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INS: Consumul de energie electrica, în scadere cu 4,4% la 30 iunie
Productia interna de energie a scazut, în primul semestru din 2022, cu aproape 500.000 tone echivalent
petrol (tep), comparativ cu intervalul similar din anul precedent, în timp ce consumul de energie electrica
s-a diminuat cu 4,4%, conform datelor publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS).
Statistica oficiala releva faptul ca, la 30 iunie 2022, resursele de energie primara au scazut cu 2%, iar cele de
energie electrica cu 5,6%, fata de acelasi interval din 2021.
Principalele resurse de energie primara au totalizat 16,283 milioane tone tep, în scadere cu 334.100 tep, raportat la
primele sase luni ale anului trecut.
De asemenea, de la an la an, productia interna a însumat 8,788 milioane tep, în scadere cu 499.100 tep, importul a
fost de 7,495 milioane tep.
Resursele de energie electrica s-au ridicat la 32,293 milioane kWh (-1,927 milioane kWh).
Potrivit sursei citate, productia din termocentrale a fost de 10,587 miliarde kWh, în scadere cu 111,8 milioane
kWh (-1%), în timp ce productia din hidrocentrale a înregistrat 7,702 miliarde kWh (-2,798 milioane kWh,
-26,7%), iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 5,194 miliarde kWh, în scadere cu 123,6 milioane kWh
(-2,3%).
Totodata, în primul semestru al anului în curs, productia din centralele electrice eoliene a fost de 4,009 miliarde
kWh, în crestere cu 597 milioane kWh fata de aceeasi perioada a anului precedent, iar energia solara produsa în
instalatii fotovoltaice în aceasta perioada a fost de 954,3 milioane kWh, în crestere cu 85,5 milioane kWh.
Consumul final de energie electrica, în perioada analizata, a fost de 26,372 miliarde kWh, cu 4,4% mai mic fata
de perioada corespunzatoare a anului 2021, în timp ce consumul final de energie electrica în economie a scazut cu
3,7%. În acelasi timp, iluminatul public a înregistrat o crestere cu 12,3%, iar consumul populatiei a scazut cu
7,3%.
Exportul de energie electrica a fost de 3,078 miliarde kWh, în scadere cu 508,4 milioane kWh, în timp ce
consumul propriu tehnologic în retele si statii a fost de 2,842 miliarde kWh (-197,1 milioane kWh).
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