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INTERN
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.

Guvernul României – Hotărâre pentru completarea Hotărârii 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
20 martie 2017
Guvernul României a decis completare Hotărârii de Guvern 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. Modificarea constă în introducerea unui nou alineat în
cadrul articolului 8, care menţionează că „Producătorii de energie termică şi termică în cogenerare
beneficiază de schema de sprijin pe o perioadă de maximum 11 ani consecutivi, fără a depăşi anul
2023.’ Mai multe detalii AICI.

Cum îşi va păstra Electrica Furnizare poziţia de lider pe o piaţă complet liberalizată din 2018
21 martie 2017
Electrica Furnizare este lider atât pe piața reglementată, cât și pe cea concurențială cu o cotă de piață
de 38,76%, respectiv 15,97%, conform ultimei raportări ANRE (noiembrie 2016). Compania
înregistrează un record la numărul consumatorilor deserviți – de 3,6 milioane în 2016.
Deși deține o poziție importantă pe piața de furnizare, Electrica Furnizare, filală a Societății Energetice
Electrica, se confruntă cu intensificarea concurenței pe piața pe care acționează, datorată procesului de
liberalizare a pieței energiei electrice. Electrica Furnizare ar putea să piardă statutul de furnizor de
ultimă instanță, aspect luat în calcul administratorii companiei. “Având în vedere deschiderea pieței,
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clienții pot alege furnizorii. Prin eliminarea tarifelor reglementate conform calendarului de
dereglementare, se creează condiții favorabile pentru trecerea în eligibilitate a unui număr mai mare de
clienți casnici. Vor exista migrări mai mari de clienți casnici între furnizori, ceea ce poate afecta în
următorii ani baza de clienți, în sensul scăderii acesteia”, se precizează în raportul administratorilor ce
urmează a fi prezentat acționarilor.
Electrica Furnizare este Furnizor de Ultimă Instanță (FUI) în regiunile Muntenia Nord, Transilvania Nord,
Trasnilvania Sud. Clienții casnici au dreptul să își schimbe furnizorul de energie, însă au în continuare
acces la tarifele reglementate de furnizare până la liberalizarea completă a pieței în 2018. Mai multe
detalii AICI.

Moody’s a retrogradat ratingul E.ON la Baa2, cu perspectivă stabilă
21 martie 2017
Moody’s Investors Service a revizuit în scădere, de la “Baa1” la “Baa2”, ratingul pe termen lung al
grupului german de utilităţi E.ON SE, în timp perspectiva asociată a fost modificată de la negativă la
stabilă, potrivit unui comunicat al agenţiei de evaluare financiară. Calificativul pe termen scurt a fost
confirmat la “P-2”.
Acţiunea de rating reflectă opinia Moody’s că măsurile anunţate de E.ON nu vor fi suficiente pentru
restabilirea profilului financiar al companiei în următoarele 12 – 18 luni, scrie agerpres. E.ON, alături de
celelalte companii de utilităţi din Germania, este afectată de câţiva ani de dezvoltarea puternică a
surselor de energie regenerabilă şi de scăderea preţului energiei, care au determinat pierderi la
centralele pe bază de cărbune şi gaze naturale. E.ON a anunţat miercuri că intenţionează să vândă
active şi să elimine locuri de muncă, în ideea de a-şi reduce gradul de îndatorare, după ce în 2016 a
înregistrat pierderi record de 16 miliarde de euro, mai mari decât capitalizarea sa bursieră actuală. Mai
multe detalii AICI.

Ministerul Energiei a deblocat 7 milioane lei pentru plata urgentă a salariilor la Compania
Naţională a Uraniului
21 martie 2017
Ministerul Energiei a anunţat deblocarea tranşei a doua din ajutorul de urgenţă destinat Companiei
Naţionale a Uraniului (CNU), în valoare de 7 milioane lei, pentru plata urgentă a salariilor şi pentru plata
utilităţilor, în contextul în care şase membri ai Sindicatului Exploatare Preparare Uraniu din cadrul
Companiei Naţionale a Uraniului au intrat, luni, în greva foamei. Şase membri ai sindicatului au intrat în
greva foamei, la sediul Ministerului Energiei, pentru că angajaţii nu şi-au mai primit salariile de două
luni şi jumătate, în timp ce alţi peste 700 de angajaţi ai CNU au oprit lucrul. Ministerul va transfera
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restul fondurilor în contul CNU, informează News.ro.
"Restul fondurilor de până la 14,8 milioane de lei vor fi transferate în contul CNU după ce vor fi analizate
documentele puse la dispoziţia Ministerului Energiei de către CNU privind modul în care a fost cheltuită
prima tranşă din ajutorul de urganţă", se arată într-un comunicat. Confederaţia Naţională Sindicală
"Cartel Alfa", la care este afiliat Sindicatul Exploatare Preparare Uraniu, a solicitat Guvernului să
deblocheze fondurile pentru plata salariilor şi să adopte măsurile necesare continuării activităţii CNU.
Ministrul Energiei, Toma Petcu, a declarat recent, într-un interviu acordat agenţiei citate, că a fost
făcută o analiză foarte serioasă privind Compania Naţională a Uraniului, unde problemele sunt destul
de delicate. Mai multe detalii AICI.

Ministerul Economiei, scrisoare de așteptări către Transgaz
21 martie 2017
Ministerul Economiei, în calitate de acționar, a elaborat și transmis o scrisoare care stabilește
așteptările sale privind performanțele S.N.T.G.N. Transgaz companiei și ale conducerii acesteia, pentru
o perioadă de 4 ani, respectiv 2017-2021. Consiliul de Administrație în funcție al companiei și-a asumat
transformarea companiei într-o societate cu recunoaștere internațională și stabilește ca aceasta să
devină un lider pe piața energetică din regiune, un lider care să contribuie la definirea României ca
important coridor de energie în domeniul gazelor naturale către Europa, se evidențiază în documentul
afișat pe site-ul Transgaz – Scrisoare de așteptări.
Reprezentanții ministerului susțin că vor urmări maximizarea pe termen lung a valorii companiei și
implicit a valorii dividendului. Se așteaptă ca administratorii Transgaz să elaboreze, aprobe și să publice
un document ce va descrie politica privind distribuția dividendelor. „Este de preferat să se distribuie o
cotă cât mai mare din profit, dar numai dacă s-au identificat sursele de finanțare necesare pentru
îndeplinirea planului de investiții în condițiile unor costuri de finanțare optime și a unui grad de
îndatorare rezonabil”, se precizează în document.
În Scrisoarea de așteptări, Ministerul Economiei solicită Transgaz să țină o evidență separată a
costurilor izvorâte din obligația de serviciu public. Mai multe detalii AICI.

UE a obținut de la Gazprom concesii pe tema prețurilor și exportului de gaze pentru statele
din Europa Centrală și de Est, mai puțin România
21 martie 2017
Uniunea Europeană a ajuns la un acord cu Gazprom privind renegocierea prețurilor la gazele naturale
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pentru statele din Europa Centrală și de Est, mai puțin România, prețuri care să nu mai fie legate de cel
internațional al petrolului, ci de cel al gazului de referință de pe principalele piețe europene.
Anunțul a fost făcut de Comisarul European pentru concurență, Margrethe Vestager, care a mai
adăugat că oficialii Gazprom au fost de acord inclusiv cu modificarea contractelor, în sensul eliminării
restricțiilor de export impuse până în prezent de compania rusă statelor importatoare în ceea ce
privește volumul de gaze furnizat de Gazprom.
Statele în numele cărora a negociat UE sunt Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania,
Polonia, Ungaria și Slovacia. Lipsește, surprinzător, România, poate pentru că în ultimii doi ani a
importat cantități reduse de gaze din Rusia, fiind considerată de către Bruxelles, și ca urmare a
raportărilor triumfaliste ale autorităților române, independentă energetic de Rusia. Mai multe detalii
AICI.

Comunicat de presă – Ministerul Energiei
22 martie 2017
Petre Nicolescu, secretar de stat în Ministerul Economiei a avut pe data de 22 martie 2017, o
întrevedere cu delegația BERD condusă de Harry Boyd-Carpenter, senior banker, energie și utilități
energie, în care au discutat despre proiectele comune din sectorul public.
Secretarul de stat Nicolescu i-a asigurat pe reprezentanții Băncii Europene de Reconstrucție și
Dezvoltare de sprijinul Ministerului Economiei, în limitele legii, în calitate de acționar principal, în ceea
ce privește proiectele pe care BERD le derulează cu companiile din portofoliul ministerului,
Transelectrica și Transgaz.
În cadrul discuțiilor, cei doi interlocutori au analizat oportunități de colaborare și pe alte proiecte,
regăsite în Programul de guvernare 2017-2020, altele decât cele referitoare la transportatorii de
energie și gaze naturale, precum acordarea de expertiză în conturarea mecanismului de finanțare a
Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții. Mai multe detalii AICI.

Enel va investi 330 mil. euro în România până la finele anului trecut
23 martie 2017
Grupul de utilităţi Enel a planificat investiţii în România de 329 milioane de euro până la sfârşitul ciclului
actual de reglementare, în 2018, din care 151 milioane de euro în 2017 şi 178 milioane de euro în 2018,
a anunţat astăzi Georgios Stassis, Country Manager Enel în România. “Vom continua programul de
investiţii pentru a îmbunătăţi calitatea serviciilor, prin mărirea gradului de automatizare a reţelelor de
distribuţie, precum şi prin dezvoltarea canalelor de comunicare cu clienţii şi a ofertei de servicii cu
valoare adăugată”, a menţionat Stassis.Potrivit acestuia, de la intrarea pe piaţa românească, grupul
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Italian a realizat investiţii de 3 miliarde de euro.
Valoarea investiţiilor realizate în reţelele de distribuţie în perioada 2005-2016 se ridică la 1,584 miliarde
de euro. Pentru acest an, din suma de 151 milioane de euro cea mai mare parte va fi alocată sectorului
de distribuţie. Mai exact, 139 de milioane de euro vor fi investite până la finele anului în reţeaua de
distribuţie.
Conform datelor raportate Autorităţii Nationale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) pentru
2015, indicatorul SAIDI (durata medie a întreruperilor neplanificate pentru fiecare client) pentru EDistribuţie Muntenia a fost de 221 minute, cel mai bun nivel din ţară, media naţională fiind de 308
minute. Mai multe detalii AICI.

Statul se pregătește de cereri de anulare a arbitrajelor de la Paris favorabile României din
litigiile cu Enel și E.ON
23 martie 2017
Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE), controlată integral de ministerul de
resort, vrea să angajeze avocați francezi pentru eventualitatea în care deciziile recente favorabile
României ale Tribunalului Arbitral Internațional de la Paris din litigiile cu giganții energetici Enel și E.ON
privind privatizarea filialelor Electrica vor face obiectul unor acțiuni în anulare în justiția franceză.
Luna trecută, Tribunalul Arbitral Internațional de la Paris a hotărât că grupul energetic italian Enel
trebuie să plătească SAPE peste 401 milioane de euro pentru 13,57% din acțiunile fostei Electrica
Muntenia Sud, care astăzi este împărțită în E-Distribuție Muntenia și Enel Energie Muntenia. Pretențiile
formulate de statul român se ridicau la peste 550 milioane euro. Tot de curând, aceeași instanță a decis
că E.ON România, controlată de grupul omonim, trebuie să achite SAPE peste 4 milioane de lei, plus
dobândă, drept compensație pentru încălcarea drepturilor de acționar minoritar al statului român la
subsidiarele E.ON Distribuție (actualmente Delgaz Grid) și E.ON Energie în ceea ce privește distribuirea
de dividende. România ceruse compensații de 13,4 milioane lei. Mai multe detalii AICI.

Procurorii îl acuză pe fostul director general al Electrica, Ioan Folescu, de luare de mită
23 martie 2017
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a corupţiei au dispus, ieri,
punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile,
începând cu data de 22 martie 2017, faţă de Ioan Folescu, fost director general al SC Electrica SA, sub
aspectul săvârşirii infracţiunii de luare de mită.
Procurorii susţin că, în perioada 2010 - 2013, Folescu Ioan, în calitate de persoană cu funcţie de
conducere în cadrul S.C. Electrica S.A., a pretins şi primit de la o persoană un comision ce varia între
30% şi 50 % (în total 6.811.328 lei) din cuantumul a cinci contracte de consultanţă încheiate între S.C.
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Electrica S.A. şi societatea acesteia din urmă. Un comunicat de presă al DNA menţionează: "Banii
respectivi au fost pretinşi şi primiţi în legătură cu atribuirea şi, ulterior, derularea, în condiţii
avantajoase, a contractelor respective. Mecanismul de remitere a banilor a fost unul complex, fiind
implicate mai multe societăţi pe care persoana prestatoare a serviciilor le controla. Ulterior, prin
intermediari, sumele de bani erau remise cash inculpatului Folescu Ioan". Mai multe detalii AICI.

Guvernul vrea să construiască fabrici şi uzine de stat şi să le privatizeze - cum va funcţiona
fondul-mamut de dezvoltare şi investiţii al României
23 martie 2017
Proiectul Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii a fost transpus într-un document întocmit de
Ministerul Economiei, urmând să fie discutat zilele următoare cu reprezentanţii Comisiei Europene.
Deocamdată, se cunosc foarte puţine lucruri despre acest fond, fiind încă un mister pentru cei
interesaţi. Ministrul Economiei, Mihai Tudose, a explicat pentru HotNews.ro modul în care va funcţiona
fondul. Pe scurt, ministrul spune ca vor fi investiţii publice în fabrici şi uzine noi, în centre de colectare a
legumelor etc, care apoi vor fi privatizate.
Mai exact, vor fi vândute participaţii de câte 49% din noile investiţii, iar statul va rămâne acţionar
majoritar. Ministrul susţine ca tot profitul obţinut de fond va fi reinvestit, scopul fiind reindustrializarea
României.
Tudose consideră ca înainte de a fi pus proiectul în dezbatere publică, trebuie discutat cu reprezentanţii
Comisiei Europene. Va fi proiect de lege care se va afla în dezbatere publică şi înainte de a fi aprobat de
către Guvern, şi în Parlament. Foarte important este cine va administra fondul. Nu oricine ar putea să
ţină frâiele unei entităţi care va cuprinde zeci de companii, unele dintre ele de mare interes pentru
România, precum companiile energetice. Va fi o entitate care va gestiona tot ce are România în prezent
mai profitabil, companii mai mari şi mai mici. Guvernul va fi cel care va coordona Fondul, prin
Ministerul Economiei. Ministrul Economiei nu se teme de un posibil aviz negativ al CE, spunând că va fi
folosit modelul Poloniei pentru înfiinţarea fondului. Mai multe detalii AICI.

ANRE: Proiect de Ordin privind modificarea şi completarea Metodologiei de întocmire a
Raportului anual de către titularii de licenţe din sectorul energiei electrice, aprobata prin
Ordinul ANRE 32/2016
23 martie 2017
ANRE supune consultarii publice, în perioada 22 martie - 20 aprilie a.c, prezentul proiect de ordin,
elaborat ca urmare a prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu
modificările și completările ulterioare potrivit cărora acordarea licenţelor pentru furnizarea/prestarea
serviciilor de utilităţi publice privind alimentarea cu energie termică în sistem centralizat a trecut în
competența ANRE, după intrarea în vigoare a Legii nr. 225/2016 pentru modificarea şi completarea
Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006.
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Având în vedere că, în sfera titularilor de licențe acordate de ANRE, care au obligația de a întocmi și
transmite acestei instituții rapoarte anuale, trebuie să fie incluși și titularii de licențe pentru prestarea
serviciilor de utilităţi publice privind alimentarea cu energie termică în sistem centralizat, ANRE a
demarat procesul de revizuire a Metodologiei de întocmire a Raportului anual de către titularii de
licenţe din sectorul energiei electrice, aprobată prin Ordinul ANRE nr.32/19.07.2016 prin emiterea
prezentul proiect de ordin.
Opiniile, propunerile si observațiile se transmit, de preferință prin mail, la adresa: licente.ee@anre.ro;
acestea pot fi comunicate sistematizat, în cadrul unui fișier în format Word, conținând un tabel, având
pe coloane: Nr. crt, Text initial, Text propus, Motivatie etc.
Termenul final de transmitere a opiniilor, propunerilor si observațiilor este 20 aprilie 2017, inclusiv. Mai
multe detalii AICI.

ANRE: 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
23 martie 2017
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. Mai multe detalii AICI.

ANRE: Proiect de Ordin pentru modificarea Standardului de performanță pentru serviciul de
distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 11/2016
23 martie 2017
Pentru respectarea prevederilor cadrului european si national de reglementare, ANRE supune
consultarii publice prezentul proiect de modificare a Ordinului 11/2016, având în vedere aspectele
rezultate din practica aplicării prevederilor actualului Standard, precum şi de faptul că operatorii
concesionari de distribuţie a energiei electrice au solicitat ANRE informaţii suplimentare asupra
modului de interpretare a anumitor prevederi din această reglementare. Observaţiile şi propunerile se
transmit prin e-mail, la adresa: sred@anre.ro.
Termenul final de transmitere a observaţiilor și propunerilor este 14 aprilie 2017. Mai multe detalii AICI.
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Acțiunile Conpet, creștere de aproape 15% miercuri la BVB
23 martie 2017
Acţiunile Conpet au înregistrat, miercuri, cea mai mare creştere din cadrul indicelui principal al
Bursei de Valori Bucureşti, urcând cu 14,8%, pe o piaţă în scădere, după ce compania a anunţat că
pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acţionarilor de la finalul lunii aprilie se află acordarea de
dividende în valoare de 69,8 milioane lei. Locul al doilea în topul creşterilor din BET, care arată
evoluţia celor mai lichide 12 companii, este deţinut de OMV Petrom cu 0,67%, urmat de Transgaz
cu 0,56%, Romgaz cu 0,17% şi Nuclearelectrica cu 0,16%. La polul opus, cele mai mari scăderi au
fost la BVB cu -2,19%, Banca Transilvania - 1,09%, MedLife - 0,7%, Fondul Proprietatea - 0,57%,
BRD - 0,49% şi Electrica - 0,42%. Transelectrica este singura companie ale cărei acţiuni au stagnat.
Conpet domină top trei în creşteri pe total piaţă reglementată, astfel, urmată de Oltchim (4,15%) şi
de Grupul Industrial Electrocontact (2,35%). În ceea ce priveşte scăderea preţului acţiunilor, pe
prima poziţie se situează Energopetrol cu - 13,7%, Petrolexportimport cu -9,2% şi Prefab cu 6,69%. Mai multe detalii AICI.

Transgaz, o nouă propunere de dividend: 46,33 lei/acțiune
23 martie 2017
Conducerea Transgaz s-a răzgândit și a modificat propunerea de dividend. Se propune, mai nou,
alocarea pentru dividende a 545,5 milioane lei, echivalent cu 90% din profitul net din 2016, de 594,5
milioane lei, arespectându-se astfel solicitarea Guvernului într-un memorandum din ianuarie.
Propunerea urmează să fie aprobată în ședința AGA din 27 aprilie.
Reamintim că Transgaz a transmis miercuri BVB un referat în care propunea un dividend brut de doar
25,74 lei pe acţiune, adică 50% din profitul net obţinut anul trecut. Argumentul invocate de
reprezentanții companiei pentru prima propunere, de a acorda dividende de doar 50% din profiturile
obținute, era acela că impunerea unui procentaj de 90% ar fi avut un impact negativ. ”Menținerea unei
cote de 50% la repartizarea profitului net sub formă de dividende pentru anul 2016 este motivată de
impactul negativ pe care creșterea cotei de repartizare a profitului net sub formă de dividende o are
asupra gradului de îndatorare a companiei, grad de îndatorare care în perioada 2019- 2020 poate
atinge niveluri ridicate (4,97 în anul 2019) chiar și în condițiile aplicării unei cote de 50% din profitul
net”, au explicat reprezentanții Transgaz.
Noul convocator transmis joi dimineaţa BVB arată că AGA va aproba ”un dividend brut pe acţiune în
valoare de 46,33 lei. Creșterea dividendului de la 25,74 lei pe acțiune la 46,33 lei va aduce statului un
plus de 143 milioane lei, corespunzător unei dețineri de 58% din capitalul social al Transgaz, divizat în
11,77 milioane acțiuni. Mai multe detalii AICI.
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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 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 va revizui cadrul de reglementare din piaţa de electricitate, în urma crizei din ianuarie
27 martie 2017
Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) va revizui în acest trimestru cadrul
de reglementare, în sensul introducerii de garanţii în contractele de pe Piaţa Centralizată pentru Servicii
Universale (PCSU), unde se tranzacţionează energia pentru consumatorii casnici, a declarat, luni,
Claudiu Dumbrăveanu, directorul în cadrul ANRE.
În cadrul unei conferinţe pe tema eticii în afaceri, el s-a referit la situaţia din această iarnă de pe bursa
de energie, când preţurile au crescut încontinuu în luna ianuarie, ajungând spre finalul lunii la valorirecord de peste 650 de lei pe MWh pe piaţa spot, de trei ori mai mult decât în primele zile ale anului.
Lipsa unor garanţii din contractele de pe PCSU a determinat unii traderi să prefere să rezilieze
contractele pe care le aveau pe această piaţă, ceea ce a determinat creşteri de preţ în lanţ.
'ANRE, prin toate deciziile sale, a calmat piaţa. S-a tot vorbit în ultima vreme de criză de energie, de
elementele care s-au întâmplat în ianuarie. Câteodată situaţia a fost prezentată cu accente catastrofice,
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ca o situaţie adusă la limită, care, cu voia Domnului şi cu mult noroc a reuşit să fie ţinută sub control şi
am scăpat de un mare necaz. Eu vreau să spun că lucrurile ar trebui puţin despărţite', a arătat oficialul
ANRE. Mai multe detalii AICI.

Dragoş Zachia-Zlatea, Transelectrica: "60%-70% din cauzele nerealizării obiectivelor pe 2016
sunt externe"
27 martie 2017

Operatorul sistemului electric de transport naţional Transelectrica (TEL) a înaintat, vineri, două
propuneri de repartizare a profitului realizat în anul 2016 fie 75%, fie 90% , ce vor putea fi
votate în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) din 27 aprilie.
Prima variantă vizează repartizarea către acţionari a unei sume de 137,88 milioane lei, ceea ce
reprezintă un dividend brut/acţiune de 1,881 lei, echivalentul unei cote de 75% din profit. În
cel de-al doilea caz, se propune un dividend de 2,257 lei, ceea ce însumează 165,44 milioane
lei. Această propunere este în conformitate cu obligativitatea instituită de către stat pentru
companiile în care acesta este acţionar majoritar, de a aloca o cotă de minim 90% din profitul
net sub formă de dividende.
Compania a înregistrat, anul trecut, un profit net de 272 milioane de lei, în scădere cu 24,4%
faţă de 2015, însă suma de distribuit se stabileşte după alte repartizări prevăzute de lege. Mai
multe detalii AICI.
Curtea de Conturi a interzis Transelectrica să ajute cu energie Serbia și Bulgaria
27 martie 2017

Curtea de Control a decis, la finele anului trecut, în urma unui control, că Transelectrica nu mai poate
ajuta cu energie Serbia şi Bulgaria, prin transfer în natură, pe motiv că societatea nu a recuperat
anumite cantităţi de energie de la cele două ţări. Corina Popescu, membru în Consiliul de Administraţie
al Electrica şi fost secretar de stat în Ministerul Energiei a explicat, în cadrul unei conferinţe pe tema
eticii în afaceri, organizate de Asociația Furnizorilor de Energie Electrică din România – AFEER, că a
existat o convenție operatorie din ţările vecine, prin care dacă unul dintre sistemele energetice cerea
ajutor de avarie, celelalte puteau oferi energie care urmau să fie recuperată în
natură. Reprezentanții Curţii de Conturi au relevat faptul că Transelectria nu a recuperat anumite
cantităţi de energie de la Serbia şi Bulgaria și au interzis companiei româneşti să mai realizeze astfel de
transferuri. În acest context, Corina Popescu a explicat că nu a existat nicio consecinţă negativă pentru
România a faptului că, în ianuarie, nu am răspuns unei cereri de a ajuta Bulgaria cu energie. „Atunci
când ministrul Energiei a făcut acea declaraţie , era vorba de un element punctual. Au fost două paliere
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orare când nici noi nu aveam rezerve şi în acel moment ne-a cerut Bulgaria ajutor de avarie…
Transelectrica notificase încă de la sfârșitul anului trecut colegii bulgari şi sârbi că acea convenţie cu
schimburi naturale nu mai poate fi aplicată, ca urmare a unui control al Curţii de Conturi, şi era în
perioada când se negocia o nouă convenţie, bazată pe principii comerciale, adică îţi dau, dar plăteşti”, a
declarat fostul Secretar de Stat Corina Popescu.
În luna ianuarie, Bulgaria a avut o problemă critică , stopând exporturile pentru trei-patru săptămâni.
Probleme mari în acea perioadă au avut și Ungaria, Grecia, dar şi Franţa. Mai multe detalii AICI.

CE Oltenia vrea contracte de vânzare a energiei pentru 2 ani
27 martie 2017
Complexul Energetic Oltenia ar putea încheia contracte de vânzare a energiei electrice pentru perioade
de până la 24 de luni. În acest sens, Directoratul societății CE Oltenia propune AGA și Consiliului de
Supraveghere să aprobe o modificare în Actul constitutiv al companiei prin realocarea competențelor
de aprobare a încheierii contractelor menționate.Șefii CE Oltenia motivează propunerea prin faptul că
în cei 4 ani de funcționare a companiei, s-a constatat o modificare continuă a condițiilor din piețele de
energie, la care compania trebuie să se adapteze continuu. datorită limitărilor impuse conducerii
executive. Conform reglementărilor ANRE, contractele de vânzare-cumpărare de energie pe piața angro
se încheie numai pe piețele adninistrate de OPCOM și trebuie semnate în 3 zile de la rezultatul licitației.
În cazul CE Oltenia, conform prevedeilor din Actul constitutiv, se pot vinde doar pachete de energie
pentru perioade de 12 luni, ceea ce îngreunează asigurarea unui program optim de funcționare pentru
grupurile CEO. Toate contractele de vânzare energie cu durată mai mare de 12 luni trebuie să se
înainteze spre aprobare AGA. Or, de la convocare până la desfășurarea ședinței trece o perioadă de 30
de zile, fiind practic imposibilă încheierea acestora, semnalează Directoratul CE Oltenia. Mai multe
detalii AICI.

Autoritățile negociază cu Comisia Europeană un ajutor de stat până în 2024 pentru
Complexul Energetic Hunedoara
27 martie 2017
Complexul Energetic Hunedoara ar putea primi un ajutor de stat pe termen lung, între 2017-2024, în
vederea asigurării funcționării unor grupuri energetice, de la Deva și Paroșeni. Argumentul părții
române este că astfel este asigurată funcționarea sistemului energetic național în condiții de securitate
energetică, până la finalizarea investițiilor la Transelectrica și Centrala Hidroelectrică Porțile de Fier.
Potrivit unui document oficial al Ministerului Energiei, încă de anul trecut au fost inițiate consultări
între Ministerul Energiei, Complexul Energetic Hunedoara, Consiliul Concurenței, Comisia Europeană,
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și Transelectrica, în vederea
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funcționării în continuare a două grupuri energetice, respectiv Grupul 3 din cadrul Sucursalei
Electrocentrale Deva și Grupul 4 din cadrul SucursaleiParoșeni. "Ar fi posibilă accesarea unui ajutor de
stat de tip serviciu de interes economic general (SIEG). Acest ajutor de stat ar trebui acordat până la
finele anului 2024, când se va finaliza investiția Transelectrica de închidere a inelului de 400 kv si de
realizare de noi linii de interconexiune în vederea creșterii nivelului de siguranță în funcționarea CHE
Porțile de Fier și a creșterii capacității de transfer între România, Serbia și Ungaria”, arată sursa citată.
În acest scop, autoritățile evaluează serviciile de interes economic general și de compensare ce pot fi
avute în vedere și modul în care sunt îndeplinite condițiile pentru o astfel de măsură de compensare, cu
respectarea legislației de mediu și a procedurilor în materie de ajutoare de stat. Mai multe detalii AICI.

Engie România, fosta GDF Suez, distribuie 30% din profit acționarilor, printre care statul este
al doilea ca importanță
27 martie 2017
Engie România, fosta GDF Suez România, controlată de grupul francez omonim, una dintre cele două
companii care domină industria locală de distribuție și furnizare de gaze naturale, ia în calcul acordarea
unui procent de 30% din profitul net distribuibil pe anul 2016 sub formă de dividende acționarilor, din
care al doilea ca importanță este statul român, prin Ministerul Energiei, cu 37% din acțiuni. Propunerea
de dividend a fost formulată de către Consiliul de Administrație al companiei. Potrivit informațiilor
grupului-mamă din Franța, Engie România a terminat anul trecut cu un profit net de 80 milioane euro,
cu 11% sub rezultatul înregistrat în 2015, la venituri totale de 990 milioane euro, în scădere cu 1,5%
comparativ cu anul anterior. Reculul a fost cauzat în primul rând de scăderea tarifelor reglementate de
distribuție a gazelor naturale în România, stabilite de Autoritatea Națională de Reglementare în
Domeniul Energiei (ANRE), se arată în raportul pe 2016 al grupului Engie. Mai multe detalii AICI.

OMV Petrom și ExxonMobil au renunțat la perimetrul petrolier Midia Deep din Marea
Neagră, preluat în 2014 de la Sterling
27 martie 2017
OMV Petrom și partenerul său american ExxonMobil au decis să renunțe la concesiunea petrolieră de
mare adâncime Midia din Marea Neagră, preluată de la Sterling Resources în 2014, consorțiul urmând
să se concentreze pe principalul său proiect offshore românesc, respectivul perimetrul Neptun Deep,
pentru explorarea căruia cele două companii au cheltuit în total 1,5 miliarde dolari din 2008 și care se
află în plină evaluare a potențialului comercial, decizia finală de investiție fiind așteptată anul viitor.
Renunțarea la perimetrul Midia Deep a fost consființită când Agenția Națională pentru Resurse
Minerale (ANRM) a luat decizia oficială de încetare a acordului petrolier pentru concesiunea respectivă.
Decizia a fost la cererea titularilor OMV Petrom și ExxonMobil, după ce lucrările de explorare derulate
pe perimetru nu au dus la descoperirea de zăcăminte de hidrocarburi exploatabile comercial în condiții
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de rentabilitate. Cele două companii consideră că și-au îndeplinit toate obligațiile prevăzute de Legea
petrolului pentru situațiile de renunțare la acorduri petroliere, referitoare la predarea către ANRM a
documentațiilor privind activitatea desfășurată pe perimetru și rezultatele acesteia, precum și la
execuția și finanțarea lucrărilor de refacere și monitorizare postînchidere a mediului în zona de apă
adâncă Midia din Marea Neagră. Mai multe detalii AICI.

Corina Popescu: "Piaţa electricităţii nu este atât de matură, iar preţul nu este flexibil"
28 martie 2017
Piaţa energiei electrice din ţara noastră a demonstrat, în această iarnă, că nu este atât de matură, a
menţionat, ieri, Corina Popescu, membru în Consiliul de Administraţie al Electrica şi fost secretar de stat
în domeniul energiei. Domnia sa a explicat că avem o experienţă "destul de tristă" în domeniu, după
ceea ce s-a întâmplat în primele luni ale acestui an, subliniind: "Piaţa noastră de energie electrică, pe
care o credeam infailibilă şi cu cele mai bune reguli, poate nu este atât de matură".
Declaraţia doamnei Popescu vine în contextul în care, în luna ianuarie a acestui an, preţurile au crescut
constant, ajungând, la finalul lunii, la valori-record de peste 650 de lei pe MWh, pe piaţa spot, de trei
ori mai mult decât în primele zile ale anului. Fost secretar de stat în Ministerul Energiei în perioada
decembrie 2015 - februarie 2017, Corina Popescu a declarat: "Cum se vedea de acolo (n.r. din minister)?
Se vedea că este o criză continuă. Erau anumiţi factori externi care, în loc să potolească lucrurile,
încercau cumva să le agraveze. S-a văzut rău pentru că aveam imaginea mai de ansamblu decât o
aveaţi mulţi dintre dumneavoastră. (...) S-a dovedit că preţul în piaţa de energie electrică din România
nu este elastic. Într-o piaţă matură, când îţi dispar factorii externi, care îţi influenţează modificarea de
preţ, preţul ar trebui să revină la valoarea pe care o are, ca un elastic. Din păcate, la noi nu s-a
întâmplat acest lucru, deşi dispăruseră anumiţi factori care au influenţat în acea săptămână critică din
ianuarie, când România a exportat 20% din producţie şi a fost un factor de stabilitate în toată regiunea
din sud-estul Europei. Practic am calmat toată regiunea". Oficialul Electrica a ţinut să precizeze că
această criză din energie nu s-a manifestat doar la noi, ci în întreaga Europă. Domnia sa a mai spus: "Au
apărut acele probleme de natură comercială şi totul a fost ca un bulgăre de zăpadă. Adică o firmă nu a
mai putut să-şi mai onoreze contractele şi a urmat o avalanşă".
Subliniind că nu crede în măsuri extreme, fostul secretar de stat consideră că anularea licenţelor unor
societăţi nu reprezintă soluţia pentru ceea ce s-a întâmplat în această iarnă: "Anularea licenţelor nu ar
face nimic altceva decât să agraveze şi mai mult situaţia. Dar cred că sunt nişte lecţii pe care fiecare, în
societăţile pe care le reprezintă, ar trebui să le analizaţi şi să găsiţi modul în care puteţi desfăşura
activitatea astfel încât să nu se mai întâmple ceea ce s-a întâmplat". Mai multe detalii AICI.

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
Publicaţia VI/2017

Guvernul ar putea aproba, pe ultima sută de metri, proiectul de OUG privind prelungirea cu
14 ani a duratei de viaţă a certificatelor verzi
28 martie 2018
Un proiect de Ordonanţă de Urgenţă mult discutat în domeniul energiei regenerabile ar putea fi
aprobat de Guvern, pe ultima sută de metri, în şedinţa de joi. Ministerul Energiei intenţionează să pună
pe ordinea de zi acest proiect, fiind aşteptate toate avizele necesare, a confirmat pentru HotNews.ro
instituţia. În cazul în care nu ar fi aprobat acest proiect, piaţa ar fi invadată, începând cu 1 aprilie, de
milioane de certificate verzi amânate încă din 2013, iar în condiţiile în care acestea au o valabilitate de
doar un an, producătorii se vor grăbi să scape de ele în orice condiţii. Proiectul de Ordonanţă de
Urgenţă a fost elaborat încă din octombrie anul trecut, insa nici pana in prezent nu a fost aprobat, chiar
daca exista si un aviz pozitiv al Comisiei Europene. Proiectul prevede printre altele modificarea duratei
de valabilitate a CV, care va fi de la data emiterii certificatului pana la data de 31 decembrie 2031, fata
de 12 luni, cum este in prezent. Prin modificarea propusa va ramane un numar de certificate
netranzactionate, surplusul de CV putand fi vandut pe toata perioada de functionare a schemei de
sprijin la un pret estimat scazut, se arata in nota de fundamentare a proiectului.
Potrivit OUG 57/2013, care modifica Legea 220/2008 privind promovarea energiei regenerabile, de pe 1
iulie 2013 pana pe 31 martie 2017, s-a amanat tranzactionarea unui numar de certificate verzi pentru
fiecare 1 MWh produs si livrat de producatorii de energie electrica din surse regenerabile. Mai multe
detalii AICI.

FEL România: Forum de discuții pe energie pentru Europa Centrală și de Est
28 martie 2017
FEL România anunță lansarea Forumului de Discuții pentru Europa Centrală și de Est. Proiectul este
rezultatul recentelor întâlniri și colaborări derulate cu reprezentanții noii generații ai WEC (World
Energy Council) Bulgaria și FEL Ungaria (Hungarian Young Professionals in Energy), parte a direcției
strategice de cooperare internațională.„FEL Central & Eastern Europe Discussion Forum se constituie
într-o platformă de discuții și dezbateri pe teme din zona piețelor și infrastructurii de energie electrică
și gaze naturale, propunându-și să exploreze sinergiile dintre FEL Romania, WEC Bulgaria și FEL
Ungaria”, declară Andrei Covatariu, Vicepreședinte pentru Cooperare Internațională FEL Romania.FEL
România este un program inițiat și coordonat de Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al
Energiei (CNR-CME) și face parte din Comunitatea globală Future Energy Leaders, dezvoltată de World
Energy Council. Mai multe detalii AICI.
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ANRE va lansa săptămâna viitoare, pe site-ul propriu, un comparator pentru preţul gazelor
pe tot teritoriul ţării
28 martie 2017
Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) va lansa începând de săptămâna
viitoare un comparator pentru preţul gazelor pentru consumatorii casnici, valabil pentru tot teritoriul
ţării unde există serviciul de alimentare cu gaze, a declarat, marţi, Niculae Havrileţ, preşedintele
Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energie (ANRE), într-o dezbatere pe tema
liberalizării pieţei gazelor.
"Noi venim în întâmpinarea schimbării furnizorului în zona casnică. În acest moment am finalizat
comparatorul de preţuri. Acesta este în testare şi în luna aprilie va fi pus pe site. (...) Probabil că de luni
va putea fi funcţional", a arătat Havrileţ. Potrivit acestuia, comparatorul va permite consumatorilor să
vadă care sunt toţi furnizorii care îi pot livra gaze şi ce oferte au aceştia.
"Introduci datele de contact, în sensul în care precizezi unde este locul de consum, localitatea,
suprafaţa pe care o încălzeşti şi automat îţi apar toate ofertele furnizorilor pe care îi obligăm să pună
oferta pe site. De exemplu, în Austria dai codul poştal şi câţi metri pătraţi are apartamentul şi apar 70
de oferte. Îţi dă oferta medie, câte sunt sub medie şi câte peste medie, ca să fie mai uşor de căutat. Şi
sunt oferte de toate felurile, cu facilităţi de plată, cu diferite condiţionări şi aşa mai departe. Acest lucru
este foarte important. Nici nu se poate închipui o liberalizare pe piaţa casnică fără un comparator de
preţuri", a explicat preşedintele ANRE. Anterior, în aceeaşi conferinţă, Havrileţ a afirmat că tariful final
al gazelor pentru populaţie va creşte cu 1-2% de la 1 aprilie, când preţul gazelor de producţie internă va
fi liberalizat. "ANRE va continua să fixeze preţul final pentru consumatorii casnici de gaze. Preţul va fi
stabilit anual, urmând ca eventualele diferenţe să fie recuperate anul următor", a explicat Havrileţ. Mai
multe detalii AICI.

AFEER dă startul dezbaterilor pe tema „Etica pe piața de energie”
Asociația Furnizorilor de Energie Electrică din România - AFEER a organizat Seminarul cu tema „Etica în
piața de energie”, în data de 27 martie 2017, la Hotel Intercontinental.
Participanții prezenți la eveniment - reprezentanți ai ANRE, OPCOM, ai unor importante case de
avocatură, companii membre ale Asociației și mass-media - au participat, dovedind un real interes, la
un dialog dialog constructiv privind etica pe piața de energie din România, cu referire la contracte și
comportament adecvat de business, relații între companii, precum și între companii și clienții acestora.
„Ce reprezintă etica în afaceri?”, s-a adresat audienței Dl Ion Lungu, Președintele ANRE. “Etica nu
trebuie să lipsească din afaceri. Obligațiile contractuale sa fie echilibrate între părţi, angajamentele
asumate să fie respectate întocmai și contractele să fie exercitate cu bună credință. Comportamentul
neetic înăsprește cadrul de reglementare, iar participanții la piață doresc de fapt o îmbunătățire a
acestuia”, a declarat domnia sa. În completare, Dna Corina Popescu, membru CA Electrica, fost Secretar
de Stat în Ministerul Energiei, a declarat: "Etic este să nu-i faci rău partenerului de afaceri. Ştiu că e greu
şi toţi avem presiunea de a aduce profit companiilor unde lucrăm, din acest motiv zic că este o barieră
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fină. Dar toţi lucrăm în această piaţă și trebuie să acordăm importanța cuvenită părții de etică". Mai
multe detalii AICI.

Dosarul Hidroelectrica, la final
30 martie 2017
Euro Insol informează că, mâine, 30 martie, Curtea de Apel București va soluționa, în cadrul Dosarului
22456/3/2012, recursurile formulate de traderii de energie (“băieții deștepți”) la sentința de închidere a
procedurii insolvenței Hidroelectrica. La dezbaterile finale va participa și Remus Borza care a condus
Euro Insol până în ianuarie 2017 și a coordonat procesul de reorganizare al Hidroelectrica.
Astfel, după aproape 5 ani de zile se încheie cel mai dramatic, complex și eficient proces de
restructurare a unei companii din România, se menționează într-o informare transmisă de Euro Insol.
În reorganizării, Hidroelectrica s-a transformat din cea mai îndatorată companie din țara în cea mai
profitabilă societate. La momentul deschiderii procedurii insolvenței, 20 iunie 2012,
Hidroelectrica înregistra datorii de peste 1,1 miliard euro și pierderi de 170 milioane euro. În perioada
2013-2016, compania a raportat un profit cumulat de 1 miliard euro și o EBIDA anuală de 500 milioane
euro. În insolvență, valoarea de piața a companiei s-a dublat de la 2 miliarde de euro în 2012 la 4
miliarde de euro în 2016, potrivit comunicatului menționat. Mai multe detalii AICI.

INTERNAȚIONAL
Gaz
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
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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.

Turkish Stream va scoate Bulgaria de pe traseul gazelor rusești
21 martie 2017
Grupul energetic rus Gazprom va înceta să mai livreze gaze naturale Turciei prin Bulgaria, după ce
secțiunea offshore a gazoductului Turkish Stream va fi dată în folosință, potrivit acordului
interguvernamental publicat marți pe portalul juridic online din Rusia, informează RIA Novosti.
„Părțile pleacă de la presupunerea că gazul din Rusia furnizat Turciei la granița dintre Turcia și Rusia va fi
livrat prin secțiunea offshore a gazoductului Turkish Stream de la data dării în folosință a acestei
secțiuni”, se arată în documentul menționat.
În acest sens, contractele privind livrarea de gaze rusești spre Turcia via Bulgaria ar trebui modificate, în
special paragrafele referitoare la livrările de gaze și condițiile tehnice, chiar dacă aceste modificări nu vor
modifica termenii comerciali ai contractelor de livrare de gaze, scrie Agerpres.
În luna octombrie 2016, Rusia și Turcia au semnat un acord bilateral pentru construcția conductei
submarine Turkish Stream, care va transporta gaze naturale rusești în sud-estul Europei. Acordul
prevede amplasarea a două conducte pe fundul Mării Negre, iar fiecare din cele două linii va avea
capacitatea de a transporta 15,75 miliarde metri cubi de gaze naturale pe an. Mai multe detalii AICI.

Comisarul European pentru Acţiune Climatică şi Energie, Miguel Arias Cañete a participat la
cea de-a treia conferinţă pe Eurogas
23 martie 2017
Comisarul European pentru Acţiune Climatică şi Energie, Miguel Arias Cañete, a participat pe data de 23
martie la cea de-a treia ediţie a conferinţei Eurogas. Evenimentul s-a concentrat pe viitorul design al
pieţei energetice şi pe rolul pe care gazul îl joacă în procesul de tranziţie energetică în Europa Centrală şi
de Est. Comisarul a prezentat pachetul de propuneri ‘Energie curate pentru toţi europenii’, ce a fost
publicat pe data de 30 noiembrie 2016.
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În cadrul evenimentului, Comisarul a accentuat angajamentul Uniunii Europene de a transforma
obiectivul tranziţiei energetice în realitate. “Politicienii şi factorii de decizie, dar şi industria gazului, ar
trebui să utilizeze oportunităţile pe care pachetul ‘Energie Curată pentru toţi Europenii’” le oferă
sectorului de gaz. Contribuţia lor ar trebui să aducă un plus de inovaţie, dar şi o diversificare a surselor şi
a tronsoanelor de gaz, asigurând, astfel, ca industria gazului îşi poate atinge potenţialul în tranziţie
energetică. Pe măsură ce statele membre realizează trecerea către o energie curate, crescând proporţia
energiei provenită din surse sustenabile, gazul va juca un rol important. Mai multe detalii AICI.

Energie eoliană
Marile companii petroliere înlocuiesc platformele marine de foraj cu turbine eoliene offshore
23 martie 2017
Marile companii petroliere au început că concureze cu marile companii de utilităţi în cursa pentru
instalarea de turbine eoliene în largul mării, informează Bloomberg. Giganţi, precum Royal Dutch Shell
Plc, Statoil ASA şi Eni SpA, au început să intre pe piaţa parcurilor eoliene offshore din Marea Nordului şi
din alte părţi. În acest fel petroliştii încep să concureze cu marii furnizorii de energie electrică, precum
Dong Energy A/S şi Vattenfall AB, care s-au specializat pe ancorarea de turbine eoliene pe fundul mării.
Companiile petroliere au multe motive pentru a intra în industria energiei eoliene.
Timp de mai multe decenii, aceste companii au construit platformele de foraj offshore, iar în prezent
aceste afaceri încep să se reducă în unele zone unde zăcămintele de petrol s-au epuizat. În plus,
randamentele oferite de parcurile de turbine eoliene sunt predictibile şi susţinute de preţurile
reglementate la electricitate. De asemenea, şefii companiilor din domeniul combustibililor fosili vor să
cucerească şi ei o parte din afacerile cu energie verde, având în vedere că prognozele arată cum
regenerabilele vor începe să diminueze piaţa combustibililor fosili.
'Cu siguranţă este un domeniu de interes pentru noi, având în vedere sinergiile evidente cu afacerile
tradiţionale de petrol şi gaze. Nu putem rămâne blocaţi în industria de petrol şi gaze pe care o ştim şi să
aşteptăm să vină altcineva să facă acest salt', a declarat Luca Cosentino, vicepreşedinte la grupul
petrolier italian Eni, care colaborează cu General Electric Co. în domeniul regenerabilelor.În ultimii ani,
producţia de petrol a scăzut în Marea Nordului, dar activitatea economică a fost susţinută de turbinele
eoliene offshore. Potrivit datelor Bloomberg New Energy Finance, în perioada 2000 - 2017, aproximativ
99 de miliarde de dolari au fost investite în proiecte eoliene în Marea Nordului. 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.

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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