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INTERN
Întâlnire între managerul Fondului Proprietatea şi şeful Guvernului: Listarea Hidroelectrica
încă este departe
02 martie 2017
Pe data de 2 martie 2017, prim-ministrul Sorin Grindeanu și managerul Fondului Proprietatea, Greg
Konieczny, au discutat, la Guvern, despre variantele de accelerare a procesului de listare a companiilor
de stat. Guvernul rămâne favorabil aducerii pe bursă a societăților, însă primul nume, cel al
Hidroelectrica, este blocat în etapele birocratice. “Foarte puține progrese în ultimele luni”, spune
managerul FP.
În pofida declarațiilor contradictorii de la finele anului trecut, din campania electorală a unor lideri ale
partidului de guvernământ, noul Guvern va rămâne fidel strategiei de peste 10 ani a României de listare
la bursa a pachetelor minoritare ale companiilor de stat. Mai multe detalii AICI.

Ţuca Zbârcea & Asociaţii: Buletin legislativ pe energie
02 martie 2017
Regulile de publicare a informațiilor aferente tranzacțiilor încheiate pe piața de energie electrică
Ordinul emis de Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei („ANRE”) Nr. 7/2017 pentru
stabilirea regulilor privind publicarea informațiilor aferente tranzacțiilor încheiate pe piața de energie
electrică a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 123 din 15 februarie 2017 („Ordinul
7/2017”) și a intrat în vigoare la data publicării.
Ordinul 7/2017 impune obligația entităților participante la piața de energie electrică să transmită
operatorului pieței energiei electrice o copie a următoarelor contracte:
 Contractele de energie electrică tranzacționate pe piața reglementată, precum și contractele de
export încheiate după intrarea în vigoare a Ordinului 7/2017, în termen de 7 zile de la data
încheierii acestora;
 Contractele de energie electrică tranzacționate pe piața reglementată, precum și contractele de
export încheiate înainte de intrarea în vigoare a Ordinului 7/2017, care sunt în curs la această
data, în termen de 7 zile de la intrarea în vigoare a Ordinului 7/2017. Prețurile și cantitățile
contractelor mai sus menționate vor fi publicate de operatorul pieței centralizate pe pagina sa
de internet în termen de 1 zi lucrătoare de la primirea acestor informații.
În comunicatul său de presă din data de 8 februarie 2017, ANRE a menționat că aceste reguli au rolul de
a crește transparența și concurența pe piața energiei electrice și asigură condiții echitabile de acces la

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

ENERGIA LA ZI – Centrul Român al Energiei
Publicatia V/2017
informații pentru participanții la piață.
Valoarea minimă și maximă de tranzacționare a certificatelor verzi și contravaloarea certificatelor verzi
neachiziționate, aplicabile pentru anul 2017
Conform Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse
regenerabile de energie, valoarea minimă și maximă de tranzacționare a certificatelor verzi, precum și
contravaloarea certificatelor verzi neachiziționate de entitățile supuse obligației de achiziție de
certificate verzi, sunt indexate anual de ANRE conform indicelui mediu anual de inflație pentru anul
precedent la nivelul zonei Euro, calculată și comunicată de Eurostat.
În aplicarea prevederilor legale de mai sus, ANRE a adoptat Ordinul Nr. 8/2017 privind aprobarea
valorilor-limită de tranzacționare a certificatelor verzi și a contravalorii unui certificat verde
neachiziționat, cuprinzând următoarele valori indexate aplicabile pentru anul 2017:
 Valoarea minimă de tranzacționare a certificatelor verzi este de 133.0611 RON (29.503 EUR);
 Valoarea maximă de tranzacționare a certificatelor verzi este de 271.0624 RON (60.102 EUR);
 Contravaloarea unui certificat verde neachiziționat este de 542.1198 RON (120.203 EUR).
Noul standard de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice
Ordinul ANRE Nr. 6/2017 privind aprobarea Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare
a energiei electrice a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 124 din 15 februarie
2017 („Standardul de Performanță”).
Standardul de Performanță va intra în vigoare la data de 1 aprilie 2017 și va înlocui Ordinul ANRE Nr.
118/2005 privind aprobarea standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei
electrice („Standardul de Performanță Actual”).
Cele mai importante modificări aduse de Standardul de Performanță sunt sintetizate mai jos:
 Au fost adăugați doi noi indicatori de performanță garantați, și anume (i) respectarea termenului
de 5 zile lucrătoare în care furnizorul trebuie să răspundă plângerilor clienților finali cu privire la
deconectarea locurile lor de consum pentru neplata facturii de energie electrică; și (ii)
respectarea termenelor stabilite prin Procedura privind acordarea despăgubirilor clienților
casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale
produse din culpa operatorului de rețea aprobată prin Ordinul ANRE Nr. 177/2015;
 Noțiunea de „indicatori statistici” a fost eliminată din Standardul de Performanță și indicatorii
aferenți au fost incluși între indicatorii de performanță generali;
 Au fost introduse noi condiții privind punctul unic de contact în cazul furnizorilor care încheie
contracte negociate. Mai exact, Standardul de Performanță prevede că punctul unic de contact
trebuie să ofere clientului posibilitatea prezentării într-o locație prestabilită și trebuie să
cuprindă (1) un formular online prin care clienții pot depune plângeri online; (2) o adresă de email; și (3) un număr de fax. În plus, în cazul în care un client solicită o audiență prin punctul unic
de contact, furnizorul trebuie să răspundă acestei solicitări în termen de 2 zile lucrătoare,
urmând ca data audienței să se stabilească de comun cu clientul final;
 Frecvența determinării și comunicării la ANRE a valorii indicatorilor de performanță a fost
redusă. Mai exact, odată cu intrarea în vigoare a Standardului de Performanță, valoarea acestor
indicatori va fi determinată de furnizor și comunicată ANRE trimestrial, până la data de 15 a celei
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de-a doua luni după încheierea trimestrul relevant, și nu lunar, așa cum prevede Standardul de
Performanță Actual. În plus, valoarea consolidată a indicatorilor de performanță va fi transmisă
anual către ANRE, până pe 15 februarie ale anului următor (față de două ori pe an, astfel cum
este prevăzut în Standardul de Performanță Actual);
Entitățile care dețin o licență de furnizare fără a presta activitatea de furnizare a energiei
electrice la clienții finali vor publica pe pagina lor de internet o informare în acest sens, cu
respectarea termenelor prevăzute la lit. (d) de mai sus

Transelectrica: Consultare publică referitoare la "Propunerea OTS-urilor din regiunea SEE de
calcul al capacităților pentru desemnarea drepturilor de transport pe termen lung"
02 martie 2017
CNTEE Transelectrica SA invită stakeholderii și participanții la piața de energie electrică din Romania să
transmită comentariile cu privire la consultarea online referitor la Propunerea OTS-urilor din regiunea
SEE de calcul al capacităților pentru desemnarea drepturilor de transport pe termen lung, conform
articolului 31 din Regulamentul (UE) 2016/1719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unei
orientări privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung.
Documentele de discutie pot fi accesate pe website-ul Transelectrica. Mai multe detalii AICI.
Comentariile se pot transmite pana la data de 20 martie 2017.

ANRE: Proiect de Ordin privind modificarea Metodologiei de calcul pentru stabilirea
cantităților de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficiență în vederea
certificării prin garanții de origine, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 61/2015
02 februarie 2017
ANRE supune consultarii publice prezenta propunere de modificare a metodologiei aprobate prin
Ordinul 61/2015, modificare generată de prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2015/2402 al
Comisiei de revizuire a valorilor de referință armonizate ale eficienței pentru producția separată de
energie electrică și termică, în aplicarea Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European şi a
Consiliului şi de abrogare a Deciziei 2011/877/UE a Comisiei, precum si de necesitatea corelării cu
prevederile 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, cu
modificările şi completările ulterioare.
Observatiile si propunerile la documentul de discutie se transmit prin fax , la nr. de fax: 021.312.43.65 si
pe adresele de e-mail: memilescu@anre.ro, cristian.jalba@anre.ro. Termenul de transmitere a
observatiilor si propunerilor este data de 22.03.2017, inclusiv.

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

ENERGIA LA ZI – Centrul Român al Energiei
Publicatia V/2017

Complexul Energetic Oltenia estimează pierderi pe trimestrul al doilea
02 februarie 2017
Reprezentanţii Complexului Energetic Oltenia, unul din cei mai mari producători de energie din ţară,
estimează pierderi pe trimestrul al doilea al acestui an, în pofida câştigurilor din luna ianuarie, când
preţul energiei a crescut spectaculos pe bursă. "Mulţi au acuzat Complexul Energetic Oltenia că s-ar fi
îmbogăţit în urma vânzărilor energiei pe bursă, în ianuarie. Dar nu se ţine cont de faptul că în trimestrul
al II-lea ne scade cota de piaţă, scade şi preţul energiei, dar şi consumul, care nu este la un nivel ridicat
cum este în lunile de iarnă. Câştigurile din ianuarie nu acoperă pierderile din trimestrul al II-lea", au
declarat pentru News.ro reprezentanţii companiei.
Preţurile pe piaţa spot a bursei de energie OPCOM au depăşit, în luna ianuarie, aproape zilnic, niveluri
record, care au ajuns până la 680 lei/MWh, de peste două ori mai mari decât în primele zile ale anului.
Oficialii companiei spun că energia a fost vândută în mod transparent şi concurenţial, pe toate pieţele
administrate de către bursa OPCOM. Mai multe detalii AICI.

Strategia Energetică a Capitalei a fost pusă în consultare publică
02 februarie 2017
Primarul general, Gabriela Firea, a anunţat lansarea în dezbatere publică a Strategiei Energetice a
Capitalei – partea referitoare la energia termică, urmând ca aspectele privitoare la energie electrică să
fie supuse dezbaterii în luna iulie.
“Ştim de la ce pornim, ştim către ce ne îndreptăm, şi anume modernizarea şi redimensionarea reţelei de
termoficare. Suntem într-un parteneriat cu Uniunea Europeană, printr-un acord semnat de Guvernul
României, suntem pe cale de a obţine 187 de milioane de euro, prin Programul Infrastructură Mare,
POIM, dar până ajungem la această finanţare extrem de importantă pentru modernizarea reţelei de
termoficare – sumă care ne va fi utilă doar pentru jumătate dintre conducte; pentru restul va trebui să
obţinem altă finanţare (…) – este nevoie să depăşim câţiva paşi. Primul îl facem astăzi, alături de dvs. (…)
Niciun euro nu vine de la Bruxelles, fără să dovedim că ştim care este radiografia domeniului strategic pe
care dorim să îl finanţăm cu fonduri europene, care este strategia noastră şi unde ne îndreptăm“, a spus
edilul general, în cadrul forumului “Strategia Energetică a Capitalei“. Mai multe detalii AICI.

Emil Calotă, ANRE: "Schimbarea distribuţiei de termoficare de pe verticală pe orizontală, în
Bucureşti, costă un miliard de euro"
02 februarie 2017
Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică din Bucureşti consumă, în fiecare an, 260 de
milioane de euro din bugetul local, a declarat, ieri, Emil Calotă, vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de
Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), citat de Agerpres.
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Domnia sa a precizat: "În acest moment, sistemul centralizat de alimentare cu energie termică din
Bucureşti consumă 160 de milioane de euro de la bugetul local, subvenţia către consumatorii finali, şi 100
de milioane de euro sunt costuri de cogenerare date producătorului. Deci, avem 260 de milioane de euro
care se duc în fiecare an în sistemul generalizat de alimentare cu energie termică. Legea 196, aprobată
anul trecut, desfiinţează actualul sistem prin care Bucureştiul şi alte oraşe subvenţionează energia
termică. Deci, începând cu anul viitor, din februarie, ajutorul de încălzire pe care în acest moment îl dăm
sub formă de subvenţie de la bugetul Primăriei nu va mai fi aplicabil. Din punctul meu de vedere,
degeaba dezvoltăm capacităţi noi, indiferent că sunt pe surse convenţionale sau neconvenţionale,
degeaba valorificăm deşeurile, vom construi şi vom moderniza lucruri în Elcen, vom face fuziuni, fără
management integrat sistemul de termoficare centralizat nu se susţine". Acesta a adăugat că, la nivelul
Capitalei, pierderile ajung la 65%, din care 40% în zona de locuire, iar 25% din sistemul centralizat de
termoficare, în special pe lanţul de distribuţie şi transport. Mai multe detalii AICI.

Organizaţia Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România: ‘Nu
sacrificaţi producătorii mici şi mijlocii din sectorul regenerabilelor’
03 martie 2017
Organizaţia Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România - PATRES îi cere
expres premierului Sorin Grindeanu să nu aprobe Ordonanţa de Urgenţă ce modifică Legea 220/2008 în
forma pregătită de fosta conducere a Ministerului Energiei, pe motiv că sacrifică investitorii mici şi
mijlocii din sectorul regenerabilelor, avantajând în mod evident producătorii integraţi.
Un comunicat de presă al PATRES arată: "Demersul PATRES, ce se constituie într-un apel de forţă majoră
adresat premierului României, domnul Sorin Grindeanu, este susţinut de peste 200 de investitori din
sectorul regenerabilelor, membri ai organizaţiei patronale şi nu numai, care solicită Guvernului
adoptarea OUG cu păstrarea elementelor pozitive, dar cu unele modificări care să urmărească şi
creşterea veniturilor producătorilor neintegraţi şi care să limiteze distorsiunea generalizată în piaţa de
energie şi certificate verzi".
PATRES a solicitat, în repetate rânduri, Ministerului Energiei să revină asupra modificărilor aduse la
Legea 220, astfel ca forma finală a OUG să conţină soluţii echitabile pentru toţi producătorii din sectorul
regenerabilelor. Reprezentanţii PATRES susţin că acest lucru care nu s-a întâmplat până în acest
moment, propunerea de OUG fiind deja pe circuitul de avizare, urmând să fie înaintată în scurt timp
Guvernului spre aprobare. Mai multe detalii AICI.

PIAROM: ‘Autorităţile române nu discută, nu aprobă nicio măsură în domeniul energiei’
03 martie 2017
Patronatul Investitorilor Autohtoni (PIAROM) consideră deosebit de gravă lipsa prelungită, din 2016 în
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2017, a deciziilor importante necesare să fie adoptate în domeniul energiei. PIAROM susţine într-un
comunicat de presă: "Într-o perioadă în care la nivel UE se dezbate «pachetul de iarnă» ce conţine măsuri
vizând întărirea pieţei energetice europene, într-o perioadă în care politica energetică a UE este încălcată
de anunţatul proiect North Strem 2 s.a., autorităţile române nu discută, nu aprobă nicio măsură în
domeniul energiei".
PIAROM apreciază că anul 2016 a favorizat, prin lipsa de măsuri pertinente, deriva sistemului energetic,
neasigurarea căldurii pentru cea mai mare parte a populaţiei României, cerută investitorilor, totul
finalizat cu promovarea la finalul lunii decembrie 2016 a unei aşa numite Strategii Energetice, nerealiste
şi reprezentând doar un exerciţiu de "modelare", costisitor şi inutil prin prisma rezultatelor. Mai multe
detalii AICI.
Ministerul Economiei ar putea primi 302 milioane de lei (0,037% din PIB), în creştere cu 119 milioane
faţă de 2016, iar între principalele obiective finanțate se află finanțarea programului național de
cercetare geologică, menit a descoperi noi zăcăminte (5 milioane de lei). Mai multe detalii AICI.

Ministerul Energiei dă undă verde gazoductului BRUA, care ar trebui finalizat în 2019
03 martie 2017
Ministerul Energiei a anunțat că a emis autorizația de construire pentru gazoductul BRUA, un nou coridor
european de transport al gazelor naturale care va interconecta Bulgaria, România, Ungaria și Austria.
Ministrul Energiei, Toma Petcu, susține că proiectul era în blocaj și exista riscul întârzierii lucrărilor, dar și
posibilitatea de a pierde finanțarea europenă de aproape 180 milioane euro.
Autorizația, eliberată în 27 februarie 2017, reprezintă etapa premergătoare începerii lucrărilor pe
teritoriul României, scrie News.ro. „Proiectul BRUA era în blocaj la preluarea mandatului, deoarece nu se
putea emite autorizația de construire, România riscând atât întârzierea lucrărilor, cât și finanțarea
europenă de aproape 180 de milioane de euro”, a spus Petcu.
Situația era generată de dubla calitate a ministerului în proiect, de emitent al autorizației și de autoritate
de verificare a legalității acesteia, gestionată de același compartiment, aspect ce contravenea legii,
potrivit ministerului.”Am îndreptat această situație înființând o structură dedicată proiectului BRUA și
am accelerat procesul de autorizare, calendarul implementării proiectului fiind respectat”, a afirmat
ministrul. Mai multe detalii AICI.

Teodor Meleșcanu – o nouă întrevedere cu ambasadorul Republicii Kazahstan în România
03 martie 2017
Ministrul afacerilor externe Teodor Meleşcanu a avut, joi, 2 martie, o întrevedere cu Daulet Batraşev,
Ambasadorul Republicii Kazahstan la Bucureşti, însoţit de o delegaţie a companiei KazMunayGas, din
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Republica Kazahstan, condusă de adjunctul board-ului companiei, Daniyar Berlibayev.
În cadrul întrevederii au fost abordate aspecte privind relaţiile economice dintre România şi Republica
Kazahstan, cu accent pe cooperarea bilaterală în domeniul energetic.“Ministrul Teodor Meleşcanu și-a
exprimat aprecierea pentru interesul manifestat de Republica Kazahstan de a fi un partener solid pentru
România în îndeplinirea obiectivului de diversificare a surselor şi rutelor de aprovizionare cu energie în
bazinul Mării Negre”, potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE).Oficialul român a punctat potențialul
Republicii Kazahstan de a deveni un furnizor important de gaze naturale în dezvoltarea de proiecte
europene în domeniul energetic. De asemenea, a fost subliniată importanţa dezvoltării infrastructurii
energetice din România, în măsură să contribuie la asigurarea securităţii energetice.Participanţii la
întrevedere au discutat şi despre activitatea companiei KazMunayGas în România.„În cadrul discuţiilor a
rezultat dorinţa identificării unei soluţii reciproc avantajoase pentru continuarea activităţii companiei
KazMunayGas în România, cu respectarea expresă a prevederilor legale”, arată MAE. Mai multe detalii
AICI.

Transelectrica are de recuperat creanţe de 51,5 milioane lei pentru transportul energiei
electrice
06 martie 2017
Transportatorul naţional de energie electrică, Transelectrica, avea de recuperat, la data de 27 februarie,
creanţe în valoare totală de 51,5 milioane de lei pentru serviciul de transport şi sistem, potrivit datelor
prezentate pe site-ul companiei. Cea mai mare sumă, respectiv 20,7 milioane de lei, reprezintă creanţe
deţinute la companii aflate în faliment. Cele mai mari datorii aparţin Regiei Autonome pentru Activităţi
Nucleare (RAAN) - 5,9 milioane de lei, companiei Total Electric Oltenia - 3,1 milioane de lei şi traderului
Romenergy Industry - 3 milioane de lei, conform Agerpres.
Totodată, Transelectrica are de recuperat 19,6 milioane de lei de la clienţi aflaţi în insolvenţă. Cele mai
mari datorii le are furnizorul Petprod - 5,6 milioane de lei, compania Also Energ - 5 milioane de lei şi CET
Govora - 1,8 milioane de lei. Transelectrica vrea să recupereze pe cale juridică datorii de 10,7 milioane de
lei în total, cele mai mari fiind ale Energy Holding - 1,05 milioane de lei, dar şi penalităţi de 3,9 milioane
de lei de la ArcelorMittal Galaţi şi de 2,1 milioane de lei de la Also Energ. Mai multe detalii AICI.

Clienţii furnizorilor de electricitate intraţi în insolvenţă pot plăti mai mult pentru curentul
consumat
06 martie 2017
Clienții non-casnici vor avea un nou motiv să fie extrem de atenți în momentul în care își aleg furnizorul
de electricitate, în cazul falimentului acestuia putând achita un preț mult mai ridicat pentru energia
consumată, preț legat de cel de pe piața pentru ziua următoare (PZU), care a ajuns în primele luni ale
anului și de 4 ori mai mare decât cel de pe piața la termen. Prevederea este cuprinsă într-un proiect de

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

ENERGIA LA ZI – Centrul Român al Energiei
Publicatia V/2017
ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), menit probabil
a corecta unele situații neplăcute pentru furnizorii de ultimă instanță, apărute în urma falimentului mai
multor furnizori ca urmare a majorării prețului pe piața pentru ziua următoare în lunile ianuarie și
februarie.
Cei mai afectați de pe urma falimentelor înregistrate la începutul acestui an, ca urmare a majorării
prețului electricității tranzacționată pe piața pentru ziua următoare (la peste 650 lei/MWh), n-au fost
clienții companiilor insolvente, care au fost preluați potrivit legislației și ordinelor ANRE, de furnizorii de
ultimă instanță, ci chiar aceștia din urmă și companiile surori de distribuție. Cel mai elocvent caz este cel
al falimentului Transenergo, Electrica SA anunțând că are, pe segmentul de Parte Responsabilă cu
Echilibrarea, o expunere de 36,3 milioane lei aferentă clientului său Transenergo. Mai multe detalii AICI.

Distribuitorul de energie plăteşte doar dacă tot el îşi constată vina
06 martie 2017
Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a lansat în dezbatere publică unele
modificări la Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice. Conform
modificărilor, distribuitorul plăteşte 70 lei compensaţii în plus consumatorului casnic, dacă nu respectă
indicatorii de performanță privind calitatea curbei de tensiune. Există, însă, o condiţie: ca acelaşi
distribuitor să constate că nu au fost respectaşi indicatorii de performanţă.
Într-un proiect de Ordin pentru modificarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie
a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 11 din 30.03.2016, lansat în dezbatere
publică, se prevede că toţi consumatorii primesc compensaţii în plus, în cazul în care se constată variaţii
de tensiune, despăgubiri suplimentare faţă de cele la care au dreptul dacă li se ard electronicele sau
electrocasnicele din casă sau de la birou. Mai multe detalii AICI.

ANRE: Propunerea tuturor OTS „Ora de deschidere a porții pieței intrazilnice interzonale și a
orei de închidere a porții pieței intrazilnice interzonale
07 martie 2017
În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) și art. 9 alin. (6) literele (k) și (l) din Regulament, toți
operatorii de transport și de sistem din Uniune, prin intermediul ENTSO pentru energie electrică, au
cooperat strâns și au elaborat în comun cele două propuneri supuse dezbaterii publice, prezentându-le
spre aprobare tuturor autorităților de reglementare competente din Uniune, conform prevederilor art. 9
alin. (5) și alin. (6) din Regulament.
În scopul implementării cuplării unice a piețelor pentru ziua următoare și a piețelor intrazilnice, este
necesar ca operatorii de transport și de sistem să stabilească în mod coordonat ora de deschidere a
porții pieței intrazilnice interzonale și ora de închidere a porții pieței intrazilnice interzonale, precum și
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termenul pentru fermitatea din ziua următoare. Propunerile menționate servesc îndeplinirii acestui scop.
Observațiile și comentariile se vor transmite până în data de 10 aprilie 2017, atât în format letric (fax sau
poșta), cât și prin e-mail în format Word, la adresa: alexandru.selischi@anre.ro și gsbarnea@anre.ro. Mai
multe detalii AICI.

Ministerul Economiei se consultă cu acţionarii Transgaz cu privire la strategia pe următorii
patru ani
09 martie 2017
Ministerul Economiei, în calitate de autoritate publică tutelară va organiza în data de 13 martie 2017, în
baza prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, consultări
cu acţionarii Transgaz, cu privire la evoluţia pe următorii patru ani de activitate a societăţii, se arată întrun anunț publicat pe site-ul companiei.
Potrivit Transgaz, scopul consultărilor îl reprezintă finalizarea scrisorii de aşteptări şi punerii de acord
asupra principalelor aşteptări ale autorităţii publice tutelare şi acţionarilor, cu privire la evoluţia pe
următorii patru ani de activitate a societăţii.
Scrisoarea de așteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție
a membrilor consiliului și directorilor su membrilor directoratului pentru întreprinderile publice. Astfel,
din acest an, oricare dintre cei cinci candidați aflați pe lista scurtă pentru funcțiile de manager și
administrator Transgaz, dar și Romgaz, va fi obligat să întocmească o declarație de intenție, în baza
conținutului scrisorii de așteptări.Proiectul scrisorii de așteptări elaborat de autoritatea publică tutelară
poate fi consultat la sediul Minsiterului Economiei până la data de 10 martie, se mai arată în anunțul
publicat de Transgaz. Mai multe detalii AICI.

Complexul Energetic Oltenia are nevoie de investiţii şi reparaţii de 500 miliane lei/an
09 martie 2017
Complexul Energetic (CE) Oltenia, unul din cei mai mari producători de energie din ţară, are nevoie de
investiţii şi reparaţii de 500 de milioane de lei anual (circa 111 milioane euro), a declarat astăzi directorul
de vânzări al societăţii, Ionel Ilie, care susţine că investiţiile de mediu sunt realizate la zi. "Grupul 5 de la
Rovinari este în reabilitare. Avem totodată în plan lucrări la Turceni, la grupurile 3 şi 7. Toate aceste
lucrări vrem să le finalizăm până în anul 2020", a spus Ilie, la o dezbatere pe teme energetice organizată
de Energy-Center.ro.
Societatea, afectată în ultimii ani de ineficienţă, de politizarea conducerii şi de pierderi, a trecut prin
programe de restructurare, însă rămâne unul dintre cei mai scumpi producători de electricitate din
România, conform News.ro. Directorul din cadrul companiei a afirmat: "La Turceni, din opt grupuri mai
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avem patru, la Işalniţa, din opt grupuri mai avem două. Ca să vedeţi ce programe drastice de
restructurare am avut începând din 1992".
Recent, reprezentanţii companiei estimau pierderi pe trimestrul al doilea al acestui an, în pofida
câştigurilor din luna ianuarie, când preţul energiei a crescut spectaculos pe bursă.
CE Oltenia a realizat în 2016 o producţie de energie electrică de circa 13,5 TWh, în scădere faţă de cea
realizată în 2015, de cira 15 TWh. Mai multe detalii AICI.

E.ON ceruse o majorare cu 74% a tarifelor de distribuţie şi cu 40% a celor de furnizare, însă
ANRE a refuzat
09 martie 2017
E.ON a cerut recent Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) o majorare a
tarifelor de distribuţie cu 74%, iar la cele de furnizare de 40%. Şi Engie, al doilea mare distribuitor şi
furnizor de gaze din România a cerut majorări, însă la un nivel mai mic: 6% pentru distribuţie şi 22%
pentru furnizare. ANRE nu a acceptat aceste majorări de tarife. Informaţii legate de aceste solicitări au
fost făcute publice miercuri, în cadrul dezbaterilor de la Comisia pentru Industrii din Camera Deputaţilor
pe tema OUG 64/2016 privind liberalizarea preţurilor la gaze.
Frank Hajdinjak, şeful E.ON, prezent la dezbatere, a spus ca a revizuit cererea iniţială şi acum solicită
majorări cuprinse între 0 si 5%. Mai multe detalii AICI.

Conpet estimează un profit brut de 83,2 milioane lei în acest an
09 martie 2017
Transportatorul de țiței Conpet Ploiești, controlat de stat, estimează pentru acest an un profit brut de
83,2 milioane lei, peste nivelul de 78,8 milioane lei înregistrat anul trecut, arată bugetul pentru acest an
aprobat de acționari și transmis miercuri Bursei de Valori București (BVB). Pentru următorii ani,
compania prognozează profituri în scădere, la 80,5 milioane lei în 2018 și 80,6 milioane lei în 2019.
Veniturile totale bugetate pentru acest an se ridică la 412,1 milioane lei, acestea urmând să scadă anul
viitor la 409,1 milioane lei și apoi să crească la 410,9 milioane lei în 2019, scrie News.ro. De asemenea,
compania și-a programat pentru acest an cheltuieli cu investițiile de 64,2 milioane lei, care ar urma să
crească la 79,3 milioane lei anul viitor și ulterior să scadă la 77,2 milioane lei în 2019. Investițiile realizate
anul trecut de companie s-au ridicat la 57 milioane lei.
În 2016, cantitatea totală de produse transportată a crescut cu 1,3%, de la 6,99 milioane tone în 2015
până la 7,07 milioane tone. Conpet a realizat anul trecut un profit net de 64,3 milioane lei (14,2 milioane
euro), în creștere cu aproape 2% față de anul precedent, în timp ce cifra de afaceri a scăzut ușor, până la
380,5 milioane lei (84,5 milioane euro). Mai multe detalii AICI.
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Electrica propune un dividend brut de 0,74 lei pe acțiune
10 martie 2017
Compania Electrica propune distribuirea un dividend brut în valoare de 0,7415 lei pe acțiune pentru
exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016.
„Societatea Energetică Electrica informează că în şedinţa din 9 martie, Consiliul de Administraţie al
companiei a avizat, în vederea înaintării spre aprobare către Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
(AGOA) din 27/28 aprilie, propunerea de a distribui dividend brut în valoare de 0,7415 lei pe acţiune
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016”, arată un raport transmis vineri Bursei de
Valori București (BVB).
Electrica (simbol bursier EL) avut anul trecut un profit net de 239,19 milioane lei (53,15 milioane euro),
mai mic cu peste 20% faţă de cel înregistrat în anul 2015, de 300,86 milioane lei (66,85 milioane euro),
iar veniturile au scăzut cu 6%, la 362,3 milioane lei, arată rezultatele preliminare neauditate.
Investiţiile în filiale s-au ridicat anul trecut la 1,43 miliarde lei, cifră asemănătoare celei din anul 2015.
Datoriile totale ale Electrica se ridicau la finalul anului trecut la 110,2 milioane lei, faţă de 104,7 milioane
lei la 31 decembrie 2015. Ministerul Energiei este cel mai mare acţionar, cu o deţinere de 48,78%.
Electrica are o valoare de piaţă de 4,75 miliarde lei (1,05 miliarde euro). Mai multe detalii AICI.

Companiile de utilităţi susţin că România nu este pregătită pentru liberalizarea preţului
gazelor
10 martie 2017
Federaţia Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE) a anunţat vineri, într-un comunicat, că
susţine "pe deplin" liberalizarea pieţei de gaze naturale din România, dar propune amânarea
dereglementării preţurilor, prevăzută pentru 1 aprilie. Federaţia argumentează că, în cadrul procesului
de liberalizare, o etapă esenţială este stabilirea preţului gazului natural din producţia internă prin
mecanisme de piaţă, şi nu prin decizie administrativă, pentru a putea garanta accesul nediscriminatoriu
al participanţilor, relatează News.ro.
"Din păcate însă, în prezent, piaţa gazelor naturale din România nu îndeplineşte condiţiile prealabile şi
indispensabile care să permită parcurgerea acestei etape şi, în consecinţă, considerăm că demararea
acestui proces fără o pregătire prealabilă corespunzătoare va avea efecte negative în piaţa gazelor
naturale, susceptibile a afecta interesul public general, în special pentru iarna viitoare", a menţionat
ACUE. Potrivit membrilor ACUE, liberalizarea ar genera o creştere a preţului final al gazelor pentru
clienţii casnici şi pentru producătorii de energie termică, ce beneficiază în prezent de un preţ de achiziţie
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stabilit de Guvern. Mai multe detalii AICI.

Transgaz, Transilvania Construcţii şi Romgaz Mediaş lucrează cu cele mai mari marje de profit
de la bursă
10 martie 2017
Companiile Transgaz, Romgaz Mediaş şi Transilvania Construcţii au lucrat în 2016 la marje de profit de
circa 30%, cele mai mari valori din rândul companiilor listate pe piaţa principală a bursei de la Bucureşti.
Analiştii susţin că transportatorul de gaze naturale Transgaz (TGN) este emitentul care a surprins plăcut
investitorii datorită rezultatelor în creştere în 2016 faţă de anul precedent, care au fost peste aşteptări,
şi totodată că s-au evidenţiat companiile din zona de construcţii. Transgaz ar putea să raporteze
rezultate bune şi în primul trimestru din acest an datorită consumului ridicat de gaze naturale din
această iarnă, iar de temperaturile scăzute beneficiază şi Romgaz (SNG), cel mai mare producător şi
principal furnizor de gaze naturale din România. Mai multe detalii AICI.

"Smart metering"-ul devine lege: 2,4 milioane de case vor avea montate contoare inteligente
de energie electrică în următorii trei ani
10 martie 2017
Autorităţile au anunţat calendarul de implementare a contorizării inteligente a energiei electrice la nivel
naţional. O afacere de circa jumătate de miliard de euro, bani plătiţi de toţi consumatorii de energie
electrică prin factură, dar cu beneficii evidende şi pentru ei şi pentru companiile de utilităţi. Treptat, în
zece ani, pe baza calendarului anunţat acum, toate contoarele de energie electrică din România vor fi
înlocuite cu cele inteligente. Distribuitorii de energie electrică sunt obligaţi ca, începând din acest an, şi
până în 2020, să monteze contoare inteligente la cel puţin 30% din clienţii pe care îi deservesc, urmând
ca, până în 2026, toţi consumatorii de energie electrică să aibă montate astfel de contoare, care le vor
înlocui pe cele clasice.
Prevederea apare într-un proiect de ordin al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei
(ANRE), referitor la implementarea la nivel național a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei
electrice. Mai multe detalii AICI.

România stă excelent la capitolul energie
14 martie 2017
În cel mai recent raport al Băncii Mondiale, care analizează mai mulţi indicatori din domeniul energiei,
România ocupă un extrem de onorant loc 7 din 111 ţări evaluate. Studiul “Indicatori de reglementare
pentru energie durabilă – un instrument global pentru factorii de decizie” arată că ţara noastră se află în
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faţa unor ţări precum Franţei, Japoniei, Suediei etc. în ceea ce priveşte accesul la reţele, cadrul
instituţional de implementare a programelor de eficienţă energetică şi sursele regenerabile de energie.
Raportul este inclus în proiectul RISE (Readiness for Investment in Sustainable Energy – Pregătire pentru
investiții în domeniul energiei durabile) al Băncii Mondiale (BM) şi reprezintă, în esenţă, evaluarea unui
set de indicatori la nivelul fiecărei ţări, pentru a compara politica națională și cadrul de reglementare din
domeniul dezvoltării energetice durabile cu a altor state. RISE evaluează politica țărilor și sprijinul de
reglementare în domeniul energetic pentru fiecare dintre cei trei piloni: accesul durabil la energie
modernă, eficiența energetică și energia din surse regenerabile. “Accesul la energie curată şi modernă
este piatra de temelie a creșterii și dezvoltării umane, ceea ce duce la o mai bună educație și sănătate,
mai multe locuri de muncă și comunități mai sigure. Cunoscând aceste beneficii, este cu atât mai urgent
să se accelereze eforturile pentru a ajunge ca şi cei 1,1 miliarde de oameni care trăiesc încă fără energie
electrică și 3 miliarde fără posibilitatea de a găti curat să aibă acces la acestea. Avem nevoie de mai mult
de 1.000 miliarde de dolari în investiții anuale, până în 2030, pentru a atinge aceste obiective”, se arată
în raport. Mai multe detalii AICI.

România, locul 10 în UE după ponderea energiei din resurse regenerabile în consum, în 2015
14 martie 2017
România ocupă locul 10 între statele membre ale Uniunii Europene după ponderea energiei obţinute din
surse regenerabile în consumul final brut, în 2015, arată datele prezentate marţi de Oficiul european de
Statistică (Eurostat).
Cea mai mare pondere a energiei obţinute din surse regenerabile în consumul total în 2015 s-a
înregistrat în Suedia (53,9%), Finlanda (39,3%), Letonia (37,6%), Austria (33%), Danemarca (30,8%),
Croaţia (29%), Estonia (28,6%), Portugalia (28%), Lituania (25,8%) şi România (24,8%), la polul opus
situându-se Luxemburg şi Malta (ambele cu 5%), Olanda (5,8%), Belgia (7,9%) şi Marea Britanie (8,2%).
La nivelul UE ponderea energiei obţinute din surse regenerabile în consumul total în 2015 era de 16,7%,
aproape dublu faţă de 8,5% în 2008, primul an în care s-a început publicarea acestor statistici.Obiectivul
UE este ca, până în anul, 2020 acest procentaj să ajungă la 20%.Surse regenerabile de energie sunt
considerate, potrivit comunicatului Eurostat, cele solare, fotovoltaice, hidro, eoliene, geotermale şi
biomasă.11 dintre cele 28 de state membre ale UE şi-au îndeplinit obiectivele naţionale pentru anul
2020, respectiv: România, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Estonia, Croaţia, Italia, Lituania, Ungaria, Finlanda
şi Suedia.La polul opus se află Olanda (8,2 puncte procentuale de ţintele pentru 2020), Franţa (7,8
puncte procentuale), Marea Britanie şi Irlanda (ambele cu 6,8 puncte procentuale) şi Luxemburg (6,0
puncte procentuale). Mai multe detalii AICI.
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ANRE: ANUNȚ – Raportare activitate soluționare plângeri clienți finali EE/GN
14 martie 2017
ANUNȚ privind Ordinul ANRE nr. 16/2015, Procedura-cadru referitoare la obligația furnizorilor de
energie electrică și gaze naturale de soluționare a plângerilor clienților finali
În conformitate cu prevederile Art. 23 (2) din Ordinul ANRE nr. 16/2015, titularii de licenţe pentru
activitatea de furnizare din sectorul energiei electrice, respectiv al gazelor naturale au obligaţia de a
publica pe pagina proprie de internet și de a transmite ANRE, rapoarte privind activitatea de soluționare
a plângerilor clienților finali (conform anexelor 3-5 ale Ordinului susmenționat).
Rapoartele se întocmesc pentru fiecare domeniu de activitate şi se transmit Direcției comunicare,
cooperare și relația cu Parlamentul din cadrul ANRE, atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic
editat în Microsoft Word sau Microsoft Excel, la adresa de e-mail anre@anre.ro.

Deputaţii au decis amânarea liberalizării pieţei gazelor, care era programată pentru 1 aprilie
14 martie 2017
Deputaţii reuniţi marţi în Comisia pentru Industrii şi Servicii au respins raportul de modificare a Legii
Energiei, ceea ce înseamnă că liberalizarea pieţei gazelor se amână pentru o dată ce va fi anunţată
ulterior.
„Am respins acest raport, pentru că altfel ar fi avut loc un impact deosebit de puternic asupra
consumatorilor, în special a celor casnici. Aşteptăm o argumentaţie mai solidă din partea Guvernului şi
ANRE (n.n. - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei) şi vrem să vedem şi strategia
energetică. Deja sunt semnale că s-au cerut majorări şi cu peste 70% a preţurilor la gaze, ceea ce noi nu
putem să acceptăm”, a declarat pentru MEDIAFAX deputatul Sorin Bumb, după şedinţa Comisiei pentru
Industrii.
Oficialul a precizat că iniţiatorii modificării Legii Energiei (Guvernul României, printr-o Ordonanţă de
Urgenţă) „vor trebui să vină cu un raport mai convingător” şi „să prevadă măsuri concrete pentru
atenuarea impactului scumpirii gazelor asupra populaţiei”.
La 1 aprilie era programată liberalizarea completă a pieţei gazelor, ceea ce presupune că inclusiv
populaţia - consumatorii casnici - ar plăti acest combustibil la preţul pieţei, fără a mai beneficia de măsuri
de protecţie faţă de eventualele fluctuaţii. Mai multe detalii AICI.
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Ministrul Energiei: Am cerut tuturor companiilor să orienteze peste 20% din buget spre
investiţii
14 martie 2017
Ministrul Energiei, Toma Petcu, a declarat că a cerut tuturor companiilor unde ministerul are
reprezentanţi în Consiliile de Administraţie, chiar şi celor unde statul nu este acţionar majoritar, să
direcţioneze către investiţii cel puţin 20% din bugetul pentru acest an.
El a adăugat că o parte importantă din banii din Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii va merge către
investiţii în sectorul energetic. Aceasta în condiţiile care, în anumite zone, se lucrează cu tehnologii
învechite şi depăşite moral, cu consumuri şi costuri de exploatare foarte mari.
În ceea ce priveşte liberalizarea pieţei gazelor, ministrul a arătat că există o întreagă dezbatere despre
cum va arăta piaţa gazelor după 1 aprilie. “Cert este că liberalizarea preţului de achiziţie al gazelor
naturale trebuie să se întâmple în România, şi aici toţi cei implicaţi în discuţii sunt de acord”, a spus
ministrul. Petcu a adăugat că în acest moment, OUG 64/2016, care prevede liberalizarea preţului gazelor
de producţie internă de la 1 aprilie, este încă în dezbatere parlamentară şi aşteaptă poziţia
Parlamentului, iar, dacă vor exista observaţii, acestea vor fi analizate la nivelul Guvernului.
Ministrul Energiei a vorbit şi despre stadiul proiectului privind realizarea reactoarelor 3 şi 4 de la
Cernavodă, în parteneriat cu compania chineză CGN, precum şi despre alte posibile investiţii chineze în
România. Totodată, Petcu s-a referit, în interviu, şi la relaţiile României cu Rusia din sectorul gazelor
naturale. Mai multe detalii AICI.

Transelectrica prezintă acționarilor planul de investiții pe 3 ani. Ce blocaje pot să apară în
derularea proiectelor
14 martie 2017
Compania Transelectrica are în plan investiții de 349.037 mii lei pentru anul în curs, urmând ca suma să
crească în 2018, la 512.910 mii lei și în 2019 la 533.267 mii lei. Investițiile majore vizează 17 obiective
aflate în diferite stadii ale lucrărilor de execuție, printre care: LEA 400KV de interconexiune Relița –
Pancevo, Trecerea la tensiunea de 400 KV a axului Porțile de Fier-Reșița-Timișoara-Săcălaz-Arad, precum
și retehnologizări/modernizări de stații.
Ca principale arii investiționale, sunt prevăzute în programul de investiții: retehnologizarea rețelei
electrice, creșterea capacității de interconexiune cu țările vecine în cadrul ENTSO-E și cu cele din afara
UE – Moldova, Serbia și completarea inelului național de 400 KV, integrarea producției din centrale noi și
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eliminarea congestiilor, dezvoltarea capacităților de dispecerizare și altele.
Conducerea companiei va prezinta acționarilor, în ședința din aprilie, riscurile care pot duce la
neîndeplinirea obiectivelor de investiții propuse pentru 2017 și următorii 2 ani. În informarea companiei,
sunt invocate probleme financiare ale unui contractor care pot conduce la suspendarea a 2 proiecte și
nefinalizarea procedurilor de achiziții programate în 2017, în contextul modificării legislației. Practic,
lipsesc instrucțiuni clare privind modul de întocmire a documentației de atribuire și a eliminării
garanțiilor la depunerea contestațiilor. În caz că se produc aceste riscuri, impactul negativ asupra
programului de investiții ar fi de 21,52%, respectiv 74.897 mii lei, se menționează în nota companiei. Mai
multe detalii AICI.
ANRE: Furnizorii, obligați să publice soluțiile la plângerile clienților
15 martie 2017
Furnizorii de energie și de gaze au obligația de a publica pe pagina proprie de internet și de a transmite
ANRE rapoarte privind modul în care au soluționat plângerile clienților finali. ANRE le reamintește
operatorilor, printr-o informare, că au aceste obligații conform Ordinului 16/2015.
Rapoartele se întocmesc pentru fiecare domeniu de activitate şi se transmit Direcției comunicare,
cooperare și relația cu Parlamentul din cadrul ANRE. Mai multe detalii AICI.

INTERNAȚIONAL
Politică energetică
FT: Gazprom, aproape de finanțarea Nord Stream 2 cu 11 mld. de dolari
03 martie 2017
Gazprom va dezvălui un pachet de finanțare pentru gazoductul Nord Stream 2 spre Germania, proiect în
valoare de 11 miliarde de dolari SUA, până la sfârșitul acestei luni, pe fondul încercării companiei ruse de
a încheia diferendele politice cu autoritățile de reglementare europene.
Grupul a fost forțat în august să renunțe la planurile de a împărți costul celor 1.200 km de conductă
submarină cu partenerii europeni ai proiectului – Engie, OMV, Wintershall, Shell și Uniper – după ce
autoritățile de reglementare în domeniul concurenței din Polonia s-au opus proiectului, conform
Financial Times. Alexander Medvedev, vice-președintele Gazprom, a declarat că un nou model de
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finanțare va fi anunțat în această lună și că societățile europene încă se pregătesc să găsească o
modalitate de a contribui la construcția conductei. “Teoretic, Gazprom ar putea suporta întregul cost,
dar eu cred că prin cooperarea noastră cu partenerii noștri nu vom putea să facem acest lucru”, a
declarat Medvedev pentru Financial Times. Președintele Gazprom, Alexei Miller, s-a întâlnit cu
președintele Uniper, Klaus Schaefer, la Moscova, pentru discuții asupra conductei. “Gazprom si Uniper
au confirmat intenția de a pune în funcțiune cu promptitudine Nord Stream 2,” a declarat compania rusă
într-un comunicat dat publicității după întâlnire, adăugând că lucrările la proiect ar fi “efectuate în
conformitate cu programul”. Suportarea costului total ar crește în mod semnificativ sarcina financiară a
Gazprom, cel mai mare producător de gaze naturale din lume, care este, de asemenea, pe cale să
cheltuiască 11,4 miliarde de euro pentru o conductă nouă spre Turcia. Gazprom a anunțat în ianuarie că
are un buget de doar 1,8 miliarde de dolari pentru investiții în acest an dedicate Nord Stream, parte a
cheltuielilor totale de 15,3 miliarde de dolari dedicate conductelor și transportului în 2017.
Multe țări din Europa de Est s-au opus conductei, declarând că aceasta va crește dependența UE de
Gazprom și ar evita conductele de gaze existente în Ucraina, dăunând financiar Kievului. Gazprom spune
că gazoductul este, însă, o întreprindere profitabilă. Mai multe detalii AICI.

Gaz
Guvernul de la Chișinău a parafat acordul cu firma americană Frontera pentru concesionarea
resurselor naționale de gaze și țiței
06 martie 2017
Guvernul de la Chișinău și compania americană Frontera Resources au semnat acordul care prevede că
firma de peste ocean va efectua în următorii cinci ani explorări în Republica Moldova pentru a găsi
zăcăminte de petrol și gaze naturale. În cazul în care va reuși să găsească petrol și gaze naturale,
investitorul va obține dreptul să le exploateze timp de 45 de ani.
Profit.ro a relatat că firma respectivă este o subsidiară americană a unei companii petroliere înregistrate
în Marea Britanie și listată pe bursa londoneză, dar a cărei activitate de extracție se desfășoară în fosta
republică sovietică Georgia și este condusă de un consilier al extrem de influentului think-tank american
Atlantic Council și de un medic georgian fost președinte al Camerei de Comerț a Statelor Unite de la
Tbilisi.
Firma a fost declarată câștigătoare a concursului de oferte organizat de Guvernul Republicii Moldova
pentru concesionarea zăcămintelor de hidrocarburi de peste Prut cu puțin timp înainte de alegerie
prezidențiale de anul trecut.
Premierul Pavel Filip susține că astfel va fi asigurată independența energetică a țării și vor fi create noi
locuri de muncă. ”Guvernul face eforturi pentru obținerea nu doar a securității energetice, dar și
obținerea independenței energetice în anii următori, care să se reflecte în prețuri mai bune la energie,
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dar și la absența oricăror amestecuri geopolitice în Republica Moldova”, a declarat Pavel Filip, citat de
Radio Chișinău. Mai multe detalii AICI.

Gazprom se aşteaptă anul acesta la o creştere cu 5% a cererii de gaze naturale în Europa
06 martie 2017
Apetitul Europei pentru gazele naturale va duce la o renaştere a cererii, deoarece în depozite
combustibilul este la cel mai scăzut nivel din 2013, susţin oficialii grupului rus Gazprom, transmite
Bloomberg, potrivit Agerpres. În 2017, cererea pentru gaze naturale a Europei va fi probabil la acelaşi
nivel sau va depăşi creşterea de anul trecut, deoarece regiunea trebuie să-şi aprovizioneze depozitele,
consideră Gazprom.
O estimare precaută a celui mai mare producător mondial de gaze naturale indică anul acesta o creştere
de aproximativ 5% a cererii de gaze naturale în Europa, a afirmat Alexander Medvedev, adjunctul
directorului general al grupului rus, într-un interviu acordat la Hong Kong. Acesta a dat asigurări că în
2017 livrările de gaze în Europa nu vor fi mai reduse decât în 2016. Conform estimărilor Gazprom,
consumul de gaze în Europa a urcat anul trecut cu 4,8%, în timp ce, potrivit datelor Agenţiei
Internaţionale a Energiei (IEA), producţia în regiune înregistrează un declin de 27% în perioada 2014 2020. Mai multe detalii AICI.

UE este satisfăcută de angajamentele Gazprom privind pieţele gazelor din Europa Centrală şi
de Est
14 martie 2017
Comisia Europeană s-a declarat luni satisfăcută de angajamentele prezentate de către grupul rus
Gazprom faţă de preocupările Executivului comunitar în materie de concurenţă în ceea ce priveşte
pieţele gazelor din Europa Centrală şi de Est şi a invitat toate părţile interesate să îşi prezinte observaţiile
cu privire la aceste angajamente, informează AFP.
'Considerăm că angajamentele asumate de Gazprom vor permite fluxul liber de gaze naturale în Europa
Centrală şi de Est, la preţuri competitive. Aceste angajamente abordează preocupările noastre în materie
de concurenţă şi oferă o soluţie orientată spre viitor, care este în concordanţă cu normele UE. De fapt, ele
contribuie la o mai bună integrare a pieţelor gazelor naturale în regiune', a declarat comisarul european
pentru Concurenţă, Margrethe Vestager.
Gazprom este furnizorul dominant de gaze în mai multe ţări din Europa Centrală şi de Est. În luna aprilie
2015, Comisia a transmis o Comunicare privind obiecţiunile în care şi-a exprimat opinia preliminară
potrivit căreia Gazprom a încălcat normele antitrust ale UE, aplicând o strategie globală de
compartimentare a pieţelor gazelor din Europa Centrală şi de Est. Mai multe detalii AICI.
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Energie eletrică
Cel de-al doilea raport asupra funcţionării pieţei de energie eletrică europene, publicat de
Comisia Europeană
1 februarie 2017
Cel de-al doilea studiu referitor la piaţa de energie eletrică, lansat de Comisia Europeană, a investigat
modul în care piaţa răspunde nevoilor consumatorilor atât din Uniunea Europeană, cât şi din Islanda şi
Norvegia. Studiul evaluează atât performanţa pieţei şi progresul înregistrat de la ultimul studiu, efectuat
în anul 2010, dar şi măsura în care cadrul energetic le oferă consumatorilor instrumentele necesare
pentru a face alegeri raţionale. Concluziile oferă oportunitatea de a înţelege mai bine experienţa
utilizatorilor în ceea ce priveşte alegerile, competiţia, procesul de facturare şi managementul
eventualelor plângeri. Mai multe detalii AICI.

Energie nucleară
Comisia Europeană dă undă verde construcţiei a două noi reactoare la centrala nucleară din
Paks, Ungaria, cu finanţare rusească
06 martie 2017
Comisia Europeană a aprobat investiţiile din Ungaria, cu sprijinul Rusiei, pentru construcţia a încă două
reactoare nucleare la Paks, în apropiere de Budapesta, apreciind că "distorsiunile concurenţei" sunt
"limitate", scrie AFP. Această investiţie de 12,5 miliarde de euro, finanţată în proporţie de 80% de un
credit rusesc, este considerată "un ajutor de stat", dar guvernul ungar "şi-a asumat angajamente
substanţiale" pentru a "limita potenţialele distorsiuni ale concurenţei", explică executivul european, întrun comunicat.
Comisia Europeană a lansat la finele lui 2015 o anchetă aprofundată pentru a vedea dacă acest proiect,
atribuit fără licitaţie şi contestat de opoziţie, este viabil din punct de vedere economic şi în conformitate
cu regulile europene în materie de concurenţă. Kremlinul a calificat recent această anchetă drept
"tracasări inutile". La începutul lui februarie, preşedintele rus Vladimir Putin, în vizită la Budapesta, s-a
declarat pregătit să finanţeze în proporţie de 100% construcţia celor două reactoare.
Lucrările ar urma să înceapă în 2018 şi primul reactor să intre în funcţiune în 2023.
Cele două reactoare sunt destinate înlocuirii celor patru reactoare în funcţiune în prezent la Paks.
Acestea au fost construite în anii 1980 şi asigură jumătate din producţia de electricitate a Ungariei. Mai
multe detalii AICI.
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EVENIMENTE

Romania Energy Day 2017
30-31 mai 2017, Bruxelles, Belgia
Organizat de Centrul Român al Energiei.

3rd EU Energy Summit
21 martie 2017, Bruxelles, Belgia
Organizat de Business Bridge Europe.
Mai multe detalii AICI.

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

EUSEW 2017 - Energy Days - Milestones Towards 100% RES for all Europeans
Stakeholders Meeting Conference & Workshop
23 iunie 2017, Bruxelles, Belgia.
Organizat de Comisia Europeana.
TBC
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