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INTERN  

Scăderile de tarife la Transelectrica, operaționale de la 1 iulie. Tariful pentru transportul 
energiei – mai mic cu 9,8%,  pentru servicii de sistem – cu 14,5% și servicii de sistem 
tehnologice – cu 18,9% 
30 iunie 2017 

Începând cu 1 iulie, vor fi operaționale noile tarife reglementate, mai mici, aferente serviciului de transport 
al energiei electrice și a serviciilor de sistem. Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice 
“Transelectrica” S.A. informează publicul investitor că  Ordinul ANRE nr. 48/2017 privind aprobarea 
tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale 
aferente serviciului de transport și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de 
Companie, a fost publicat în Monitorul Oficial 489/28.06.2017. Prin urmare, tariful mediu pentru 
transportul energiei scade cu 9,8%, tariful pentru servicii de sistem funcționale va fi mai mic cu 14,5%, iar 
tariful de servicii de sistem tehnologice scade cu 18,9%. 

În raportul transmis de Transelectrica Bursei de Valori București, scăderea tarifului de transport al energiei 
electrice este explicată de reprezentanții companiei prin corecţiile negative aplicate pentru compensarea 
diferenţelor între valorile prognozate utilizate în calculul tarifului în anii tarifari precedenţi şi valorile 
efective înregistrate. ”Contribuţia corecţiilor ex-post la scăderea tarifului nou aprobat faţă de tariful aflat 
în vigoare este de -5,6%. Astfel, s-au aplicat corecţii finale pentru perioada 1 iulie 2015 – 30 iunie 2016 şi 
corecţii preliminare pentru 1 iulie 2016 – 30 iunie 2017”, se precizează în informarea companiei. Al doilea 
factor care a generat această scădere este cantitatea de energie electrică tarifabilă la extracţia din reţele, 
care a fost majorată de la 52 TWh la 54 TWh. Contribuţia modificării cantităţii tarifabile la scăderea tarifului 
nou aprobat faţă de tariful în vigoare este de -3,7%. Mai multe detalii AICI.  

Ministerul Energiei: Avem un sistem energetic îmbătrânit, poluant şi ineficient 
03 iulie 2017 

Sistemul energetic românesc este îmbătrânit, poluant şi ineficient şi este nevoie de investiţii pentru 
dezvoltarea acestui domeniu, altfel acesta va deveni vulnerabil în viitor, a declarat, luni, ministrul Energiei, 
Toma Petcu. 
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“Trebuie să privim lucrurile aşa cum sunt, pentru că responsabilitatea noastră este uriaşă. Avem un sistem 
energetic îmbătrânit, poluant şi ineficient şi trebuie să recunoaştem acest lucru. Din 100 de unităţi 
energetice ale materiei prime, doar 15 mai ajung la consumatorul final. Acest dezavantaj trebuie 
transformat în oportunitate”, a spus ministrul, în cadrul conferinţei Focus Energetic. 

El a amintit că a solicitat tuturor companiilor, chiar şi celor la care ministerul nu este acţionar majoritar, 
dar are reprezentanţi în Consiliul de Administraţie, ca minimum 20% din bugetul pentru 2017 să fie 
orientat spre investiţii, scrie agerpres.“Voi verifica personal şi chiar acum, pentru primele şase luni, vom 
face o verificare prin fiecare secretar de stat care are în coordonare aceste companii, să vedem care este 
nivelul de investiţii, pentru că fără investiţii respectat cum am stabilit şi cum am aprobat prin bugete nu 
vom reuşi să dezvoltăm acest domeniu”, a mai spus Petcu. Mai multe detalii AICI.  

Chiriţoiu: Consiliul Concurenţei va deschide o investigaţie dacă va avea indicii că au fost 
încălcate regulile de competiţie pe piaţa energiei în această iarnă 
03 iulie 2017 

Consiliul Concurenţei monitorizează situaţia din piaţa energiei.  

”Dacă vom avea suficiente indicii, vom şi deschide o acţiune. Momentan este doar în analiză, dar nu 
suntem surzi la plângerile dumneavoastră şi nu ignorăm semnalele pe care le primim din piaţă. Niciodată 
nu vă vom spune înainte pe cine suspectăm şi ce suspectăm, ar fi absurd. Pe fondul unor condiţii 
climaterice excepţionale, preţul electricităţii a crescut la începutul anului, vedem pe Piaţa pentru Ziua 
Următoare că lucrurile s-au stabilizat sau au revenit la nivelul din anii anteriori. Dar nu ne uităm doar la 
PZU, ci şi pe alte segmente ale pieţei”, a spus Chiriţoiu, în cadrul unei conferinţe organizate de publicaţia 
Focus-energetic.ro. 

”Companiile trebuie să lase piaţa să funcţioneze. Dacă societăţile care au monopol natural şi-au folosit 
acest monopol ca să forţeze apoi consumatorii să plătească preţuri exagerate pentru lucrările de conectare 
la reţea, atunci o să aplicăm sancţiuni”, a menţionat Chiriţoiu. 

Autoritatea de concurenţă ar putea finaliza până la sfârşitul anului investigaţia privind presupusa trucare 
a licitaţiei organizată de Electrica, pentru achiziţia de contoare. Mai multe detalii AICI. 

Ministrul Toma Petcu: Vă asigur că până mâine Hidroelectrica va avea conducere. Consiliul de 
Supraveghere va fi completat și va prelungi mandatele membrilor Directoratului 
03 iulie 2017 

După o săptămână de când Hidroelectrica a rămas fără Directorat, acționarii par să reușească să se 
înțeleagă pentru a debloca această situație semnalată în premieră de InvesTenergy. Prezent la Conferința 
organizată de Focus Energetic, ministrul Energiei Toma Petcu a răspuns la întrebarea adresată de 
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InvesTenergy cu privire la situația Hidroelectrica: “Am solicitat săptămâna trecută convocarea AGEA, însă 
ni s-a comunicat (Fondul Proprietatea – n. red. ) că nu există disponibilitate și că se așteaptă formarea 
noului Guvern. Am telefonat vineri președintelui Fondului Proprietatea și de comun acord a fost convocată 
AGEA pentru astăzi, 3 iulie în vederea completării echipei Consiliului de Supraveghere cu 2 reprezentanți 
din partea Ministerului Energiei și unul din partea Fondului Proprietatea (Oana Truță și-a dat demisia din 
CS Hidrolectrica). Mâine, 4 iulie, va avea loc ședința CS  pentru a prelungi mandatele membrilor 
Directoratului”. 

Petcu a dat asigurări că în săptămâna fără Directorat „nu au fost turbulențe în activitatea Hidroelectrica: 
cantitatea de energie a fost contractată, nu au fost probleme cu plățile curente”. Vă asigur că până mâine, 
Hidroelectrica va avea conducere, a afirmat ministrul Energiei, la conferința Focus Energetic. Mai multe 
detalii AICI.  

Fondul Suveran de Investiţii va fi gestionat de Ministerul Finanţelor 
03 iulie 2017 

Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii va fi gestionat de Ministerul Finanţelor, nu de Ministerul 
Economiei, aşa cum se discuta până în prezent, a declarat ministrul Energiei, Toma Petcu, care a menţionat 
că fondul va include companii aflate pe profit din toate sectoarele, potrivit surselor din presă. 

Petcu a spus, într-o conferinţă organizată de publicaţia Focus Energetic, citat de News.ro: "Fondul Suveran 
ester important pentru dezvoltarea economică a României. Din punctul meu de vedere, toate companiile, 
nu doar din domeniul energiei - pentru că vorbim de un fond de investiţii la modul general -, care sunt pe 
profit, toate companiile care au capitalizare puternică, din orice domeniu, ar trebui să fie în acest fond, 
ţinând cont şi de comunicarea pe care o vom avea cu Comisia Europeană şi în funcţie de deciziile privind 
competiţia". Mai multe detalii AICI. 

Toma Petcu: "Nu a fost posibil transferul gratuit al acţiunilor ELCEN către Municipiul 
Bucureşti" 
03 iulie 2017 

Ministrul Energiei, Toma Petcu, a precizat vineri că ministerul şi-ar fi dorit să transfere cu titlu gratuit 
pachetul de acţiuni al Societăţii Electrocentrale Bucureşti S.A. (ELCEN) către Municipiul Bucureşti, dar că 
acest lucru nu a fost posibil din punct de vedere legal.  

"Iniţial, noi ne-am dorit chiar darea în administrare a acţiunilor pentru gestionare direct la PMB. Pe lege, 
nu a fost posibil acest lucru: transferul cu titlu gratuit, cunoaşteţi şi dvs, datorită unei decizii a CCR, nu mai 
este posibil, şi atunci singura posibilitate pe care ne-a indicat-o atât Ministerul de Justiţie, cât şi Ministerul 
de Finanţe este aceea de vânzare a acţiunilor la valoarea nominală", a spus Toma Petcu.  
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El a apreciat că în cazul în care nu va fi realizat transferul de acţiuni, ar putea fi ultimul an în care energia 
termică este furnizată populaţiei bucureştene în condiţii de calitate şi la preţuri rezonabile. Avocatul 
Gheorghe Piperea, administratorul judiciar RADET, a reamintit că RADET şi ELCEN se află în procedură de 
insolvenţă, în cazul ambelor existând un plan de reorganizare care prevede fuziunea dintre cele două 
societăţi, entitatea absorbantă fiind RADET. La propunerea primarului Gabriela Firea, consilierii generali 
au aprobat, vineri, proiectul de hotărâre privind obţinerea acordului de principiu pentru achiziţionarea de 
către Municipiul Bucureşti a pachetului integral de acţiuni al Societăţii Electrocentrale Bucureşti, deţinut 
în prezent de statul român (prin Ministerul Economiei - 97,51%) şi de Societatea Naţională de Gaze 
Naturale ROMGAZ - 2,49%. Mai multe detalii AICI.  

Directorul general al CE Oltenia: Noile propuneri de directive europene vor scoate cărbunele 
din piață 
03 iulie 2017 

Noile propuneri de directive europene din sectorul energetic impun anumite bariere tehnice, care practic 
vor scoate din piață producția de energie pe cărbune, însă România nu este pregătită pentru acest lucru, 
a declarat, luni, Sorin Boza, directorul general al Complexului Energetic Oltenia. "Acest pachet (de directive 
europene — n. r.) prevede reducerea emisiilor la 550 grame de dioxid de carbon pe kWh produs. Astăzi, 
Complexul Energetic Oltenia și producătorii pe lignit au undeva la 940 de grame. Însă, trebuie să știm toți 
că, dacă mâine am construi o centrală nouă pe lignit, n-ar putea să producă sub 700 de grame. Tehnic, 
este imposibil. Este important să înțelegem de ce 550 și nu 750. Ne limitează tehnic", a arătat Boza, în 
cadrul conferinței Focus Energetic.  

Potrivit acestuia, CE Oltenia a investit un miliard de euro din fonduri proprii pentru instalații care să reducă 
poluarea și astăzi se poate spune că produce energie verde. "Pachetul de directive europene ar elimina 
cărbunele, iar România nu este pregătită să renunțe de tot la cărbune", a susținut oficialul CE Oltenia.  

Anterior, în cadrul aceleiași conferințe, Toma Petcu, ministrul Energiei, a arătat că România este 
dezavantajată de noile propuneri de directive europene, care nu sunt favorabile dezvoltării producției de 
energie pe bază de cărbune. Mai multe detalii AICI.  

Transgaz construiește o nouă conductă de preluare a gazelor naturale din Marea Neagră, de 9 
milioane euro 
03 iulie 2017 

Posibila viitoare conductă Tuzla-Podișor, proiect în valoare de 278,3 milioane de euro, nu este singura și 
nici prima conductă prin care va fi asigurată preluarea gazelor din Marea Neagră în vederea conectării cu 
Sistemul Național de Transport (SNT). Prima conductă ar urma să fie construită între Vadu și Grădina și 
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urmează să străbată comunele Corbu, Săcele, Cogealac și Grădina din județul Constanța. Aceasta va 
transporta gazele exploatate de Black Sea Oil & Gas S.R.L. în perimetrul Midia XV.  

Potrivit unui document oficial, Trangaz intenționează extinderea SNT cu scopul creării unui punct 
suplimentar de preluare a gazelor naturale provenite din perimetrele de exploatare submarine ale Marii 
Negre. Valoarea estimată a investiției este de 9 milioane de euro, iar conducta ar urma să fie funcțională 
înainte celei dintre Tuzla și Podișor, în trimestrul al treilea al anului 2019. Pentru Tuzla-Podișor, termenul 
de începere a lucrărilor este 2020, Tranzsgaz estimând că în același an le va și finaliza. Interesant este că 
în legătură cu proiectul Tuzla-Podișor, Trangaz nu a luat o decizie finală de investiție, așteptând probabil 
decizia finală a Exxon și OMV Petrom în ceea ce privește exploatarea comercială a Neptun Deep. Mai multe 
detalii AICI. 

Prin Planul Naţional de Investiţii, Complexul Energetic Oltenia, OMV Petrom şi Romgaz vor 
primi aproximativ 185 milioane de euro  
03 iulie 2017 

Complexul Energetic Oltenia, OMV Petrom şi Romgaz vor primi aproximativ 185 milioane de euro, în urma 
aprobării de către Camera Deputaţilor a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie 
cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru 
perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii. 

Deputatul PNL Lucian Bode, fost ministru al Economiei, a scris pe o reţea de socializare: "În perioada 2011-
2012, guvernul pe care-l susţineam atunci a aprobat Planul Naţional de Investiţii, plan care urmărea 
modernizarea sectorului de producere a energiei electrice.  

Mă bucur că, astăzi (n.r. ieri), după 5 ani de tergiversări, Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, 
a aprobat cu unanimitate de voturi proiectul cofinanţării prin mecanismul de alocare tranzitorie cu titlu 
gratuit a certificatelor de Gaze cu Efect de Seră unor producători de energie electrică, materializat prin 
alocarea a aproximativ 185 milioane de euro pentru modernizarea sectorului de producere a energiei 
electrice din România". Toţi producătorii de energie care poluează sunt obligaţi să achiziţioneze certificate 
de gaze cu efect de seră până în 2020. Mai multe detalii AICI.  

Ministerul Energiei vrea să obţină bani europeni pentru proiectul AGRI 
03 iulie 2017 

Ministerul Energiei va cere includerea interconectorului de gaze AGRI pe lista proiectelor de interes 
comun, pentru ca acest proiect să poată beneficia de fonduri europene, a declarat, luni, Robert Tudorache, 
secretar de stat în Ministerul Energiei. 
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“Am reiterat dorinţa noastră ca minister ca proiectul AGRI să continue. Noi vom susţine acest proiect, care 
permite diversificarea surselor de aprovizionare. Vrem să cerem împreună cu Ungaria includerea acestui 
proiect pe lista proiectelor de interes comun. Noi, ca minister, vom face tot posibilul să fie inclus, după 
care compania de proiect va reface studiul de fezabilitate”, a spus Tudorache. 

El a arătat că, dacă va fi inclus pe această listă, proiectul ar putea primi fonduri europene, scrie agerpres. 

“AGRI va trebui să îndeplinească anumite condiţii, pentru a fi inclus pe această listă. Una dintre condiţii 
este să reprezinte interesul a două state membre UE”, a continuat secretarul de stat.Proiectul AGRI 
(Azerbaidjan – Georgia – România Interconnector) îşi propune transportul gazelor naturale din regiunea 
Caspică, pe teritoriul Azerbaidjanului şi Georgiei, şi traversarea Mării Negre cu ajutorul navelor metaniere, 
implicând construcţia a două terminale de lichefiere (pe coasta georgiană a Mării Negre şi la 
Constanţa).Odată ajunse în România, gazele lichefiate ar urma să fie regazeificate şi transportate mai 
departe, din conducte, spre restul Europei. Volumele de gaze sunt destinate în principal asigurării 
consumului României şi Ungariei, restul fiind direcţionate către alte potenţiale pieţe din Europa.Proiectul 
AGRI a fost iniţiat în 2010, printr-un memorandum semnat la Bucureşti între România, Azerbaidjan şi 
Georgia, iar ulterior s-a alăturat şi Ungaria. Mai multe detalii AICI.  

Fitch atribuie Transelectrica calificativul ‘BBB’, cu o treaptă peste cel acordat României 
05 iulie 2017 

Fitch Ratings a acordat Transelectrica calificativul ‘BBB’ pentru datoriile pe termen lung, cu perspectivă 
stabilă, plasând transportatorul de energie electrică cu o treaptă deasupra ratingului României, în 
condițiile în care apreciază că Transelectrica, deşi controlată de stat, se bucură de un grad crescut de 
independenţă faţă de acționarul majoritar. Calificativul României este evaluat la 'BBB-', pe ultima treaptă 
din categoria țărilor recomandate investițiilor. Perspectiva este stabilă și în cazul datoriilor României. 
“Statul român deține o participație de 59% la Transelectrica. Aproximativ 18% din datoriile Transelectrica 
sunt garantate de stat, însă sunt credite moștenite, care ajung la maturitate în 2018 și 2020, iar în prezent 
nu există intenția ca acestea să fie înlocuite cu alte instrumente garantate. Obligațiile contractuale 
existente și absența neîndeplinirii încrucișate a obligațiilor, sau a garanțiilor asupra datoriilor companiei-
mamă, creează, în opinia noastră, o legătură suficient de slabă între compania-mamă și subsidiară. Acest 
lucru permite plasarea Transelectrica cu o treaptă deasupra ratingului suveran”, sunt argumentele Fitch. 

Calificativul acordat Transelectrica reflectă profilul de afaceri solid al companiei, în calitate de deținător și 
operator al rețelei electrice naționale de transport. În același timp, ratingul este sprijinit de reglementările 
în domeniu, actualul ciclu fiind valabil până la jumătatea anului 2019, iar rata reglementată a rentabilității 
(RRR), la 7,7%, este peste cea întâlnită în statele din regiune și încurajează investițiile în rețeaua electrică. 
Fitch notează că Transelectrica are programate investiții în rețea de peste 5 miliarde de lei până în 2025. 
Per total, Fitch consideră că reglementările privind sectorul energiei electrice din România sunt relativ 
transparente și, implicit, benefice pentru ratingul Transelectrica, însă avertizează că obligația de a distribui 
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la bugetul de stat o cotă de minimum 90% din profitul net sub formă de dividende pune presiune asupra 
lichidităților companiei. Mai multe detalii AICI.  

Ministrul Finanțelor demisionează din Consiliul de Administrație al Nuclearelectrica 
05 iulie 2017 

La numai două luni după ce a primit o poziție în board-ul Nuclearelectrica, noul ministru de Finanțe, Ionuț 
Mișa, a demisionat de la producătorul de energie nucleară. El s-a retras din funcția de membru al 
Consiliului de Administrație al Nuclearelectrica, în contextul numirii sale ca ministru. Legea respectivă 
prevede incompatibilitatea dintre funcția de membru în Consiliile de Administrație la companiile 
comerciale și calitatea de membru al Guvernului. Mișa a obținut poziția în board-ul Nuclearelectrica pentru 
un interimat de 4 luni în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 26 aprilie. Mai multe detalii AICI.  

CEZ: Scumpirea energiei, prima lecţie mai puţin plăcută a liberalizării 
05 iulie 2017 

Scumpirea energiei electrice de la 1 iulie este prima lecţie mai puţin plăcută a liberalizării pieţei, iar 
autorităţile ar trebui să analizeze foarte bine situaţia, în special cea de pe piaţa de echilibrare, întrucât 
preţurile sunt în continuare foarte mari, a declarat, marţi, Martin Zmelik, CEO al CEZ România. 

El s-a referit la situaţia din primele luni ale anului, când preţurile energiei pe bursă au crescut la niveluri 
de două ori mai mari decât la finele anului trecut.  

"Dacă încercăm să concluzionăm situaţia cu care ne-am confruntat în primăvară, aş spune că a fost prima 
lecţie mai puţin plăcută a liberalizării pieţei. Au fost traderi cu preţuri speculative. În plus, estimarea 
noastră pentru temperaturile din iarnă era cu cinci grade în plus faţă de ce a fost în realitate, iar acest lucru 
a avut un impact uriaş asupra consumului. Totodată, România doreşte o integrare şi este afectată de 
evoluţia preţului de pe pieţele din jur", a spus reprezentantul companiei energetice, în cadrul unei 
conferinţe de presă. Mai multe detalii AICI.  

Gazele româneşti au început să fie exportate în Vest 
05 iulie 2017 

După ani de zile în care România a fost presată, ba chiar somată, de UE să înceapă exporturile de gaze, 
iată că acest lucru se întâmplă. Două firme au început să ducă către Ungaria cantităţi iniţial mici, dar zilnice. 

În fiecare zi, începând cu data de 31 mai şi până în prezent, pe gazoductul Arad-Szeged au început să curgă, 
pe sensul de export către Ungaria, gaze din România. Cantităţile sunt între 1.800 şi 1.900 de MWh, adică 
necesarul de gaze pentru aproximativ 10.000 de locuri de consum. Exportul de gaze către vestul Europei 
este o premieră istorică pentru România şi un lucru care ni se tot cere de ani buni de către UE. România 
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chiar are un infrigement, temporar suspendat, pentru tărăgănarea procedurilor şi investiţiilor care să 
permită exportul în cantităţi mari către alte ţări UE.  

„Responsabilii“ pentru exportul de gaze către Ungaria sunt, potrivit preşedintelui ANRE Niculae Havrileţ, 
companiile ENGIE, fostul GDF Suez, şi trader-ul C- GAZ. Solicitaţi să cometeze pe acest subiect, 
reprezentanţii ENGIE au precizat doar că „informaţiile solicitate au caracter confidenţial“. De precizat, 
exporturile sunt fizice, deci nu fictive (prin mecanismul de backhaul). Mai multe detalii AICI.  

Iohannis: Dacă vrem să avem securitate energetică, trebuie să profităm de toate ofertele de 
energie. Nu cred că trebuie să se teamă cineva de gazul lichefiat 
06 iulie 2017 
 

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Varşovia, cu ocazia participării la summitul economic 
„Iniţiativa celor Trei Mări”, că următoarea reuniune va fi organizată anul viitor în România. Şeful statului a 
precizat că obiectivele ţării noastre sunt atragerea investiţiilor şi dezvoltarea infrastructurii, pentru a crea 
un coridor între statele baltice şi Balcani care să treacă prin România. Un alt subiect a fost cel al securităţii 
energetice 

Iohannis a afirmat că scopul acest summit este realizarea unor "coridoare" între nord şi sud, care să lege 
cere trei mări: Adriatică, Marea Neagră şi Marea Baltică. Potrivit preşedintelui, aceste "coridoare" trebuie 
să fie atât rutiere, cât şi ferate, dar şi în comeniul transportului de date şi de energie.  

"Un aspect mai special pentru noi este faptul că am invitat participanţii să facem acest summit anul viitor 
în România, invitaţie care a fost imediat acceptată", a spus şeful statului. 

Întrebat care sunt obiectivele particulare ale României în acest context, Iohannis a spus că vom "contura" 
astfel de ţinte, împreună cu celelalte ţări participante. "Nu dorim să dezvoltăm iniţiative care ne separară 
de restul UE, ci care ajută ţările noastre, dar care se integrează perfect în obiectivele mari ale UE", a spus 
el, adăugând că trebuie cu prioritate dezvoltată infrastructura, dar trebuie şi ca România să beneficieze de 
securitate energetică. Mai multe detalii AICI.  

"FP îşi exprimã dezamãgirea în legãturã cu numirea noului Directorat interimar la 
Hidroelectrica" 
07 iulie 2017 

Fondul Proprietatea (FP) îşi exprimă dezamăgirea în legătură cu numirea noului Directorat interimar la 
Hidroelectrica, trei dintre membri neavând experienţă în domeniu, a afirmat Greg Konieczny, CEO al FP şi 
manager de Portofoliu, conform unui comunicat de presă al instituţiei trimis Redacţiei. 
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Greg Konieczny a declarat: "Înlocuirea Directoratului precedent survine în pofida rezultatelor financiare 
extraordinare obţinute de acesta. Profitul înainte de impozitare în primul trimestru al anului 2017 a fost 
cu 38% mai mare decât în aceeaşi perioadă a anului 2016, un an cu un profit record în istoria companiei - 
de 1,27 miliarde de lei. În ceea ce priveşte noii numiţi, nu s-a desfăşurat un proces de selecţie transparent 
şi competitiv, iar majoritatea membrilor Consiliului de Supraveghere au acţionat neprofesionist, 
propunând ad-hoc candidaţi în timpul şedinţei Consiliului de Supraveghere. Fiecare candidat a fost 
recomandat de câte un membru diferit al Consiliului de Supraveghere, fără a se ţine cont de activităţile de 
bază ale companiei, ceea ce a condus la un Directorat compus din trei membri fără experienţă dovedită în 
domeniul producţiei de hidroenergie sau al comerţului cu energie electrică, care nu va putea, prin urmare, 
gestiona activităţile principale ale companiei". Potrivit acestuia, este din ce în ce mai îngrijorător faptul că, 
în loc să fie excepţii, interimatele a fost prelungite succesiv în ultimele 12 luni. Mai multe detalii AICI. 

Noii directori ai Hidrolectrica pun listarea la Bursă la sfârșitul listei de priorități 
07 iulie 

Consiliul de supraveghere al Hidroelectrica l-a numit pe fostul secretar de stat Bogdan Nicolae Badea în 
funcția de președinte al Directoratului companiei, ai cărui noi membri vor fi Marian Bratu şi Mihai-Val 
Zdru, potrivit unui comunicat al Hidroelectrica, emis miercuri seara. Bogdan Nicolae Bratu era, din 
februatrie, manager în departamentele de Management de Proiect din cadrul Direcţiei Investiţii şi 
respectiv în departamentul de Mentenanţă. 

Marian Bratu a fost manager al departamentului de Mentenanţă al companiei. Mihai-Val Zdru a ocupat 
poziţia de director Direcţie Acces Reţea la Transelectrica. 

Hidroelectrica este una dintre cele mai mari companii româneşti, cu o valoare de piaţă de peste 16,9 
miliarde de lei, conform raportului din 30 septembrie 2016 al evaluatorului independent al pachetului 
deţinut de Fondul Proprietatea (FP), de 19,94% din acţiunile companiei. 

Noul director general al Hidroelectrica, Bogdan Nicolae Badea, a fost secretar de stat în Ministerul Energiei 
condus de Andrei Gerea. A mai fost şi secretar de stat în Ministerul Economiei între iunie 2013 şi februarie 
2014. Este considerat un apropiat al liderului politic Daniel Chițoiu. 

A mai fost membru al consiliului de supraveghere al OMV Petrom, ca şi al consiliilor de administraţie ale 
Rompetrol Rafinare şi Enel Energie Muntenia, dar și director de dezvoltare în Hidroelectrica între august 
2007 și martie 2009. 

Bogdan Badea a fost implicat în conflictul cu administratorii Electrica SA, care au atras atenţia ministrului 
Andrei Gerea că reprezentanții ministerului vor să pună persoane afiliate politic ca șefi ai filialelor 
companiei, aflați sub influența lui Bogdan Badea, fapt negat de fostul secretar de stat. 
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Conflictul din 2015 s-a soldat cu respingerea de către AGA Electrica, dominată de reprezentanții statului, 
a planurilor propuse de consiliul de administrație. 

Noul Directorat al Hidroelectrica și-a stabilit prioritățile, care sunt în ordine, potrivit comunicatului 
companiei: 

  - implementarea unui management strategic care să conducă la dezvoltarea durabilă a societăţii; 

utilizarea eficientă a resurselor hidroenergetice în vederea maximizării producţiei şi menţinerea unui 
nivel ridicat al profitului; 

  - asigurarea unei disponibilităţi ridicate a capacităţilor de producere a energiei electrice, în condiţiile 
funcţionării în siguranţă a instalaţiilor şi echipamentelor din amenajările hidroenergetice ale 
Hidroelectrica; 

  -  identificarea urgentă a unor soluţii viabile pentru investiţiile istorice cu funcţiuni complexe aflate în 
gestiunea societăţii; 
  -  urgentarea reorganizării SSH Hidroserv SA şi redresarea financiară a acesteia; 

  -  accelerarea procesului de listare la bursa a Hidroelectrica; 

  -  implementarea principiilor de guvernanţă corporativă şi nu în ultimul rând, consolidarea dialogului cu 
partenerul social. 

  -  listarea Hidroelectrica a fost amânată de mai multe ori în ultimii ani, iar acum a devenit incertă ca 
urmare a probabilei includeri a companiei în portofoliul Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii, în 
curs de înfiinţare. 

Mai multe detalii AICI.  

Lecţia liberalizării pieţei de energie 
07 iulie 2017 

Scumpirea energiei electrice de la 1 iulie este prima lecţie mai puţin plăcută a liberalizării pieţei, iar 
autorităţile ar trebui să analizeze foarte bine situaţia, în special cea de pe piaţa de echilibrare, întrucât 
preţurile sunt în continuare foarte mari, a declarat Martin Zmelik, CEO al CEZ România. El s-a referit la 
situaţia din primele luni ale anului, când preţurile energiei pe bursă au crescut la niveluri de circa trei ori 
mai mari decât la finele anului trecut, ceea ce s-a reflectat în preţurile plătite de consumatorii casnici.  
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„Dacă încercăm să concluzionăm situaţia cu care ne-am confruntat în iarnă, aş spune că a fost prima lecţie 
mai puţin plăcută a liberalizării pieţei. Au fost traderi cu preţuri speculative. În plus, estimarea noastră 
pentru temperaturile din iarnă era cu cinci grade în plus faţă de ce a fost în realitate, iar acest lucru a avut 
un impact uriaş asupra consumului. Totodată, România doreşte o integrare şi este afectată de evoluţia 
preţului de pe pieţele din jur”, a spus reprezentantul companiei energetice, în cadrul unei conferinţe de 
presă. 

Potrivit acestuia, încă există anumite componente reglementate, nu doar pe partea de vânzare, ci şi pe 
cea de distribuţie, care încă nu reflectă adevăratele preţuri din piaţă. Mai multe detalii AICI. 

ANRE: Propunerea OTS-urilor din CCR CORE pentru Procedurile de Ultimă Instanță în 
conformitate cu prevederile articolului 44 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 
iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea 
congestiilor 
07 iulie 2017 

ANRE supune consultarii publice propunerea comună elaborată de toți operatorii de transport și de sistem 
din CCR Core, fiind impusă de articolul 44 din Regulamentul (UE) 2015/1222 privind alocarea capacităților 
și gestionarea congestiilor ("Regulamentul CACM") în scopul asigurării unei alocări eficiente, transparente 
și nediscriminatorie a capacităților în cazul în care procesul de cuplare a piețelor pentru ziua următoare 
nu este în măsură să producă rezultate. 

Observatiile se transmit la adresa de email alexandru.selischi@anre.ro 

Termenul final de transmitere a observatiilor este 7 august 2017, inclusiv. Mai multe detalii AICI.  

ANRE: Propuneri modificare Metodologie de stabilire a tarifului pentru serviciul de distribuție 
a energiei electrice, aprobată prin Ordinul 72/2013, cu modificările și completările ulterioare 
07 iulie 2017 

Având în vedere că, la data de 1 ianuarie 2019, începe cea de-a patra perioadă de reglementare, ANRE 
supune consultarii publice propunerea de revizuire a principiilor care stau la baza metodei de calcul al 
tarifelor pentru serviciul de distrbutie a energiei electrice, stabilite in metodologia aprobata prin Ordinul 
72/2013, cu modificările și completările ulterioare. 

Scopul acestei revizuiri este acela de a crește gradul de exigență privind includerea costurilor justificate 
aferente serviciului, precum și a unor costuri noi care derivă din noile obligații legale ale operatorilor, ca 
de exemplu implementarea sistemelor de măsurare inteligentă, precum și din necesitatea reanalizării 
mecanismelor stimulative având în vedere progresul înregistrat anterior în privința eficientizării serviciului. 
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Observațiile și propunerile se transmit prin e-mail, la adresa sred@anre.ro. 

Termenul final de transmitere a observațiilor este 14 august 2017, inclusiv. Mai multe detalii AICI.  

ANRE:  Proiect de Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activităţii de 
mentenanţă 
07 iulie 2017 

ANRE supune consultării publice prezentul proiect de ordin, care reprezintă varianta revizuită a 
regulamentului aprobat prin Ordinul ANRE nr. 35/2002 și care are ca scop stabilirea obiectivelor, 
responsabilităţilor şi cerinţelor pentru desfăşurarea activităţilor de mentenanţă  de către titularii de 
licenţă din sectorul energiei electrice, precum şi definirea principiilor privind întocmirea și conţinutul unui 
program de asigurare a mentenanţei (PAM). 

Revizuirea Regulamentului este determinată de necesitatea adaptării acestuia la cadrul de 
reglementare  și la modificările legislative apărute ulterior anului 2002, precum și stabilirii unor criterii de 
încadrare a lucrărilor de mentenanță în categorii. 

Observaţiile şi propunerile se transmit la ANRE prin fax, la nr. fax: 021.312.43.65. şi în format electronic 
editabil, pe adresa de e-mail bogdan.ionescu@anre.ro și gabriela.munteanu@anre.ro, până la data de 31 
iulie 2017, inclusiv. Mai multe detalii AICI.  

Toma Petcu cere şcoli profesionale pentru electricieni 
12 iulie 2017 

Ministrul Energiei, Toma Petcu, a solicitat conducerii Electrica să depună la Ministerul Educaţiei 
documentaţia necesară înfiinţării unor şcoli profesionale pentru specializarea forţei de muncă în domeniu.  

„Toată lumea vrea ca, atunci când apasă pe întrerupător, să se aprindă ‘lumina’! Prea puţini ştiu însă ce se 
întâmplă în spatele acestui gest, pe care noi îl vedem atât de simplu: câtă muncă, câtă pricepere şi, de ce 
să nu recunoaştem, cât devotament stă în spatele lui! Şi tocmai pentru că o vulnerabilitate a sistemului 
poate fi lipsa profesionalizării viitoarelor generaţii în aceste meserii am cerut conducerii Electrica să 
depună o întreaga documentaţie la Ministerul Educaţiei pentru înfiinţarea cât mai multor şcoli 
profesionale care să asigure specializarea forţei de muncă şi pentru anii care vin”, a scris ministrul Energiei 
pe pagina sa de Facebook. 

Acesta a participat, marţi dimineaţă, la deschiderea oficială a competiţiei „Trofeul Electricianului”, concurs 
cu o tradiţie de patru decenii, la care participă, în faza finală, 114 electricieni din ţară. 
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Trofeul Electricianului, cel mai important concurs profesional din domeniu, ajuns la cea de-a XXXVIII-a 
ediţie, se desfăşoară în perioada 11-13 iulie, la Sinaia. Evenimentul este organizat, anul acesta, de 
Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord (SDEE Muntenia Nord) şi marchează 
aniversarea a 40 de ani de la lansare. 

„Ştiu ce înseamnă Trofeul pentru noi toţi. Ştiu pentru că, din cei 40 de ani de când se organizează, am fost 

la mai mult de jumătate dintre ediţii. Pentru noi este mai mult decât un concurs. Este parte din identitatea noastră. 
Înseamnă o tradiţie pe care avem privilegiul şi, totodată, obligaţia să o continuăm”, a declarat Cătălin Stancu, director 
general Electrica, într-un comunicat de presă. 

Trofeul Electricianului 2017 reuneşte atât reprezentanţi ai operatorilor de distribuţie a energiei electrice 
şi ai companiilor de întreţinere şi servicii energetice din România, cât şi personalităţi de renume din 
domeniu. 

„Această întrecere este acel moment din an în care puteţi să vă testaţi profesionalismul, în lupta pentru 
distincţia poate cea mai apreciată din domeniu: Trofeul Electricianului! Vreau să ştiţi cât de mult înseamnă 
meseria dumneavoastră pentru viaţa noastră de zi cu zi. Cu toţii depindem de dumneavoastră!”, a declarat 
Toma Petcu la deschiderea oficială a competiţiei. 

În cadrul fazei naţionale concurează cei mai buni 114 electricieni din toate cele 8 companii de distribuţie 
a energiei electrice (SDEE Transilvania Nord, SDEE Transilvania Sud, SDEE Muntenia Nord, E-Distribuţie 
Banat, E-Distribuţie Muntenia, E-Distribuţie Dobrogea, Distribuţie Oltenia şi Delgaz Grid), precum şi din cel 
de întreţinere şi servicii energetice (Adrem Invest şi Servelectro Integral). 

Competiţia este segmentată în şapte categorii, patru din domeniul distribuţiei energiei electrice 
(electrician exploatare staţii; electrician PRAM; electrician exploatare reţele MT şi JT; electrician măsurare 
energie electrică, verificare grupuri măsură) şi trei din domeniul întreţinerii şi al serviciilor energetice 
(electrician montare şi reparaţii echipament primar 110 kV şi MT din staţii; electrician montare şi reparaţii 
instalaţii MT şi JT; electrician defectoscopie LES MT şi JT). Mai multe detalii AICI.  

Electrica face recrutări într-un amplu program de transformare organizațională 
12 iulie 2017 

Datorită amplului program de transformare organizațională asumat, avem oportunități de carieră pentru 
profesioniști ambițioși. Vrem să ne completăm echipa cu oameni creativi, competenți, dedicați și cu 
standarde etice ireproșabile. Alatură-te nouă, pregătește-te pentru un drum provocator și accelerează-și 
cariera într-o industrie competitivă!”, este invitația publicată de Electrica pe site-ul companiei. 

Potrivit anunțului, Electrica  recrutează un membru în echipa executivă: Chief Marketing Officer – CMO. 
Selecția este deschisă până la 29 iulie 2017. Candidații interesați pot transmite aplicațiile în limba engleză 
pe adresa de email Bucharest@pedersenandpartners.com, cu mențiunea „ElectricaCMO” în titlul 
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emailului.Procesul de selecție va fi derulat în deplină confidențialitate de Pedersen & Partners și va include 
interviuri și evaluări de competențe, dau asigurări reprezentanții Electrica. Pedersen & Partners este o 
companie internaționala de Executive Search, ce operează  56 de birouri în 52 de țări din Europa, Orientul 
Mijlociu, Africa, Asia, America de Sud și de Nord. Mai multe detalii AICI.  

Dividende record încasate de stat de la companiile energetice 
12 iulie 2017 

Statul român a încasat în 2017 peste jumătate de miliard de euro dividende aferente anului 2016 de la 
companiile la care este acționar prin Ministerul Economiei, de două ori mai mult decât media dividendelor 
aferente perioadei 2012-2015, în principal ca urmare a aplicării memorandumului de distribuire a 90% din 
profitul net drept dividente, procent stabilit de fostul Guvern Grindeanu. Tot în 2017, operatorii economici 
la care Ministerul Energiei deține calitatea de acționar au acordat dividente totale de aproximativ un 
miliard de euro (4,415 miliarde de lei), dintre care dividendele cuvenite statului au reprezentat 56%, și 
anume 2,483 miliarde de lei. Suma totală încasată de statul român de la un număr 21 de companii este 
apropiată de cea calculată de Profit.ro în luna februarie, când anticipa că “statul român ar putea încasa 
dividende de peste 2,2 miliarde de lei de la numai 6 companii din domeniul energetic (Transelectrica, 
Transgaz, Conpet, Nuclearelectrica, Hidroelectrica și Romgaz) la care este principal acționar”. 

 
Sumă la care se adăugau dividendele distribuite statului român de OMV Petrom, companie la care este acționar 
minoritar, care a decis ca peste 80% din profitul net din 2016 să fie distribuit acționarilor ca dividende, un procent 

asemănător celui impus de Guvernul României companiilor de stat la care este principal acționar. Astfel, Profit.ro 

anticipa că statul român “va încasa aproximativ 40 de milioane de euro (175 de milioane de lei) de la cea mai 

importantă companie de petrol și gaze din România, la care este acționar cu 20,63%”. Sumă confirmată acum de un 
raport guvernamental, care precizează că OMV Petrom a achitat statului român dividende de 175,369 
milioane de lei. Cele șase companii luate în calcul de Profit.ro sunt responsabile, alături de OMV PETROM, 
pentru peste 90% din dividendele încasate anual de statul român de la companiile la care este acționar. 
Mai multe detalii AICI.  

Martin Zmelik, CEO CEZ: România trebuie să devină din nou atractivă pentru oameni, fiindcă 
ei reprezintă cel mai de preţ bun al ţării 
12 iulie 2017 

Martin Zmelik a preluat în urmă cu mai bine de doi ani mandatul de conducere al CEZ România, unul dintre 
cei mai puternici jucători din domeniul distribuţiei şi furnizării de energie din România şi totodată cel mai 
mare producător de energie verde de pe plan local. Martin Zmelik a venit în România în iarna anului 2010, 
ca director operaţional al companiei, iar patru ani mai târziu a preluat funcţia de CEO. În timpul mandatului 
său au fost finalizate parcul eolian CEZ din Dobrogea şi proiectul de retehnologizare a 
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microhidrocentralelor de la nord de Reşiţa. Înainte de a veni la CEZ, Martin Zmelik a lucrat în domeniul 
financiar, IT şi management de proiect la Komercni Banka şi la Ceska Pojistovna. Mai multe detalii AICI.  

ANRE: Ordin privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și desfășurare a 
licitațiilor simultane cu preț descrescător pe piața centralizată pentru serviciul universal, 
aprobat prin Ordinul nr. 65/2014 și a Metodologiei de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii 
de ultimă instanță clienților finali, aprobată prin Ordinul nr. 92/2015 
10 iulie 2017 

În urma situației înregistrate în luna mai 2017, care a condus la emiterea deciziei privind suspendarea până 
la data de 10 august 2017 a organizării sesiunilor de licitații simultane cu preț descrescător pe Piața 
Centralizată pentru Serviciul Universal, ANRE supune consultarii publice, în regim de urgenţă, unele 
modificări/completări pe termen scurt ale cadrului de reglementare aferent PCSU, astfel încât noile reguli 
să fie aplicate începând cu licitația aferentă trimestrului IV 2017, cu minimizarea riscului de 
suspendare/anulare a acesteia. 

Propunerile si observatiile se transmit la adresele de 
mail Raluca.dumitrache@anre.ro si isandulescu@anre.ro. Termenul final de transmitere a propunerilor si 
observatiilor este de 10 zile de la data afisarii pe site a prezentului proiect de ordin. Mai multe detalii AICI.  

ANRE: Modificare Regulament de emitere a certificatelor verzi 
10 iulie 2017 

ANRE supune consultării publice  propunerea de modificare a Regulamentului de emitere a certificatelor 
verzi, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 4/2015. Observaţiile se transmit la adresele de e-
mail ion.dumitru@anre.ro, mjisa@anre.ro si nstanciu@anre.ro 

Termenul final de transmitere a observaţiilor este de 30 de zile de la data afişării pe site a documentului 
de discuţie. Mai multe detalii AICI.  

ANRE: Proiect Ordin privind modificarea și completarea Regulamentului de calificare a 
producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare 
a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în 
cogenerare de înaltă eficienţă aprobat prin Ordinul nr. 114/2013 
12 iulie 2017 

 
ANRE supune consultării publice prezentul proiect de modificare a Regulamentului aprobat prin 
Ordinul 114/2013, modificare generată de necesitatea corelării cu prevederile HG nr. 925/2016 pentru 
modificarea şi completarea HG nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necessare 
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implementării schemei de sprijin pentru producerea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de 
energie termică utilă. 
 
Observaţiile şi propunerile se transmit prin fax (nr. de fax: 021-312.43.65) şi pe adresele de e-mail: 
memilescu@anre.ro, roxana.cruceanu@anre.ro. Termenul final de transmitere a observaţiilor şi 
propunerilor este data de 02.08.2017, inclusiv. Mai multe detalii AICI.  

ANRE: Propunerile SNTGN Transgaz privind modificarea şi completarea Codului reţelei pentru 
SNT, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare 
12 iulie 2017 

În vederea aplicării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 715/2009 privind condiţiile de acces la reţelele 
pentru transportul gazelor naturale şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005, a Regulamentului 
(UE) nr. 312/2014 de stabilire a unui cod de reţea privind echilibrarea reţelelor de transport de gaz, precum 
si a concluziilor atelierului de lucru cu tema „Implementarea codurilor de reţea europene în România”, 
organizat în perioada 8-9 iunie 2017 la Bucureşti, cu participarea reprezentanţilor Comisiei Europene, ai 
ACER şi ai ENTSOG, ANRE supune consultarii publice prezentele propuneri.   

Propunerile și observațiile pe marginea propunerilor S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., însoțite de argumentația 
aferentă, vor fi transmise în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail drpptgn@anre.ro, 
și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65, până la data de 17.07.2017, ora 16.00. 

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente și/sau cele care nu au fost 
transmise în formatul Word solicitat nu vor fi luate în considerare în cadrul procesului de elaborare a 
proiectului de ordin ANRE pentru modificarea şi completarea Codului reţelei pentru SNT ca urmare a 
propunerilor de modificare şi completare formulate de S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. 

Ședința pentru dezbaterea propunerilor și observațiilor formulate va avea loc la sediul ANRE din București, 
str. Constantin Nacu nr. 3 sector 2, la o dată ce va fi comunicată ulterior participanţilor care au transmis 
propuneri, observaţii, comentarii în cadrul procesului de consultare publică. Mai multe detalii AICI.  

Transgaz, vizată de o nouă inspecție a Comisiei Europene, cu suspiciuni de încălcare a legislației 
UE privind concurența 
12 iulie 2017 

Operatorul sistemul național de transport al gazelor naturale, Transgaz, companie deținută de statul 
român, a fost vizată luna trecută de o nouă acțiune de control a inspectorilor Comisiei Europene, 
desfășurată în perioada 13-16 iunie 2017, într-o nouă speță cu suspiciuni de încălcare a legislației 
concurențiale a UE. Astfel, într-un document recent al Transgaz se face referire la "inspecția derulată în 
perioada 13-16 iunie 2017, în vederea stabilirii vreunei încălcări a regulilor stabilite de către articolul 101 
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din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene (TFUE), în cazul AT.40483". Articolul respectiv prevede că 
"Sunt incompatibile cu piața internă și interzise orice acorduri între întreprinderi, orice decizii ale 
asocierilor de întreprinderi și orice practici concertate care pot afecta comerțul dintre statele membre și 
care au ca obiect sau efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenței în cadrul pieței interne 
și, în special, cele care: (a) stabilesc, direct sau indirect, prețuri de cumpărare sau de vânzare sau orice alte 
condiții de tranzacționare; (b) limitează sau controlează producția, comercializarea, dezvoltarea tehnică 
sau investițiile; (c) împart piețele sau sursele de aprovizionare; (d) aplică, în raporturile cu partenerii 
comerciali, condiții inegale la prestații echivalente, creând astfel acestora un dezavantaj concurențial; (e) 
condiționează încheierea contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestații suplimentare care, 
prin natura lor sau în conformitate cu uzanțele comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte". 
Mai multe detalii AICI.  

Statul a încasat peste 18 milioane de euro din certificatele de emisii de gaze cu efect de serã în 
luna iunie 
12 iulie 2017 
 
Statul român a încasat în iunie peste 18,6 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 
staţionare, potrivit unui document publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice (MFP) şi citat de 
Agerpres. 
 
Conform sursei citate, au fost comercializate 3,76 de milioane de certificate aferente instalaţiilor 
staţionare. Anul trecut, statul a încasat circa 195 de milioane de euro, aici intrând şi sumele din sectorul 
aviaţiei. 

Potrivit datelor Ministerului Finanţelor Publice, schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze 
cu efect de seră în cadrul Uniunii Europene (EU Emission Trading Scheme - EU ETS) s-a aplicat în primă fază 
pentru perioada 1 ianuarie 2005 - 31 decembrie 2007, iar a doua fază a schemei se desfăşoară în perioada 
2008 - 2012, corespunzând primei perioade de angajament a Protocolului de la Kyoto. Ţara noastră 
participă la schema Uniunii Europene de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră de la data 
aderării la Uniunea Europeană (1 ianuarie 2007). Cea de-a treia etapă a schemei EU ETS are o durată de 
opt ani, în intervalul 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2020. Mai multe detalii AICI. 

Conpet, la expoziţia Congresului Mondial al Petrolului de la Istanbul 
13 iulie 2017 

Conpet SA, operatorul Sistemului Naţional de Transport (SNT) prin conducte al ţiţeiului, condensatului şi 
gazolinei, este prezent la Istanbul, în cadrul expoziţiei Congresului Mondial al Petrolului, în perioada 9 – 
13 iulie 2017, în Turcia. Delegația formată din reprezentanți ai companiei este condusă de secretarul de 
stat în Ministerul Energiei, Iulian-Robert Tudorache. Tema congresului este ,,Punţi către viitorul 
energetic”.„Obiectivul major al Conpet, pentru perioada următoare, este reprezentat de interconectarea 
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INTERNAȚIONAL 

Pieţele spot de energie din Croaţia şi Slovenia, pregătite să fuzioneze în 2018 
05 iulie 2017 

Piaţa spot de energie din Croaţia, CROPEX, vrea să fuzioneze cu bursa de profil din Slovenia, BSP SouthPool, 
în trimestrul al doilea din 2018, mai târziu cu un an decât arătau planurile iniţiale. 

Cele două pieţe urmăresc, prin această fuziune, să se alăture restului Europei prin proiectul Multi-Regional 
Coupling (MRC), care include 19 ţări ce generează aproape 85% din cererea de energie electrică din 
Europa.  Fuziunea, amânată din motive de reglementare şi tehnice, va fi realizată prin proiectul Italian 
Borders Working Table (IBWT), conform anunţului făcut de CROPEX. 

Traderii din domeniul electricităţii spun că fuziunea va pune presiune pe preţurile de pe piaţa de profil din 
Croaţia, din cauza conexiunii cu piaţa italiană, care este mai scumpă. Cobinarea operaţiunilor celor două 
pieţe este menită să optimizeze procesul de alocare a capacităţilor transfrontaliere prin calculul coordonat 
al preţurilor şi fluxurilor dintre ţări. 

În decembrie 2016, CROPEX a fost desemnată de autoritatea de reglementare din sectorul energetic al 
Croaţiei operator nominalizat al pieţei de energie electrică pentru ziua următoare şi piaţă "intraday" 
pentru următorii patru ani. Mai multe detalii AICI.  

Qatar îşi va majora producţia de gaze cu 33%, ca răspuns la blocada economică 
05 iulie 2017 

Compania petrolieră Qatar Petroleum a anunţat marţi că îşi va majora producţia de gaze naturale cu 33%, 
de la 77 milioane tone pe an la 100 milioane tone pe an, ca răspuns la blocada economică impusă în urmă 
cu circa o lună de vecinii săi arabi, relatează agenţia EFE, potrivit Agerpres. Compania intenţionează să 
dubleze producţia la un proiect de extracţie din zona meridională a Câmpului Nord, cel mai mare zăcământ 

Sistemului Naţional de Transport al ţiţeiului la nivel regional cu statele membre UE. În acest context, 
Congresul Mondial al Petrolului reprezintă, pentru noi, atât oportunitatea de a ne mări atractivitatea 
investitorilor la nivel internaţional, precum şi cadrul în care vom continua demersurile extinderii SNT în 
afara graniţelor ţării noastre”, a declarat Liviu Ilaşi, director general al Conpet, scrie Agerpres. Mai multe 
detalii AICI. 
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de gaze din lume, situat în apele Golfului Persic şi pe care Qatar îl împarte cu Iranul, a declarat preşedintele 
Qatar Petroleum, Saad Sherida al Kaabi, într-o conferinţă de presă.  

În aprilie, Qatar Petroleum a anunţat că are planuri privind extracţia a două miliarde picioare cub pe zi în 
cadrul acestui proiect şi, conform noilor planuri, se va ajunge la o extracţie de patru miliarde. Al Kaabi a 
subliniat că vor fi căutaţi parteneri internaţionali pentru derularea acestui proiect, care va consolida poziţia 
Qatar de cel mai mare exportator de gaze naturale din lume.  

"Fie ce-o fi, vom fi lideri pentru o perioadă lungă de timp", a spus preşedintele companiei care, în prezent, 
acoperă circa o treime din piaţa mondială. Al Kaabi a precizat că majorarea producţiei va creşte veniturile 
Guvernului, "va stimula economia" şi va sprijini Strategia 2030 prin care Guvernul intenţionează să reducă 
dependenţa de hidrocarburi. Mai multe detalii AICI.  

Petrolul se ieftinește cu peste 1%, după ce Rusia a exclus o nouă reducere a producției 
05 iulie 2017 
 
Cotațiile petrolului au întrerupt miercuri cel mai lung șir de aprecieri consecutive înregistrat în ultimii șapte 
ani, după ce Rusia a exclus reducerea suplimentară a producției de petrol, dincolo de tăierile agreate cu 
Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC). “Aurul negru” a consemnat scăderi ușoare, de sub 0,5%, 
în prima parte a tranzacțiilor de astăzi, însă declinul s-a accelerat brusc după ce Bloomberg a relatat că 
Rusia se opune oricăror tăieri suplimentare a producției de petrol. Pe 25 mai, OPEC, Rusia și alți mari 
producători din afara cartelului au convenit să prelungească cu nouă luni, până în martie 2018, acordul 
prin care s-au angajat să reducă producția comună cu 1,8 milioane de barili/zi. 
 
Prelungirea acordului a fost anticipată în piețe, însă au existat și speculații privind o eventuală reducere 
suplimentară a producției. O nouă reducere atât de repede după extinderea acordului existent ar 
transmite un mesaj greșit piețelor, sugerând că semnatarii înțelegerii consideră că eforturile asumate nu 
sunt suficiente pentru a sprijini revenirea prețurilor, potrivit unui oficial guvernamental din Rusia. În jurul 
orei 14:00, petrolul West Texas Intermediate (WTI) era în scădere cu 1,66%, până la 46,29 dolari/baril, în 
timp ce barilul de Brent se tranzacționa la 48,90 dolari, cu 1,43% sub prețul la care a închis marți, potrivit 
MarketWatch. Contractele futures pentru pentrolul american au fost tranzacționate doar electronic marți, 
nefiind stabilită o referință la închidere, în contextul în care piețele din SUA au fost închise pentru Ziua 
Independenței. Luni, barilul de WTI s-a apreciat pentru a opta sesiune consecutivă, cea mai lungă perioadă 
de creștere neîntreruptă începând din ianuarie 2010. Mai multe detalii AICI.  

Ungaria insistã pe varianta gazului rusesc, în timp ce Polonia se reorienteazã spre SUA 
09 iulie 2017 

Ungaria consideră că un nou gazoduct care să transporte gaze naturale din Rusia este "singura opţiune 
realistă" disponibilă în prezent pentru diversificarea surselor de aprovizionare cu energie, a declarat joi 
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ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, în aceiaşi zi în care Polonia a profitat de vizita preşedintelui 
SUA, Donald Trump, pentru a anunţa că nu vrea să mai depindă de livrările de energie din Rusia, transmite 
agenţia Bloomberg.  

Zilele trecute, Ungaria a semnat un acord cu grupul rus "OAO Gazprom", care vrea să construiască 
gazoductul Turkish Stream pentru a transporta gaze în Europa Centrală via Turcia. Primele livrări sunt 
programate a avea loc la finele lui 2019, iar proiectul este o alternativă la livrările de gaze prin Ucraina, 
chiar dacă nu va diminua dependenţa Ungariei de Rusia, scrie Agerpres. 

"Singura opţiune realistă pentru diversificare este legarea la coridorul sudic", a declarat Peter Szijjarto, 
într-un interviu acordat joi agenţiei Bloomberg. Oficialul ungar a mai spus că un alt motiv pentru care 
Budapesta susţine proiectul Gazprom sunt întârzierile înregistrate de România şi Croaţia în legarea 
reţelelor lor de transport cu cele ale Ungariei.  

Decizia Ungariei de a susţine proiectul Gazprom contrastează cu cea a Poloniei. În timp ce Budapesta 
consideră Moscova drept un partener, Varşovia o vede ca o ameninţare, potrivit sursei citate. Polonia, ţară 
care depinde de gazele naturale ruseşti, va semna "în curând" un acord pe termen lung cu companii 
americane pentru a importa gaze naturale lichefiate, a declarat joi preşedintele Poloniei, Andrzej Duda, cu 
ocazia unei vizite a omologului american la Varşovia. Mai multe detalii AICI.  

Grecia vrea cel puţin 400 de milioane de euro pentru operatorul de gazoducte DESFA 
12 iulie 2017 

Autorităţile elene se aşteaptă ca potenţialii investitori să ofere cel puţin 400 de milioane de euro pentru 
pachetul majoritar de acţiuni de la operatorul reţelei de gazoducte, DESFA, a declarat, ieri, ministrul elen 
al Energiei, George Stathakis, transmite Reuters, conform Agerpres. În luna iunie a acestui an, Grecia a 
relansat procedura de privatizare a operatorului reţelei de gazoducte, DESFA, după ce un acord anterior 
cu compania Socar din Azerbaidjan a eşuat din cauza unor neînţelegeri legate de tariful gazelor naturale.  

 În 2013, Socar a câştigat o licitaţie internaţională pentru preluarea a 66% din acţiunile DESFA, cu 400 
milioane de euro. "Ne aşteptăm ca preţul să fie acelaşi sau chiar mai mare decât cel stabilit la precedenta 
licitaţie", a declarat George Stathakis, într-un interviu acordat cotidianului Naftemporiki. 

Autorităţile de la Atena au stabilit data de 24 iulie drept termen limită până la care potenţialii investitori 
la DESFA trebuie să îşi exprime interesul pentru operator. La finele anului trecut, presa elenă a informat 
că operatorul reţelei de transport a gazelor naturale din România, Transgaz, şi-a manifestat interesul 
pentru preluarea unui pachet de 66% din acţiunile companiei care gestionează reţeaua de gazoducte din 
Grecia. Citând surse din apropierea discuţiilor, Kathimerini susţinea că oficialii Transgaz au vizitat la acea 
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dată sediul companiei Hellenic Petroleum, unul dintre coproprietarii DESFA, şi de asemenea au avut 
discuţii şi cu ministrul elen al Energiei, Giorgos Stathakis.  

Agenţia de privatizare din Grecia, HRADF, deţine 65% din acţiunile DESFA, iar restul acţiunilor sunt deţinute 
de compania de rafinare Hellenic Petroleum. Grecia vrea să se promoveze ca un hub european pentru 
tranzitul gazelor naturale din Asia şi Estul Mediteranei spre Europa. Mai multe detalii AICI.  

 

 

 

 

 

 

 

EVENIMENTE 

 

 
The 16th Energy Investment and Regulation Conference  

25-25 septembrie 2017, Astana, Kazakhstan 
Hosted by the Committee on Regulation of Natural Monopolies  

and Protection of Competition of Kazakhstan.  
Mai multe detalii AICI.  
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