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INTERN
Planuri ambițioase la Electrica: Dublarea investițiilor de la un an la altul
04 mai 2017
Șefii de la Electrica au planuri de investiții ambițioase pe 2017 și anii următori. „Avem un plan care prevede
investiții de aproximativ 55 – 60 de milioane de euro în fiecare an, cel puțin în următorii 2 ani, pe fiecare
societate de distribuție din Grup. Ceea ce înseamnă, în jur de 170-180 milioane euro pe an”, susține Cătălin
Stancu, Director General Electrica.
Pentru a putea dubla investițiile de la un an la altul, în cadrul Electrica se implementează un proiect de
reorganizare a procesului de investiții. La nivel de grup, planul de investiții a fost realizat, în 2016, în
proporție de 67,4% cu mențiunea că pentru filialele de distribuție s-a înregistrat un procent de 70,3%
raportat la planul aprobat de AGEA.
Electrica a cunoscut o creștere de 13,4% a cantității de energie electrică vândute pe piața concurențială,
ca efect al atragerii de noi clienți prin oferte de preț avantajoase corelată cu condițiile pietei de energie și
cu trecerea propriilor clienți din piața reglementată în piața concurențială, se menționează în Raportul
anual al Electrica pe 2016. Mai multe detalii AICI.

ANRE introduce garanții pentru contractele cu energie pentru casnici
04 mai 2017
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a elaborat un proiect de ordin prin
care propune instituirea unor garanții în contractele încheiate pe Piața Centralizată pentru Serviciul
Universal (PCSU) de pe bursa de energie OPCOM, piața unde se tranzacționează energia pentru
consumatorii casnici.
Măsura vine după ce, în luna ianuarie, profitând de faptul că pe această piață nu existau obligații privind
eventuale garanții, furnizorii au preferat să rezilieze contracte pe PCSU pentru a vinde energia pe piața
spot, unde prețurile crescuseră foarte mult. Mai multe detalii AICI.
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Conducerea Complexului Energetic Oltenia (CEO) analizează construirea unui parc eolian
04 mai 2017
Conducerea Complexului Energetic Oltenia (CEO) şi un investitor din SUA au purtat recent discuţii pentru
construirea unui parc eolian. Este vorba de o investiţie care vizează terenuri din zona Schela, de lângă
Târgu Jiu. Aici a fost realizat un studiu de prefezabilitate, care arată că o investiţie în energia eoliană s-ar
preta la zonă. Sorin Boza, managerul Complexului Energetic Oltenia, a declarat că se caută soluţii pentru
realizarea unui parteneriat din care să câştige ambele părţi.
Complexul Energetic Oltenia va ajuta investitorul american să distribuie energia în sistem, în cadrul unui
mix de energie eolian plus cărbune. Avantajul va fi un preţ competitiv pentru Complexul Energetic Oltenia.
„Nu vom investi nimic. Asta este foarte important. Noi nu avem bani să investim într-un parc eolian. Avem
atâtea credite încât abia le facem faţă în perioada aceasta a anului. Am avut două întâlniri cu acest posibil
partener care îşi doreşte să investească în Gorj, într-un parc eolian. Din discuţia pe care am avut-o cu
dânsul am căutat să găsim o soluţie corectă, legală. Adică noi să facem injecţia de energie în sistem, dar să
o facem într-un coş comun, eoliană cu cărbune şi asta. Şi astfel, dacă el vine cu un preţ de 60 de lei, iar eu
cu un preţ de 150 – 160 de lei, atunci se poate face un coş comun“, a declarat Sorin Boza, preşedintele
Directoratului CEO. Mai multe detalii AICI.

Transgaz va avea un sediu secundar la Braşov pentru proiectare şi cercetare
04 mai 2017
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale
"Transgaz" (TGN) a aprobat vineri înfiinţarea unui sediu secundar al companiei la Braşov, fără personalitate
juridică, care se va numi "Ateliere Proiectare Cercetare", potrivit unui raport remis Bursei de Valori
Bucureşti (BVB).
Directorul general al TGN, Petru Ion Văduva, urmează să îndeplinească formalităţile de înregistrare a
sediului secundar la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu. Acţionarii au mai aprobat
vineri achiziţionarea unor servicii de consultanţă, de asistenţă sau de reprezentare juridică adiacente
viitoarelor contracte de împrumut pentru cofinanţarea primei etape a proiectului gazoductului BRUA, în
limita unui plafon de 200.000 euro. Mai multe detalii AICI.

Ministrul Economiei: Noua lege a redevențelor va fi gata până pe 15 mai
04 mai 2017
Noul sistem de calcul al redevențelor va fi gata până pe 15 mai și va fi pus în dezbatere publică de către
Ministerul Finanțelor, a declarat ministrul Economiei, Mihai Tudose, într-un interviu acordat News.ro.
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„Redevențele actuale la țiței și gaze reprezintă cote procentuale din valoarea producției brute extrase,
acestea fiind stabilite, în 2004, prin Legea petrolului. Avem o primă diferențiere. Cele din exploatările
actuale, din onshore (pe uscat, n.r.), și cele din offshore (în largul mării, n.r.), unde suntem în pionierat în
tot ceea ce înseamnă aceste exploatări de mare adâncime pe offshore. Evident că acolo redevențele vor
trebui să fie diferențiate față de celelalte”, a spus Tudose, pentru News.ro. El motivează sistemul ales de
diferențiere a redevențelor prin faptul că investițiile în offshore sunt mult mai mari, iar zăcămintele mult
mai greu de accesat.
”Este un comitet interministerial, avem și o sarcină importantă, este acea codificare a tuturor
redevențelor, fiindcă acum sunt toate care pe unde apucă, la toate zonele și ministerele, și trebuie găsită
calea corectă între a îndestula statul cu ceea ce i se cuvine din exploatarea resurselor, dar fără a omorî
efectiv pe cel care exploatează resursele. Fiindcă poți să ai la un moment dat o resursă atât de mare încât
să obți totul din nimic, că nu mai exploatează nimeni”, a afirmat ministrul. Tudose consideră că România
este deja în primele zece țări cu cele mai mari redevențe. Mai multe detalii AICI.

Ministrul Energiei: BRUA înseamnă investiţii de 20 de milioane de euro în judeţul Giurgiu, din
2019
04 mai 2017
În perioada 2019-2022, în județul Giurgiu se vor face investiții de aproximativ 20 de milioane de euro și se
vor crea aproximativ două sute de locuri de muncă prin lucrările la gazoductul România-Bulgaria, a
declarat, la Giurgiu, ministrul Energiei, Toma Petcu.
“Ceea ce este important pentru județul nostru este că am reușit ca, în perioada anilor 2019—2022, în
Giurgiu să vină ca și investiții aproximativ 20 de milioane de euro într-un proiect important care este
aprobat de Comisia Europeană și este finanțat 60 la sută prin Transgaz — companie de stat și 40 la sută cu
fondurile europene. Este un proiect important și vital pentru toată România, nu doar pentru Giurgiu, dar
aproape 20 la sută din acest proiect se derulează pe teritoriul județului Giurgiu, vorbesc de gazoductul
BRUA, un interconector între România-Bulgaria-Ungaria-Austria, astfel, pentru prima dată, se va reuși ca
România să aibă o conexiune directă cu Austria, care este principalul jucător pe piața gazelor din Europa”,
a declarat ministrul energiei, citat de Agerpres. Mai multe detalii AICI.

Plan comun de interconexiune a reţelelor de energie şi gaze dintre Moldova şi România
04 mai 2017
Până la 15 mai, va fi elaborat şi pus în aplicare planul comun de implementare a proiectelor de
interconexiune a reţelelor de transport energie electrică şi gaze naturale dintre Republica Moldova şi
România. O decizie în acest sens a fost luată de miniştrii economiei, Octavian Calmâc şi Mihai Tudose, în
cadrul întrevederii de lucru din seara zilei de 27 aprilie, în oraşul Ploieşti, România, transmite IPN.
Ministerul Economiei de la Chişinău menţionează într-un comunicat de presă că cei doi miniştri au
constatat că proiectul de interconexiune pe segmentul gazelor naturale derulează conform calendarului şi
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către finele anului 2019 gazoductul Ungheni – Chişinău va fi pus în funcţiune. În context, preşedintele
Consiliului de administraţie al Societăţii Naţionale de Transport de Gaze Naturale Transgaz SA, Ion Sterian,
a informat că săptămâna viitoare la Chişinău, în cadrul reuniunii experţilor va fi discutat planul de acţiuni
pentru perioada următoare a proiectului.
Referindu-se la interconexiunea reţelelor de transport energie electrică, cei doi miniştri ai economiei au
constatat că există o întârziere de câteva luni, în primul rând din cauza întârzierii realizării proiectului
tehnic al interconexiunii. În acest context, ministrul Mihai Tudose a dat asigurări că autorităţile de la
Bucureşti vor aloca 1,8 milioane de euro necesare pentru realizarea acestui proiect, cu prezentarea lui
până la mijlocul lunii iulie. Mai multe detalii AICI.
Preţul de piaţă al gazului a scăzut după liberalizare, dar statul împiedică ieftinirile în factură
04 mai 2017
Toate tranzacţiiile cu gaze de pe bursă, din aprilie, prima lună de după liberalizarea pieţei de gaze pentru
consumatorii casnici, arată că preţul de achiziţie nu a crescut brutal aşa cum “ameninţau” marii furnizori
ENGIE şi E.ON. Ba chiar, nu a crescut deloc, punctual existând şi tranzacţii la preţuri mai mici decât înainte,
ceea ce confirmă că aducerea pe bursă a cantităţi din ce în ce mai mari de gaze va duce chiar la o scădere
a preţului, din pricina concurenţei, scăderile putând fi chiar majore, dacă statul ar renunţa la suprataxarea
veniturilor producătorilor din activitatea de liberalizare, aşa cum ar fi normal şi legal.
Dacă până în martie, limita de jos a preţului de tranzacţie pentru gazele naturale era de 72 de lei/MWh, în
aprilie chiar s-a coborât sub acest nivel. Deci, în niciun caz, preţuri de achiziţie de 90 -100 de lei/MWh,
adică aliniere la importurile din Rusia, cum anunţau furnizorii. Că s-ar putea chiar să existe ieftiniri la
achiziţia gazelor, spunea, în martie, preşedintele ANRE Niculae Havrileţ. “Cred că odată ce se vor aduce pe
burse cantităţi cât mai mari de gaze, preţurile vor scădea. Nu văd motivul pentur care gazele româneşti ar
trebui să se scumpească la nivelul celor ruseşti, din moment ce 90% din cantităţile de pe piaţă sunt produse
local”, arăta Havrileţ. Ceea ce, după cum arată situaţia tranzacţiilor de pe Bursa Română de Mărfuri, s-a şi
adeverit. Mai multe detalii AICI.

România mai caştigă aproape 18 milioane euro din vânzarea certificatelor de emisii
05 mai 2017
Statul a încasat în aprilie peste 17,9 milioane de euro în urma comercializării, pe platforma de licitaţie
comună a Uniunii Europene (UE), a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră aferente instalaţiilor
staţionare, potrivit unui document publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP). Conform
sursei citate, au fost comercializate 3,76 milioane de certificate aferente instalaţiilor staţionare. Anul
trecut, statul a încasat circa 195 de milioane de euro, aici intrând și sumele din sectorul aviaţiei.
Potrivit datelor MFP, schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul
Uniunii Europene (EU Emission Trading Scheme — EU ETS) s-a aplicat în prima fază pentru perioada 1
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ianuarie 2005 — 31 decembrie 2007, iar a doua faza a schemei se desfașoară în perioada 2008 — 2012,
corespunzând primei perioade de angajament a Protocolului de la Kyoto. România participă la schema
Uniunii Europene de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră de la data aderării la Uniunea
Europeană (1 ianuarie 2007). Mai multe detalii AICI.

Cătălin Stancu va reprezenta România la Eurelectric
08 mai 2017
Directorul general al Electrica, Dan Cătălin Stancu, a fost ales de Adunarea Generală a Acţionarilor IRE să
reprezinte organizaţia în cadrul Eurelectric. Uniunea Industriei Energetice – Eurelectric, cu sediul la
Bruxelles, este principalul partener al Comisiei Europene pe probleme energetice, consultat în luarea
deciziilor referitoare la acest domeniu. În prezent, preşedintele Eurelectric este Antonio Mexia (CEO al
Energias de Portugal – EDP), iar vicepreşedinţi – Alistair Phillips-Davies (CEO SSE Marea Britanie) şi JeanBernard Lévy (preşedinte – director general al Electricite de France – EDF).
Institutul Naţional Român pentru Studiul Amenajării şi Folosirii Surselor de Energie – IRE, încă de la
înfiinţare (26 iunie 1926) a fost partenerul autorităţilor publice şi al industriei energetice în dezvoltarea şi
promovarea sectorului energetic, precum şi în apărarea intereselor României în acest domeniu pe plan
internaţional. IRE este singurul partener din România ce face parte din Eurelectric. Mai multe detalii AICI.

Preşedinte Consiliu de Supraveghere al Hidroelectrica: ‘Hidroelectrica nu va mai fi listată în
acest an. Ministerul Energiei schimbă procedura de privatizare’
08 mai 2017
Ministerul Energiei pregăteşte o hotărâre de Guvern prin care va schimba procedura de listare la bursă a
Hidroelectrica, astfel încât banii să rămână la bugetul de stat, ceea ce va însemna că procesul nu va mai
avea loc în acest an, a declarat, luni, Andreea Lambru, preşedintele Consiliului de Supraveghere al
producătorului de energie, în cadrul unei conferinţe de presă. “Actualul Consiliu de Supraveghere va
susţine procedura de listare la bursă, dar există un comitet format din mai multe instituţii care se ocupă
de listarea la bursă şi de un consorţiu cu care Hidroelectrica are contract”, a spus Lambru, citata de
agerpres.
În opinia sa, este preferabilă metoda de listare prin care banii merg la bugetul de stat, adică listarea directă
a unui pachet de 15% din acţiunile deţinute de Ministerul Energiei. Potrivit actualei metode de listare a
Hidroelectrica, aprobată de Guvern în 2013, adică prin majorare de capital, fondurile ar fi urmat să rămână
în bugetul companiei.
“Vă răspund din punctul meu de vedere şi ţinând cont de faptul că nu am un mandat din partea
Ministerului Energiei: este preferabilă vânzarea directă de acţiuni. Hidroelectrica în momentul de faţă are
suficienţi bani pentru investiţii. Mai mult de atât nu cred că putem investi pe anul în curs, nu vom putea
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cheltui nici banii pe care îi avem, drept urmare este mai binevenit (ca fondurile să meargă – n.r.) la bugetul
de stat”, a subliniat preşedintele CS. Mai multe detalii AICI.

Fondul Proprietatea vrea ca Hidroelectrica să distribuie întreg câștigul pe 2016 ca dividende,
plus 1 miliard de lei din rezerve
08 mai 2017
Fondul Proprietatea, care deține 20% din acțiunile companiei de stat Hidroelectrica, controlată de
Ministerul Energiei cu 80% din capital, vrea ca producătorul de energie hidro să distribuie acționarilor
100% din profitul net obținut în 2016 sub formă de dividende, plus încă 1 miliard de lei proveniți din
rezultatul reportat al companiei, reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare. FP a solicitat
completarea în acest sens a ordinii de zi a AGA Hidroelectrica programată pentru 26 mai. Fondul cere,
astfel, "aprobarea repartizării a 100% din profitul net distribuibil acționarilor aferent anului 2016 sub
formă de dividende", precum și "aprobarea distribuirii sumei de 1 miliard de lei către acționarii societății,
proporțional cu participarea acestora la capitalul social, din rezultatul reportat reprezentând surplus
realizat din rezerve de reevaluare", cele două distribuiri urmând să se cumuleze, iar plata să se facă în
maximum 20 de zile de la data eventualei hotărâri AGA în acest sens. Mai multe detalii AICI.

Frank Hajdinjak, directorul general al E.ON România, mai vrea un mandat de administrator de
4 ani la Delgaz Grid
08 mai 2017
Acționarii Delgaz Grid, fosta E.ON Distribuţie România, sunt convocați la finele lunii mai, pentru a aproba
prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație propuși de E.ON România. Se cere votul
acționarilor pentru prelungirea mandatului de administrator al lui Frank Hajdinjak, care este Președintele
CA și Director General al E.ON România, pentru o perioadă de 4 ani, din iunie 2016 până în iunie 2021.
Hajdinjak este în România din 2004. A fost promovat în poziția de Președinte al Consiliului de Administrație
în cadrul E.ON Gaz Distribuție, poziție pe care a deținut-o până în 2008. În 2009, devine director general
al E.ON România, odată cu unificarea afacerilor din gaz și energie deținute de gigantul german pe piața
locală.
E.ON România dorește și prelungirea mandatelor de administratori pentru Roglin Torsten, Petre Radu și
Agatha Maria Mădălina Peptea. Din actualul CA fac parte: Frank Hajdinjak- președinte, Dragoş
Bărbulescu,Torsten Röglin, Agatha Peptea, Petre Radu, Dr. Michael Pfennig, Liviu Stoican, Elena Anuțoiu,
Elena Stănescu – membri. Mai multe detalii AICI.
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Fără un reactor de la Cernavodă, România a ajuns importator net de curent
08 mai 2017
În perioada în care unul dintre cele două reactoare ale Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost oprit,
România a fost mereu importator net de energie electrică.
În data de 2 mai, începând cu ora 01.00, unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă, cu o putere de
700 MW, a fost deconectată controlat de la Sistemul Energetic Naţional, pentru efectuarea unor lucrări de
mentenanţă care nu puteau fi făcute decât cu reactorul în stare oprită. Unitatea 1 a fost resincronizată la
SEN în data de 5 mai, la ora 07.00.
În data de 2 mai, marţi, consumul mediu orar a fost de 6.288 MW, iar puterea medie produsă în România
a fost de 6.210 MW (cu Nuclearelectrica la doar 685 MW), rezultând aşadar un import net de 78 MW,
potrivit datelor Transelectrica. În aceeaşi zi de marţi a anului trecut, România înregistra un export de 1.133
MW putere medie, în condiţiile în care cele două reactoare de la Cernavodă asigurau 1.404 MW. Ca o
paranteza, merita amintit ca Transelectrica realizeaza circa jumatate din cifra de afaceri numai din
activitatile din piata de echilibrare. Desigur, piata de echilibrare de pe platforma OPCOM ramane inca o
mare necunoscuta pentru multi operatori si in ciuda unor incercari de transparentizare a ei rezultatul a
fost exact contrariul. Cine intra in piata de echilibrare, dintre participantii la piata de energie, se poate
chema ca s-a fript. Exceptie fac companiile producatoare de energie electrica care sunt „invitate” sa intre
in aceasta piata de catre Dispecerul Energetic National si care castiga sume importante in baza acestei
„invitatii”. Nu mai departe ar trebuie sa ne amintim de declaratiile oficialilor de la Hidroelectrica, care au
recunoscut ca in luna ianuarie au realizat venituri importante din piata de echilibrare. Dar nu aceasta este
tema noastra. Mai multe detalii AICI.

România şi Republica Moldova elaborează un plan comun de implementare a proiectelor de
interconectare energetică
08 mai 2017
Ministerul Economiei din ţara noastră şi instituţia omonimă din Republica Moldova au convenit să
elaboreze şi să pună în aplicare, până la 15 mai, un plan comun de implementare a proiectelor de
interconexiune a reţelelor de transport energie electrică şi gaze din cele două ţări, se arată într-un
comunicat al ministerului de la Chişinău. Conform comunicatului, la Chişinău se desfăşoară consultările
moldo-române privind realizarea proiectelor de interconexiune a reţelelor de transport energie electrică
şi gaze naturale dintre Republica Moldova şi România.
Potrivit viceprim-ministrului, Octavian Calmîc, ministru al Economiei, reuniunea de vineri este o continuare
a dialogului cu omologul sau român, Mihai Tudose, care a avut loc la 28 aprilie, la Ploieşti, şi unde a fost
luată decizia de elaborare şi punere în aplicare, până la 15 mai 2017, a unui plan comun de implementare
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a proiectelor de interconexiune a reţelelor de transport energie electrică şi gaze naturale dintre Republica
Moldova şi România, precizează Agerpres. Mai multe detalii AICI.

ANRE: Proiect de ordin pentru modificarea Metodologiei privind stabilirea tarifelor de emitere
a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare şi avizelor de amplasament aprobată
prin Ordinul ANRE nr. 61/2014 și a Ordinului ANRE nr. 114/2014 pentru aprobarea tarifelor de
emitere și actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare și avizelor de
amplasament
08 mai 2017
ANRE supune consultării publice prezentul proiect de ordin pentru stabilirea modului de determinare și
de aplicare a tarifelor reglementate pentru utilizatorii care solicită operatorilor de rețea, după caz,
emiterea/actualizarea unui aviz tehnic de racordare sau emiterea unui duplicat al acestuia, emiterea unui
aviz de amplasament sau a unui duplicat al acestuia, actualizarea unui de certificat de racordare sau
emiterea unui duplicat al acestuia.
Observațiile și propunerile la proiectul de ordin se transmite prin e-mail la adresa sred@anre.ro.
Termenul final de primire a observațiilor este 19.06.2017, inclusiv. Mai multe detalii AICI.

Gazprom a demarat lucrările la gazoductul TurkStream
08 mai 2017
Transgaz, operatorul sistemului național de transport al gazelor naturale, va pierde aproximativ 73 de
milioane de euro, 20% din totalul veniturilor obținute din activitatea de trasport gaze, în 2019, momentul
estimat al punerii în funcțiune a primei secțiuni a noului gazoduct Turkish Stream, rezultă dintr-un acord
interguvernamental ruso-turc postat în Monitorul Oficial din Rusia. Detalii privind perspectivele pieței
energetice, schimbările legislative pregătite în domeniu și impactul acestora asupra jucătorilor din
domeniul energetic, dar mai ales asupra consumatorului vor fi anunțate, pe lângă multe alte teme, la Profit
Energy Forum, pe 15 mai, la Hotel Intercontinental, un eveniment în care sunt invitați reprezentanții
autorităților și asociațiilor de reglementare din domeniul energiei, șefi de companii care activează în
sectorul energetic, avocați și consultanți, pentru a dezbate provocările actuale și viitorul sectoarelor
energetice. “Părțile pornesc de la asumpția că volumul de gaz furnizat de Rusia către Republica Turcă la
granița Turciei cu Bulgaria va fi preluat de prima secțiune a Turkish Stream în momentul punerii în
funcțiune a acesteia”, se precizează în acordul interguvernamental ruso-turc publicat în MO din Rusia și
citat de Sputnik. Mai multe detalii AICI.
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Hidroelectrica ar putea vira tot profitul de 1 miliard de lei din 2016 catre bugetul de stat si
Fondul Proprietatea
08 mai 2017
Nevoia de bani la bugetul de stat este atât de mare, încât Hidroelectrica ar putea ajunge să distribuie
acţionarilor, sub forma de dividende, tot profitul pe 2016. Pe ordinea de zi a şedinţei AGA din 26 mai 2017,
au fost introduse, la propunerea Fondului Proprietatea, puncte referitoare la repartizarea a 100% din
profitul de circa 1 miliard de lei obţinut în 2016, sub forma de dividende, şi aprobarea distribuirii a 1 miliard
de lei din rezerve. În plus, strategia de privatizare a Hidroelectrica ar putea fi schimbată, astfel încât toţi
banii din listare să ajungă la bugetul de stat, nu la companie pentru investiţii, după cum a declarat luni
Andreea Lambru, preşedintele Consiliului de Supraveghere al producătorului de energie.
În acest fel scad posibilităţile realizării unor mari investiţii şi şansele de dezvoltare ale companiei. Aceasta
şi în condiţiile în care este luată în calcul schimbarea strategiei de privatizare, astfel încât banii obţinuţi
dintr-o viitoare listare să fie viraţi bugetului de stat, nu în conturile companiei în vederea realizării unor
investiţii de amploare. Un memorandum al Guvernului aprobat în februarie obligă societăţile de stat să
vireze 90% din profiturile pe 2016, sub formă de dividende. Guvernul nu are politici de încurajare a
companiilor de stat să facă investiţii majore. Mai multe detalii AICI.

Grupul ENEL va instala peste 150.000 de contoare inteligente, în 2017
08 mai 2017
Companiile de distribuţie de electricitate ale grupului Enel vor instala, în 2017, peste 150.000 de contoare
inteligente în regiunile în care activează în România - Muntenia de Sud, Dobrogea şi Banat, ca urmare a
aprobării de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a celui de-al treilea
proiect pilot de instalare a contoarelor inteligente.
Contoarele sunt realizate la fabrica AEM din Timişoara, sub licenţa E-Distribuzione, societate ce face parte
din grupul Enel. Proiectul, ce vine în completarea celor anterioare, în cadrul cărora au fost instalate
140.000 de contoare inteligente, face parte din strategia companiei pe termen mediu de a instala contoare
inteligente pentru 2,8 milioane de clienţi din România. Mai multe detalii AICI.

Niculae Havrileţ, ANRE: „Preţul energiei electrice ar putea creşte cu cel mult 1%, de la 1 iulie”
12 mai 2017

Penultima etapă de liberalizare a pieţei energiei electrice ar putea duce la creşterea cu maximum 1% a
preţului energiei electrice pentru consumatorii casnici a precizat, ieri, Niculae Havrileţ, preşedinte al
Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), în cadrul conferinţei "R-evoluţie în
energie în România. Decizii pentru viitor", organizate de InvestEnergy.
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Domnia sa a declarat: "De la 1 iulie, piaţa va fi liberalizată cu încă o tranşă de 10% din totalul consumului,
astfel că ar putea să existe anumite ajustări, dar sub 1%, deci considerăm că, practic, vom avea aceleaşi
preţuri". Începând cu 1 iulie, se va intra în penultima etapă privind liberalizarea pieţei de energie electrică,
ce presupune un consum de 90% din piaţa liberă faţă de o pondere de 80% cât este în prezent, restul
provenind din piaţa reglementată. Începând din 2018, se va intra în ultima etapă, ce presupune
liberalizarea completă a pieţei de energie. Potrivit declaraţiilor preşedintelui ANRE, piaţa de energie a
României reprezintă între 17% - 20% din Produsul Intern Brut (PIB) al ţării. Mai multe detalii AICI.

Profitul net al "Nuclearelectrica" a crescut cu aproape 26% în primul trimestru
12 mai 2017
Profitul net al producătorului de energie "Nuclearelectrica" (SNN) a fost, în primul trimestru din 2017, de
84,05 milioane lei, în creştere cu 25,7% faţă de perioada similară a anului trecut, potrivit unui comunicat
remis astăzi Bursei de Valori Bucureşti (BVB). Compania a raportat un profit net de 66,86 milioane lei în
primele trei luni din 2016.
SNN precizează: "Creşterea profitului net de 25,7%, prin raportare la creşterea profitului brut din
exploatare de 41,5%, este determinată de faptul că în trimestrul I al anului 2017 s-a înregistrat o cheltuială
financiară netă de 1,83 milioane lei, faţă de perioada similară a anului 2016 când s-a înregistrat venit
financiar net de 10,3 milioane lei, generată de diferenţele de curs valutar nete înregistrate".
Veniturile realizate pe piaţa de energie electrică aferente livrărilor de energie electrică din trimestrul I al
anului 2017 sunt de 486,5 milioane de lei, mai mari cu 3,36% faţă de valoarea avută în vedere la întocmirea
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2017 (porţiunea aferentă trimestrului I) şi mai mari cu 6,51%
faţă de realizările din aceeaşi perioadă a anului trecut. Mai multe detalii AICI.

Havrileț (ANRE): Populația poate susține factura la gaze dacă locuința are toate elementele de
eficientizare
12 mai 2017
"Cea mai ieftină încălzire este atunci când ai toate condițiile de eficientizare puse în practică. Un
apartament izolat din punct de vedere termic, cu toate elementele de eficientizare, consumă aproximativ
700 de metri cubi de gaze pe an, ceea ce ar însemna o factură de 900 de lei pe an. Împărțită pe 12 luni,
este o factură care poate să fie susținută, cu condiția să fie toate elementele de eficientizare", a subliniat
oficialul ANRE, în cadrul unei conferințe organizate de InvestEnergy.
Totodată, el a fost întrebat cum comentează informația publicată joi de Institutul Național de Statistică,
potrivit căreia prețul gazelor a crescut în luna aprilie cu 2,5% față de luna martie. Aceasta în condițiile în
care, de la 1 aprilie, ANRE a decis să liberalizeze prețul gazelor de producție internă. Mai multe detalii AICI.
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Premierul Grindeanu și ministrul Energiei, Toma Petcu, vor participa la prezentarea celui mai
mare zăcământ de gaze naturale descoperit în ultimele trei decenii
12 mai 2017

Prim-ministrul României, Sorin Grindeanu, și ministrul Energiei, Toma Petcu, vor participa la prezentarea
celui mai mare zăcământ onshore de gaze naturale descoperit de statul român în ultimii 30 de ani, la
Caragele, în judeţul Buzău, informează Mediafax.
Descoperirea este situată în sectorul nord-estic al Platformei Moesice în cadrul complexului structural
Caragele, lung de circa 35 km, explorat pentru obiective geologice aflate la adâncimi între 1500 şi 5000 m,
parte a programului de proiecte majore de explorare al companiei.
Testele de producţie finalizate la două sonde de explorare, 55 Damianca şi 77 Rosetti, confirmă o
importantă acumulare de hidrocarburi în rezervoare calcaroase Jurasice pe un interval de circa 120 m aflat
la adâncime de peste 4000 m. Rezultatele obţinute în urmă testelor de curgere (DST) pe duze de 7 mm şi
9 mm prefigurează producţii zilnice între 1400 şi 2200 boe/sondă. Resursa contingenta, evaluată pe bază
datelor obţinute din foraje, care include geofizică de sondă, carote mecanice şi fluide extrase la ţeste, dar
şi din dimensionarea capcanei pe date seismice 3D, este estimată între 150 şi 170 milioane boe
(echivalentul barililor de petrol). Mai multe detalii AICI.

Sebastian Tcaciuc preia şefia Consiliului de Administraţie al Romgaz
12 mai 2017
Atribuţiile de preşedinte al Consiliului de Administraţie al producătorului de gaze Romgaz vor fi preluate
de Sebastian Tcaciuc, în urma unei decizii a Consiliului de Administraţie controlat de Ministerul Energiei,
potrivit unui anunţ al companiei transmis bursei. Sebastian Tcaciuc a fost propus în board-ul Romgaz de
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), după ce a fost director al fondului de investiţii
Advent International, având o experienţă de peste 12 ani în finanţe corporatiste şi investiţii.
"În şedinţa Consiliului de Administraţie Romgaz ţinută în data de 10 mai s-a luat hotărârea ca, începând cu
data de 15 mai, atribuţiile de preşedinte al Consiliului de Administraţie Romgaz vor fi exercitate de
Sebastian Gabriel Tcaciuc", arată anunţul, conform News.ro. Tcaciuc îl înlocuieşte în funcţie pe Dumitru
Chisăliţă.
În ultimii zece ani, Sebastian Tcaciuc a deţinut sau mai deţine funcţii de membru neexecutiv în Consiliile
de Administraţie a mai multor companii, precum Nuclearelectrica, CFR SA, Regina Maria, LaborMed
Pharma, Brikston Construction Solutions sau Deutek. Mai multe detalii AICI.
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Deși a transportat cu 14% mai puțin țiței în T1, Conpet Ploiești a raportat un profit net în ușoară
creștere, de 19,5 milioane lei
12 mai 2017
Transportatorul de petrol prin conducte Conpet a realizat în primele 3 luni ale anului o cifră de afaceri netă
de 91,06 milioane lei, în scădere cu 2,89% față de cea de 93,77 milioane lei din perioada similară a anului
trecut. În pofida ușorului declin al activității, compania și-a ameliorat profitabilitatea. Conpet Ploiești
(COTE) a realizat în primul trimestru venituri din exploatare de 99,31 milioane lei, cu 1,49% mai mici decât
cele de 100,81 milioane lei din T1 2016. Este un rezultat care survine în condițiile în care compania a
transportat 1,53 milioane tone de țiței, cu 14,52% mai puțin decât cantitatea de 1,79 milioane tone petrol
transportată anul trecut, dar cu 6,25% peste cea de 1,44 milioane tone țiței prinsă în bugetul de venituri
și cheltuieli pentru anul în curs. Cheltuielile din exploatare s-au redus, în același interval, cu 3,20%, la 77,16
milioane lei, de la 79,71 milioane lei, ceea ce a permis o creștere cu 3,74% a câștigului pretaxare EBITDA,
la 33,23 milioane lei, de la 32,03 milioane lei.Profitul financiar a coborât cu 16,84%, la aproximativ 948.000
de lei, față de 1,14 milioane lei în primele 3 luni din 2016, un aport negativ la rezultatul global. Profitul net
raportat este de 19,55 milioane lei, în creștere cu 6,01% față de 18,44 milioane lei în T1 2016. Mai multe
detalii AICI.

INTERNAȚIONAL
Profitul operațional al E.ON a scăzut cu peste o treime în primul trimestru, la 1,04 miliarde
euro
08 mai 2017
Profitul operațional al grupului energetic E.ON a scăzut cu peste o treime în primul trimestru, la 1,04
miliarde de euro, din cauza creșterii tarifelor pentru rețele și a costurilor de achiziție în Germania și
străinătate, dar și a lucrărilor de întreținere de la una dintre centralele sale nucleare germane, transmite
Reuters. Afectat de un declin prelungit al industriei energiei, E.ON iese din cea mai amplă restructurare
din istoria grupului, în urma căreia a separat divizia de trading și a păstrat rețelele, activele de energie
regenerabilă și operațiunile de retail, arată news.ro. Profitul operațional ajustat (EBIT) a scăzut la 1,04
miliarde de euro, sub estimarea medie a analiștilor, de 1,07 miliarde de euro. Grupul a confirmat că va
plăti în 2017 un dividend de 0,3 euro pe acțiune, în creștere de la 0,21 euro pe acțiune în 2016 și că
anticipează un profit EBIT ajustat de 2,8-3,1 miliarde de euro și un profit net ajustat de 1,2-1,45 miliarde
de euro în 2017. Mai multe detalii AICI.
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Statele baltice îşi vor lega reţelele energetice de UE prin Polonia
09 mai 2017
Lituania, Letonia şi Estonia au anunţat luni că au ajuns la un acord vizând legarea propriilor sisteme de
transport a energiei electrice de cele ale altor state membre ale Uniunii Europene prin Polonia, în condiţiile
în care statele baltice vor să îşi reducă dependenţa de Rusia, transmite Reuters.
Reţelele electrice ale celor trei state baltice, foste membre ale URSS, sunt în continuare integrate cu
reţelele din Belarus şi Rusia, chiar dacă Lituania, Letonia şi Estonia au aderat la Uniunea Europeană şi NATO
din 2004. Guvernele celor trei state baltice consideră că această dependenţă de Rusia este un risc, unul
dintre motive fiind şi lipsa transparenţei cu privire la starea în care se află reţeaua energetică a Rusiei.
"Vrem să decuplăm statele baltice de Rusia. Prima prioritate este decuplarea care se va face prin Polonia",
a declarat prim-ministrul Estoniei, Juri Ratas la finalul reuniunii cu omologii săi din Polonia, Lituania şi
Letonia. Mai multe detalii AICI.

Proiectul BRUA, în atenţia Comisiei Europene
12 mai 2017
Europarlamentarul PMP Siegfried Mureşan a transmis Comisiei Europene o întrebare referitoare la
protejarea siderurgiştilor gălăţeni de concurenţa din afara Uniunii Europene în ceea ce priveşte proiectul
interconectorului energetic Bulgaria-România-Ungaria-Austria (BRUA). Demersul europarlamentarului
vine după ce, în 3 mai a.c., deputatul PMP Cătălin Cristache i-a trimis prim-ministrului Sorin Grindeanu o
interpelare pe acest subiect, solicitând modificarea procedurilor de achiziţie în cadrul proiectului BRUA,
astfel încât originea companiilor de la care se va achiziţiona materia primă să fie limitată la statele membre
ale Uniunii Europene.
Europarlamentarul Siegfried Mureşan spune într-o întrebare către Comisia Europeană: " Interconectorul
BRUA presupune dezvoltarea unei legături energetice între Bulgaria, România, Ungaria şi Austria, fiind cofinanţat prin Mecanismul Conectarea Europei. Prima fază a proiectului este în curs de desfăşurare, fiind
prevăzută printre altele construcţia unei conducte pentru transportul gazelor de 479 km, iar procedurile
de achiziţii publice sunt în stadiul final urmând ca lucrările să debuteze în 2017.
Directiva 2014/25/UE prevede că în atribuirea unor contracte există posibilitatea ca în cazul în care o
ofertă conţine produse din ţări terţe într-o proporţie mai mare de 50% atunci aceasta poate fi respinsă.
Directiva a fost transpusă în legislaţia românească. Mai multe detalii AICI.
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EVENIMENTE

Romanian Energy Day 2017
30-31 mai 2017, Bruxelles, Belgia
Organizat de Centrul Român al Energiei.
Mai multe detalii şi formularul de înregistrare AICI.
EURELECTRIC Annual Convention and Conference 2017
19-20 iunie 2017, Estoril, Portugalia
Organizat de EURELECTRIC.
Mai multe detail AICI.

EUSEW 2017 - Energy Days - Milestones Towards 100% RES for all Europeans
Stakeholders Meeting Conference & Workshop
23 iunie 2017, Bucuresti, Romania.
Organizat de Centrul Roman al Energiei sub patronajul Comisiei Europene.
Mai multe detalii si formular de inregistrare AICI si AICI.
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