirea eficienței energetice reprezintă în

special motivul pentru care consumatorii decid să nu se limiteze la

măsurile impuse, ci să aducă un plus de valoare prin măsuri

adiționale.

TEHNIC
Componenta tehnică a eficienței energetice este cea care poate

contribui în mare măsură la atingerea obiectivelor impuse sau setate

de către fiecare consumator.
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ELEMENTE DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ DISPONIBILE PARTENERILOR NOȘTRI 

• Contorizare inteligentă pentru urmărirea și 

eficientizarea consumului

• Mentenanță predictivă pentru identificarea 

măsurilor anterior necesității efective a intervenției

• Gestionarea dezechilibrelor dintre prognoza de 

consum și volumul de energie efectiv consumată

• Implicare în proiecte speciale (audit energetic, 

consultanță de specialitate, studii de fezabilitate 

pentru centrală în cogenerare)

• Stabilitate a costurilor pe întreaga 

durată contractuală

• Predictibilitate a bugetului de 

cheltuieli cu energia electrică/ 

gazele naturale

• Personalizare a serviciilor pentru 

eficientizarea economică

• Schimburi de experiență cu alți 

parteneri

• Conștientizare a importanței prin 

costuri individuale corecte

• Grijă față de mediu cu 

N a t u r e P o w e r , certificat TUV
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SERVICII TEHNICE ȘI PROIECTE SPECIALE

• Soluții de audit energetic

• Soluții de reducere a consumului de energie

• Implementare de proiecte de optimizare a costurilor

• Implementare de sisteme de telecitire la locurile de consum ale partenerilor

• Monitorizare continuă a consumului de energie electrica

• Consultanță in vederea optimizarii consumului de energie electrică

• Peste 150 de consumatori și producători de energie regenerabilă gestionați în timp real

• Implicare în proiecte speciale alături de partenerii noștri

• Singurul furnizor din Romania certificat TUV Rheinland pentru produsul N a t u r e P o w e r ,

energie electrică produsă din 100% surse regenerabile



Disclaimer: Această prezentare este furnizată exclusiv pentru examinarea unei potențiale relații de afaceri. MET Romania Energy SA sau orice alte entități afiliate MET Group nu oferă nicio

reprezentare sau garanție, expresă sau implicită, cu privire la exactitatea sau caracterul complet al prezentării, și nimic din acestea nu este sau nu va fi invocat ca o promisiune sau

reprezentare, trecută sau viitoare. Această prezentare nu are intenția de a conține toate informațiile care ar putea fi necesare pentru a evalua o relație potențială de afaceri și fiecare beneficiar ar

trebui să efectueze propria analiză independentă a informațiilor conținute sau menționate aici.

© aprilie 2019 MET Romania Energy SA. Toate drepturile rezervate. MET și sigla MET Group sunt mărci comerciale și mărci de servicii ale MET Holding AG sau ale companiilor sale afiliate și

sunt utilizate și înregistrate în mai multe țări.

MET Romania Energy SA
93-95 Emanoil Porumbaru, 1st floor, 1st district, 011424 Bucharest, Romania

Office: +40 21 3030600

Fax: +40 21 3030602

E-mail: info.metro@met.com

Web: www.MET.com


