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RESURSELE DE ENERGIE PRIMARĂ  ÎN PERIOADA         
1.I- 31.I.2023   

 
▪ În perioada 1.I-31.I.2023, resursele de energie primară au scăzut cu 4,4%, iar cele de energie 

electrică au scăzut cu 0,3% față de perioada 1.I-31.I.2022. 

 
 

Principalele resurse de energie primară, în perioada 1.I-31.I.2023, au totalizat 2700,3 mii tone 
echivalent petrol1 (tep), în scădere cu 123,3 mii tep faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.  
 
Producţia internă a însumat 1579,2 mii tep, în creștere cu 21,0 mii tep (+1,3%) faţă de perioada                       
1.I-31.I.2022, iar importul a fost de 1121,1 mii tep, în scădere cu 144,3 mii tep (-11,4%) 
 

Principalele resurse de energie primară  
- date provizorii - 

                                                                                                                                                                               mii tone echivalent petrol  

 

1.I-31.I.2023 
1.I-31.I.2023 față de 1.I-31.I.2022 

Diferenţe (±) - % - 

Total Producţie Import Total Producţie Import Total Producţie Import 

Resurse – total 2700,3 1579,2 1121,1 -123,3 +21,0 -144,3 95,6 101,3 88,6 

din care:          

Cărbune net 213,2 200,9 12,3 -80,2 -28,5 -51,7 72,7 87,6 19,2 

Ţiţei 1019,2 243,0 776,2 +156,6 -10,5 +167,1 118,2 95,9 127,4 

Gaze naturale 
utilizabile 705,6 661,3 44,3 -208,5 +46,0 -254,5 77,2 107,5 14,8 

Energie 
hidroelectrică, 
eoliană,solară, 
caldură nucleară, 
şi energie 
electrică din 
import 

512,3 474,0 38,3 +3,6 +14,0 -10,4 100,7 103,0 78,6 

Produse 
petroliere din 
import 

249,7 _ 249,7 +54,7 _ +54,7 128,1 _ 128,1 

Datele tabelului în format xls 

                                                 
1 Combustibil convenţional cu puterea calorifică de 10000 Kcal/Kg. 
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În această perioadă, resursele de energie electrică au fost de 6036,7 milioane kWh, în scădere cu 16,2 
milioane kWh faţă de perioada corespunzătoare a anului 2022. 
 

Producţia din termocentrale a fost de 1991,7 milioane kWh, în scădere cu 77,1 milioane kWh (-3,7%). 
Producţia din hidrocentrale  a fost de 1579,0 milioane kWh, în creștere cu 301,3 milioane kWh (+23,6%), iar 
cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 1033,4 milioane kWh, în scădere cu 9,5 milioane kWh (-0,9%). 
 
Producţia din centralele electrice eoliene, în perioada 1.I-31.I.2023, a fost de 937,4 milioane kWh, în scădere 
cu 82,3 milioane kWh faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar energia solară produsă în instalaţii 
fotovoltaice în această perioadă a fost de 50,0 milioane kWh, în scădere cu 27,7 milioane kWh faţă de 
perioada corespunzătoare a anului 2022. 
 

Consumul final de energie electrică în această perioadă, a fost de 4304,2 milioane kWh, cu 10,6% mai mic 
faţă de perioada corespunzătoare a anului 2022, iar consumul final de energie electrică în economie a 
scăzut cu 10,9%; iluminatul public a înregistrat o scădere cu 19,1%, iar consumul populaţiei a scăzut cu 9,6%. 
Exportul de energie electrică a fost de 1153,5 milioane kWh, în creștere cu 603,8 milioane kWh. 
Consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a fost de 579,0 milioane kWh, în scădere cu 107,8 milioane 
kWh. 
 

BALANŢA ENERGIEI ELECTRICE 
- date provizorii- 

 
 

 

1.I-31.I.2023 1.I-31.I.2023 faţă de 1.I-31.I.2022 

milioane kWh 
Diferenţe (±) 

- milioane kWh - 
% 
 

Resurse – total 6036,7 -16,2 99,7 
- Producţie 5591,5 +104,7 101,9 
    - în termocentrale clasice 1991,7 -77,1 96,3 
    - în hidrocentrale 1579,0 +301,3 123,6 
    - în centrale nuclearo-electrice 1033,4 -9,5 99,1 
    - în centrale electrice eoliene 937,4 -82,3 91,9 
    - în centrale solare fotovoltaice 50,0 -27,7 64,4 
- Import 445,2 -120,9 78,6 
Destinaţii – total 6036,7 -16,2 99,7 
- Consum final 4304,2 -512,2 89,4 
    - în economie 3156,4 -385,0 89,1 
    - iluminat public 44,0 -10,4 80,9 
    - populaţie 1103,8 -116,8 90,4 
- Consum propriu tehnologic în reţele şi staţii 579,0 -107,8 84,3 
- Export 1153,5 +603,8 209,8 

  Datele tabelului în format xls 
 

Informaţii suplimentare: 

Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi Precizările Metodologice ataşate 
comunicatului pe homepage. 
Informaţii suplimentare se pot obţine din publicaţiile Buletin Statistic  de Industrie (termen de apariţie 20 martie 
2023) și Buletin Statistic  Lunar (termen de apariţie 29 martie 2023)  
Următorul comunicat de presă va apărea joi, 13 aprilie 2023. 
Arhiva comunicatelor de presă: http://www.insse.ro/cms/ro/comunicate-de-presa-view 
Direcția de Comunicare      
e-mail: biroupresa@insse.ro   Tel: +4021 3181869  
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