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INTERN  

Preluarea preşedinţiei Energy Charter Conference 
14 iunie 2017 

 
România se pregăteşte pentru preluarea preşedinţiei Energy Charter Conference. 
 
Secretarul de stat în Ministerul Energiei, domnul Iulian Robert Tudorache, coordonator al sectorului de 
petrol și gaze naturale din cadrul ministerului, a reprezentat recent România la două dintre cele mai 
importante evenimente dedicate sectorului energetic din zona Mării Caspice: Energy Charter 
Conference, care au avut loc în perioada 30-31 mai la Ashgabat (Republica Turkmenistan), şi Caspian 
International Oil and Gas Exhibition and Conference, care a avut loc în perioda 31 mai-2 iunie la Baku 
(Republica Azerbaidjan). 
 
Energy Charter Conference este o organizație inter-guvernamentală care reprezintă organismul de 
guvernare și decizie pentru procesul Cartei Energiei, care a fost stabilită prin semnarea, în 1994, a 
Tratatului Cartei Energiei. Evenimentul a reprezentat o platformă de dialog pentru politicile privind 
tranzitul energetic în vederea promovării unei piețe energetice funcționale, diversificării surselor și a 
rutelor de aprovizionare energetică, precum și dezvoltării durabile. 
 
Potrivit organizatorilor, implementarea Coridorului Sudic de gaze, precum și demararea exploatării unor 
noi perimetre offshore de către Azerbaidjan, vor conduce la creșterea potențialului acestei țări ca 
important furnizor de gaze și a rolului regiunii Caspice în peisajul energetic mondial. 

 
În cadrul conferinţei, Secretar de Stat Iulian Robert Tudorache a avut o intervenţie legată de importanța 
consolidării cooperării internaționale în creșterea securității energetice și a oportunităților de afaceri în 
sectorul petrolului și al gazului în România. 

 
În intervenţia pe care a avut-o, Iulian Robert Tudorache a prezentat o scurtă istorie a sectorului 
hidrocarburilor din România, capacitatea de explorare/exploatare/producţie de petrol şi gaze, câteva 
considerente asupra cererii interne, a importului şi exportului, precum şi scurte prezentări ale 
companiilor din domeniu deţinute de statul român (Romgaz, Transgaz, Oil Terminal, Conpet) şi a 
Proiectelor de Interes Comun (PCI) din sectorul gazelor naturale, printre care şi interconectorul BRUA. De 
asemenea, acesta a prezentat şi oportunităţile de investiţii din România, printre care cele din Marea 
Neagră, unde se estimează că, la mare adâncime, există un potențial important (miliarde de barili de 
petrol și câteva miliarde de metri cubi de gaze naturale) care ar putea încuraja intensificarea activităților 
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de explorare în aceste zone. Un alt proiect asupra căruia a insistat domnul Tudorache este AGRI, care 
oferă o alternativă de comercializare pentru gazele azere și evită dependența exclusivă de conducte. Mai 
multe detalii AICI.  
 

Comunicat de presă: ANRE a organizat la Bucureşti întâlnirea EnR „Regular Meeting” – M61 în 
perioada 14-15 iunie 2017  
15 iunie 2017 

 

Începând cu data de 23 februarie 2017, ANRE, prin intermediul Departamentului pentru Eficienţă 

Energetică, a preluat Preşedinţia anuală şi Secretariatul Asociaţiei EnR - Asociaţia agenţiilor naţionale de 

eficienţă energetică din Europa, în vederea coordonării activităților EnR la nivel european.  

 

În conformitate cu programul prezentat membrilor EnR de către ANRE  pentru anul 2017, la 

evenimentele EnR organizate la Bucureşti în perioada 14 – 15 iunie 2017 vor participa reprezentanţii 

Agenţiilor de Eficienţă Energetică din cadrul statelor membre (Austria, Italia, Grecia, Germania, 

Portugalia, Franţa, Finlanda, Olanda, Ungaria, Spania şi Marea Britanie), ai Parlamentului României, cât şi 

invitaţi din cadrul Academiei Române, CNR-CME, Centrului Român al Energiei, etc. 

 

În anul 2017, ANRE va coordona schimbul de informaţii şi bune practici în domeniul eficienţei energetice, 

în vederea dezvoltării temei propuse privind sărăcia energetică la nivel european şi naţional, în contextul 

noii legislaţii europene elaborate conform strategiilor Europa 2030 şi Energy Union - Energie curată 

pentru toți europenii. 

 

Noul pachet legislativ european stabilește o nouă abordare referitoare la protecția consumatorilor 

vulnerabili, care include sprijinirea statelor membre în reducerea costurilor energiei pentru consumatori, 

prin intermediul investițiilor în domeniul eficienței energetice. Propunerile Comisiei privind eficiența 

energetică solicită statelor membre să țină cont de sărăcia energetică, prevăzând ca o parte dintre 

măsurile de eficiență energetică să fie puse în aplicare în mod prioritar pentru gospodăriile afectate de 

sărăcia energetică și pentru locuințele sociale. Mai multe detalii AICI.  

Companiile statului din energie refuză să plătească dividende suplimentare 
21 iunie 2017 
 

Majoritatea companiilor energetice cu capital majoritar de stat au decis să nu plătească dividende 
suplimentare din rezerve, așa cum prevede OUG 29/2017, și să păstreze banii pentru investiții. Acționarii 
de la Transgaz, compantrolată înie con proporție de 58,5% de Ministerul Energiei, au votat să nu se 
plătească dividende suplimentare din rezerve şi din rezultatul reportat la data de 31 decembrie 2016. 
“Nu aprobă distribuirea de dividende din rezerve şi din rezultatul reportat la data de 31.12.2016”, este 
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hotărârea acţionarilor publicată de companie și transmisă BVB. Transgaz va plăti doar dividendele de 
46,3 lei pe acţiuni din profitul pe 2016. Conducerea companiei a prezentat acționarilor, în AGA 
desfășurată în data de 19 iunie, impactul distribuirii/redistribuirii dividendelor la buget asupra 
investițiilor. 

Și conducerea Nuclearelectrica propune acționarilor să nu se distribuie dividende suplimentare din 
rezerve și din rezultatul reportat, argumentând că sumele disponibile sunt necesare proiectelor de 
investiţii pe termen mediu şi lung.  

La Hidroelectrica, acționarii au decis acordarea de dividende în valoare totală de aproximativ 1,036 
miliarde lei, reprezentând 90% din profitul net distribuibil înregistrat anul trecut, de 1,23 miliarde lei. 
Ministerul Energiei a refuzat Fondul Proprietatea, care a cerut ca Hidroelectrica să repartizeze 
acţionarilor tot profitul net realizat de anul trecut sub forma dividendelor, dar şi o rezervă de 1 miliard 
de lei din rezultatul reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare. 

În schimb, acţionarii Romgaz au decis distribuirea unor dividende de 3,82 lei/acţiune, valoare care 
include o distribuţie din rezerve şi rezultatul reportat. Dividendul pe acţiune rezultat, din profitul pe anul 
trecut, a fost de 2,4 lei/acţiune. În plus, acţionarii au aprobat un dividend suplimentar din rezerve de 
1,42 lei/acţiune. Mai multe detalii AICI.  

Hidroelectrica şi-a bugetat pentrul anul acesta un profit în scădere cu peste 19% faţă de 2016 
21 iunie 2017 
 
Proiectul de buget pe 2017 al Hidroelectrica, producătorul de energie hidro controlat de statul român 
prin Ministerul Energiei, cu peste 80% din acțiuni, prevede realizarea unui profit net de 992,5 milioane 
lei, cu 19,14% mai mic față de cel înregistrat în 2016, de 1,227 miliarde lei, și venituri totale de 3,126 
miliarde lei, cu 8% sub nivelul de anul trecut. "Pentru anul 2017, profitul estimat scade față de cel 
realizat în anul 2016 cu 19,14%, ca urmare a previziunii veniturilor pe baza unor estimări prudente ale 
producției în anul 2017, nivelul veniturilor fiind corelat cu cel al cheltuielilor", se menționează în nota de 
fundamentare a proiectului de buget. Din profit, 588,9 milioane lei vor reprezenta dividendele cuvenite 
bugetului de stat, 146,71 milioane lei – dividendele cuvenite altor acționari, 194,77 milioane lei vor fi 
repartizați la rezerve pentru surse proprii de finanțare, iar 62,18 milioane lei vor fi alocați rezervei legale. 
Compania precizează că și-a fundamentat bugetul pe nivelul realizărilor pentru anul 2016, pe o prognoză 
de producție de 14.591.000 MWh, "caracteristică unui an prudent estimat din punct de vedere 
hidrologic, având în vedere hidrologia aferentă ultimilor ani și totodată ținând cont de evoluția 
consumului la nivel național", pe prețul mediu de livrare pe piața reglementată stabilit de ANRE și pe 
estimări privind evoluția prețurilor pe piața concurențială. Mai multe detalii AICI. 
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Corneliu Bodea, președintele Centrului Român al Energiei: Nu putem cere companiilor să 
suplinească statul în energie  
21 iunie 2017 
 
"Statul nu poate fi exclus din sectorul energetic și nu se poate cere companiilor din domeniu să-i 
suplinească lipsa de viziune", a declarat, la Profit Growth Forum, organizat cu sprijinul BNR, Corneliu 
Bodea, președintele Centrului Român al Energiei. Forumul a avut ca parteneri ExxonMobil, OMV Petrom, 
Mastercard, Visa, Raiffeisen Bank, Orange, Eximbank, UP Romania, Fondul Proprietatea, Idea Bank, 
cărora le mulțumim pentru participare. "Nu putem exclude statul din sectorul energetic. Managementul 
de business vine să suplinească lipsa de viziune a statului, ceea ce este grav. Așa ajungem, de exemplu, 
ca Hidroelectrica să realizeze profit-record și să aibă volum enorm de numerar, iar Complexul Energetic 
Oltenia – aproape de pragul insolvenței. "Nu putem cere companiilor să suplinească rolul statului", a 
arătat Bodea. 
 
Potrivit acestuia, statul trebuie să definească mixul optim al producției de energie, pe surse, și să ia 
măsuri pentru ca investițiile în unități de generare de electricitate să poată fi finanțate, în condițiile în 
care aceste proiecte, pe termen foarte lung, cu riscuri mari și care necesită volume enorme de cash, nu 
pot obține singure credite de la bănci. "Nici în Europa investițiile în generare nu sunt bancabile", a 
punctat Corneliu Bodea. Mai multe detalii AICI.  
 
 

România are potențialul de a deveni un hub energetic regional  
21 iunie 2017 
 

"România are potențialul de a deveni un hub energetic regional, însă nu m-aș hazarda să zic că va fi 
realizat imediat”, a declarat CEO-ul OMV Petrom, Mariana Gheorghe, în cadrul Profit Growth.forum.  

Aceasta a spus că interconectarea este doar o condiție necesară, însă insuficientă pentru ca România să 
poată deveni un hub energetic regional. “În prezent, România are probleme cu interconectarea la 
infrastructura din statele vecine la gaze, însă și la electricitate interconectarea este limitată”, a mai spus 
Mariana Gheorghe. Pe lângă interconectare, este nevoie de o componentă de reglementare, dar și de 
una comercială. Partea comercială depinde de modul în care se întâlnesc cererea și oferta, dacă cele 
două se intersectează “pe un traseu care trece prin România”. În acest sens, CEO-ul OMV Petrom s-a 
declarat optimist, ca urmare a posibilității ca, în următorii ani, în urma unei eventuale decizii de începere 
a activității de producție de gaze din Marea Neagră, atât de către compania pe care o conduce, cât și de 
către alte companii, România să ajungă în poziția de a produce mai mult gaz decât necesarul de consum 
intern. 

Mariana Gheorghe a susținut că dezvoltarea durabilă a României și, implicit, investițiile în infrastructură 
sunt dependente de colaborarea dintre sectorul public și cel privat. “În domeniul nostru, dacă nu 
investești, nu supraviețuiești”, a atenționat șefa OMV Petrom, amintind că, în ultimii 10 ani, compania pe 
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care o conduce a investit 13 miliarde de euro. În plus, a precizat Mariana Gheorghe, în următorii 10 ani, 
sectorul energetic din România are nevoie de investiții de 4 miliarde de euro pe an pentru a putea 
asigura dezvoltarea sustenabilă a domeniului, dar și a altor domenii conexe. “Dacă nivelul impozitării 
anumitor activități era mai permisibil, am fi putut investi și mai mult”, a adăugat directorul executiv al 
OMV Petrom, care crede că ar trebui să existe un raport optimal între banii lăsați la dispoziția 
companiilor și cei aduși prin impozitare la bugetul de stat. În opinia sa, eficiența nu trebuie solicitată 
numai sectorului privat, ci și celui de stat, în special în ceea ce privește eficiența instituțională a actului 
de guvernare și a cheltuirii banului public. Mai multe detalii AICI. 
 

Noii președinți ai asociațiilor europene de lobby ale industriei electrice și de rafinare sunt doi 
oficiali ai unor companii prezente și în România, Enel și MOL  
21 iunie 2017 
 
Reprezentanți ai două companii prezente și pe piața românească, Enel și Mol, au fost aleși în fruntea a 
două importante asociații care se ocupă, printre altele, și cu lobby-ul pe lângă instituțiile europene, 
asociații care reprezintă interesele industriei de electricitate, respectiv de rafinare a petrolului. 
Francesco Starace, CEO și General Manager al Enel, a fost desemnat președinte al Uniunii Europene a 
Industriei de Electricitate EURELECTRIC, în timp ce Béla Kelemen, vicepreședinte al Centrului de 
Excelență în Afaceri din cadrul Grupului MOL, a fost numit președintele Asociației Europene de Rafinare 
a Petrolului. Ambii vor avea un mandat de doi ani. EURELECTRIC reprezintă interesele comune ale 
industriei de energie electrică la nivel paneuropean, având misiunea de a contribui la dezvoltarea și 
competitivitatea acesteia, furnizând o reprezentare eficientă în domeniul relațiilor publice și promovând 
rolul unui mix energetic cu emisii reduse de carbon în dezvoltarea societății europene, precizează un 
comunicat Enel. Asociația include 3.500 de companii din Europa cu o cifră de afaceri totală de 200 
miliarde de euro și acoperă toate problemele majore care afectează acest sector, de la producția de 
energie electrică și piețele de energie la rețele de distribuție, clienți, precum și problemele de mediu și 
sustenabilitate. 
 
FuelsEurope (cunoscută în trecut sub numele EUROPIA), o divizie a Asociației Europene de Rafinare a 
Petrolului, reprezintă în cadrul instituțiilor UE interesele a 40 de companii care operează rafinării în 
Uniunea Europeană, printre care și cele trei compani care au activități de rafinare în România, OMV (prin 
OMV Petrom), KMG și Lukoil. Printre membrii Fuels Europe se mai numără și cele mai importante 
companii petroliere la nivel global, precum Shell, ExxonMobil sau Total, și PKN Orlen. Companiile 
membre sunt responsabile pentru aproape 100% din capacitatea UE de rafinare a țițeiului și pentru 75% 
din vânzările de carburant din Uniune. Obiectivul declarat al FuelsEurope este promovarea unei activități 
de rafinare sustenabilă din punct de vedere economic și al mediului, prin furnizarea de consiliere de 
specialitate instituțiilor UE, guvernelor și comunității. Este prima dată de la înființarea Asociației 
Europene de Rafinare a Petrolului când la conducerea sa este numit reprezentantului unei companii din 
Europa Centrală și de Est. Mai multe detalii AICI. 
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ANRE: Proiect de Ordin pentru aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a 
componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de 
extragere a energiei electrice din rețea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem şi a preţului 
reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de CN “Transelectrica” - S.A. 
21 iunie 2017 
 

ANRE dezbate reguli de tranzacționare a gazelor pe Bursa Română de Mărfuri, deși deputații 
din Comisia de Industrii vor monopol pentru OPCOM 
21 iunie 2017 
 
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a pus în dezbatere publică un 
proiect de regulament și două proiecte de proceduri privind tranzacționarea pe piețele centralizate de 
gaze naturale administrate de Bursa Română de Mărfuri (BRM), deși parlamentarii din Comisia de 
Industrii a Camerei Deputaților vor ca OPCOM să fie singura companie care să dețină licență de operare 
a bursei locale de gaze naturale. "Bursa Română de Mărfuri S.A. deține Licența nr. 1797/2013 de 
administrare a pieței centralizate, acordată prin Decizia ANRE nr. 2119/2013. În perioada decembrie 
2016-aprilie 2017, Bursa Română de Mărfuri S.A. a transmis o serie de propuneri de modificare a unor 
documente aprobate/avizate de ANRE", respectiv un regulament de tranzacționare a gazelor pe BRM, o 
procedură de tranzacționare și una de participare și suspendare a accesului la piețele centralizate de 
gaze administrate de BRM, a anunțat ANRE. Mai multe detalii AICI. 

 
Benedikt Klauser (DG Energy): O platformă unică de tranzacționare pentru producătorii de 
gaze din România va avea un efect negativ asupra funcționării pieței 
21 iunie 2017 
 
O platformă unică de tranzacționare pentru producătorii de gaze din România va avea un efect negativ 
asupra funcționării pieței, atenționează Benedikt Klauser, din partea Directoratului General pentru 
Energie, din cadrul Comisiei Europene, referitor la schimbările pregătite în Parlamentul de la București 
prin care este acordată o singură licență pentru operatorul pieței de gaze naturale. "Înainte de a vorbi 
despre cooperarea regională în ceea ce privește securitatea aprovizionării sau chiar hub-urile de gaze, 
este important să punem lucrurile în ordine la noi acasă. Multe țări din regiune, inclusiv România, au încă 
un decalaj considerabil în ceea ce privește implementarea corectă și respectarea regulilor de piață 
europene. Cred că avem nevoie de un angajament deplin al autorităților române pentru a face ca acest 
lucru să devină realitate", a spus reprezentantul Comisiei Europene, într-o conferință organizată recent 
la București. Mai multe detalii AICI.  
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ANRE: Monitorizare sistem promovare E-SRE prin certificate verzi 
21 iunie 2017 
 
Activitatea de monitorizare a sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile de 

energie prin certificate verzi se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei de monitorizare a 

sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile de energie prin certificate verzi, 

aprobată prin Ordinul ANRE nr. 52/2016, prin prelucrarea datelor completate de operatorii economici cu 

obligație de raportare, în următoarele machete : 

Macheta ESRE_CV: Macheta privind E-SRE care beneficiază de schema de sprijin prin certificate verzi, se 

completează de toți producătorii E-SRE care beneficiază de schema de sprijin prin certificate verzi. 

Macheta ESRE_tranzEE: Macheta privind E-SRE produsă, se completează de toți producătorii de E-SRE 

(cu sau fără acreditare pentru schema de sprijin prin certificate verzi). 

Macheta ESRE_OpEc: Monitorizarea tranzacţiilor încheiate de operatorii economici cu obligaţie de 

achiziție certificate verzi, se completează de operatorii economici cu obligație de achiziție certificate 

verzi. 

Raportarea datelor se realizează trimestrial prin ȋncărcare direct pe Portalul ANRE până cel târziu la data 

de 15 a lunii a doua din trimestrul următor celui de raportare.  

Pentru completarea machetelor aferente trim. I 2017, prin email-ul transmis de ANRE în data de 

11.05.2017, a fost comunicată data limită de  27.05.2017. Având în vedere depășirea acestui termen, vă 

facem cunoscut faptul că  acestea vor mai putea fi transmise prin încărcare pe Portal-ul ANRE până cel 

târziu la data de 30.06.2017. Mai multe detalii AICI.  

 

Noul sistem de calcul al redevenţelor, plimbat prin instituţiile statului 
21 iunie 2017 
 
Proiectul Legii privind reglementarea unitară a redevenţei mai aşteaptă, în ciuda asigurărilor, de la 
începutul lunii mai, ale ministrului economiei Mihai Tudose, potrivit cărora noul sistem de calcul al 
redevenţelor va fi gata până pe 15 mai. Direcţia de Resurse Minerale a Ministerului Economiei ne-a 
transmis: "Potrivit Notei Ministerului Economiei nr. 262/AP/ 27.01.2017 (privind înfiinţarea grupurilor 
interministeriale aferente domeniului resurse minerale), aprobată în şedinţa Guvernului României din 9 
februarie 2017, s-a constituit Comisia interministerială pentru elaborarea unui act normativ privind 
sistematizarea redevenţelor. Instituţiile care au fost invitate şi au devenit membre ale Comisiei 
interministeriale sunt: Agenţia Naţională de Resurse Minerale, Ministerul Energiei, Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul 
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Mediului, Ministerul pentru Mediul de Afaceri,Comerţ şi Antreprenoriat, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, Ministerul Apelor şi Pădurilor, Ministerul Transporturilor, Coaliţia Naţională pentru 
Modernizarea României, SC Conpet SA Ploieşti. În perioada februarie - mai 2017, Comisia 
interministerială a avut un număr de şase şedinţe în cadrul cărora a fost realizat un proiect al Legii 
privind reglementarea unitară a redevenţei la care fiecare instituţie trebuie să elaboreze o anexă 
specifică domeniului său de activitate. Proiectul legii, însoţit de anexele care au fost primite până în 
prezent de către secretariatul Grupului de lucru, a fost transmis tuturor membrilor comisiei 
interministeriale pentru eventuale completări şi/sau observaţii". 
 
La începutul lunii mai, ministrul Economiei Mihai Tudose spunea că noul sistem de calcul al redevenţelor 
va fi gata până pe 15 mai şi va fi pus în dezbatere publică de către Ministerul Finanţelor.  
 
Tot în luna mai, premierul Sorin Grindeanu declara că se lucrează la Legea redevenţelor şi că ar urma să 
fie gata în acest trimestru. El a mai spus, întrebat dacă suprataxa care există la producţia internă de gaze 
rămâne în vigoare, că se discută în Parlament şi că se iau în calcul "toate taxele posibile care pot să 
calibreze veniturile pe care statul să le câştige din exploatarea acestor resurse naturale". Mai multe 
detalii AICI.  
 

La Hidroelectrica, profitul a crescut cu 26% la 5 luni  
23 iunie 2017 
 
Hidroelectrica își păstrează rezultatele remarcabile. În primele cinci luni ale anului, a înregistrat un profit 
brut de 743,7 milioane de lei, în creştere cu 26% , potrivit comunicatului transmis de companie. Cifră de 
afaceri pe primele cinci luni ale acestui an a fost 1,436 miliarde de lei, faţă de 1,296 miliarde de lei în 
perioadă similară a anului trecut , o creștere raportată de 11%.“Performanţele Hidroelectrica în condiţii 
hidrologice deficitare, exprimate prin cifră de afaceri şi profitul brut, sunt mai bune decât în perioadă 
similară a anului 2016 şi reflectă măsurile de eficientizare continuate de societate”, se menționează în 
comunicat. Producţia la cinci luni 2017 a fost de de aproximativ 6,5 TWh, faţă de 7 TWh realizaţi în 
aceeaşi perioadă a anului 2016.  
 
În  comunicat se mai precizează că perioada a fost marcată de apelări cu caracter excepțional pe piața de 
echilibrare, Hidroelectrica fiind un factor de stabilitate al Sistemului Energetic Național. Mai multe detalii 
AICI.  
 
 

Prețul energiei electrice pentru consumatorii casnici va crește cu până la 8% de la 1 iulie 
23 iunie 2017 
 
Preţul energiei electrice pentru consumatorii casnici va creşte cu până la 8% de la 1 iulie, potrivit deciziei 
de joi a Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei 
(ANRE), au declarat reprezentanţii instituţiei. 
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De la 1 iulie, preţul final la electricitate pentru consumatorii casnici este format dintr-un tarif 
reglementat de ANRE, care are o pondere de 10% din preţul total, şi dintr-o componentă care reflectă 
preţul din piaţa liberă, care are o pondere de 90%. Mai multe detalii AICI.  
 

Studenții energeticieni români, cei mai buni din Europa  
23 iunie 2017 

 

Europa energetică a fost cucerită, anul acesta, de studenţii români: medaliile de aur şi argint ale “The 
EURELECTRIC Student Award” au fost câştigate de Ruxandra Maria Luca, de la Universitatea Politehnica 
din Bucureşti, Facultatea de Energetică (locul I), şi de Laura Elena Bejinariu, de la Universitatea Tehnică 
“Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată (locul II). 
Ruxandra Maria Luca  a prezentat cea mai bună creaţie video pe tema electrificării, a conectării 
vehiculelor la reţea (V2G – vehicle to grid). 

“Sunt extrem de mândru de realizările tinerilor energeticieni din România şi de faptul că şcoala 
românească produce specialişti recunoscuţi la cel mai înalt nivel european! Dacă anul trecut, la Vilnius, 
studentul Răzvan Pricopie, de la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată a 
Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi, s-a clasat pe locul al II-lea, anul acesta succesul 
studenţilor români a fost remarcabil: au participat două studente, care au ocupat primele două locuri!”, 
a declarat Ovidiu Pop, preşedintele Institutul Național Român pentru Studiul Amenajării și Folosirii 
Surselor de Energie (IRE), instituţie ce reprezintă energetica românească 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. 

Începând cu anul 2013, tinerii politehnişti români, prin intermediul IRE şi susţinuţi de companiile din 
domeniul energetic, participă la competiţia studenţilor din cadrul Convenţiei & Conferinţei EURELECTRIC, 
organizată anual în câte o ţară membră a UE. În acest an, evenimentul industriei energetice europene a 
avut loc la Estoril (Portugalia), în perioada 19-20 iunie. Tema manifestării din acest an a reprezentat-o 
“Plug&Play: Charged for the Future”. 
 
“Este de apreciat susținerea companiilor Electrica, CEZ România, Romelectro Group, Transelectrica şi 
Verbund România pentru aceste tinere talentate, care au obțin rezultate excepţionale. Profit de această 
ocazie deosebită să felicit şi să mulţumesc cadrelor didactice, care le-au pregătit, îndrumat şi motivat pe 
medaliatele noastre, în special domnii profesori Radu Porumb, Universitatea Politehnica Bucureşti, şi 
Mihai Gavrilaş şi Ovidiu Ivanov, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi”, a mai spus Ovidiu 
Pop, care a adăugat că are convingerea că „investind în tineri, sectorul energetic și asociația IRE au 
viitorul asigurat”. 

“Domnului director general Cătălin Stancu îi urez succes în echipa de conducere a EURELECTRIC, cea mai 
influentă asociaţie profesională din Uniunea Europeană. Membrii în Consiliul Directorilor EURELECTRIC 
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sunt directori generali executivi ai marilor companii de utilităţi din Europa şi am certitudinea că domnul 
Cătălin Stancu va reprezenta la cel mai înalt nivel sectorul energetic din România la Bruxelles şi va avea 
întregul sprijin al companiilor de energie de la  noi”, a mai spus Ovidiu Pop. 

Reamintim, în cadrul Convenţiei & Conferinţei de la Estoril, Francesco Starace, directorul general al Enel, 
a fost desemnat preşedinte al Eurelectric, iar vicepreşedinţi – Alistair Phillips-Davies, șeful executiv al SSE 
Marea Britanie (reales pentru al doilea mandat) și Magnus Hall, președinte și CEO al Vattenfall Suedia. 
Mai multe detalii AICI.  
 

ANRE: Proiect de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ANRE nr. 116/2013 
privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei 
pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică 
produsă în cogenerare de înaltă eficienţă 
23 iunie 2017 
 
ANRE supune consultării publice prezentul proiect de modificare si completare a Ordinului 
116/2013, având în vedere modificările aduse de HG 494/2014 şi HG 925/2016 cadrului național de 
reglementare stabilit prin HG 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 cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Observaţiile şi propunerile la proiectul de Ordin se transmit prin fax și pe adresele de e-
mail: aurelia.paunescu@anre.ro si rodica.manolescu@anre.ro. 
 
Termenul final de transmitere a observaţiilor şi propunerilor este data de 09.07.2017, ora 10. Mai multe 
detalii AICI.  
 

ANRE: Proiecte Regulament/Proceduri BRM - tranzacționare pe piețele centralizate de gaze 
naturale 
23 iunie 2017 
 
Pentru respectarea principiilor transparenței decizionale, ANRE supune consultării publice prezentele 
documente de discuție elaborate de Bursa Română de Mărfuri S.A. și înaintate ANRE spre 
aprobare/avizare. 
 
Propunerile și observațiile pe marginea documentelor propuse, însoțite de argumentația aferentă, vor fi 
transmise de către părțile interesate, la ANRE, atât în format electronic (documente Word), la adresa de 
e-mail drpptgn@anre.ro, cât și în format electronic, la numărul de fax 021/312.43.65, până cel târziu la 
data de 03.07.2017 ora 1600. 
Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente și/sau cele care nu au fost 
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transmise în formatul Word solicitat nu vor fi luate în considerare la elaborarea formei finale a 
documentelor. 
 
Ședința pentru dezbaterea propunerilor și observațiilor formulate este programată în data de 
06.07.2017, ora 10.00, la sediul ANRE din București, str. Constantin Nacu nr. 3 sector 2. Mai multe detalii 
AICI.  
 

Niculae Havrileț, ANRE: "Obligația de stocare a gazelor – posibil să fie eliminată" 
23 iunie 2017 
 
"Obligaţia furnizorilor de gaze să constituie depozite pentru viitorul sezon rece este posibil să fie 
eliminată, în condiţiile în care, la iarnă, preţul gazelor de import va fi mai mic decât al gazelor 
înmagazinate", a spus, ieri, Niculae Havrileţ, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în 
Energie (ANRE). 
 
Domnia sa a precizat, citat de Agerpres: "Dacă vom obliga furnizorii, o vom face pentru securitate, nu 
pentru a avea preţul cel mai mic. Însă trebuie să ne gândim şi cine plăteşte siguranţa. Consumatorul 
poate nu vrea, cine l-a întrebat? S-ar putea interpreta ca fiind ajutor de stat pe care îl dăm unei firme 
care înmagazinează". Potrivit şefului ANRE, cel mai corect ar fi să existe un stoc strategic şi unul liber: 
"Este o iniţiativă legislativă să se facă din acest an un stoc strategic. Legea va stabili cine îl va face, ar 
putea fi chiar Rezervele Statului". 
 
În opinia lui Eric Stab, CEO Engie România, obligaţia de stocare a gazelor este foarte importantă pentru 
asigurarea securităţii în aprovizionare în timpul iernii, cel puţin până când piaţa angro de gaze din 
România va fi una matură. 
 
Eric Stab a menţionat: "Stocarea este un instrument foarte important pentru securitatea alimentării. 
Este adevărat că anul trecut România şi-a asigurat aproape întregul consum din producţia internă, dar în 
timpul iernii ne-am bazat pe importuri şi vom continua să ne bazăm pe importuri până ce noi cantităţi de 
gaze vor veni pe piaţă, din noi descoperiri". El a subliniat că, în perioadele foarte reci din timpul iernii, 
gazele din depozite au o pondere foarte importantă: "În cele mai friguroase zile ale iernii trecute, vârful 
de consum a fost de 72 de milioane de metri cubi pe zi. În acea zi, depozitele au asigurat 24 de milioane 
de metri cubi, adică o treime din cererea din acea zi. Dacă nu ar fi existat gazele depozitate, am fi avut 
probleme mari de securitate a aprovizionării şi ne-am fi întrebat pe cine întrerupem primii".  
 
Ion Lungu, preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER), ne-a spus că 
afirmaţii de genul celei făcute de şeful ANRE, potrivit căreia este posibilă eliminarea obligaţiei de 
constituire a depozitelor de gaze, au fost spuse şi anul trecut, însă după aceea, în iarnă, "au avut loc 
situaţii dramatice". 
 
Comisia pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor a finalizat, în data de 16 mai, raportul privind 
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Legea de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 64/2016, care prevede modificarea şi 
completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale. Printre principalele modificări aduse de 
Comisia pentru Industrii se numără obligativitatea vânzării pe platforma de tranzacţionare angro a 
întregii cantităţi de gaze naturale produse, importate şi exportate, în mod transparent şi 
nediscriminatoriu; pe model vest-european, după cum se arată într-un comunicat. Potrivit 
reprezentanţilor Comisiei, scopul tuturor modificărilor este crearea cadrului legislativ pentru 
tranzacţionarea transparentă, nediscriminatorie şi în regim concurenţial a gazelor naturale.  Mai multe 
detalii AICI.  
 

Mihnea Constantinescu, Ambasador al României cu însărcinări speciale pe probleme 
energetice: "Suntem o gaură neagră plină de resurse de gaze" 
23 iunie 2017 
 
Reţelele de gaze din ţara noastră au fost proiectate la o presiune de două ori mai mică faţă de cele din 
ţările vecine, astfel că va fi nevoie de investiţii de miliarde de euro pentru modificarea sistemului, sume 
ce se vor regăsi în facturile consumatorilor finali, a spus, ieri, Mihnea Constantinescu, ambasador al 
României cu însărcinări speciale pe probleme energetice.  
 
Domnia sa a menţionat, citat de Agerpres: "Nu trebuie să uităm de situaţia moştenită în sistemul de gaze 
românesc. De fiecare dată când vorbim, inclusiv cu partenerii noştri din UE, trebuie să ne amintim că 
România, din punctul de vedere al reţelei de gaze, este, totuşi, o gaură neagră, suntem o gaură neagră 
plină de resurse de gaze". 
 
Mihnea Constantinescu a mai precizat că proiectul BRUA este în grafic, ceea ce este impresionant şi o 
surpriză foarte plăcută: "Sperăm ca undeva la orizontul anului 2021, România să se profileze la 
intersecţia celor trei mari coridoare de transport al gazelor naturale: coridorul vertical, coridorul sudic şi 
coridorul nord-sud, de la Marea Baltică spre sudul continentului. În zilele următoare, va avea loc 
semnarea, la nivel de companii, a unui memorandum de înţelegere între Bulgartransgaz, DESFA, FGSZ, 
Transgaz (transportatorii de gaze din Bulgaria, Grecia, Ungaria, respectiv România - n.r.) şi compania care 
gestionează interconectorul Bulgaria-Grecia pentru cooperarea în operaţionalizarea coridorului vertical, 
astfel încât să poată fi realizată interconectarea reţelelor din Grecia cu România şi Ungaria".  
 
Potrivit diplomatului, încă suntem datori cu o strategie privind depozitarea gazelor, în noul context 
privind viitoarele coridoare de transport al gazelor, România, mărindu-şi capacitatea de depozitare, ar 
putea să aibă un rol regional în echilibrarea reţelelor. Mai multe detalii AICI.  
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Corina Popescu, Transelectrica: „Resping o soluţie copy/paste pentru sistemul de energie 
curată” 
25 iunie 2017 
 

Ţara noastră trebuie să fie pregătită pentru trecerea la un sistem de energie curată, afirmă doamna 
Corina Popescu, directorul general a Transelectrica, subliniind că soluţia potrivită României va fi găsită în 
urma unor cercetări. Domnia sa a declarat vineri, în cadrul unei dezbateri: "În trecerea de la sistemul 
vechi de energie la cel nou, de enegie curată, trebuie să fim pregătiţi. Trebuie să găsim cea mai bună 
soluţie pentru România, nu să avem una copy/paste". 

Transelectrica, alături de Centrul Român al Energiei (CRE), este implicată în proiectul "RE-SERVE - 
Renewables in a Stable Electric Grid", care beneficiază de finanţare europeană şi care cercetează unele 
concepte noi ale sistemelor energetice, implementate ca servicii suport de sistem, permiţând controlul 
distribuit şi la niveluri multiple al sistemului energetic, prin utilizarea codurilor de reţea uniforme la nivel 
european. 

Doamna Popescu a afirmat: "Avem nevoie de acest proiect de cercetare ca să putem face faţă 
provocărilor pe care le are sistemul energetic în transformarea sa către energia curată. În acest proiect, 
Transelectrica are rolul să furnizeze toate informaţiile importante cu privire la posibilitatea creării unui 
sistem energetic care să funcţioneze cu 100% energie regenerabilă. Studiul încearcă să definească nişte 
scenarii şi urmează să vedem până unde putem duce aceste scenarii, ce anume trebuie făcut ca acest 
lucru să fie fezabil tehnic, cu menţinerea securităţii în alimentarea cu energie. Vom analiza care sunt 
costurile, implicaţiile şi dacă procesul de trecere la energia curată este fezabil cu tehnologia actuală. Este 
un prim pas, dacă ne gândim către viitor". 

Potrivit doamnei Popescu, în trecerea la un nou sistem de energie, sunt necesare integrarea resurselor 
regenerabile în sistem şi sustenabilitatea frecvenţei în sistem. În plus, spune domnia sa, trebuie 
modificat cadrul legislativ din domeniu. "Pentru noi este o oportunitate să participăm la acest proiect 
pentru că Transelectrica are proiecte de dezvoltare a reţelei, pe care şi le-a propus de foarte mulţi ani, 
dar care se realizează foarte greu", a spus doamna Popescu, subliniind: "Este foarte greu să dezvolţi 
proiecte de energie regenerabilă în reţeaua din România din cauza cadrului legislativ actual".  

Oficialul Transelectrica a atenţionat că "liniile noastre electrice sunt comparabile cu autostrăzile, fiind la 
fel de «dezvoltate»". La acelaşi eveniment, Mihai Păun, vicepreşedintele CRE, a afirmat că proiectul RE-
SERVE are două obiective interconectate: realizarea de noi coduri de reţea armonizate la nivel european, 
precum şi definirea de noi servicii auxiliare inovative care să răspundă integrării de până la 100% a 
surselor regenerabile de energie în reţeaua de transport a energiei electrice.  

"Intenţionăm să dezvoltăm un set armonizat de reguli menite să adreseze mai bine guvernanţa fluxurilor 
transfrontaliere de energie în Europa", a declarat domnul Păun, adăugând: "Mai mult, noile coduri de 
reţea vor susţine dezvoltarea Uniunii energetice europene, prin concentrarea asupra celor trei niveluri 
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ale pieţei interne de electricitate: operaţional, conexiuni şi pieţe". În proiectul RE-SERVE, CRE este 
partener cu Transelectrica, Universitatea Politehnică Bucureşti şi cu alte organizaţii reprezentative din 
Germania, Irlanda şi Italia. Proiectul, lansat în noiembrie 2016, se desfăşoară pe o perioadă de 36 de 
luni. Mai multe detalii AICI.  
 

 

Lungu (AFEER): "Prețul energiei pe bursă se menține la un nivel ridicat, nu sunt semne de 
ieftinire" 
26 iunie 2017 
 
"Prețul energiei pe bursă este în continuare la un nivel ridicat și nu sunt semne de ieftinire", susține Ion 
Lungu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER). 

„Creșterea de preț reflectă pe deplin ce s-a întâmplat în piața de energie în acest an. Sunt două 
elemente, primul: ceea ce s-a întâmplat în ianuarie-februarie, când au fost prețuri cu totul neuzuale, a 
fost o iarnă secetoasă, cu un consum mărit din cauza temperaturilor foarte mici. Din nefericire, a apărut 
un al doilea element: aceste prețuri, deși păreau la începutul lunii martie că tind spre normalitate, 
comparativ cu anii trecuți, nu s-a întâmplat așa. Prețurile au rămas la un nivel relativ mare”, a spus 
Lungu. 

În luna mai, pe piața spot, prețul energiei a fost cu aproximativ 50% mai mare decât în aceeași perioadă 
a anului trecut. Situația din România se regăsește în întreaga regiune. “Sunt creșteri la fel de mari și în 
Ungaria, Bulgaria sau Serbia. A fost o perioadă de relativă secetă. Ploi au fost, dar nu în bazinele care 
colectau și asigurau un debit hidro. La Hidroelectrica, debitele sunt constant mai mici decât în perioadele 
de anul trecut. Sunt scăderi de 10-15% și la producția eoliană. Toate acestea au loc pe un trend de 
creștere a consumului și de scădere a resurselor”, a explicat Lungu cauzele menținerii creșterii prețului 
energiei. Mai multe detalii AICI.  

 

Calotă, ANRE: Tarifele energiei electrice au crescut cu aproape 8%, dar nu din cauza CPC 
26 iunie 2017 

 
"Condițiile dificile ale pieței energiei și o majorare a prețului internațional vor conduce la o creștere a 

facturilor cu aproximativ 8 procente din luna iulie", a declarat pentru energynomics.ro vicepreședintele 

autorității energetice ANRE, Emil Calotă. Majorarea va avea loc și din cauza creșterii componentei de 

piață concurențială (CPC), însă aceasta va avea o pondere mică, a explicat Calotă. 

Tariful principal CPC are o pondere de 90% în calculul costului energiei electrice și a fost majorat joi cu 
8,53% de către organismul de reglementare a pieței, ANRE, însă ponderea lui în facturile consumatorilor 
finali va fi de 1-2% de la 1 iulie, au explicat analiști pentru energynomics.ro. Ponderea energiei electrice 
în facturi este de aproximativ 30%, restul fiind costuri de trasport și distribuție în rețea și alte costuri 

mailto:office@crenerg.org
http://www.crenerg.org/
http://www.bursa.ro/corina-popescu-transelectrica-resping-o-solutie-copypaste-pentru-sistemul-de-energie-curata-325488&s=piata_de_capital&articol=325488.html
http://www.investenergy.ro/lungu-afeer-pretul-energiei-pe-bursa-se-mnetine-la-niveluri-ridicate-nu-sunt-semne-de-ieftinire/
http://www.investenergy.ro/lungu-afeer-pretul-energiei-pe-bursa-se-mnetine-la-niveluri-ridicate-nu-sunt-semne-de-ieftinire/
http://www.investenergy.ro/lungu-afeer-pretul-energiei-pe-bursa-se-mnetine-la-niveluri-ridicate-nu-sunt-semne-de-ieftinire/
http://www.energynomics.ro/ro/calota-anre-tarifele-energiei-electrice-cresc-cu-aproape-8-dar-nu-din-cauza-cpc/


           ENERGIA LA ZI – Centrul Român al Energiei 

Publicaţia #12/2017 

 

 
 

ENERGIA LA ZI  

Un serviciu oferit de CRE în exclusivitate membrilor săi 

 

Centrul Român al Energiei (CRE) 

Strada Sofia nr. 6, Etaj 1, Sector 1, București 

office@crenerg.org ; www.crenerg.org  

adiacente, precum cogenerarea și certificatele verzi pentru energia regenerabilă, au explicat analiștii. 
Mai mult, ANRE a decis scăderea tarifelor reglementate cu peste cinci procente, iar asta va duce la o 
diminuare a ponderii mici, de 10%, a prețului energiei ”pure”. În schimb, bursele europene de energie au 
înregistrat creșteri majore de preț în ultima perioadă și asta va mări și facturile din România, însă ANRE 
va efectua o regularizare în trimestrul final al anului care va mai diminua impactul acestora, a mai spus 
Calotă. Mai multe detalii AICI. 
 
 

Proiectul RE-SERVE: 100% regenerabile sau mai puţin după 2020? Corina Popescu, CEO 
Transelectrica: România trebuie să fie pregătită pentru trecerea la un sistem de energie curată 
26 iunie 2017 
 

“Văd un reviriment a sectorului regenerabilelor după 2020. Din perspectiva Transelectrica, sursele de 
energie regenerabilele actuale sunt integrate 100%. S-a ajuns la o maturitate. Ca să integrăm mai mult 
trebuie să dezvoltăm rețeaua”, a declarat Corina Popescu, Director General Transelectrica, în cadrul celei 
de-a treia întâlnire a Consorțiului Proiectului “RE-SERVE – Renewables in a Stable Electric Grid”, 
organizată de Asociația Centrul Român al Energiei (CRE) la București. 

În noua directivă europeană pe regenerabile nu se mai vorbește de o țintă la nivelul fiecărui stat 
european. Urmează ca fiecare țară să-și stabilească propriul program și să-și creeze ținta. “România 
trebuie să fie pregătită pentru trecerea la un sistem de energie curată. Trebuie să găsim cea mai bună 
soluţie pentru România, nu să avem una copy/paste”, a afirmat Corina Popescu.  

Soluția potrivită urmează a fi găsită în urma unor cercetări. Transelectrica, este implicată, alături de 
Centrul Român al Energiei (CRE), în proiectul „RE-SERVE – Renewables in a Stable Electric Grid”, care 
beneficiază de finanţare europeană. “Proiectul adresează provocările Sistemului Energetic Național 
bazat pe 100% regenerabile. RE-SERVE are două obiective interconectate: realizarea de noi coduri de 
reţea armonizate la nivel european, precum şi definirea de noi servicii auxiliare inovative care să 
răspundă integrării de până la 100% a surselor regenerabile de energie în reţeaua de transport a energiei 
electrice. Intenţionăm să dezvoltăm un set armonizat de reguli menite să adreseze mai bine guvernanţa 
fluxurilor transfrontaliere de energie în Europa”, a declarat domnul Mihai Păun, Vicepreședinte CRE. 
Partenerii CRE în proiectul RE-SERVE sunt: Transelectrica, Universitatea Politehnică Bucureşti, organizaţii 
de profil din Germania, Irlanda şi Italia. Proiectul a fost lansat în noiembrie 2016 și se desfăşoară pe o 
perioadă de 36 de luni.  

Corina Popescu a evidențiat importanța acestui proiect de cercetare, necesar României pentru a face 
față schimbărilor spre o energie curată „Avem nevoie de acest proiect de cercetare ca să putem face faţă 
provocărilor pe care le are sistemul energetic. În acest proiect, Transelectrica are rolul să furnizeze toate 
informaţiile importante cu privire la posibilitatea creării unui sistem energetic care să funcţioneze cu 
100% energie regenerabilă. Studiul încearcă să definească  scenarii pentru România: 100% regenerabile 
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sau mai puțin. Să vedem ce anume trebuie făcut din punct de vedere tehnic, cu menţinerea securităţii în 
alimentarea cu energie. Vom analiza care sunt costurile, implicaţiile şi dacă procesul de trecere la 
energia curată este fezabil cu tehnologia actuală. Se vor face teste de validare. Este un prim pas, dacă ne 
gândim către viitor”. Mai multe detalii AICI. 

 

Corina Popescu, Transelectrica: "Resping o soluție copy/paste pentru sistemul de energie 

curată" 

26 iunie 2017 

 

"Este foarte greu să dezvolţi proiecte de energie regenerabilă în reţeaua din România din cauza cadrului 
legislativ actual. Ţara noastră trebuie să fie pregătită pentru trecerea la un sistem de energie curată", 
afirmă doamna Corina Popescu, directorul general a Transelectrica, subliniind că soluţia potrivită 
României va fi găsită în urma unor cercetări. 

Domnia sa a declarat vineri, în cadrul unei dezbateri: "În trecerea de la sistemul vechi de energie la cel 
nou, de enegie curată, trebuie să fim pregătiţi. Trebuie să găsim cea mai bună soluţie pentru România, 
nu să avem una copy/paste". 

Transelectrica, alături de Centrul Român al Energiei (CRE), este implicată în proiectul "RE-SERVE - 
Renewables in a Stable Electric Grid", care beneficiază de finanţare europeană şi care cercetează unele 
concepte noi ale sistemelor energetice, implementate ca servicii suport de sistem, permiţând controlul 
distribuit şi la niveluri multiple al sistemului energetic, prin utilizarea codurilor de reţea uniforme la nivel 
european. 

Doamna Popescu a afirmat: "Avem nevoie de acest proiect de cercetare ca să putem face faţă 
provocărilor pe care le are sistemul energetic în transformarea sa către energia curată. În acest proiect, 
Transelectrica are rolul să furnizeze toate informaţiile importante cu privire la posibilitatea creării unui 
sistem energetic care să funcţioneze cu 100% energie regenerabilă. Studiul încearcă să definească nişte 
scenarii şi urmează să vedem până unde putem duce aceste scenarii, ce anume trebuie făcut ca acest 
lucru să fie fezabil tehnic, cu menţinerea securităţii în alimentarea cu energie. Vom analiza care sunt 
costurile, implicaţiile şi dacă procesul de trecere la energia curată este fezabil cu tehnologia actuală. Este 
un prim pas, dacă ne gândim către viitor". 

Potrivit doamnei Popescu, în trecerea la un nou sistem de energie, sunt necesare integrarea resurselor 
regenerabile în sistem şi sustenabilitatea frecvenţei în sistem. În plus, spune domnia sa, trebuie 
modificat cadrul legislativ din domeniu. Mai multe detalii AICI. 
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CRE a organizat cea de-a treia întâlnire a Consorţiului Proiectului „RE-SERVE” 
26 iunie 2017 
 

Centrul Român al Energiei (CRE) a organizat cea de a treia întâlnire a Consorțiului Proiectului “RE-SERVE 

– Renewables in a Stable Electric Grid”, miercuri 21 și joi 22 iunie și Conferința Internațională cu titlul 

“Milestones Towards 100% RES for all Europeans”, vineri 23 iunie la București. Proiectul RE-SERVE are 

două obiective interconectate: realizarea de noi coduri de rețea armonizare la nivel European precum și 

definirea de noi servicii auxiliare inovative care să răspundă integrării de până la 100% a surselor 

regenerabile de energie (SRE) în rețeaua de transport a energiei electrice. 

CRE este partener în proiectul “RE-SERVE” împreună cu Transelectrica și Universitatea Politehnică 

București, precum și cu alte organizații reprezentative din Germania, Irlanda și Italia. Proiectul se 

desfășoară pe durata a 36 de luni și a început în noiembrie 2016. 

Proiectul “RE-SERVE” adresează provocările sistemului energetic bazat pe 100% Surselor Regenerabile de 

Energie (SRE) prin cercetarea de noi concepte, ce vor fi implementate ca noi servicii suport menite să 

faciliteze dinamica sistemelor energetice distribuite și cu control la niveluri multiple. Controlul în timp 

aproape real al rețelelor electrice distribuite va fi facilitat cu ajutorul tehnologiilor de comunicație 5G. 

Sistemele energetice ale viitorului vor folosi în mare proporţie SRE pentru a limita emisiile de gaze cu 

efect de seră. În prezent, marile centrale de generare pe bază de surse convenționale de energie mențin 

stabilitatea și calitatea energiei. Inerția acestor mari sisteme generatoare facilitează un timp semnificativ 

de reacție în cazul evenimentelor în rețea. Obiectivul major al proiectului este să identifice modalitățile 

de stabilizare a sistemelor energetice bazate pe SRE de până la 100%. 

“Intenţionăm să dezvoltăm un set armonizat de reguli, menite să adreseze mai bine guvernanţa 

fluxurilor trans-frontaliere de energie în Europa”, a declarat vicepreşedintele CRE, Mihai Păun. “Mai 

mult, noile coduri de reţea vor susţine dezvoltarea Uniunii Energetice europene, prin concentrarea 

asupra celor trei niveluri ale pieţei interne de electricitate: operaţional, conexiuni şi pieţe” a concluzionat 

Coordonatorul de Programe si Proiecte Europene al asociației CRE. 

CRE are contribuții directe în: Pachetul de Lucrări 1 referitor la lucrul la nivel de sistem pentru integrarea 

SRE, în Pachetul de Lucrări 2 privind modelarea stabilizării frecvenței, în Pachetul de Lucrări 5 privind 

testele de validare a rezultatelor cercetării și în Pachetul de Lucrări 7 responsabil pentru maximizarea 

impactului RE-SERVE asupra mediului științific, industriei și societății. În plus, CRE conduce Pachetul de 

Lucru 6, reprezentând dezvoltarea noilor coduri de rețea armonizate, guvernanță și aspectele de 
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reglementare ce derivă din integrarea în rețea a până la 100% SRE. „Asociaţia CRE este partener 

împreună cu membrii săi în cinci Consorţii Internaţionale în Proiecte Finanţate de Comisia Europeană în 

cadrul Programului Orizont 2020: Success împreună cu Elecrica, Re-SERVE împreună cu Transelectrica, 

WiseGrid, NRG5 împreună cu Romgaz şi Crossbow împreună cu Transelectrica şi cu alţi 7 Operatori de 

Transport şi de Sistem din Regiunea Centrală şi de Est a Europei” a declarat Mihai Păun. „Valoarea totală 

de finanţare pentru cele cinci proiecte este de 55 milioane euro, din care 2,5 milioane euro pentru 

Asociaţia CRE, lider şi/sau participant în diferite pachete de lucrări”, a mai spus Păun, conform 

comunicatului CRE. Mai multe detalii AICI.  

Strategia Energetică a României ar putea fi adoptată în perioada următoare 

26 iunie 2017 

 

Strategia Energetică a României se află, în acest moment, la avizare la Ministerul Mediului și urmează să 
fie adoptată în perioada următoare ”pentru a crea stabilitate și predictibilitate” în domeniu, a declarat 
Robert Iulian Tudorache, secretar de stat în Ministerul Energiei și președintele Consiliului de 
Administrație al Nuclearelectrica.  

”Suntem în faza de re-evaluare a acestei strategii, nu neapărat de schimbare. Noutatea pe care vrem să 
o introducem în aprobarea noii Strategii Energetice este să o ridicăm la rang de lege. Am constatat că 
interesul pentru Strategia Energetică este extrem de mare în cadrul fiecărei comisii parlamentare prin 
care am trecut în ultimele șase luni. Așa încât, împreună cu ministrul Toma Petcu (ministrul demisionar al 
Energiei, n.r.) am luat hotărârea de a o ridica la rang de lege pentru a reuși să ajungem la cele două 
deziderate spuse mai devreme — stabilitate și predictibilitate”, a spus Tudorache, citat de Agerpres. 
”Strategia Energetică a României este în avizare la Ministerul Mediului și în paralel sperăm să definitivăm 
și din punct de vedere al specialiștilor noștri din Ministerul Energiei”. Mai multe detalii AICI.  

Acționarii Hidroelectrica vor să numească doi membri provizorii în Consiliul de Supraveghere 
26 iunie 2017 
 
Acționarii Hidroelectrica, una din cele mai profitabile companii de stat, vor să numească doi membri 
provizorii în Consiliul de Supraveghere, subiectul aflându-se pe ordinea de zi a Adunării Generale a 
Acționarilor ce va avea loc pe 18 iulie.; Mandatul noilor membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere 
este stabilit până la 19 august, arată convocatorul publicat pe site-ul producătorului de energie, scrie 
News.ro Acesta nu arată care sunt membri provizorii propuși. Mai multe detalii AICI.  

 

Proiectele de dezvoltare Transgaz, aprobate 

26 iunie 2017 

 

ANRE a aprobat Planul de dezvoltare a sistemului naţional de transport al gazelor naturale pentru 
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perioada 2016 – 2025. Acesta cuprinde opt proiecte, printre care BRUA, Coridorul Sudic de Transport, 
interconectarea cu T1 şi reverse flow Isaccea, dezvoltarea SNT în zona de Nord - Est a României şi 
dezvoltarea BRUA faza 3. Costurile totale sunt de 1.618,3 milioane euro. 

ANRE a aprobat recent o serie de documente importante, printre care şi „Planul de dezvoltare a 
sistemului naţional de transport al gazelor naturale pentru perioada 2016 - 2025”.  

Acesta cuprinde opt proiecte majore ce vor fi derulate de Transgaz, costurile totale ridicându-se la peste 
1,6 miliarde euro. Proiectele aprobate sunt care BRUA, Coridorul Sudic de Transport, interconectarea cu 
T1 şi reverse flow Isaccea, dezvoltarea SNT în zona de Nord - Est a României, dezvoltarea BRUA faza 3, 
noi dezvoltări ale SNT în scopul preluării gazelor de la ţărmul Mării Negre, Interconectarea România - 
Serbia - interconectarea sistemului naţional de transport gaze naturale cu sistemul similar de transport 
gaze naturale din Serbia şi Modernizarea SMG Isaccea 1 şi SMG Negru Vodă 1. 

Dezvoltarea Coridorului Bulgaria - România - Ungaria - Austria vizează dezvoltări ale capacităţilor de 
transport în sistem între interconectările dintre sistemul românesc de transport gaze naturale şi 
sistemele similare ale Bulgariei şi Ungariei, mai precis, constă în construirea unei conducte noi de 
transport gaze naturale care să realizeze legătura între Nodul Tehnologic Podişor şi SMG Horia. Mai 
multe detalii AICI.  
 
 

Corina Popescu: România trebuie să includă stocarea energiei în legislaţie 
27 iunie 2017 

Legea energiei va trebui modificată astfel încât să includă noi prevederi legate de stocarea energiei, 

susține Corina Popescu, CEO, Transelectrica. 

 

Până în prezent Transelectrica a fost implicată în două proiecte-pilot de stocare, însă capacitatea 

acestora este foarte mică. ”Nu se poate spune că România dispune de un program de stocare. În primul 

rând ar trebui modificată legea energiei electrice, întrucât astfel de proiecte nu se regăsescu sub actualul 

cadru legislativ”, a răspuns Popescu unei întrebări adresate de energynomics.ro. ”Ca direcție de 

dezvoltare pe termen mediu și lung, există proiecte care pot facilita această trecere către energie curată, 

prin facilitarea integrării producției impredictibile a regenerabilelor, în rețea. Deocamdată, soluțiile de 

stocare nu sunt neapărat fezabile din punct de vedere economic. Dar este o direcție de viitor”, a mai 

spus Popescu. 

În Europa proiectele de stocare a energiei sunt în stadii mult mai avansate față de România, deși în SUA 

totul se mișcă mult mai repede, a declarat pentru energynomics.ro un expert din Italia. ”Așteptăm 

rezultatele primelor proiecte în Italia, ele sunt în ușoară întârziere, înțeleg că vor fi totuși gata în această 

toamnă. În SUA proiectele au fost implementate la doar șase luni după anunțare. La noi sunt deja 
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INTERNAȚIONAL 

 
EU Sustainable Energy Week 2017 
19 iunie 2017 
 
Desfășurată în perioada 19-25 iunie 2017, EU Sustainable Energy Week 2017 a reprezentat o 
oportunitate pentru autoritățile publice, agențiile din domeniul energetic, organizațiile de cercetare, 
ONG-urile din domeniu, companii și consumatori individuali de a dezbate și analiza eventualele metode 
de asigurare accesul la energie curată, într-un cadru cu securitate energetică și eficiență energetică 
ridicate. Printre evenimentele organizate de-a lungul acestei săptămâni s-au numărat Conferința anuală 
asupra energiei susteanabile, dar și numeroase oportunități de networking. Mai multe detalii AICI.   

 
Conferința InnoGrid2020+: Vicepreședintele Comisiei Europene, Maroš Šefčovič, a discutat 
despre inovație în domeniul energiei 
26 iunie 2017 
 
Procesul de configurare a unei viitoare rețele europene de energie electrică, care să permită 
consumatorilor să urmărească și să controleze consumul de energie într-o manieră sigură, a fost 
principala temă a conferinței InnoGrid2020+, desfășurată la Bruxelles în perioada 26-27 iunie. 
Reprezentanți din partea instituțiilor europene, dar și a companiilor și asociațiilor din domeniul energetic 
s-au reunit pentru a discuta despre integrarea rețelelor de energie electrică în infrastructura digitală, IT, 

anunțate de câțiva ani”, a spus expertul citat. ”La nivel european există tendințe de dezvoltare a 

sistemelor de stocare. În Italia, operatorul de rețea, Terna, are deja implementat un proiect de 50 de 

MW și un altul de 70 de MW. Toate țările din Europa Centrală și de Sud-Est lucrează împreună prin 

proiectul Crossbow pentru dezvoltarea unor soluții de management al resurselor regenerabile peste 

granițe”, a adăugat vice-preşedintele CRE, Mihai Păun. 

 

Stocarea energiei este unul din subiectele de parteneriat ale proiectului Crossbow, realizat de opt 

operatori naționali de transport, inclusiv Transelectrtica, împreună cu Centrul Român al Energiei (CRE), la 

nivel regional. În prezent, există o intenție la nivelul Comisiei pentru Industrii din Camera Deputaților 

privind modificarea legii energiei, însă probabil aceasta va avea loc după vacanța parlamentară. 

Modificările ar putea include și noi reguli privind stocarea, dacă vor exista propuneri în acest sens, a 

explicat Popescu. Mai multe detalii AICI. 
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dar și de transport. Conferința s-a bucurat și de prezența Vicepreședintelui Comisiei Europene pentru 
Uniunea Energetică, Maroš Šefčovič. Mai multe detalii AICI.  
 

Eficiență energetică: asigurarea progresului către obiectivele energetice și de mediu ale 
Uniunii Europene 
26 iunie 2017 
 
Pe data de 26 iunie 2017, Consiliul Uniunii Europene a aprobat poziția oficială asupra unei directive 
revizuite cu privire la eficiența energetică. Acest acord va permite începerea negocierilor cu Parlamentul 
European, în momentul în care Estonia va prelua președinția Uniunii Europene.  
 
Obiectivul principal al directivei propuse este consolidarea prevederilor actuale și creșterea eficienței 
energetice în vederea atingerii obiectivelor energetice și climatice impuse de Uniunea Europeană pentru 
2020 și 2030. În acest context, eficiența energetică este considerată o sursă de energie, iar creșterea 
acesteia ar aduce beneficii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, ar îmbunătăți 
securitatea energetică, ar diminua costurilor pentru consumatori și companii, ar reduce sărăcia 
energetică și ar determina creștere economică și creare de noi locuri de muncă. Mai multe detalii AICI.  
 

Enel investeşte 300 mil. euro în cel mai mare parc eolian din Grecia 
30 iunie 2017 
 
Enel, prin divizia de energie regenerabilă din Grecia, Enel Green Power Hellas (EGPH), a început 
construcția complexului eolian Kafireas, localizat în zona sudică a insulei grecești Evia, în municipiul 
Karistos. La finalizarea unității, aceasta va avea o capacitate instalată totală de 154 MW și va fi cel mai 
mare parc eolian din țară, se arată într-un comunicat. 
 
”Începutul construcției Kafireas reprezintă un nou pas pentru prezența Enel în Grecia, unde avem o 
experiență de zece ani în sectorul energiei regenerabile”, a declarat Antonio Cammisecra, directorul 
pentru Energii Regenerabile al Enel. „Prin această nouă unitate ne-am angajat nu numai să furnizăm 
energie ecologică și sustenabilă țării, ci și să promovăm dezvoltarea socială și economică a comunităților 
locale, având o abordare bazată pe valoari comune în privinţa construcţiei și funcționării acestui complex 
eolian”. 
 
Enel va investi aproximativ 300 de milioane de euro în construcția unității Kafireas, care urmează să intre 
în funcțiune în primul trimestru al anului 2019, și va fi susținută de un contract de achiziție de energie pe 
o durată de 20 de ani (PPA) cu operatorul de energie electrică din Grecia LAGIE. Kafireas, care va dispune 
de o linie de interconexiune de înaltă tensiune (150 kV) pe uscat, cuprinzând cabluri aeriene, submarine 
și subterane, va putea genera aproximativ 483 GWh pe an, echivalent cu necesarul anual de consum de 
energie al aproximativ 129.000 gospodării grecești, prevenind emisii de aproape 433.000 de tone de CO2 
în fiecare an. 
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EGPH deține deja două parcuri eoliene în municipiul Karistos, Iliolousti I de 7,5 MW și Iliolousti II de 9 
MW. Compania este unul dintre cei mai importanţi posesori și operatori de centrale de energie 
regenerabilă din Grecia, cu o capacitate instalată de 308 MW de energie eoliană, hidroenergie și energie 
solară. Mai multe detalii AICI 
 
 

 

 

 

 

EVENIMENTE 

 

 
The 16th Energy Investment and Regulation Conference  

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

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