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INTERN  

Electrica are de recuperat 36 milioane lei de la Transenergo 
1 februarie 2017 

Compania Electrica, care deţine trei din cele opt distribuţii regionale de electricitate din România, a 
admis, ieri, că se aşteaptă să înregistreze pierderi în "etapa turbulentă" pe care o traversează piaţa 
energiei, precizând că are de recuperat 36,3 milioane lei (8,1 milioane euro) de la compania 
Transenergo, care şi-a cerut insolvenţa, şi anticipează că va recupera o parte mică din datorie.   

Surse din piaţa de energie ne-au declarat că revocarea din funcţie a lui Ramiro Angelescu ar avea 
legătură cu expunerea pe care Electrica a avut-o pe Transenergo, dar care era sub limita de risc aprobată 
de Consiliul de Administraţie. Mai multe detalii AICI.  

 
AFEER solicită ANRE să urgenteze analiza şi să anunţe public dacă au existat vinovaţi care au 
creat distorsiuni în piaţa de energie 
1 februarie 2017 

Asociația Furnizorilor de Energie Electrică din România – AFEER solicită Autorității Naționale de 
Reglementare în domeniul Energiei – ANRE să urgenteze analiza anunțată privind tranzacții suspecte de 
pe bursa de energie, să identifice cauzele și să anunțe public, conform prevederilor legale, dacă au 
existat distorsiuni și vinovați. 

AFEER consideră că este necesară realizarea unei analize de către Autoritatea Națională de 
Reglementare în domeniul Energiei – ANRE pentru a identifica dacă au existat distorsiuni create în mod 
voit de către anumiți participanți la piața de energie  – traderi, furnizori, producători, se precizează într-
un comunicat al Asociației. “Să nu blamăm o întreagă categorie de participanți la piață fără a avea în 
prealabil toate informațiile. Cerem ANRE să urgenteze analiza anunțată, să identifice cauzele și să anunțe 
public, conform prevederilor legale, dacă au existat „vinovați” care, prin comportamentul lor, au creat 
distorsiuni în piață”, a declarat Ion Lungu, președinte AFEER. Mai multe detalii AICI.  
 

Lipsa de combustibil este cauza principală a exploziei preţului energiei 
1 februarie 2017 

“Lipsa de combustibil este cauza principală a exploziei preţului energiei coroborată cu oprirea unui 
reactor în Slovacia, cu faptul că, pentru prima dată, de mulţi ani, în Grecia a fost o iarnă cu temperaturi 
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scăzute şi că, în jurul nostru, au fost consumuri ridicate, comparativ cu alţi ani”, ne-a declarat Laurenţiu 
Ciurel, fost director general al Complexului Energetic Oltenia.  

Ion Lungu, preşedinte al Asociaţiei Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER), ne-a precizat că 
factorii esenţiali ai crizei energetice au fost legaţi de creşterea consumului, de frig, de lipsa apei în 
Dunăre şi de faptul că această criză nu a fost specifică numai României, ci şi zonei balcanice, dar şi în 
centrul Europei.  

Răzvan Nicolescu, Energy Lead Advisor Deloitte, ne-a declarat: "Este foarte important ca pe piaţa de 
energie electrică să se reinstaleze calmul. Pentru situaţia creată există mai multe cauze. Unele sunt 
conjuncturale (indisponibilitatea unor producători, consum naţional şi regional ridicat, autorităţi prea 
alarmiste, operatori dornici de profituri mari pe termen scurt, etc.), iar altele sistemice (o piaţă 
accidentală ca PZU supradimensionată, prea puţine condiţii la licenţierea furnizorilor şi companiilor care 
fac trading etc.)". Mai multe detalii AICI.  
 

Marii jucători de pe piața energiei - obligați de ANRE să preia clienții, dar și datoriile 
furnizorilor cu probleme 
1 februarie 2017 

Cel puțin doi mari furnizori de pe piața energiei electrice, furnizori de ultimă instanță, Enel Energie S.A. și 
Electrica Furnizare S.A., au fost obligați în prima jumătate a lunii ianuarie de ANRE să preia activitatea de 
furnizare a energiei electrice către clienții aflați până atunci în portofoliul a altor doi furnizori care au 
declarat că nu-și pot respecta contractele, Eco2Energy Choice, respectiv Transenergo Com S.A.. 

Cererea în creștere de energie electrică ca urmare a iernii friguroase a condus la o majorare a prețurilor 
pe piața spot până la nivelul de 650 de lei vinerea trecută, fapt ce a determinat mai mulți furnizori, 
printre care și Transenergo COM S.A, cel de-al patrulea trader de energie din România, să solicite 
intrarea în insolvență. Acestea și-au estimat greșit necesarul de electricitate pentru această perioadă, 
fiind astfel forțate fie să cumpere, dacă-și permiteau, energia suplimentară de pe piața pentru ziua 
următoare a OPCOM, fie să solicite insolvența sau retragerea de pe piață. Mai multe detalii AICI.  

Curtea de Conturi spune că Romgaz şi Petrom mai au de plătit încă un miliard de euro la 
bugetul de stat 
1 februarie 2017 

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM) a stabilit, în perioada 2011 – 2015, în mod incorect 
preţul de referinţă al gazelor naturale, prin urmare redevenţele cuvenite bugetului de stat au fost mai 
mici cu circa 4,6 miliarde de lei, se arată în raportul pe 2015 al Curţii de Conturi, publicat pe site-ul 
instituţiei. Principalii producători de gaze naturale din ţară sunt companiile Romgaz (deţinută de statul 
român) şi OMV Petrom (deţinută de OMV Austria). Astfel, Curtea de Conturi cere, practic, peste un 
miliard de euro de la companiile producătoare de gaze naturale. Mai multe detalii AICI.  
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Ministerul Energiei a convocat întâlnire de analiză a pieței de energie 
2 februarie 2017 

Reprezentanții Ministerului Energiei au convocat pe data de 2 februarie, la sediul ministerului, o întâlnire 
de analiză a pieței de energie, la care au participat oficiali ai Ministerului Economiei, ANRE, Consiliului 
Concurenței, OPCOM și Transelectrica. Robert Tudorache, secretar de stat, consideră oportună 
elaborarea, în scurt timp, a unui raport, care să cuprindă primele concluzii ale anchetei inițiată de ANRE 
și Consiliul Concurenței pe piața energiei pentru ca toate instituțiile responsabile să poată implementa 
politici adecvate pentru restabilirea normalității pe piața de energie din România, dar și pentru 
evitarea  în viitor a unor episoade viitoare, se precizează într-un comunicat transmis de Ministerul 
Energiei. Mai multe detalii AICI.  

OPCOM va transmite ANRE o analiză a comportamentului participanților la PZU până pe 15 
februarie 
2 februarie 2017 

OPCOM  informează că Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei a solicitat o analiză 
a comportamentului participanților la PZU, analiza și concluziile urmând a fi transmise până la data de 15 
februarie 2017. În contextul tranzacțiilor stabilite pe piața spot în luna ianuarie 2017, OPCOM anunță 
opinia publică și participanții la piață că a asigurat corecta funcționare a platformelor de tranzacționare, 
fiind respectate întocmai regulamentele și procedurile în vigoare. 

În toate intervalele orare ale lunii ianuarie au fost ofertate volume de vânzare și cumpărare care au 
asigurat echilibrarea pozițiilor comerciale ale participanților la piață, la prețurile de închidere rezultate, 
reflectând intențiile de ofertare exprimate de participanți, se precizează într-un comunicat transmis de 
OPCOM. Pretul de închidere a pieței este rezultatul ofertelor ferme ale participanților la piața spot 
exprimate prin ofertele introduse de către aceștia în platformele de tranzacționare. Mai multe detalii 
AICI.  

Electrica interesată de CEZ Bulgaria 
2 februarie 2017 

Grupul ceh de utilităţi CEZ AS ia în considerare retragerea de pe piaţa din Bulgaria, o serie de firme din 
România, Franţa şi Turcia fiind interesate de un posibil acord, alături de companii locale care nu au o 
prezenţă importantă în sectorul energetic, a anunţat publicaţia bulgară Capital, transmite Novinite, 
preluată  de Agerpres. Printre firmele interesate de CEZ Bulgaria este şi compania Electrica. Reamintim, 
la mijlocul anului 2014, Electrica a obţinut aproximativ 1,95 miliarde lei (circa 444 milioane euro) din 
oferta publică iniţială (IPO) constând într-o vânzare de acţiuni şi certificate globale de depozit (GDR) şi 
admiterea la tranzacţionare a acţiunilor pe Bursa de Valori Bucureşti şi a GDR-urilor pe Bursa de Valori de 
la Londra. Electrica încearcă să găsescă afaceri în care să investească măcar sumele obţinute din IPO, una 
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dintre variante fiind acţiunile pe care CEZ le deţine în Bulgaria. Mai multe detalii AICI.  

Europa are nevoie de investiţii în energie de aproape 4.000 miliarde de euro 
2 februarie 2017 

Uniunea Europeană are nevoie de investiţii de 379 de miliarde miliarde de euro pe an în perioada 2020 – 
2030 (3.790 miliarde de euro în total) pentru a-şi îndeplini obiectivele energetice legate de climă, a 
declarat vicepreşedintele Comisiei Europene pentru uniune energetică, Maros Sefcovic, transmite DPA, 
preluată de Agerpres.  

Prezentând un raport referitor la progresele UE către o energie curată la un preţ convenabil, Sefcovic a 
explicat că blocul comunitar este în grafic pentru a-şi îndeplini obiectivele fixate în Acordul de la Paris 
destinat combaterii încălzirii climatice. Până în 2030, UE vrea să reducă emisiile de gaze cu efect de seră 
cu 40% faţă de nivelul din 1990. Mai multe detalii AICI.  

Romgaz susţine că a contestat în instanţă opt puncte din raportul Curţii de Conturi 
2 februarie  

Producătorul de gaze Romgaz susţine că a respectat legea privind taxele şi redevenţele plătite, motiv 
pentru care a contestat în instanţă opt puncte din concluziile raportului Curţii de Conturi. Romgaz a făcut 
plăţi nejustificate de 11,2 milioane lei, din care 9,15 milioane lei (echivalent cu 2 milioane euro) către 
persoanele cu funcţii de conducere au reprezentat "spor pentru lucru sistematic peste programul normal 
de lucru, fără ca acest timp să fie demonstrat prin documentele justificative", arată raportul Curţii de 
Conturi pentru anul 2015, publicat pe site-ul instituţiei. Mai multe detalii AICI.  

Întâlniri de analiză a situației SEN la Parlament 
3 februarie  

În perioada imediat următoare, Comisia pentru industrii și servicii va organiza întâlniri cu reprezentanții 
Ministerului Energiei, Ministerului Economiei și Autorității Naționale de Reglementare în domeniul 
Energiei pentru a analiza situația Sistemului Energetic Național, din cursul lunii ianuarie, vulnerabilitățile 
constatate și modificările legislației primare și secundare care se impun. “În urma situației din sistemul 
energetic din cursul lunii ianuarie, unele companii au încercat să manipuleze piața printr-un joc incorect, 
încercând să iasă din contractele existente, abandonându-și clienții furnizorilor de ultimă instanță, 
transferând pierderile companiilor de distribuție a energiei electrice, respectiv transportatorului de 
energie electrică. Aceste acțiuni au făcut ca prețul energiei electrice pe anumite piețe să înregistreze 
creșteri majore într-un interval de timp foarte scurt”, a declarat Iulian Iancu,  președintele Comisiei de 
industrii și servicii, Camera Deputaților. Mai multe detalii AICI.  

Criză în energie | Secretarul de stat se contrazice cu ministrul Energiei 
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3 februarie 2017 

Companiile din domeniul energiei cer autorităţilor urgentarea investigaţiei legate de tranzacţiile 
suspecte de pe bursă. Între timp, cotaţiile încep să scadă, dar situaţia de la minister nu se stabilizează: un 
secretar de stat îl contrazice pe ministrul care anunţa că România nu poate să mai exporte energie, din 
cauza crizei. Preţul energiei pe bursă începe să scadă de la o zi la alta. Pe 1 februarie s-a înregistrat 
valoarea maximă istorică de 680 de lei-MWh, pe doi a scăzut până la 657, iar pe trei cea mai scumpă 
tranzacţie se face la 600 de lei. Mai multe detalii AICI.  

Nuclearelectrica încheie contracte de 53 mil. lei cu Electrica Furnizare 
3 februarie 2017 

Nuclearelectrica (SNN), singurul producător de energie nucleară din România, a semnat pe 31 ianuarie 
un număr de şapte contracte cu Electrica Furnizare în valoare de 53 milioane de lei pentru vânzarea de 
energie electrică angro în perioada 1 aprilie-31 decembrie 2017. 

Ieri pe bursa de la Bucureşti o acţiune SNN se tranzacţiona la 6 lei, în scădere cu 1,3% faţă de şedinţa 
precedentă. Controlată în proporţie de 82,5% de statul român, compnia are o capitalizare bursieră de 1,8 
miliarde de lei. De la începutul anului acţiunile companiei au urcat cu 27% pe fondul unui rulaj de 7,8 
milioane de lei. Listată pe segmentul principal al BVB, compania are depozite plus numerar de 
echivalentul a circa 1,4 mld. lei la 10 instituţii de credit, printre care BCR, BRD, Banca Transilvania, OTP, 
Patria Bank, Citibank şi Eximbank. Mai multe detalii AICI.  

Remus Borza lasă energia pentru mediu 
3 februarie 2017 

Remus Borza va prelua şefia Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din Camera Deputaţilor. Iniţial, 
acesta a fost membru al Comisiei de Industrii şi Servicii. Remus Borza, cunoscut în special ca şef al Euro 
Insol, care că a condus Hidroelectrica pentru aproximativ 4 ani, în timpul procedurii de insolvenţă, a 
devenit membru al Parlamentului din partea ALDE în urma alegerilor generale de anul trecut. Mai multe 
detalii AICI.  

Decizie: Transenergo, unul dintre cei mai mari furnizori și traderi de energie, a intrat în 
insolvență 
3 februarie 2017 
 
Unul dintre cei mai mari furnizori și traderi de energie electrică din România, Transenergo Com, 
controlat de soții Rada și Nelu Coman, cu datorii care au depășit 100 de milioane de euro la finalul anului 
2015, a intrat în insolvență, la propria cerere, anunțată anterior de Profit.ro, acceptată acum de tribunal. 
Compania și-a cerut insolvența înainte ca tribunalul să apuce să decidă în privința cererii formulate în 

mailto:office@crenerg.org
http://www.crenerg.org/
http://www.digi24.ro/stiri/economie/energie/criza-in-energie-secretarul-de-stat-se-contrazice-cu-ministrul-energiei-662396
http://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/nuclearelectrica-incheie-contracte-de-53-mil-lei-cu-electrica-furnizare-16147445
http://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/nuclearelectrica-incheie-contracte-de-53-mil-lei-cu-electrica-furnizare-16147445
http://www.focus-energetic.ro/remus-borza-lasa-energia-pentru-mediu-39626.html
http://www.focus-energetic.ro/remus-borza-lasa-energia-pentru-mediu-39626.html
http://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/
http://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/


           ENERGIA LA ZI – Centrul Român al Energiei 

Publicația III/2017 

 

 
 

ENERGIA LA ZI  

Un serviciu oferit de CRE în exclusivitate membrilor săi 

 

Centrul Român al Energiei (CRE) 

Strada Sofia nr. 6, Etaj 1, Sector 1, București 

office@crenerg.org ; www.crenerg.org  

acest sens, mai devreme, de Met Romania Energy Trade, filiala din România a grupului elvețian MET 
Holding, deținut de grupul ungar MOL, dar care a primit termen abia pentru luna martie. 

O companie care intră în insolvență la propria cerere are mai multe avantaje, precum posibilitatea 
administrării speciale.Transenergo Com, înființată în 2005, a avut un profit în creștere în ultimii ani, 
aceeași evoluție având însă și datoriile. Profitul net al companiei a urcat de la 4,7 milioane de lei în 2011 
la 10,3 milioane de lei în 2012, 12,9 milioane de lei în 2013 și la 12,91 milioane de lei în 2014, scăzând la 
7 milioane de lei în 2015. În același interval, datoriile au urcat de la 168,4 milioane de lei în 2011 la 222,5 
milioane de lei în 2012, la 253,1 milioane de lei în 2013, la 302,6 milioane de lei în 2014 și la 460,3 
milioane de lei în 2015.  

Compania Electrica, care deține trei din cele opt distribuții regionale de electricitate din România, a 
anunțat, marți, că are de recuperat 36,3 milioane lei (8,1 milioane euro) de la Transenergo, dar că 
anticipează că va recupera o parte mică din datorie. Mai multe detalii AICI.  

Aproape 84% din bugetului ministerului Energiei merge la Iernut 
3 februarie 2017 

Bugetul ministerului Energiei va reprezenta, în 2017, 0,057% din PIB, potrivit propunerii Executivului, 
transmisă pentru dezbateri în Parlament. Suma totală este de 467 milioane de lei, mai puțin cu 210 
milioane decât în 2016. 

Trei dintre principalele obiective finanțate ţin de sectorul minier, dar suma cea mai mare este alocată 
pentru realizarea ciclului combinat cu turbine pe gaz de la Iernut: 

 Reabilitarea și modernizarea blocului 4 de la Rovinari, Complexul Energetic Oltenia (61 de milioane 
de lei) 

 Reabilitarea și modernizarea blocului 7 de la Ișalnița, Complexul Energetic Oltenia (33 de milioane de 
lei) 

 Realizarea Ciclului combinat cu turbine pe gaz de la Iernut, Romgaz (391 de milioane de lei) 
 Revitalizarea producției de Lignit de la Jilt Sud și Roșia de Jiu (14,5 milioane de lei) 

Guvernul a adoptat luni proiectele de lege privind bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat, 
construite cu încadrarea în limita de deficit bugetar de 3% din PIB. Suma alocată investițiilor este de 39,4 
miliarde lei (4,84% din PIB), cu 10 miliarde lei mai mult decât anul trecut, precizează Guvernul. 
Parlamentul a decis ca votul final să aibă loc marţi, în prima parte a zilei, pentru ca proiectul de lege să 
fie apoi trimis preşedintelui pentru promulgare. 

Ministerul Economiei ar putea primi 302 milioane de lei (0,037% din PIB), în creştere cu 119 milioane 
faţă de 2016, iar între principalele obiective finanțate se află finanțarea programului național de 
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cercetare geologică, menit a descoperi noi zăcăminte (5 milioane de lei). Mai multe detalii AICI.  

Raport ANRE: ‚Majorarea preţului energiei se datorează, în principal, scăderii artificiale a PIP, în anii 
2015 şi 2016’ 

6 februarie 2017 

Piaţa de energie electrică a fost caracterizată în luna ianuarie prin creşterea consumului de energie 
electrică, potrivit unui raport al ANRE pentru luna ianuarie. Tot în această perioadă s-au utilizat la maxim 
rezervele de energie din lacurile de acumulare pentru echilibrarea sistemului şi a crescut deficitul 
producţie-consum, deficit ce trebuie asigurat de operatorul pieţei de echilibrare prin dispecerizarea 
grupurilor disponibile şi care se datorează în principal notificărilor incorecte transmise de PRE-uri, 
conform ANRE. În luna ianuarie, energia disponibilă în grupurile dispecerizabile a scăzut, potrivit ANRE, 
din cauza scăderii debitului Dunării la circa 1800 mc/s (minim istoric declarat), reducerii puterii medii 
disponibile a grupurilor nucleare (rezultat al scăderii debitului apei de răcire la centrala de la Cernavodă, 
direct influenţat de nivelul Dunării), stocurilor insuficiente de combustibil în centralele electrice pe 
cărbune, prognozelor deficitare pentru energia electrică livrată de centralele eoliene şi solare, scăderii 
presiunii gazelor naturale în reţeaua de transport ca urmare a creşterii consumului de gaze naturale al 
clienţilor casnici şi industriali, fapt ce limitează debitul de gaze naturale dispecerizat către centralele 
electrice cu producţie pe bază de gaze naturale. Mai multe detalii AICI.  

CEO, mesaj pentru autorităţi: Analiza pieţei de energie, necesară pentru îmbunătăţirea 
legislaţiei 
4 februarie 2017 

Complexul Energetic Oltenia apreciază demersul autorităţilor abilitate de a analiza modul de funcționare 
a pieței de energie electrică, exprimându-și încrederea că aceasta va conduce la îmbunătățirea cadrului 
de reglementare. Ne exprimăm încrederea că analiza modului de funcționare a pieței de energie 
electrică, cât și a modului în care această piață a răspuns condițiilor extreme, va conduce la un progres al 
actualului cadru de reglementare ce va armoniza interesele tuturor participanților: furnizori, traderi, 
producători de energie din surse clasice și producători de energie din surse regenerabile, operatori de 
distribuție și transport și, nu în ultimul rând, consumatori, se precizează într-un  comunicat al CE Oltenia. 
Mai multe detalii AICI.  

Insolvențele ELCEN și RADET sunt gestionate "la pachet". Statul i-a mai plătit ELCEN o rată la 
Societe Generale 
6 februarie 2017 

Insolvențele celor două companii de care depinde căldura și apa caldă a bucureștenilor, ELCEN și RADET, 
sunt gestionate în mod coordonat de administratorii celor două entități, potrivit unui document al 
ELCEN, cel mai probabil în perspectiva unei posibile viitoare fuziuni, prevăzută de altfel în programul de 
guvernare al actualului Guvern PSD-ALDE și evocată anterior și de primarul general al Capitalei, Gabriela 
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Firea.  

"Administratorul judiciar (al ELCEN, KPMG Restructuring – n.r.) a purtat discuții și a organizat întâlniri cu 
reprezentanții RADET București, prin administratorul său special (Sorin Chiriță – n.r.) și administratorul 
său judiciar (Rominsolv a avocatului Gheorghe Piperea – n.r.), pentru a explora și alinia strategiile de 
reorganizare ale celor două entități: RADET București RA și Electrocentrale București SA. Reprezentanții 
celor două entități vor continua să lucreze pe cât posibil la o soluție comună de reorganizare a celor 
două entități", se afirmă în documentul citat. Mai multe detalii AICI.  

ANRE a descoperit că stocurile de cărbune din termocentrale au fost insuficiente în ianuarie 
6 februarie 2017 

Piața de energie electrică a fost caracterizată în luna ianuarie prin creșterea consumului de energie 
electrică și prin utilizarea la maxim a rezervelor de energie din lacurile de acumulare pentru echilibrarea 
sistemului, arată o prezentare a Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) 
privind evoluția prețului orar al Pieței pentru Ziua Următoare (PZU) în luna ianuarie. 

Prețurile pe piața spot a bursei de energie OPCOM au depășit, în luna ianuarie, aproape zilnic, niveluri 
record, care au ajuns până la 680 lei/MWh, de peste două ori mai mari decât în primele zile ale anului. 
Stocurile de combustibil în centralele electrice pe cărbune au fost insuficiente, mai arată ANRE. 
Totodată, au existat prognoze deficitare pentru energia electrică livrată de centralele eoliene și solare. 
Mai multe detalii AICI.  

 

ANRE: Nu a existat manipulare, furnizorii au avut management inadecvat 
7 februarie 2017 

Pe piața pentru ziua următoare (PZU) nu există participanţi dominanţi, iar funcţionarea interconectată a 
eliminat practic  posibilităţile de manipulare a acestei pieţe, susțin oficialii organismului de reglementare 
a pieței, ANRE, într-o analiză asupra creșterii nejustificate a prețului energiei din luna ianuarie. 

Autoritatea afirmă astfel că nu ”manipularea” pieței este cauza pentru care prețul energiei a atins cote-
record în luna ianuarie la bursa administrată de operatorul pieței de electricitate și gaze (OPCOM). 
Potrivit raportului realizat de oficialii ANRE, aceștia susțin că motivele reale țin de un cumul de factori, 
printre care denunţarea unor contracte, comportamentul jucătorilor, precum şi de lipsa  stocurilor. 

”La creşterea preţului pe PZU a contribuit şi managementul  inadecvat al furnizorilor”, se arată în analiza 
ANRE.“La PZU (Piața pentru Ziua Următoare, piața spot — n.r.) nu există participanți dominanți, iar 
funcționarea interconectată a eliminat practic posibilitățile de manipulare a acestei piețe”. Mai multe 
detalii AICI.  

mailto:office@crenerg.org
http://www.crenerg.org/
http://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/exclusiv-insolventele-elcen-si-radet-sunt-gestionate-la-pachet-statul-i-a-mai-platit-elcen-o-rata-la-societe-generale-16613846
http://www.profit.ro/must-read/anre-a-descoperit-ca-stocurile-de-carbune-din-termocentrale-au-fost-insuficiente-in-ianuarie-16616604
http://www.profit.ro/must-read/anre-a-descoperit-ca-stocurile-de-carbune-din-termocentrale-au-fost-insuficiente-in-ianuarie-16616604
http://www.energynomics.ro/ro/anre-prezinta-primele-cauze-ale-pretului-mare-la-energie-de-pe-bursa/
http://www.energynomics.ro/ro/anre-prezinta-primele-cauze-ale-pretului-mare-la-energie-de-pe-bursa/


           ENERGIA LA ZI – Centrul Român al Energiei 

Publicația III/2017 

 

 
 

ENERGIA LA ZI  

Un serviciu oferit de CRE în exclusivitate membrilor săi 

 

Centrul Român al Energiei (CRE) 

Strada Sofia nr. 6, Etaj 1, Sector 1, București 

office@crenerg.org ; www.crenerg.org  

OPCOM susține că a asigurat corecta funcționare a platformelor de tranzacționare a energiei 
electrice 
7 februarie 2017 

Societatea Comercială Operatorul Pieței de Energie Electrică – OPCOM S.A. susține că a asigurat corecta 
funcționare a platformelor de tranzacționare, anunțând totodată că, până la data de 15 februarie, va 
transmite o analiză Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) referitoare la 
comportamentul participanților la piața de energie pentru ziua următoare (PZU). 

Poziția OPCOM pare similară celei exprimate într-un raport ANRE, care susține că “PZU a funcționat în 
regim cuplat toată luna ianuarie 2017, iar OPCOM nu a semnalat evenimente sau posibile suspiciuni de 
comportament inadecvat al participanților la PZU: producători, operatorul de transport, distribuitori, 
furnizori și nu în ultimul rând traderi. Toți participanții se pot înregistra cu oferte de cumpărare și/sau cu 
oferte de vânzare pe PZU”. Raportul ANRE ar putea fi unul realizat pe baza analizei OPCOM, care a primit 
de la ANRE solicitarea de a elabora un raport în prima zi a lunii februarie. Mai multe detalii AICI.  

ANRE vrea să interzică participarea la licitații a producătorilor și furnizorilor de electricitate 
care nu-și respectă obligațiile contractuale 
7 februarie 2017 
 
Participanții la licitațiile simultane cu preț descrescător pe piața centralizată pentru serviciul universal 
(PCSU), de pe OPCOM, care nu-și respectă obligațiile contractuale față de furnizorii de ultimă instanță, 
vor avea interdicție la vânzarea de energie electrică în următoarele trei sesiuni ale respectivei piețe. 
Interdicția este prevăzută într-un proiect al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energie 
(ANRE) de modificare a Ordinul președintelui ANRE nr. 65/2014 pentru aprobarea Regulamentului de 
organizare și desfășurare a a licitațiilor simultane cu preț descrescător pe piața centralizată pentru 
serviciul universal. Mai multe detalii AICI.  

În aşteptarea listării Hidroelectrica 
8 februarie 2017 

Ovidiu Agliceru, din partea Hidroeletrica, a apreciat, la finele anului trecut, că listarea la bursă a 
Hidroelectrica cu 15% din actiuni ale statului va avea loc „undeva la jumatatea anului viitor”,  în vara 
anului 2017. Este puțin timp pentru pregătirile care se impun pentru o listare de succes, apreciază 
specialiști în domeniu. Pe lângă cota de 15% pe care statul s-a angajat să o listeze prin majorarea 
capitalului companiei, FP va vinde în cadrul IPO-ului o participaţie de 5% din propria deţinere, plus 3,75% 
reprezentând drepturile de subscriere ale Fondului în cadrul procesului de majorare a 
capitalului.Președintele operatorului pieței de capital, Lucian Anghel, a declarat recent, pentru Agerpres, 
că listarea Hidroelectrica pe Bursa de Valori București (BVB) ar putea upgrada România la statutul de 
piață emergentă, iar unul dintre efecte ar fi majorarea pensiilor pentru 6 milioane de români. Mai multe 
detalii AICI.  
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765 de producători beneficiază de subvenţiile la energia verde până în 2032 
8 februarie 2017 

 
La sfârşitul anului trecut, potrivit Transelectrica, erau înregistraţi 765 de producători de energie 
regenerabilă, ce au o capacitatea totală instalată de 4.741 MW. Astfel, 2.963 MW sunt instalaţi în 
centrale eoliene, 1.350 MW în fotovoltaice, aproape 322 MW în microhidrocentrale, iar 106 – în diferite 
instalaţii ce utilizează biomasa la producţia de energie. Conform legislaţiei în vigoare, doar aceste 
instalaţii vor beneficia, timp de 15 ani, de subvenţii pentru producerea energiei verzi. 

Conform Legii 220/2008, energiile regenerabile beneficiază de susţinere pentru o perioadă de maxim 15 
ani „de la data la care încep să producă energie electrică şi primesc certificate verzi pentru energia 
electrică, conform art. 6, dacă punerile în funcţiune, respectiv retehnologizările de grupuri/centrale se fac 
până la sfârşitul anului 2016”. Astfel, numai capacităţile instalate până la 31 decembrie 2016 primesc 
subvenţii. Potrivit Transelectrica, la sfârşitul anului trecut erau înregistraţi 765 de producători de energie 
verde, iar capacitatea instalată era de 4.741 MW. În consecinţă, numai aceste capacităţi pot primi 
subvenţii, termenul final fiind 1 ianuarie 2032. Mai multe detalii AICI.  

Ministerul Energiei vrea să extindă până la 15 martie posibilitatea ca unele centrale să 
utilizeze păcură în loc de gaze 
8 februarie 2017 

Ministerul Energiei vrea să modifice Hotărârea de Guvern privind Programul de iarnă în domeniul 
energetic, astfel încât unele termocentrale să poată utiliza păcură în loc de gaze până la 15 martie 2017, 
potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern, lansat în dezbatere publică pe site-ul instituţiei. 

Programul de iarnă aflat în prezent în vigoare prevede, în anexa 1A, că unele termocentrale pot trece de 
pe gaze pe păcură doar în perioada 3 ianuarie – 15 februarie, cu posibilitatea prelungirii până la 31 
martie 2017. Pot înlocui consumul de gaze cu cel de păcură trei termocentrale din România: 
Electrocentrale Bucureşti, Electrocentrale Galaţi şi CET Brazi (aparţinând Veolia Energie Prahova), scrie 
Agerpres. “Este necesară modificarea perioadei de aplicare a anexei 1A la HG nr. 844/2016, până la 
finele perioadei vizate a Programului de iarnă, respectiv data de 15 martie 2017”, se arată în nota de 
fundamentare a proiectului. Mai multe detalii AICI.  

Statul a încasat în ianuarie peste 19,2 milioane de euro din certificatele de emisii de gaze cu 
efect de seră 
8 februarie 2017 

Statul a încasat în ianuarie peste 19,2 milioane de euro în urma comercializării, pe platforma de licitaţie 
comună a Uniunii Europene (UE), a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră aferente instalaţiilor 
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staţionare, potrivit unui document publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice (MFP). Conform 
sursei citate, au fost comercializate 3,7 milioane de certificate aferente instalaţiilor staţionare. Anul 
trecut, statul a încasat circa 195 de milioane de euro, aici intrând şi sumele din sectorul aviaţiei, scrie 
Agerpres. 

România participă la schema Uniunii Europene de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră 
începând cu data aderării la Uniunea Europeană (1 ianuarie 2007).Cea de-a treia etapă a schemei EU ETS 
are o durată de 8 ani, în intervalul 1 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2020. Mai multe detalii AICI. 

Factura la electricitate a consumatorilor casnici va creşte cu 30 de bani/lună în 2017, odată cu 
reforma din sectorul energiei verzi 
10 februarie 2017 

Factura la energie electrică a consumatorilor casnici va creşte cu 30 de bani pe lună, odată cu reforma 
care va avea loc în acest an în domeniul energiei regenerabile, potrivit datelor postate pe site-ul 
Ministerului Energiei cu privire la perspectivele pentru 2017 ale sectorului de energie verde. 
 
“Impactul în factura consumatorului casnic va creşte cu aproximativ 30 de bani pe lună. La nivelul unui 
an, asta înseamnă o creştere a impactului în factură de la 42 lei/MWh, la aproximativ 47 lei/MWh. 
Această măsură este menită să aducă un echilibru între efortul suportat de consumatorul final şi sprijinul 
acordat producătorilor de energie din surse regenerabile”, menţionează sursa citată. Mai multe detalii 
AICI.  

Guvernul a permis Hidroelectrica să acumuleze cât mai multă apă 
10 februarie 2017 

Hidroelectrica poate să uzineze, până la sfârşitul actualului sezon rece, mai multă apă din lacuri decât era 
prevăzut iniţial, potrivit unei HG a Guvernului Sorin Grindeanu, care modifică o HG din noiembrie 2016, 
dată de guvernul Dacian Cioloş. 

Pentru că estimările meteorologice au fost neconforme cu realitatea, iar România a traversat o perioadă 
de ger cumplit, cu consumuri energetice uriaşe şi cu debite scăzute ale Dunării, Hidroelectrica s-a văzut 
în situaţia de a consuma mai multă apă decât era prevăzut iniţial. Totul pentru asigurarea SEN şi la 
cererea Dispecerului Energetic Naţional. Totuşi, pentru că prevederile HG vechi limitau aceste consumuri 
la anumite valori mai mari, producătorul a intrat în conflict cu Apele Române, care monitorizează nivelul 
apelor din lacuri. Acum însă, noua HG reglementează depăşirea consumurilor, deci Hidroelectrica este 
acoperită legal. Mai multe detalii AICI.  

Resursele de energie primară au crescut în 2016 cu 0,8% 
10 februarie 2017 
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Resursele de energie primară au crescut în 2016 cu 0,8%, iar cele de energie electrică cu 0,4% faṭă de 
anul precedent, informează un comunicat de presă al Institutului Naţional de Statistică (INS) trimis 
Redacţiei. Principalele resurse de energie primară au totalizat 33162,0 mii tone echivalent petrol (tep) în 
2016, în creştere cu 253,5 mii tep faţă de anul 2015.  

Producţia internă a însumat 20479,7 mii tep, în scădere cu 1582,4 mii tep faţă de anul precedent, iar 
importul a fost de 12682,3 mii tep. Resursele de energie electrică au fost anul trecut de 69691,8 milioane 
kWh, în creştere cu 257,5 milioane kWh, faţă de 2015. 

Producţia din termocentrale a fost de 26567,7 milioane kWh, în scădere cu 1671,0 milioane kWh (-5,9%). 
Producţia din hidrocentrale a fost de 19698,1 milioane kWh, în creştere cu 3011,6 milioane kWh 
(+18,0%), iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 11285,9 milioane kWh, în scădere cu 353,9 
milioane kWh (-3,0%). Producţia din centralele electrice eoliene în 2016 a fost de 6725,2 milioane kWh, 
în scădere cu 380,8 milioane kWh faţă de anul anterior, iar energia solară produsă in instalaţii 
fotovoltaice în această perioadă a fost de 1844,7 milioane kWh, în scădere cu 142,8 milioane kWh faţă 
de 2015. 

Consumul final de energie electrică în această perioadă a fost de 54840,4 milioane kWh, în creştere cu 
4,2%; iluminatul public a înregistrat o scădere cu 1,1%, iar consumul populaţiei a crescut cu 0,3%. 
Exportul de energie electrică a fost de 8587,3 milioane kWh, în scădere cu 1916,4 milioane 
kWh.  Consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a fost de 6264,1 milioane kWh, în scădere cu 40,2 
milioane kWh, mai arată datele INS. Mai multe detalii AICI.  

Ministerul Energiei: “Importurile de electricitate au fost în interesul consumatorului final” 
13 februarie 2017 

Consumatorii finali „trebuie să aibă acces la cea mai ieftină energie disponibilă”, astfel că importul 
realizat în această dimineaţă „a fost unul în interesul consumatorului final din România”, se arată într-o 
notă transmisă luni de Ministerul Energiei.  România nu înregistrează probleme în asigurarea necesarului 
de energie din producţia internă: există suficiente unităţi de producţie şi stocuri de combustibili pentru 
acoperirea întregului necesar de consum al ţării, România înregistrând inclusiv disponibilităţi pentru 
export (de exemplu, azi noapte – n.n. duminică spre luni – România a exportat în intervalul 3, circa 483 
de MWh/h). Importul de energie electrică din data de 13 februarie 2017 înregistrat în intervalul 9 s-a 
realizat prin intermediul pieţei pentru ziua următoare, cuplată cu pieţele din Ungaria, Cehia şi Slovacia”, 
arată ministerul. Mai multe detalii AICI.  

Priza de curent a Europei: Vântul a ajuns a doua sursă de electricitate a Uniunii Europene, 
înaintea cărbunelui 
13 februarie 2017 
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Anul trecut, în Europa au fost instalate capacităţi eoliene cu o putere însumată de 12,5 GW, potrivit 
ultimelor date ale Wind Europe, ceea ce a făcut ca, la finalul lui 2016, vântul să devină a doua sursă de 
energie electrică a Bătrânului Continent, devansând cărbunele.  

2016 nu a fost un record al puterii noi instalate în eolian, cei 12,5GW instalaţi fiind cu 3% mai puţini 
decât ce s-a pus în funcţiune în 2015, dar capacităţile noi de generare a energiei eletrice puse în 
funcţiune în Europea anul trecut. Eolian a adus mai mulţi MW now decât orice altă sursă de energie 
eletrică în 2016 (hidrocarburi, cărbune, nuclear, hidro, alte regenerabile), iar asta în urma unor investiţii 
record: 27,5 miliarde de euro, cea mai mare sumă alocată vreodată, cu 5% peste ce s-a întâmplat în 
2015. Mai multe detalii AICI.  

 
Preţul energiei pentru populaţie ar putea creşte la 1 aprilie, dacă ANRE nu modifică urgent 
reglementările - E.ON 
14 februarie 2017  

Preţul energiei pentru consumatorii casnici ar putea creşte de la 1 aprilie, ca urmare a preţurilor ridicate 
înregistrate pe bursă în luna ianuarie, dacă Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) nu 
ia măsuri urgente pentru modificarea reglementărilor, a declarat, pentru Agerpres, Frank Hajdinjak, 
directorul general al E.ON România. 

Pe parcursul lunii ianuarie, preţurile pe bursă au crescut foarte mult, ajungând la finalul lunii la peste 650 
de lei pe MWh, nivelul dublu faţă de cel din primele zile ale anului. Mai multe detalii AICI.  

 

Misiunea de evaluare a României de către NEA, pas important spre aderarea României la 
OCDE 
14 februarie 2017 

Misiunea de evaluare a României de către Agenția pentru Energie Nucleară a debutat printr-o reuniune 
tehnică de lucru între reprezentanții NEA și cei ai ministerului român al Energiei. Întâlnirea, programată 
ca misiune de evaluare a avut ca obiectiv pregătirea dosarului României de accedere la Agenția pentru 
Energie Nucleară. 

La întâlnire partea română a fost reprezentată prin Secretarii de Stat, Robert Tudorache și Corina 
Popescu dar și corpul de experți din cadrul ministerului Energiei, în timp ce delegația misiunii a fost 
condusă de către Daniel Iracane , Director General Adjunct al NEA. 

„Acceptarea României ca stat membru al Agenției pentru Energie Nucleară este un pas extrem de 
important pentru accederea țării noastre în cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică. Acest statut poate conferi României beneficii reale în sfera ratingului de țară și imaginii 
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INTERNAȚIONAL 

OMV a reluat producţia in Libia 
3 februarie 2017 
 
Grupul austriac OMV, proprietarul Petrom, a reluat producţia la zăcămintele Sirte si Sharara din Libia, în 
urma îmbunătăţirii situaţiei politice şi a securităţii în statul african, informează OMV, într-un comunicat 
de presă. În trimestrul patru din 2016, producţia OMV din Libia s-a situat la aproximativ 3,000 de barili 
pe zi. Mai multe detalii AICI.  

Politică energetică 

Procesul de tranziţie energetică la nivel european se derulează conform planului 
1 februarie 2017 
 
Cel de-al doilea raport referitor la progresul înregistrat în consolidarea Uniunii Energetice arată că 
modernizarea Uniuuni Europene din punct de vedere economic şi tranziţia spre un sector energetic cu 
emisii reduse de carbon evolueaza conform planificărilor realizate. În ceea ce priveşte emisiile gazelor cu 

României la nivel internațional”, spune Robert Tudorache, Secretar de Stat în Ministerul Energiei. Mai 
multe detalii AICI. 
 

Ministerul Energiei propune Entitatea Centrală de Stocare 
14 februarie 2017 

Ministerul Energiei  propune înființarea Entității Centrale de Stocare, care va avea rolul de a achiziționa, 
constitui, menține și vinde stocuri petroliere, în scopul constituirii și menținerii stocurilor minime, 
potrivit unui Proiect de lege privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de țiței și/sau 
produse petroliere, pus în dezbatere publică pe site-ul ministerului. 

Entitatea Centrală de Stocare ar putea fi constituită sub forma unei asociații, prin asocierea dintre statul 
român, reprezentat de Ministerul Energiei și doi sau mai mulți operatori economici care au calitatea de 
titular al obligației de stocare. În situația în care operatorii economici nu dau curs acestei opțiuni, se 
poate înființa  sub forma unui organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate 
juridică, în subordinea Guvernului. Mai multe detalii AICI. 
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efect de seră, eficienţa energetic şi energii din surse regenerabile, previziunile arată că Europa va atinge 
obiectivele stabilite pentru 2020. Mai multe detalii AICI.  

Bulgargaz cere majorarea preţului gazelor natural în Bulgaria cu aproape o treime, din aprilie 
10 februarie 2017 

Bulgargaz, compania națională de gaze din Bulgaria, cere majorarea prețului gazelor naturale cu aproape 
o treime, din aprilie, din cauza prețurilor mai mari de aprovizionare din trimestrul viitor, transmite 
Novinite. Într-un comunicat al Bulgargaz se arată că operatorul vrea creșterea prețului gazelor cu 
32,44%, unul dintre argumentele menționate de Bulgargaz fiind cursul valutar actual dintre leva și dolar, 
scrie News.ro. 

Compania va prezenta propunerea Comisiei de Reglementare pentru Energie și Apă a Bulgariei, la o 
ședință programată pe 10 martie. Mai multe detalii AICI.  

Iranul a prelungit licitația pentru concesionarea de zăcăminte petroliere și gazifere, 
îndemnând BP să depună o ofertă 
6 februarie 2017 

Iranul a prelungit până la jumătatea lunii februarie termenul până la care companiile internaționale pot 
depune oferte pentru dezvoltarea de proiecte petroliere și gazifere și a îndemnat gigantul britanic BP să 
se alăture licitanților. 

Gazprom, Lukoil, Shell, ENI și Total au trimis oferte pentru obținerea unor noi licențe de explorare și 
producție în Iran, însă nu și BP, a spus șeful companiei petroliere de stat National Iranian Oil, Ali Kador. 
"Vrem să vedem mai multe companii pe listă. BP nu ne-a transmis documentele", a precizat Kador 
sâmbătă, citat de AFP. Potrivit acestuia, termenul limită pentru depunerea ofertelor a fost extins din 
cauză că informațiile trimise de unii ofertanți sunt incomplete. 

Iranul are cele mai mari rezerve de gaze naturale din lume și este pe locul patru în privința rezervelor de 
țiței. Printre companiile care au mai depus oferte se numără compania olandeză Schlumberger, CNPC și 
Sinopec (China) și Mitsubishi și  Japan Petroleum Exploration (Japonia). Licitația are loc la aproximativ un 
an de la ridicarea sancțiunilor economice impuse țării de către statele din Vest în contextul programului 
nuclear. Joi, autoritățile din SUA au decis instituirea unor noi sancțiuni împotriva mai multor cetățeni și 
companii iraniene și au avertizat că lista ar putea crește, după ce Teheranul a efectuat două teste cu 
rachete balistice. 

Gaz 

Descoperirile de noi zăcăminte de petrol şi gaze s-au prăbuşit la minimul ultimilor 60 de ani 
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13 februarie 2017 

Descoperirile de noi zăcăminte de petrol şi gaze au căzut până la minimul ultimilor 60 de ani, în condiţiile 
în care companiile pun frână activităţilor de explorare, iar mari zone petrolifere sunt tot mai greu de 
găsit, scrie Financial Times. Anul trecut au fost făcute doar 174 de descoperiri de zăcăminte de petrol şi 
gaze în toată lumea, comparativ cu un ritm de 400-500 anual până în 2013, potrivit grupului de cercetare 
IHS Markit. Mai multe detalii AICI.  

Energie electrică 

Cel de-al doilea raport asupra funcţionării pieţei de energie eletrică europene, publicat de 
Comisia Europeană 
1 februarie 2017 

Cel de-al doilea studiu referitor la piaţa de energie eletrică, lansat de Comisia Europeană, a investigat 
modul în care piaţa răspunde nevoilor consumatorilor atât din Uniunea Europeană, cât şi din Islanda şi 
Norvegia. Studiul evaluează atât performanţa pieţei şi progresul înregistrat de la ultimul studiu, efectuat 
în anul 2010, dar şi măsura în care cadrul energetic le oferă consumatorilor instrumentele necesare 
pentru a face alegeri raţionale. Concluziile oferă oportunitatea de a înţelege mai bine experienţa 
utilizatorilor în ceea ce priveşte alegerile, competiţia, procesul de facturare şi managementul 
eventualelor plângeri. Mai multe detalii AICI.  

Securitate energetică  

Vladimir Putin: ‘Ungaria este o verigă strategic sigură în tranzitul gazului rusesc spre Europa’ 
3 februarie 2017 

Investiţiile ruseşti în sectorul atomo-energetic al Ungariei vor atinge cifra de 12 miliarde de dolari, ceea 
ce-i va permite acestei ţări să-şi acopere aproape integral necesarul de electricitate prin capacităţile de 
producere proprii, potrivit Sputnik Moldova, în urma vizitei preşedintelui rus Vladimir Putin în Ungaria. 

Liderul de la Kremlin a anunţat că Rusia este gata să finanţeze 100% proiectul construcţiei a două noi 
reactoare la centrala nucleară de la Paks, în Ungaria, şi a precizat, conform Sputnik, că actuala staţie 
atomo-electrică din ţara respectivă deja asigură în proporţie de circa 40% necesarul de electricitate, iar 
după realizarea proiectului bilateral rus-ungar, capacităţile de producere ale acesteia practic vor fi 
dublate. Mai multe detalii AICI.  
 

Gazprom nu agreează schema de restructurare a datoriei pentru gaz propusă de Chişinău 
13 februarie 2017 
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Compania rusă Gazprom a refuzat schema de restructurare a datoriei de 6,5 miliarde de dolari propusă 
de autorităţile de la Chişinău şi care presupune transferarea celei mai mari părţi a acestei datorii pe 
seama administraţiei de la Tiraspol, scrie luni cotidianul rus Kommersant. 
Experţi citaţi de publicaţia de la Moscova spun că Rusia n-ar mai spera să recupereze aceşti bani şi ar 
vrea să menţină, prin intermediul lor, o pârghie de influenţă asupra Chişinăului. 

O mare parte din datorie, de 5,8 miliarde de dolari din datoria pentru gaze, îi revine de fapt regiunii 
transnistrne, unde gazele sunt livrate practic gratuit, de la sfârşitul anului 1992. Cu toate acestea, din 
punct de vedere juridic, datoria este înregistrată pe numele societâţii ruso-moldoveneşti MoldovaGaz, 
care livrează gaze şi pe malul stâng, şi pe cel drept al Nistrului, notează Kommersant. Mai multe detalii 
AICI.  

 

EVENIMENTE 

 
The 2nd Annual European Renewable Energy Project Finance Conference 2017 
23-24 februarie 2017, Londra, Marea Britanie 
Organizat de Connexus. 
Mai multe detalii AICI.  
 

South East European Exhibition and Conference on Energy Efficiency & Renewable 
Energy 
7-9 martie 2017, Sofia, Bulgaria  
Organizat de VIA Expo.  
Mai multe detalii AICI 
 

Thermal Energy Forum 
16 martie 2017, Bucuresti, România 
Organizat de The Diplomat Bucharest.  
Mai multe detalii AICI.  

 

 
3rd EU Energy Summit 
21 martie 2017, Bruxelles, Belgia 

mailto:office@crenerg.org
http://www.crenerg.org/
http://www.economica.net/gazprom-nu-agreeaza-schema-de-restructurare-a-datoriei-pentru-gaz-propusa-de-chisinau_133169.html
http://connexusevents.com/european-renewable-energy-project-finance-2017-sponsors
https://euagenda.eu/events/2017/03/07/southeast-european-exhibition-and-conference-on-energy-efficiency-renewable-energy
http://thermal-conference.thediplomat.ro/
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Organizat de Business Bridge Europe.  
Mai multe detalii AICI.  

 
An EU Policy benefiting Citizens, Consumers and Businesses 
28 martie 2017, Bruxelles, Belgia 
Organizat de EU ENERGY SUMMIT.  
Mai multe detalii AICI.  
 

EU Sustainable Energy Week 2017 
19-25 martie 2017, Bruxelles, Belgia 
Organizat de Comisia Europeană.  
Mai multe detalii AICI.  
 

mailto:office@crenerg.org
http://www.crenerg.org/
http://energypolicysummit.eu/
http://energypolicysummit.eu/
http://ec.europa.eu/energy/en/events/eu-sustainable-energy-week-2017

