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INTERN  

 
Curtea de arbitraj de la Paris obligă Enel la plata unei sume de 401 mil. euro pentru 13,5% 
din Electrica Muntenia Sud  
14 februarie 2017 

Firma de avocatură SCA Zamfirescu Racoţi & Partners (ZRP) şi experţii financiari de la TPA România au 
reprezentat Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie (SAPE) în acţiunea în instanţă 
împotriva Enel Investment Holding B.V. şi Enel S.p.A, obţinând împreună hotărârea arbitrală finală la 
International Chamber of Commerce Paris (ICC Paris) prin care cele două societăţi de energie au fost 
obligate să plătească 401,209 milioane euro. 

Disputa născută în legătură cu contractul de privatizare a Electrica Muntenia Sud a vizat, în esenţă, 
exercitarea opţiunii de vânzare (Opţiunea Put) aferentă unui pachet de acţiuni de 13,57% deţinut de 
SAPE la fosta Electrica Muntenia Sud, mecanismul juridic prin intermediul căruia acţiunile ajungeau să fie 
transferate către Enel şi stabilirea preţului aferent acestui pachet de acţiuni, potrivit formulei stabilite în 
contractul de privatizare.  

Răzvan Nicolescu, fost ministru al energiei, actual executive lead adviser on energy& sustainability în 
cadrul Deloitte: "Decizia pe care am luat-o în 2014 ca ministru al energiei, de a merge fără întârziere la 
Curtea de Arbitraj, a fost una dificilă, dar corectă. Sper ca România să folosească eficient această sumă 
importantă de bani obţinută la Paris pentru modernizarea sectorului energetic, care are nevoie de 
investiţii." 

Pornind de la evaluarea Curţii de la Paris, fosta Electrica Muntenia Sud ar fi acum cea mai valoroasă 
companie din Romania, cu un "preţ" de aproape 3 miliarde de euro, de circa patru ori mai mare faţă de 
cel obţinut de statul roman la privatizare. Mai multe detalii AICI.  
 

Transelectrica a înregistrat un profit net în scădere cu 20,56%, anul trecut  
15 februarie 2017 

Profitul net al companiei Transelectrica (TEL) a înregistrat o scădere de aproximativ 20,56% faţă de cel 
înregistrat în anul 2015 (286 milioane lei de la 360 milioane lei), evoluţie determinată în principal de 
scăderea veniturilor din serviciul de transport al energiei electrice, potrivit unui comunicat de presă 
publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB). Totodată, profitul brut a înregistrat o scădere de 
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19,30%, de la 430 milioane lei în 2015 la 347 milioane lei anul precedent. 

Veniturile realizate în anul 2016 au înregistrat o scădere de 8,77% comparativ cu anul anterior (2.723 
milioane lei în 2016 de la 2.985 milioane lei în 2015). Mai multe detalii AICI.  
 

E.ON România, pierderi de 10 milioane în ianuarie. Frank Hajdinjak: ‘Pe piaţa reglementată, 
este rolul ANRE să ia măsuri de urgenţă’ 
15 februarie 2017 

E.ON România a avut pierderi de peste 10 milioane de lei în luna ianuarie. „Am avut pierderi, am avut 
costuri adiţionale din cauza preţului mare la care am achiziţionat energia în ianuarie. Va trebui să vedem 
ce va fi în februarie şi martie pentru a şti ce va însemna acest lucru pentru piaţa reglementată. Pentru 
piaţa liberă, este riscul nostru, dar pe piaţa reglementată este rolul ANRE să ia măsuri de urgenţă”, a 
declarat, pentru Agerpres, Frank Hajdinjak, directorul general al E.ON România. 

„Dacă nu facem nimic, iluzia că preţurile nu vor creşte este greşită. Este nevoie de acţiuni imediate. ANRE 
trebuie să ia măsuri, nu să aştepte să fie rezolvată situaţia la nivelul contractelor dintre companii, nu este 
suficient”, a susţinut Hajdinjak, citat de Agerpres. Mai multe detalii AICI.  

Parcul eolian CEZ a produs energie echivalentă cu 15% din consumul naţional  
15 februarie 2017 

Parcul eolian CEZ, situat în Cogealac - Fântânele, a produs, în perioada 6 - 13 ianuarie, când a fost 
instituit Cod portocaliu de viscol şi ninsori, o cantitate de aproximativ 35.000 de MW, iar la finalul lunii 
ianuarie a raportat o producţie de 145.000 de MWh de energie verde, potrivit unui anunţ al companiei, 
citat de Agerpres. 

Conform sursei citate, atunci când vântul scade sub 3-4 metri/secundă sau atinge 25 de metri/secundă, 
turbina eoliană se opreşte pentru a-şi proteja integritatea. În aceste condiţii, latura extremă a condiţiilor 
meteorologice poate provoca deficienţe în funcţionarea parcului eolian în limite normale. 

Societatea menţionează: "O astfel de situaţie a fost înregistrată la începutul anului, pe fondul Codului 
portocaliu de vânt la nivelul judeţului Constanţa, când s-au înregistrat rafale de vânt şi de 35 şi de 40 de 
metri/secundă, valori ce se află la limita superioară de funcţionare a parcului eolian. Patruzeci de 
specialişti CEZ au ţinut frâiele celui mai mare parc eolian de pe uscat din Europa pe perioada celor opt zile 
de cod portocaliu. Vântul puternic din acea perioadă a fost transformat de cele 240 de turbine eoliene în 
aproape 39.000 de MW de energie curată. Mare parte dintre acestea au funcţionat continuu datorită 
sistemului optimizat, producând suficientă energie verde încât să acopere 15% din consumul de energie 
electrică al României". Mai multe detalii AICI.  
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Oprirea extinsă a reactorului 1 Cernavodă şi cursurile valutare defavorabile au redus profitul 
Nuclearelectrica cu 27% 
15 februarie 2017 

Extinderea cu 20 de zile peste durata normală a perioadei de oprire planificată a reactorului 1 de la 

centrala nucleară Cernavodă, care a dus la scăderea producției de energie și a veniturilor din exploatare 

ale Nuclearelectrica, coroborată cu evoluția defavorabilă a cursurilor principalelor valute în care 

compania derulează operațiuni, a dus la scăderea cu 27% a profitului net al Nuclearelectrica (SNN) în 

2016, la 108,66 milioane lei. Veniturile din exploatare ale companiei au scăzut cu 6% anul trecut, la 1,68 

miliarde lei, în timp ce cheltuielile de exploatare s-au redus cu 7%, la 1,047 miliarde lei. Mai multe detalii 

AICI.  

Afacerile Rompetrol Well Services s-au prăbușit cu peste o treime în 2016, dar compania și-a 
diminuat drastic pierderile 
15 februarie 2017 

Compania de servicii petroliere Rompetrol Well Services a rămas la finalul anului trecut cu pierderi 
apropiate de cele de la 9 luni, într-un an în care activitatea societății s-a diminuat drastic. 

Șocul petrolier s-a transferat drastic în rezultatele companiei Rompetrol Well Services (PTR) care anul 
trecut a realizat venituri din exploatare de 31,13 milioane lei, cu 37,86% mai mici decât cele de 50,10 
milioane lei din 2015. Cheltuielile operaționale au fost reduse încă și mai drastic, la 36,82 milioane lei, 
fiind cu 54,34% mai mici decât cele de 80,64 milioane lei ale exercițiului financiar anterior. 

Tăierile de costuri au permis companiei să raporteze pierderi de 3,76 milioane lei, un nivel cu 87,30% 
redus față de cele catastrofale, de 29,62 milioane lei din 2015. La 9 luni, pierderile afișate erau de 4,10 
milioane lei. „Activitatea operațională a companiei a fost în mod real afectată de contextul economic 
global în industria de petrol și gaze, factorul determinant fiind scăderea drastică a prețului petrolului 
brut”, explica atunci Rompetrol Well Services în raportarea trimestrială. Mai multe detalii AICI.  

În absența consensului, negocierile cu China pentru Cernavodă 3-4 se prelungesc până în vară. 
Guvernul pregătește măsuri de sprijin 
16 februarie 2017 

Comisia de negociere din cadrul Nuclearelectrica (SNN) ce se ocupă de discuțiile cu China General 
Nuclear Power (CGN) despre proiectul reactoarelor 3 și 4 de la centrala nucleară de la Cernavodă a 
avizat, la finalul lunii trecute, continuarea negocierilor cu partea chineză până la 30 iunie 2017, în 
condițiile în care, la sfârșitul anului trecut, nu se ajunsese la un consens privind documentele investiției. 

Potrivit raportului preliminar pe anul trecut al Nuclearelectrica, în perioada 6 - 20 decembrie 2016, au 

mailto:office@crenerg.org
http://www.crenerg.org/
http://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/oprirea-extinsa-a-reactorului-1-cernavoda-si-cursurile-valutare-defavorabile-au-redus-profitul-nuclearelectrica-cu-27-16642856
http://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/oprirea-extinsa-a-reactorului-1-cernavoda-si-cursurile-valutare-defavorabile-au-redus-profitul-nuclearelectrica-cu-27-16642856
http://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/oprirea-extinsa-a-reactorului-1-cernavoda-si-cursurile-valutare-defavorabile-au-redus-profitul-nuclearelectrica-cu-27-16642856
http://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/afacerile-rompetrol-well-services-s-au-prabusit-cu-peste-o-treime-in-2016-dar-compania-si-a-diminuat-drastic-pierderile-16642788
http://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/afacerile-rompetrol-well-services-s-au-prabusit-cu-peste-o-treime-in-2016-dar-compania-si-a-diminuat-drastic-pierderile-16642788
http://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/afacerile-rompetrol-well-services-s-au-prabusit-cu-peste-o-treime-in-2016-dar-compania-si-a-diminuat-drastic-pierderile-16642788
http://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/in-absenta-consensului-negocierile-cu-china-pentru-cernavoda-3-4-se-prelungesc-pana-in-vara-guvernul-pregateste-masuri-de-sprijin-16643889
http://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/in-absenta-consensului-negocierile-cu-china-pentru-cernavoda-3-4-se-prelungesc-pana-in-vara-guvernul-pregateste-masuri-de-sprijin-16643889


           ENERGIA LA ZI – Centrul Român al Energiei 

Publicaţia IV/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  

avut loc întâlniri între comisia de negociere şi CGN, împreună cu consultanții celor două părți, pentru 
clarificarea și reformularea anumitor clauze agreate în cadrul negocierilor. În urma acestor întâlniri, în 
data de 20 decembrie 2016, CGN și-a exprimat disponibilitatea de a continua discuţiile privind 
documentele investiției dincolo de termenul de 20 decembrie 2016, fără emiterea unui consens asupra 
respectivelor documente. 

Compania menționează că Guvernul are în diferite stadii de analiză o serie de măsuri menite să stimuleze 
interesul investitorilor în proiecte de capacități energetice bazate pe tehnologii cu emisii reduse de 
carbon. Mai multe detalii AICI.  

Havrileţ, ANRE: România va deveni exportator de gaze în 2018 
16 februarie 2017 

Compania "Black Sea Oil & Gas", deţinută de The Carlyle Group (unul dintre cele mai mari grupuri de 
investiţii din lume), va lansa, în vara anului viitor, producţia de gaze în Marea Neagră, potrivit 
preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Niculae Havrileţ.  

"Începând cu anul viitor, la 1 iulie, va intra în producţie o structură nouă. Practic, din momentul acela, 
România va deveni şi exportator, pentru că această structură aduce un plus de gaze faţă de solicitările 
normale din ţara noastră", a declarat domnul Havrileţ, în cadrul unui eveniment. Potrivit oficialului 
ANRE, producţia companiei va fi de un miliard metri cubi de gaze în primul an, iar în următorii ani va 
spori până la patru miliarde metri cubi/an. Mai multe detalii AICI.  

Legea redevenţelor: conducerea comisiei interministeriale a fost preluată de Ministerul 
Economiei - secretar de stat MFP 
16 februarie 2017 

Conducerea comisiei interministeriale care lucrează la elaborarea legislaţiei în domeniul redevenţelor a 
fost preluată de Ministerul Economiei de la Ministerul Finanţelor Publice, a declarat miercuri secretarul 
de stat în MFP, Ionuţ Mişa. 

“Pentru legislaţia în domeniul redevenţelor există o comisie interministerială. Conducerea comisiei a fost 
preluată de Ministerul Economiei, dar sunt la masă toţi jucătorii. Nu pot să vă dau o dată certă (cu privire 
la finalizarea legii n.r). Ştim cu toţii că aceasta s-a amânat de la un an la altul, de 7 - 8 ani. Noi ne-am 
aşezat la masă cu ideea că anul acesta, dacă nu chiar în primul trimestru, vom reuşi să finalizăm actul 
normativ”, a explicat Mişa. Mai multe detalii AICI.  

Faţă de 2015, cheltuielile financiare ale companiei Transgaz au scăzut cu 57%, anul trecut 
16 februarie 2017 

Cheltuielile financiare ale companiei Transgaz (TGN) au fost, anul trecut, de 9.683 mii de lei, în scădere 
cu 57% faţă de anul precedent când au fost de 22.315 mii de lei, potrivit unui comunicat de presă 
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publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB). Profitul net a fost de 595.710 mii de lei în 2016, în 
urcare cu 22% faţă de 2015 când a fost de 488.729 mii de lei. Comparativ cu realizările anului 2015, 
profitul brut preliminat pe anul trecut este mai mare cu 19%, respectiv cu 114.235 mii lei, se 
menţionează în comunicat. 

În document se arată: "Veniturile din activitatea de exploatare înainte de activitatea de construcţii 
conform cu IFRIC12 cresc cu 12% faţă de realizările din anul 2015, înregistrându-se o creştere de 200.978 
mii de lei". Veniturile financiare nete, anul anterior, au crescut la 22.493 mii de lei spre deosebire de anul 
precedent când au fost de 20.922 mii de lei. Mai multe detalii AICI. 

Cifra de afaceri a Romgaz a scăzut cu 15.6%, anul trecut 
16 februarie 2017 

Romgaz (SNG) a avut anul trecut o cifră de afaceri în valoare de 3,41 miliarde lei, comparativ cu 4,05 
miliarde lei realizată în anul precedent, în scădere cu 15,8%, fiind afectată semnificativ de condiţiile 
meteorologice, diminuarea cererii de gaze în sectoarele cheie, competiţia cu sursa din import, cadrul 
fiscal nefavorabil competiţiei pe piaţa gazelor naturale, potrivit unui comunicat de presă publicat pe site-
ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB). Profitul anului a fost de 1,02 miliarde lei, în scădere cu 14,2% faţă de 
anul 2015 când a fost de 1,19 miliarde lei. 

Costul mărfurilor vândute anul trecut a crescut cu 24%, ca urmare a majorării cu 9,8% a costului gazelor 
marfă vândută şi cu 33% a costurilor generate de dezechilibrele negative pe piaţa de echilibrare a 
energiei electrice. Mai multe detalii AICI.  

Guvernul intervine pe piață după consumul ridicat de electricitate și ajută producția hidro 
17 februarie 2017 

Guvernul a decis, la propunerea Ministerului Energiei, ca o cantitate suplimentară de apă din lacurile de 
acumulare ale hidrocentralelor să fie folosită pentru producerea de energie electrică. Executivul explică 
decizia prin diminuarea rezervelor de apă din lacurile de acumulare, cauzată de consumurile-record 
înregistrate în cursul lunii ianuarie 2017. Astfel, volumul de apă din lacurile de acumulare care poate fi 
folosit la producerea energiei electrice crește de la 25,8%, la 28,4%. 

”După un vârf de consum de energie electrică precum cel din luna ianuarie, am considerat firesc să 
actualizăm programul de iarnă, strict ca o măsură preventivă și de siguranță a sistemului pe tot parcursul 
sezonului rece. Datele la zi, pe care le-am analizat în Comandamentul săptămânal de iarnă, confirmă 
stabilitatea sistemului energetic, atât în România, cât și în Europa, țara noastră reușind să acopere 
integral consumul intern, dar și să contribuie la stabilitatea în regiune”, a anunțat Robert Tudorache, 
Secretar de Stat în Ministerul Energiei. Mai multe detalii AICI.  
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Arelco Power şi Arelco Energy nu mai furnizează energie electrică 
17 februarie 2017 

Comitetul de Reglementare al ANRE a aprobat, pe 15 februarie, retragerea licenţelor companiilor Arelco 
Energy SRL, respectiv Arelco Power SRL, pentru activitatea de furnizare a energiei electrice. În 10 
februarie, Arelco Power, companie controlată de Robert Neagoe, şi-a cerut insolvenţa, care a fost 
judecată pe data de 17 decembrie la Tribunalul Bucureşti. 

Consiliul Concurenţei şi ANRE au demarat, la începutul lunii februarie, o investigaţie privind tranzacţiile 
dubioase de pe piaţa de energie OPCOM, realizate în luna ianuarie şi decembrie 2016. Ţara noastră a 
avut cele mai mari preţuri ale energiei din Europa, înregistrate pe pieţele pentru ziua următoare, potrivit 
datelor postate pe site-ul OPCOM, operatorul pieţei de energie electrică şi gaze naturale. Preţul energiei 
pe bursă a continuat să crească după 20 ianuarie, deşi perioada de ger trecuse, după ce un trader a 
anunţat că reziliază unilateral mai multe contracte. ANRE a anunţat că a demarat o investigaţie, existând 
suspiciunea că denunţarea unilaterală s-a făcut fără motiv. Potrivit informaţiilor deţinute de Agerpres, 
traderul era Arelco Power. La începutul lunii februarie, Nicolae Havrileţ, preşedintele Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE), a declarat că ar trebui să existe sancţiuni mai clare şi mai 
dure pentru denunţarea unilaterală a contractelor de furnizare a energiei electrice.  Mai multe detalii 
AICI.  

Camera de Comerţ Internaţională de la Paris obligă E.ON România să plătească 4 milioane de 
lei  
20 februarie 2017 

Camera de Comerţ Internaţională de la Paris a admis în parte cererea reconvenţională formulată de 
Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie (SAPE) împotriva E.ON România (E.ON), prin care 
aceasta din urmă este obligată să plătească 4.070.948 lei plus dobândă, către SAPE, drept compensaţie 
pentru încălcarea drepturilor acţionarului minoritar privind distribuirea de dividende. 

Disputa născută în legătură cu contractul de privatizare a Electrica Moldova a privit, pe de o parte, 
acţiunea formulată pe cale principală de către E.ON, având drept obiect lămurirea efectelor derivate din 
exercitarea opţiunii de vânzare (Opţiunea Call) de către E.ON şi, pe de altă parte, cererea 
reconvenţională prin care SAPE a solicitat angajarea răspunderii contractuale a acţionarului majoritar, 
urmare a  nedistribuirii de dividende în toată perioada cât SAPE a fost acţionar, deşi rezultatele 
financiare ale societăţii privatizate permiteau acest lucru. Mai multe detalii AICI.  

Secretar de Stat din Ministerul Energiei: Strategia Energetică a României ar putea fi aprobată 
în a doua parte a anului  
20 februarie 2017 

Strategia Energetică a României 2017-2035 ar putea fi aprobată în cea de-a doua jumătate a acestui an, 
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după primirea avizului de mediu, a declarat, luni, secretarul de stat în Ministerul Energiei Corina 
Popescu, într-o conferinţă pe teme energetice. 

“Strategia energetică este în etapa obţinerii avizului de mediu, deci ea o să mai fie în continuare supusă 
dezbaterilor publice. Această dezbatere publică pentru obţinerea avizului de mediu durează. Estimările 
noastre arată că, în a doua parte a anului, ar putea să fie aprobată. Este foarte important ca anul acesta 
România să aibă o strategie, pentru că, la începutul anului viitor, trebuie să transmită către Comisia 
Europeană planurile integrate energie-mediu, care vor conţine ţinte, obligaţii, programe, pe care 
România trebuie să le monitorizeze. Ordinea firească aceasta este: să ai o strategie cu direcţii, să arăţi 
care este direcţia, după care vii cu planul de măsuri concrete. Aşa este bine să aibă şi România”, a 
explicat ea. Mai multe detalii AICI.  

Transelectrica: 21% din totalul creanțelor sunt din schema de sprijin de tip bonus pentru 
cogenerare 
20 februarie 2017 

Comisia Europeană a stabilit, printr-o decizie din noiembrie 2016, că „producătorii de energie electrică și 
termică în cogenerare beneficiază de schema de sprijin pentru o perioadă de maximum 11 ani 
consecutivi, dar fără a depăși anul 2023”. Într-un exces de zel la Ministerul Energiei, tradus ulterior cu “a 
fost o eroare”, HG 925/2016 permitea producătorilor să beneficieze de bonus pentru o perioadă mai 
mare de 11 ani, fapt ce contravine deciziei CE.  

Acum, tot la Ministerul Energiei s-a depistat eroarea și se propune un proiect de HG care să clarifice 
situația. “După publicarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2016 în Monitorul Oficial al României s-a 
constatat o eroare, respectiv a fost abrogate alineatul 2 al articolului 8 din Hotărârea Guvernului nr. 
1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru 
promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă. Prin eliminarea 
acestei prevederi producătorii de energie electrică și termică în cogenerare acreditați pot beneficia de 
bonus pentru o perioadă mai mare de 11 ani, ceea ce contravine Deciziei COM C(2016) 7522 final din 16 
noiembrie 2016, unde este precizat că producătorii de energie electrică și termică în cogenerare 
beneficiază de schema de sprijin pentru o perioadă de maximum 11 ani consecutivi, dar fără a depăși 
anul 2023”, explică reprezentanții Ministerului Energiei. Ca urmare, se propune un proiect de act 
normativ prin care se reintroduce alineatul corect în concordanță cu prevederile deciziei CE. Mai multe 
detalii AICI.  
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România, printre statele din UE cu cel mai semnificativ declin al consumului de energie, în 
2015 
20 februarie 2017 

Statele baltice, România şi Bulgaria au înregistrat în 2015 cel mai semnificativ declin din Uniunea 
Europeană al consumului de energie, comparativ cu 1990, arată datele publicate luni de Oficiul 
European de Statistică (Eurostat). În 2015, consumul de energie în UE s-a ridicat la 1,626 miliarde tep 
(tone echivalent petrol), în scădere cu 2,5% faţă de nivelul din 1990 şi cu 11,6% faţă de 2006, când s-a 
înregistrat un consum record, de 1,84 miliarde tep. 

Comparativ cu 1990, cel mai semnificativ declin din UE al consumului de energie în 2015 s-a înregistrat în 
statele baltice – Lituania (-57%), Letonia (-45%) şi Estonia (-37%), precum şi în România (-44%) şi Bulgaria 
(-33%). În schimb, cea mai mare creştere a fost raportată în Cipru (41%), Irlanda (38%), Spania (35%) şi 
Austria (33%), scrie Agerpres. Mai multe detalii AICI.  

Anunț: Contractele încheiate pe piața reglementată și cele de export se transmit la OPCOM în 
vederea publicării 
20 februarie 2017 

Potrivit unui anunț al OPCOM, contractele încheiate pe piața reglementată și contractele de export se 
vor transmite cu confirmare de recepționare la OPCOM SA prin e-mail la adresa ordin7@opcom.ro, în 
vederea publicării conform prevederilor Ordinului ANRE nr.7/08.02.2017 a informațiilor aferente. 

ANRE a emis recent un ordin prin care contractele încheiate pe piața reglementată și de export devin 
publice, dar OPCOM va decide ce poate divulga despre tranzacţiile de energie. Ordinul 7/2017  instituie 
ca obligaţie pentru părţile implicate în contractele încheiate pe piaţa reglementată sau de export să 
transmită operatorului pieţei de energie electrică (OPCOM) o copie a acestor contracte, în termen de 
maxim 7 zile de la data încheierii lor, respectiv maxim 7 zile pentru contractele încheiate înainte de 
intrarea în vigoare a Ordinului. Mai multe detalii AICI.  

Cătălin Stancu, director general Electrica: Energia se va dezvolta pe conceptul de smart home 
– prize inteligente, senzori de fum, de inundaţie 
22 februarie 2017 

În cadrul ZF Power Summit, Cătălin Staicu, director general Electrica, a afirmat că “energia are nevoie de 
restructurări atât în cadrul companiilor care activează în acest domeniu, cât şi în ceea ce priveşte 
mecanismele de reglementare. Sunt două zone în care trebuie lucrat – în primul rând în interiorul 
companiilor, dar şi la nivelul mecanismelor speciale de reglementare. Trebuie reevaluaţi clienţii, 
portofoliul. Când remarcăm o creştere de preţ de 2,5 ori într-o perioadă foarte scurtă, e clar că trebuie să 
stabilim care a fost cauza. […] Avem cel mai ambiţios plan de investiţii în reţele, care va depăşi 60 mil. 
euro investiţii proprii pe fiecare filială, încercăm să ţinem acest trend de doi ani de zile. Fundamental, o 
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companie de utilităţi trebuie să facă investiţii în reţele.” Mai multe detalii AICI.    

Victorie de etapă pentru RCS&RDS: CCR ar putea judeca constituţionalitatea monopolurilor 
din distribuţia de energie 
22 februarie 2017 

Caracterul de monopol regional al unuia dintre cele mai profitabile businessuri din România, cu profituri 

totale de peste 1 miliard de lei și rulaje cumulate de aproape 6 miliarde lei în 2015, ar putea ajunge pe 

"masa de disecție" a Curții Constituționale (CCR). Curtea de Apel București a sesizat CCR cu excepție de 

neconstituționalitate în privința mai multor articole din Legea energiei și din OUG de organizare și 

funcționare a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), la cererea a două 

firme din grupul RCS&RDS. 

Solicitarea de sesizare a CCR a fost admisă într-un proces în care companiile Delalina SRL și Foto 

Distribuție SRL, controlate de RCS&RDS, solicită anularea ordinului ANRE nr. 73/2014. Ordinul prevede că 

operatorii care au contracte de concesiune a serviciului de distribuție a energiei în diferite regiuni ale 

țării, cum ar fi sucursalele Enel sau Electrica, au dreptul să refuze ca și alte companii să presteze în 

respectivele regiuni servicii de distribuție a energiei electrice prin rețele de distribuție proprii, invocând 

dreptul exclusiv de a presta respectivul serviciu în acele regiuni, dobândit prin contractele de concesiune. 

Mai multe detalii AICI.  

Dumitru (ANRE): Schema de promovare privind certificatele verzi susține circa 4.800 MW 
instalați 

22 februarie 2017 

“Schema de promovare privind certificate verzi susține circa 4.800 MW instalați, respectiv un volum de 
8,7 TWh de energie electrică produsă din surse regenerabile”, a declarat Ion Dumitru, reprezentant al 
Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), într-o conferință de specialitate.  

"2016 este anul în care s-a încheiat accesul noilor producători din surse regenerabile în schema de 
promovare prin certificate verzi. Sunt aproape 4.800 de MW instalați în surse regenerabile susținuți prin 
schema de promovare prin certificate verzi, ceea ce înseamnă un volum de circa 8,7 TWh energie 
electrică produsă din surse regenerabile. Directiva Comisiei, dar și Legea 220, a prevăzut pentru surse 
regenerabile ținte ambițioase pentru sectorul energiei electrice din surse regenerabile. Țintele pentru 
2020 prevedeau o pondere a energiei electrice din surse regenerabile în consumul final brut de energie 
electrică de circa 38%. Practic, pentru 2016, susținut prin certificate verzi sunt 14 procente. Realizat pe 
2016 reprezintă 44%, adică 26,4 TWh", a spus Dumitru. Mai multe detalii AICI.  
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Hidroelectrica, profit record în 2016: 1,5 miliarde lei. Scenariu optimist: Listarea, fezabilă în 

2017 cu angajament real din partea Guvernului 

22 februarie 2017 

Hidroelectrica încheie anul 2016 cu rezultate excepționale. A înregistrat un profit brut estimat record de 
1,5 miliarde lei, practic cel mai mare profit anunţat până acum de o companie românească pentru anul 
trecut, susține conducerea companiei. 

Mult dorita și așteptata listare ar putea avea loc în acest an doar dacă se va rezolva până la finele lunii 
martie problema investiţiilor nerentabile ale companiei, care se ridică la 2 miliarde de euro. “Listarea 
Hidroelectrica este condiționată de rezolvarea investiţiilor nerentabile. Din punctul nostru de vedere, am 
rezolvat această problemă în acte din septembrie, dar când am încercat să transferăm unele dintre ele, 
nu s-a reuşit. Listarea este fezabilă pentru acest an în situaţia în care aceste investiţii nerentabile vor fi 
soluţionate în trimestrul unu”, a  declarat Ovidiu Agliceru, Directorul General al Hidroelectrica, la ZF 
Power Summit. Mai multe detalii AICI.  

ZF Power Summit ’17: „Dacă nu există o schemă de sprijin, investitorii nu pun banii. Rolul 
statului este fundamental în energie” 
22 februarie 2017 

Intervenţia statului este esenţială în atragerea banilor pentru noi proiecte mai ales în zona de producţie 
de energie, acolo unde România are nevoie de înlocuirea rapidă a unor capacităţi. Totodată, în vederea 
obţinerii banilor de la bănci, în contextul în care pe termen lung nu este aşteptată redresarea preţului la 
energie, producătorii spun că au nevoie de contractele flexibile, pe termen de cel puţin cinci ani. 

Acestea au fost câteva dintre concluziile celei de-a doua zile a ZF Power Summit ’17, eveniment care a 
avut loc în perioada 20-21 februarie. Ajuns deja la cea de-a şasea ediţie, ZF Power Summit s-a 
transformat într-o referinţă pe piaţa evenimentelor dedicate sectorului energetic prin calitatea 
dezbaterilor şi prin calibrul speakerilor pe care reuşeşte să-I aducă la masa discuţiilor.  

Ediţia de anul acesta a fost sprijinită de Engie, MOL, Nuclearelectrica, CEZ Group, Electrica, KMG 
International, Hidroelectrica, OMV Petrom, PeliFilip, Fondul Proprietatea, SAP, Marsh, Intrarom, 
Transelectrica, Enel, Adrem Invest, ECI The Elastic Network, Aqua Carpatica şi Domeniile Sâmbureşti. Mai 
multe detalii AICI.  
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Corneliu Bodea, preşedintele Centrului Român al Energiei, prezent la ZF Power Summit ‘17 
22 februarie 2017 

Corneliu Bodea, preşedintele Centrului Român al Energiei, a participat la ZF Power Summit ’17, 
eveniment ce a avut loc în perioada 20-21 februarie 2017. ‘Cred că în energie, în România, suntem la 
examenul de maturitate. România trebuie să aleagă şi să contruiască mixul optim de energie. Rolul 
statutului rămâne extrem de important. El poate gândi scheme care să aibă în vedere securitatea 
energetică a ROMâNIEI. Nu mai trăim vremurile în care cuvintele de ordine erau competiţie şi 
promisiunea că vom lua cea mai ieftină energie. Acum trebuie să ne gândim la securitatea energetică. În 
piaţă sunt foarte mulţi bani cash disponibili pentru a fi direcţionaţi spre investiţii. Conceptul de smart 
aduce economii, conduce la ieftinirea costului cu energia, nu la scumpire. În producţie, trebuie să ne 
gândim că revoluţia smart va duce la creşterea generării distribuite. La nivel de transport, va duce la 
scăderea volumului care va fi transportat. Va fi o presiune şi pe costurile distribuitorilor de energie, în 
acelaşi timp cu creşterea necesităţii investiţiilor’, a declarat Corneliu Bodea. Mai multe detalii AICI.  

Ministerul Energiei: Firme româneşti ar putea prelua companii energetice din Republica 
Moldova  
22 februarie 2017 

Conform unui comunicat de presă al Ministerului Economiei din România, omologul român Alexandru 
Petrescu şi Octavian Calmîc au discutat, în cadrul unei întâlniri, despre stadiul şi importanţa consolidării 
relaţiei bilaterale în plan economic şi comercial pentru mediile de afaceri din cele două state. 

Ministrul Alexandru Petrescu a reconfirmat susţinerea României pentru parcursul european al Republicii 
Moldova, apreciind, totodată, nivelul atins de relaţiile bilaterale economice şi demersurile concrete 
pentru derularea proiectelor commune, mai ales pe palierul economic, unde pot fi implementate multe 
parteneriate până la atingerea nivelului maxim de colaborare.  

Companiile româneşti sunt invitate să participe la programul de privatizare pregătit de Ministerul 
Economiei din Republica Moldova pentru a doua jumătate a anului curent, a declarat Octavian Calmîc, 
ministrul Economiei de peste Prut. Mai multe detalii AICI.  

Consiliul Concurenţei: Supraimpozitarea la gaze ar trebui eliminată din 1 aprilie 
22 februarie 2017 

Consiliul Concurenţei apreciază că, începând cu 1 aprilie 2017, ar trebui revizuit sistemul de impozitare 
din sectorul gazelor naturale, având în vedere că urmează să se încheie procesul de liberalizare. 

„În perspectiva dereglementării complete, începând cu 1 aprilie 2017, apare necesitatea revizuirii 
sistemului de impozitare din sectorul gazelor naturale, având în vedere că urmează să se încheie procesul 

mailto:office@crenerg.org
http://www.crenerg.org/
http://www.zf.ro/companii/energie/zf-power-summit-17-daca-nu-exista-o-schema-de-sprijin-investitorii-nu-pun-banii-rolul-statului-este-fundamental-in-energie-16169129
http://www.economica.net/ministerul-energiei-firme-romanesti-ar-putea-prelua-companii-energetice-din-republica-moldova_133604.html
http://www.economica.net/ministerul-energiei-firme-romanesti-ar-putea-prelua-companii-energetice-din-republica-moldova_133604.html
http://www.economica.net/ministerul-energiei-firme-romanesti-ar-putea-prelua-companii-energetice-din-republica-moldova_133604.html
http://www.focus-energetic.ro/supraimpozitarea-la-gaze-ar-trebui-eliminata-din-1-aprilie-40078.html


           ENERGIA LA ZI – Centrul Român al Energiei 

Publicaţia IV/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  

de liberalizare, astfel că nu va mai exista nici o diferenţiere (din punct de vedere al condiţiilor de 
comercializare) între gazele din producţia internă – care pentru zona reglementată au avut condiţii 
specifice de achiziţie conform calendarului de liberalizare – şi gazele din import. În acelaşi timp este 
important ca prin impozitare să se evite instituirea unor referinţe de preţ artificiale, care nu reflectă 
condiţiile pieţei”, se arată într-un răspuns la solicitarea Focus-Energetic.ro. Mai multe detalii AICI.  

ANALIZĂ Companiile din energie vor asigura majorarea veniturilor din dividende ale statului 
23 februarie 2017 

Statul român ar putea încasa dividende de peste 2,2 miliarde de lei de numai 6 companii din domeniul 
energetic la care este principal acționar, dacă acestea vor respecta memorandumul de distribuire a 90% 
din profitul net pe anul trecut drept dividente, procent stabilit de actualul Guvern Grindeanu. Măsura a 
fost contestată la momentul adoptării, analiștii susținând că statul sacrifică investițiile din sectorul 
energetic. 

Transelectrica, Transgaz, Conpet, Nuclearelectrica, Hidroelectrica și Romgaz sunt companiile care vor 
contribui decisiv la majorarea veniturilor statului din dividende. Așa cum observă Profit.ro, chiar și OMV 
Petrom, companie la care este acționar minoritar, a decis ca peste 80% din profitul net din 2016 să fie 
distribuit acționarilor ca dividende, un procent asemănător celui impus recent de guvernul României 
companiilor de stat la care este principal acționar. Astfel, 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%. Asta după ce în 2016, pentru exercițiul financiar aferent anului 
2015, statul român nu a încasat niciun leu dividend. 

De altfel, actualul guvern și-a bugetat o majorare a veniturilor din dividende pentru 2017 în valoare de 
aproximativ un miliard de lei față de sumele încasate anul trecut. Veniturile din dividende înregistrează 
una dintre cele mai spectaculoase majorări în proiectul de buget, de 42,53%, comparativ cu încasările de 
anul trecut. Guvernul Grindeanu și-a bugetat venituri de 3,147 miliarde de lei din dividende, cu aproape 
un miliard peste cele înregistrate în 2016, de 2,2 miliarde de lei. Rapoarte anuale publicate de 
companiilor deținute de statul român arată că încasările din dividende ale statului vor veni în special din 
sectorul energetic. Mai multe detalii AICI.  

ANRE: Metodologie de determinare lunară a cantităţilor de energie electrică în cazul locurilor 
de consum la care măsurarea se face la intervale mai mari de o lună sau decalat faţă de 
începutul lunii, în zona de licenţă a Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania 
Sud 
23 februarie 2017 

ANRE supune consultarii publice prezentul document de discutie, care a fost elaborat de operatorul de 
distribuţie SDEE Transilvania Sud S.A. ca urmare a prevederilor Regulamentului de furnizare a energiei 
electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 64/2014 şi în conformitate cu prevederile 
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Procedurii pentru determinarea consumului propriu tehnologic în reţelele electrice de distribuţie, 
aprobată prin Ordinul ANRE nr. 15/2014. 

Metodologia are ca scop stabilirea modului de lucru privind determinarea cantităţii de energie electrică 
distribuită lunar pentru locurile de consum la care citirea contoarelor se realizează la intervale mai mari 
de o lună, sau decalat față de începutul lunii. 

Termenul final de transmitere a observaţiilor şi comentariilor este data de 20.03.2017. Mai multe detalii 
AICI.  

Comisia Europeană: “Piaţa angro de gaze natural din România – foarte concentrată” 
23 februarie 2017 

“Piaţa angro de gaze naturale din România este foarte concentrată, 75% fiind în mâinile a trei mari 
companii, iar competiţia în furnizarea de gaze încă întâmpină dificultăţi”, arată un raport de ţară 
publicat, ieri, de Comisia Europeană şi citat de Agerpres. 

Oficialii europeni afirmă: "Competiţia în livrarea de gaze încă întâmpină bariere. În timp ce preţul pentru 
consumatorii industriali a fost liberalizat cu succes în 2015, preţul reglementat pentru consumatorii 
casnici va fi eliminat în 2021". Aceştia admit că ţara noastră a realizat, totuşi, progrese odată cu 
reformele adoptate anul trecut, potrivit cărora producătorii şi furnizorii de gaze trebuie să facă tranzacţii 
pe platformele centralizate. "Aceste reforme, odată cu eliminarea preţului fix plătit producătorilor de 
gaze (n.r. măsură care se va aplica de la 1 aprilie 2017), vor creşte lichiditatea în piaţă şi vor întări 
semnalele legate de preţ", se mai arată în raport. 

Totuşi, România mai are de implementat reguli de piaţă adoptate la nivel european legate de tradingul 
de gaze şi de interconectarea transfrontalieră, pentru a asigura mai multă lichiditate pe piaţa angro. Mai 
multe detalii AICI.  

Ruşii au scumpit brusc cu 25% gazele pentru România 
23 februarie 2017 

După ce, pe tot parcursul anului 2016, au ţinut preţul jos, câştigând masiv piaţă, ruşii au scumpit brusc şi 
puternic gazul pe care îl vând în România. Acesta este un lucru bun pentru producătorii români, Petrom 
şi Romgaz, care îşi pot aduce înapoi clienţii pierduţi, dar rău pentru România, în ipoteza că un nou val de 
frig va necesita importuri susţinute. Preţul cu care firmele din România aduc acum gaze din Rusia este de 
88-90 de lei/MWh, spune preşedintele ANRE Niculae Havrileţ. În urmă cu o lună, o lună şi jumătate, 
gazele ruseşti se vindeau cu 68 -70 de lei, ceea ce înseamnă că Gazprom a scumpit gazele cu circa 25%, 
de la începutul acestui an.  

De altfel, scumpirea gazelor de import nu este neapărat o surpriză, deşi amploarea ei este 
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INTERNAȚIONAL 

Comisia Europeană publică un nou studiu asupra diferitelor metode de intensificare a 
procesului de tranziţie către energii regenerabile 
14 februarie 2017 

Un nou studiu comandat de Comisia Europeană analizează eventualele opţiuni pentru creşterea 
proporţiei energiei regenerabile la nivel European în orizontul 2017-2030. Studiul identifică noi căi de 
generare a investiţiilor în domeniul energiilor regenerabile pe termen lung, în toate sectoarele. Raportul 
mai examinează variante pentru creşterea proporţiei de energii regenerabile utilizate atât în domeniul 
transportului, cât şi în cel termic. Mai multe detalii AICI.  

Maroš Šefčovič, vicepreşedinte al Comisiei Europene: Pachetul legislativ privind Uniunea 
Energetică, punct de cotitură pentru energia curată 
15 februarie 2017 

“Pachetul legislativ privind uniunea energetică, recent adoptat, va reprezenta un punct de cotitură 
pentru energia curată” scrie într-un editorial Maroš Šefčovič, Vicepreşedinte al Comisiei Europene, 
responsabil pentru uniunea energetică. 

“După 300 de ani de industrializare, societatea noastră europeană trece la o existenţă durabilă, cu 
impact redus. Începând cu 1990, am înregistrat o creştere a PIB-ului cu 50%, iar emisiile noastre de 
carbon au scăzut cu 22%. Acest lucru înseamnă că am reuşit să decuplăm emisiile de carbon de creşterea 
economică şi am dovedit că nu există o legătură între cele două obiective. Mai mult, conştientizarea 
faptului că, pe viitor, schimbările climatice pot genera o recesiune mult mai puternică decât recesiunea 
globală din 2008, este tot mai pregnantă la nivel internaţional. În definitiv, în secolul 21 am avut nouă din 
zece cei mai calzi ani din istoria consemnată, anul 2016 fiind cel mai cald de până în prezent. În mod 
ironic, 2016 a fost anul în care s-au înregistrat cele mai multe succese în materie de combatere a 

impresionantă, pentru că a fost anterior anunţată chiar de conducerea Gazprom, pe fondul creşterii 
cotaţiei ţiţeiului. „Vedem deja dinamica preţurilor pentru petrol şi produse petroliere în trimestrul patru 
şi, pe cale de consecinţă, influenţa lor asupra preţului gazelor. De aceea, putem spune că preţul mediu 
pentru livrarea de gaze pe piaţa europeană va fi mai mare în primul trimestru din 2017 decât în ultimul 
trimestru din 2016“, a spus recent Alexei Miller, CEO-ul Gazprom. Mai multe detalii AICI.  
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schimbărilor climatice, iar intrarea în vigoare a Acordului de la Paris şi prezentarea pachetului legislativ 
„Energie curată pentru toţi europenii” reflectă foarte bine determinarea puternică, caracteristică anului 
2016. Prin acest pachet legislativ am propus 90% din ceea ce am anunţat în 2015 în Strategia-cadru 
pentru o uniune energetică rezilientă. Acesta este motivul pentru care am numit 2016 anul îndeplinirii 
promisiunilor, iar 2017 anul punerii în aplicare”, a declarant Vicepreşedintele Comisiei Europene. Mai 
multe detalii AICI.  

Tranzacţii energetice de 192,3 miliarde dolari la nivel global 
15 februarie 2017  

Valoarea globală a tranzacţiilor din energie şi utilităţi a scăzut cu 4% în 2016, la 192,3 miliarde dolari, faţă 
de 200 miliarde dolari în 2015, potrivit raportului EY  ”Power transactions and trends: 2016 review and 
2017 outlook”.  

Datele raportului relevă faptul că activele reglementate au cumulat cea mai mare cotă din valoarea 
tranzacţiilor din 2016 (46%), respectiv 89,3 miliarde de dolari, pe măsură ce investitorii au căutat 
randamente stabile. De asemenea, interesul pentru activele din energie regenerabilă a rămas foarte 
ridicat, valoarea tranzacţiilor totalizând 28,4 miliarde de dolari-inclusiv tranzacţiile de peste 10 miliarde 
de dolari. 

De asemenea, anul trecut s-a remarcat că tendinţa unora din cele mai mari companii globale de utilităţi 
investiţia în noi tehnologii energetice, în special în noi tehnologii de stocare. Enel, Innogy şi National Grid 
s-au numărat printre aceste companii. Tranzacţiile care au implicat noi tehnologii energetice (de stocare, 
de măsurare inteligenţă şi de încărcare a vehiculelor electrice) au totalizat 898 milioane de dolari. Mai 
multe detalii AICI. 

Germania interzice o mare parte a activităţilor de fracturare hidraulică 
15 februarie 2017 

Activităţile de fracturare hidraulică cu risc ridicat sunt interzise în Germania pană în 2021 cel puţin, în 
timp ce operaţiunile "convenţionale" de fracturare hidraulică vor fi guvernate de reguli mult mai stricte, 
scrie Deutsche Welle. 

Pentru ecologişti, noile legi nu sunt suficient de aspre, aceştia dorind o interdicţie totală. "Dacă ne dorim 
atingerea ţintelor de climat stabilite în Paris, avem nevoie de o interdicţie clară a tuturor tipurilor de 
fracturare hidraulică", a declarat Kai Niebert, preşedinte al Deutscher Naturschutzring, o organizaţie 
umbrelă a grupurilor de mediu germane. 

În Europa, legislaţia privitoare la acest tip de operaţiuni diferă de la ţară la ţară. În timp ce Franţa a 
interzis procedurile în 2011, administraţia Marii Britanii intenţionează să recurgă la fracturarea hidraulică 
pentru explorarea rezervelor de gaze în scopul de a-şi spori independenţa energetică în era post-Brexit. 
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În SUA, fracturarea hidraulică neconvenţională este utilizată la scară largă. În timp ce unele state 
americane au interzis procedura, majoritatea statelor permit acest tip de foraj. Mai multe detalii AICI.  

Comisia europeană: Uniunea Europeană va investi 444 milioane de euro în infrastructura 
energetică la nivel european 
17 februarie 2017 

Pe data de 17 februarie 2017, statele membre ale Uniunii Europene au adoptat propunerea Comisiei 
Europene de a investi 444 milioane de euro în proiecte prioritare de infrastructură energetică la nivel 
european. Cele 18 proiecte selectate, cu impact în domeniul energiei electrice, smart grids sau gaz, vor 
contribui la atingerea obiectivelor Uniunii Energetice de a conecta reţelele energetice la nivel European, 
de a consolida securitatea energetică şi de a contribui la o dezvoltare sustenabilă prin integrarea surselor 
de energie regenerabilă la nivel European. Mai mult detalii AICI.  

Comisia Europeană: Maroš Šefčovič a participat la o întâlnire consultativă asupra Coridorului 
Sudic de Gaz  
23 februarie 2017 

Pe data de 23 februarie 2017, vicepreşedintele Comisiei Europene, Maroš Šefčovič, a participat la o 
întălnire consultativă asupra Coridorului Sudic de Gaz, desfăşurată în Baku, Azerbaijan. Participanţii au 
analizat posibilitatea transportului gazului din zonele sudice şi estice ale Europei către statele membre 
prin Coridorul Sudic de Gaz. La întâlnire au participat şi preşedintelele azer, Ilham Aliyev, cât şi 
reprezentanţi ai statelor membre situate pe ruta Coridorului Sudic. Mai multe detalii AICI.  

 

EVENIMENTE 

 
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. 
 

What will new EU energy package mean for consumers? 
9 martie 2017, Bruxelles, Belgia 
Organizat de BEUC.  
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