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INTERN
Corina Popescu – numită membru al directoratului Transelectrica
03 aprilie 2017
Corina Popescu a fost numită în funcţia de membru al directoratului Transelectrica, potrivit unui
comunicat al transportatorului național de energie electrică transmis Bursei de Valori București (BVB).
”În ședinţa din 29 martie 2017, Consiliul de Supraveghere al CNTEE Transelectrica SA a numit în funcţia de
membru al directoratului pe doamna Corina Popescu ca urmare a unei proceduri de selecţie demarate în
a doua parte a anului 2016, cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 privind Guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice, pentru ocuparea postului vacant de membru în Directorat”, se arată în comunicat.
În perioada decembrie 2015 – februarie 2017, Corina Popescu a fost secretar de stat în Ministerul Energiei
și a făcut parte din Guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloș. Ea a fost unul din artizanii actualei
Strategii energetice şi s-a ocupat de piaţa de electricitate, reforma din minerit şi modificarea schemei de
sprijin pentru sectorul energiei din surse regenerabile.
Cu o vastă experiență în domeniul energetic, Corina Popescu a ocupat timp de patru ani funcții de
conducere la OMV și OMV Petrom. Corina Popescu a mai lucrat si la E.ON România (2007-2011), la
Electrica (1998-2006) și la fostele Conel și Renel (1991-1998). Mai multe detalii AICI.

Transelectrica estimează pentru acest an înjumătăţirea profitului, la 145,9 milioane de lei
03 aprilie 2017
Transportatorul de electricitate Transelectrica estimează în acest an un profit net după impozitul contabil
de 145,9 milioane de lei, jumătate faţă de profitul preliminat obţinut în 2016, de 285,5 milioane de lei,
potrivit bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 2017, care va fi discutat în Adunarea Generală a
Acţionarilor din 13 aprilie.
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Veniturile totale ar urma să fie de 3,095 miliarde de lei, cu 12% mai mari decât realizările preliminate din
2016. Totodată, cheltuielile totale sunt estimate la 2,920 miliarde de lei, în creştere cu 21% faţă de anul
anterior.Astfel, Transelectrica a bugetat încheierea exerciţiului financiar pe anul 2017 cu un profit brut
de 174,3 milioane de lei, de două ori mai mic decât cel obţinut în 2016, respectiv 347,4 milioane de
lei.Sursele de finanţare a investiţiilor prognozate pentru 2017 sunt de 824,3 milioane de lei, în creştere cu
7% faţă de cele preliminate a se realiza în 2016, se mai arată în documentul citat.Statul român deţine, prin
Ministerul Economiei, 58,6% din acţiunile companiei, restul fiind tranzacţionate la Bursa de Valori
Bucureşti. Mai multe detalii AICI.

Producătorii şi furnizorii cer contracte directe după criza de la începutul anului
03 apriie 2017
Producătorii de energie spun că revenirea contractelor negociate direct este necesară. Altfel, băncile sau
orice altă specie de finanţator nu va veni niciodată să investească în proiecte pe termen lung, iar
cumpărătorii nu vor bate palma cu producătorii mai ales în contextul volatilităţii de azi. Mesajul nu este
nou, dar după criza din ianuarie care a urcat preţul spot al energiei la peste 100 de euro pe MWh, corul
celor care cer revenirea contractării bilaterale în energia electrică este mai puternic ca niciodată. Piaţa de
energie electrică este una dintre cele mai sofisticate platforme de tranzacţionare din România, bursa de
electricitate OPCOM având multiple produse pe care cererea să se întâlnească cu oferta.
Producătorii de energie sunt obligaţi să vină cu toată producţia pe OPCOM, de aici preţul de încheiere al
tranzacţiilor fiind cel stabilit de piaţă. În timp ce pe segmentul industrial piaţa este complet liberalizată,
până la finalul acestui an acelaşi lucru se va întâmpla şi pe segmentul casnic.
De altfel, modul în care s-a făcut liberalizarea în energie este un model pentru piaţa gazelor, unde deşi
sunt perspective generoase de creştere, mecanismele de funcţionare a pieţei sunt relativ rudimentare.
Mai mult, consumatorul de energie electrică s-a rafinat semnificativ în ultimii ani, ceea ce a pus o presiune
substanţială pe marjele furnizorilor. Mai multe detalii AICI.

Guvernul a aprobat OUG dedicată sectorului regenerabilelor. Petcu: Măsurile pe care le-am
promovat sunt cea mai potrivită soluţie de echilibru pentru conservarea industriei
03 aprilie 2017
Modificările aduse sunt și în avantajul consumatorului final: ”înghețare a impactului maxim al energiilor
regenerabilele în facturile plătite de consumatorii casnici până în 2032″. În sfârșit, mult-așteptata
ordonanță care modifică legea regenerabilelor a fost aprobată de Cabinetul Grindeanu. Ministerul
Energiei a anunțat că Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, 30 martie 2017, Ordonanța de Urgență
pentru modificarea și completarea Legii 220/2008. Potrivit reprezentanților ministerului de resort, actul
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normativ cuprinde noi măsuri de sprijin pe termen lung a producției energiei din surse regenerabile. Mai
multe detalii AICI.

KDF Energy, al treilea trader de energie, „răpus” de insolvenţă în ultimele 2 luni
03 aprilie 2017
Traderul de energie KDF Energy, controlat de George Brăiloiu, cel care a cumpărat manuscrisele filosofului
Emil Cioran, a intrat în insolvenţă, la propria cerere, potrivit unei decizii a Tribunalului Bucureşti din data
de 28 martie. Administrator judiciar provizoriu a fost desemnat RTZ&Partners SPRL, care are sarcina să
notifice toţi creditorii privind deschiderea procedurii insolvenţei KDF Energy. Informaţia a fost confirmată
şi printr-un anunţ publicat pe site-ul companiei, unde apare menţiunea „În insolvenţă / In insolvency“.
Reprezentanţii KDF Energy nu au putut fi contactaţi pentru a oferi alte detalii.
La finalul lui 2016, KDF Energy, companie specializată în comerţul cu energie electrică, estima că va termina
anul cu un business de 450 de milioane de lei, în contextul în care în 2015 firma a raportat afaceri de
aproape 218 milioane de lei, potrivit datelor de la Ministerul Finanţelor. Mai multe detalii AICI.

Remus Borza: Vânzarea pe bursă a 15% din Hidroelectrica ar menţine deficitul bugetar pe 2017
sub 3% din PIB
03 aprilie 2017
Deputatul ALDE Remus Borza, care s-a ocupat, din postura de practician coordonator la firma Euro Insol,
de administrarea insolvenței Hidroelectrica, afirmă într-un comunicat de presă al firmei că gestionarea cu
succes a procedurii de reorganizare a producătorului de energie hidro controlat de Ministerul Energiei
contrazice ideea că statul este un prost administrator și susține că din listarea anul acesta pe Bursă a 15%
din acțiunile Hidroelectrica s-ar putea obține la bugetul de stat aproape 1 miliard de euro, ceea ce ar
permite Guvernului Grindeanu, din care face parte și ALDE, să nu depășească în 2017 pragul de deficit
bugetar de 3% din PIB.
Asta ar presupune schimbarea metodologiei de privatizare decise în 2013. Aceasta prevedea majorarea
capitalului social al Hidroelectrica prin emiterea de acțiuni noi reprezentând 15% din capital, banii plătiți
de cumpărătorii acțiunilor urmând să intre în conturile companiei. Acum, Borza sugerează privatizarea
prin vânzarea la BVB a 15% din acțiunile existente ale Hidroelectrica, din pachetul de 80% controlat de
Ministerul Energiei, scenariu în care suma obținută în urma listării ar intra în bugetul de stat, ajutând la
reducerea deficitului. "Fiind închisă procedura insolvenței, se intră în linie dreaptă in procesul de listare a
Hidroelectrica. În condițiile în care Guvernul va schimba metodologia de privatizare, vânzarea de către
statul român a unui pachet de 15% va aduce în trezoreria Ministerului de Finanțe aproape 1 miliard de
euro, sumă ce-i va permite Guvernului să se încadreze în ținta de deficit bugetar de 3%, asumată pentru
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2017", a declarat Remus Borza, citat într-un comunicat al Euro Insol. Pe de altă parte, în decembrie anul
trecut, celălalt acționar al Hidroelectrica, Fondul Proprietatea, a actualizat evaluarea participației sale de
20% din acțiuni la companie, la 3,384 miliarde lei. Valoarea întregii companii Hidroelectrica era, astfel,
estimată la 16,97 miliarde lei, echivalentul a circa 3,73 miliarde euro la cursul valutar oficial din prezent.
În baza acestei estimări, 15% din acțiunile Hidroelectrica ar valora în jur de 560 milioane euro. Mai multe
detalii AICI.

ANRE: Proiect de decizie privind modelul comun de reţea
03 aprilie 2017
ANRE supune consultării publice prezentul proiect de decizie, document elaborat pentru respectarea
cerințelor Regulamentului (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare
privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor privind stabilirea unui model comun de rețea la
nivelul întregii Uniuni, în vederea facilitării comerțului cu energie electrică.
Observaţiile se vor transmite atât prin fax cât şi în format electronic editabil, la adresele de email: gabriela.munteanu@anre.ro si alina.poanta@anre.ro. Termenul final de transmitere a observatiilor
este data de 24.04.2017, inclusiv. Mai multe detalii AICI.

ANRE: Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor
pentru serviciul de sistem, aprobată prin Ordinul 87/2013
03 aprilie 2017
ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de completare si modificare a metodologiei aprobate
prin Ordinul 87/2013 pentru respectarea prevederilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.
123/2012, cu modificările și completările ulterioare, care a fost modificată și completată recent prin Legea
nr. 203/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 892/08.11.2016. Mai multe detalii
AICI.

Liviu Ilaşi, CONPET: “Conducta Constanţa – Trieste ar fi corespunzătoare obiectivelor strategice
ale UE şi NATO”
04 aprilie 2017
Domnul Liviu Ilaşi, directorul general al Conpet, a declarat în cadrul unui interviu că conducerea "Conpet"
consideră esenţială reluarea acţiunilor de promovare în structurile Consiliului European a proiectului de
interconectare între România - Serbia - Croaţia, prin construirea legăturii între Piteşti şi Pancevo, în sistem
bidirecţional, proiectul "mini PEOP", profitând de avantajul existenţei secţiunii Constanţa-Piteşti, ne-a spus
domnul Liviu Ilaşi, directorul general al Conpet, în cadrul unui interviu. Domnia sa apreciază că proiectul
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PEOP (construirea unei conducte Constanţa - Trieste) răspunde obiectivelor strategice ale Uniunii
Europene şi NATO. Întregul interviu poate fi consultat AICI.

ANRE: Comunicat de presă privind completarea Metodologiei de stabiliare a tarifelor applicate
de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali
06 aprilie 2017
Pe data de 5 aprilie 2017, Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat în şedinţă ordinal ANRE nr.
30/2017 privind completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor applicate de furnizorii de ultimă instanţă
clienţilor finali, aprobată prin ordinal ANRE nr. 92/2015. Completarea metodologiei a rezultat ca urmare a
situaţiilor înregistrate în perioada ianuarie-februarie 2017 pe piaţa de energie electrică ce au determinat:
1. Achiziția din Piaţa pentru Ziua Următoare, de către furnizorii de ultimă instanță, a energiei
electrice în vederea completării necesarului de consum pentru clienții finali aflați în portofoliul lor;
2. Preluarea de către furnizorii de ultimă instanță a unui număr semnificativ de locuri de consum
aflate în portofoliul unor furnizori concurențiali.
Completările la Metodologia în vigoare au vizat, în principal, următoarele aspect:
1. Evitarea sau limitarea creșterii de tarife aplicate de către furnizorii de ultimă instanță clienților
finali, prin acordarea posibilității achiziției energiei electrice de pe toate piețele administrate de
Opcom, în cazul suspendării/încetării unor contracte bilaterale încheiate pe PCSU;
2. Minimizarea riscurilor financiare la care sunt expuşi furnizorii de ultimă instanță prin extinderea
limitelor admise de metodologie la stabilirea costurilor justificate cu achiziția energiei electrice
facturate la tarif CPC, în cazul FUI care se confruntă cu situații obiective de suspendare sau
încetare a contractelor încheiate pe PCSU sau acordarea furnizorilor de ultimă instanță a dreptului
de a factura un tarif suplimentar clienților noncasnici preluați în regim de ultimă instanță și care
nu au dreptul la serviciul universal, pentru perioadele în care prețul mediu pe PZU înregistrează
o creștere mai mare de 10% față de prețul mediu pe PCSU.
Prin completările aduse Ordinului ANRE 92/2015 s-au avut în vedere asigurarea corectitudinii acțiunilor și
predictibilității costurilor pentru participanții la piață implicați, reducerea expunerii furnizorilor de ultimă
instanță la volatilitatea preţurilor pieţelor pe termen scurt, precum și minimizarea riscului de creștere a
prețului energiei electrice plătit de clienții finali beneficiari ai serviciului universal. Mai multe detalii AICI.
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ANRE: Anunţ 05/04/2017 – Raportarea activităţii de informare a clienţilor finali de energie
electrică şi gaz natural
06 aprilie 2017
ANUNȚ privind realizarea activităţii de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale de
către titularii de licenţe de furnizare din sectorul energiei electrice şi respectiv al gazelor naturale
În conformitate cu prevederile art.17 din Ordinul preşedintelui ANRE nr. 96/2015, titularii de licenţe
pentru activitatea de furnizare din sectorul energiei electrice şi respectiv al gazelor naturale au obligaţia
să întocmească şi să înainteze ANRE rapoarte privind activitatea de informare a clienţilor finali.
Rapoartele se întocmesc pentru fiecare domeniu de activitate şi se transmit Direcției comunicare,
cooperare și relația cu Parlamentul din cadrul ANRE.
Rapoartele se vor transmite pe suport de hârtie şi în format electronic editat în Word sau Excel, prin email, la adresele anre@anre.ro şi rapinfocons@anre.ro. Mai multe detalii AICI.

Ordonanţă de urgență nr. 24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și
pentru modificarea unor acte normative
06 aprilie 2017
Ordonanța de urgență nr. 24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea
sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea
unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial şi a intrat în vigoare începând cu 31 martie 2017.
Textul OUG poate fi consultat AICI.

Ministerul Economiei promite companiilor petroliere dialog pe timpul elaborării legii
redevenţelor
06 martie 2017
Ministrul Economiei, Mihai Tudose s-a întâlnit miercuri cu delegaţia Asociaţiei Române a Companiilor de
Explorare şi Producţie Petrolieră (ROPEPCA) condusă de Harald Kraft, cu care a discutat despre
redevenţele în domeniul petrolier şi modalităţile de abordare în domeniul noii legi a redevenţelor.
Ministerul Economiei a anunţat că s-a convenit ca, pe timpul elaborării legii redevenţelor, să existe un
dialog în cadrul grupului interministerial constituit la nivelul ministerului, iar ROPEPCA a fost invitată să-şi
transmită punctele de vedere. Noua lege a redevenţelor urmează să înlocuiască actualul sistem de taxare
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a exploatării resurselor de petrol şi gaze, sistem stabilit încă din anul 2004, când a fost privatizată Petrom,
cea mai mare companie petrolieră din ţară.
Redevenţele actuale, pentru exploatări onshore (pe uscat) şi offshore (în largul mării) sunt stabilite la 3,5%13,5% din valoarea producţiei zăcământului, în funcţie de mărimea exploatării, potrivit News.ro.
"Ministerul Economiei a reiterat principiul prin care statul acordă dreptul de explorare-exploatare, ţinând
cont de faptul că nivelul redevenţei exprimă preţul corect pentru exploatarea resurselor şi de necesitatea
de a stabili o clauză de stabilitate a licenţei pe toată durata de valabilitate", arată un comunicat emis
miercuri de minister. Mai multe detalii AICI.

ACUE: Autorităţile trebuie să ia măsuri suplimentare pe piaţa gazelor, pentru ca preţul să fie
accesibil consumatorilor finali
06 aprilie 2017
Autorităţile trebuie să ia mai multe măsuri pe piaţa gazelor, odată cu liberalizarea preţului de producţie
internă, pentru ca tariful să fie accesibil consumatorilor finali, se arată într-un răspuns al Asociaţiei
Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE), transmis la solicitarea AGERPRES.
ACUE a luat la cunoştinţă decizia Guvernului de a lăsa piaţa să decidă pe deplin preţul angro de achiziţie al
gazului din producţia internă pentru populaţie începând cu data de 1 aprilie 2017, spun oficialii
companiilor.
'Platforme de tranzacţionare angro funcţionale şi lichide, cu produse adaptate nevoilor clienţilor, reguli de
funcţionare bine definite, o politică adecvată de înmagazinare, precum şi o schemă de protejare corectă a
consumatorilor cu adevărat vulnerabili, sunt elemente foarte importante pentru asigurarea securităţii
aprovizionării ţării, a unui preţ accesibil al gazelor naturale pentru consumatorii finali şi a unei valori
corecte şi transparente a gazului, reflectate cu acurateţe şi în timp util de către ANRE în preţurile de
furnizare reglementate pentru consumatorii casnici', au spus reprezentanţii companiilor din energie.
Potrivit ACUE, toate aceste măsuri ar trebui implementate cât mai curând posibil, mai ales pentru a pregăti
următoarea iarnă.'În ultimele luni, ACUE a recomandat o dereglementare treptată a preţului producţiei
locale de gaze pentru a se asigura că există suficient timp la dispoziţie ca să fie implementate, în primul
rând, instrumentele şi măsurile necesare pentru a avea o piaţă de gaze cu adevărat funcţională, ceea ce
reprezintă o condiţie prealabilă importantă pentru a evita distorsiunea pieţei în această fază de tranziţie
spre o liberalizare completă', consideră ACUE. Mai multe detalii AICI.

Enel a finalizat tranzacția de preluare a 13,6% din acțiunile E-Distribuție Muntenia și
EnelEnergie Muntenia, pentru 400 milioane lei
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10 aprilie 2017
Enel a finalizat tranzacția pentru preluarea a 13,6% din acțiunile E-Distribuție Muntenia și Enel Energie
Muntenia, pentru suma de circa 400 de milioane de euro, informează compania printr-un comunicat
remis, luni, AGERPRES. "Enel S.p.A. anunță că filiala sa Enel Investment Holding B.V., deținută în totalitate
de către Enel, a finalizat astăzi achiziția de la SAPE S.A. (compania statului român care administrează
deținerile publice în mai multe companii) a unui pachet de circa 13,6% din acțiunile E-Distribuție Muntenia
S.A. și Enel Energie Muntenia S.A. pentru o sumă totală de circa 400 de milioane de euro", se menționează
în comunicat. În urma tranzacției, Enel Investment Holding și-a majorat participațiile în cel două subsidiare
din România la aproximativ 78% din acțiunile fiecărei companii, de la nivelul de 64,4% deținut anterior.
Tranzacția prin care EIH a preluat un pachet suplimentar de 13,6% la E-Distribuție Muntenia S.A. și Enel
Energie Muntenia EEM este o consecință a exercitării de către SAPE a clauzei put option în luna noiembrie
a anului 2012. Odată cu exercitarea clauzei put option, SAPE a cerut un preț de circa 520 de milioane de
euro, care a fost contestat de către EIH. Întrucât nu a fost stabilit un acord asupra prețului acțiunilor, în
2014 SAPE a inițiat o procedură de arbitraj la Camera Internațională de Comerț de la Paris, prin care a
solicitat prețul menționat anterior, precum și dobânzi de circa 60 de milioane de euro.
În decizia din data de 3 februarie 2017, Tribunalul Arbitral a stabilit prețul pachetelor de acțiuni care fac
obiectul clauzei put option la circa 400 de milioane de euro, reducând astfel suma cerută de SAPE cu peste
100 de milioane de euro și respingând solicitarea pentru acordarea de dobânzi. Mai multe detalii AICI.

Arelco Power ar putea intra în faliment după ce ANRE i-a retras licența de furnizor de energie
electrică
10 aprilie 2017
Administratorul judiciar al Arelco Power, unul dintre cei mai mari traderi și furnizori independenți de
energie electrică, intrat în insolvență pe 20 februarie la cererea proprie ca urmare a crizei de pe piața de
electricitate din prima parte a acestui an, a propus instanței de judecată intrarea în faliment a companiei,
argumentând că aceasta nu are nici o șansă de redresare în condițiile în care Autoritatea Națională de
Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) i-a retras luna trecută licența de furnizare de energie electrică,
activitate cu pondere de peste 90% în cifra de afaceri a Arelco Power. Compania, care avea în noiembrie
2016 o cotă de 2,5% din piața concurențială de furnizare de energie electrică, a terminat anul trecut cu un
profit net de 5,4 milioane lei și o cifră de afaceri de peste 804 milioane lei. După doar două luni însă, la
finalul lunii februarie 2017, Arelco Power trecuse pe roșu, cu pierderi de aproape 62 milioane lei. După ce
i-a fost retrasă luna trecută licența de furnizor de energie electrică, Arelco Power a rămas doar cu
activitatea de furnizare de gaze naturale către clienți industriali, asigurând alimentarea a circa 60 de locuri
de consum. Mai multe detalii AICI.
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Romelectro a încheiat 2016 cu un profit brut de 1 milion de euro, la afaceri de 50 milioane euro
10 aprilie 2017
Compania Romelectro, cel mai mare contractor de proiecte complexe de energie din România, a obținut
anul trecut un profit brut de circa 1 milion de euro la o cifră de afaceri de peste 50 milioane euro, potrivit
datelor neauditate prezentate vineri de companie. Pentru acest an, compania din grupul cu același nume
estimează că își va dubla principalii indicatori financiari; Grupul va finaliza în acest an termocentrala
Burullus din Egipt, care are o capacitate totală de 4.800 MW, scrie News.ro. ”Pentru compania Romelectro,
preconizăm că 25% din cifra de afaceri din acest va veni din export. Pentru acest an, compania și propune
consolidarea afacerilor în calitate de contractor general, atât pe piața internă, cât și internațională, și o
dublare a principalilor indicatori financiari”, a declarat vineri directorul general al grupului Romelectro,
Cristian Secoșan, într-o întâlnire cu presa. Mai multe detalii AICI.

ELCEN negociază reluarea importurilor de gaze rusești - compania i-a refuzat facturi de peste
65 milioane dolari intermediarului WIEE AG
11 aprilie 2017
Electrocentrale București (ELCEN), furnizorul de agent termic al RADET, aflat în insolvență, negociază cu
firma intermediară WIEE AG reluarea importurilor de gaze de la gigantul rus de stat Gazprom, după ce a
denunțat contractul cu intermediarul, vechi de 6 ani, în ianuarie anul acesta, din cauza imposibilității de ași onora obligațiile și a presiunii exercitate de WIEE din această perspectivă. O primă întâlnire cu
reprezentanții WIEE AG, firmă controlată indirect chiar de către Gazprom, a fost pe 22 martie. Există și
unele puncte de dezacord dintre cele două părți, care se referă la cantitățile de gaze pe care ELCEN se
poate angaja să le preia și la termenele de decontare a facturilor reprezentând consumuri de gaze naturale
din import.
Contractul cu WIEE AG, semnat în 2010, este de tip take or pay. Asta înseamnă că se convine în avans
asupra cantității și a prețului de vânzare, iar în cazul în care cumpărătorul nu achiziționează întreaga
cantitate prevăzută în contract, de exemplu pentru că are oportunitatea de a beneficia de prețuri mai mici
de la alți furnizori, este obligat să plătească penalități. Din noiembrie anul trecut, firma intermediară a
cerut, în plus, și plata în avans a livrărilor. "În cadrul unei scrisori adresate societății la începutul lunii
noiembrie 2016, WIEE AG a condiționat continuarea furnizării de gaze naturale de plata în avans a
cantităților nominalizate, înainte de livrările de gaze naturale, fapt neacceptat de societate", se
menționează într-un document oficial. Ulterior, intermediarul a și trimis ELCEN facturi de achitat în avans
pentru gazele care urmau să fie livrate până pe 5 ianuarie 2017 inclusiv, în valoare totală de circa 6,6
milioane dolari. Acestea au fost refuzate la plată de către producătorul de energie termică controlat de
statul român. Mai multe detalii AICI.
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Fondul Proprietatea solicită distribuirea a 80 de milioane de lei din rezervele Conpet
10 martie 2017
Transportatorul de ţiţei "Conpet" a realizat anul trecut un profit net de 64,3 milioane lei (14,2 milioane
euro), în creştere cu aproape 2% faţă de anul precedent, în timp ce cifra de afaceri a scăzut uşor, până la
380,5 milioane lei (84,5 milioane euro), arată datele preliminare. Investiţiile realizate anul trecut de
companie s-au ridicat la 57 milioane lei. Acţionarii "Conpet" au aprobat, recent, bugetul de venituri şi
cheltuieli pentru 2017, estimând un profit contabil de 68,95 milioane de lei, în creştere cu 7,2% faţă de
2016.
Compania şi-a bugetat profituri de câte 66,8 milioane de lei pentru 2018, respectiv 2019. Totodată,
compania estimează cheltuieli cu investiţii de 64,26 milioane de lei, în 2017, acestea urmând să crească la
79,3 milioane de lei, în 2018, şi la 77,25, în 2019. Conpet este transportator de ţiţei, controlat în proporţie
de 58,71% de statul român, prin Ministerul Energiei. Mai multe detalii AICI.

INTERNAȚIONAL
Energie eletrică
Eforturi pentru accesul universal la energie
04 martie 2017
Eforturile în desfășurare în lume pentru a asigura accesul tuturor la curent electric până în 2030 și pentru
a produce mai multă energie regenerabilă și eficientă nu sunt la nivelul la care ar trebui să fie, își exprimă
îngrijorarea Banca Mondială într-un raport publicat luni, relatează AFP. „Dacă se dorește să se facă din
accesul la energie curată și necostisitoare o realitate, inițiativa revine leadership-ului politic”, a afirmat
Rachel Kyte, reprezentanta specială pe lângă secretarul general al ONU pentru acțiune în sensul accesului
tuturor la energie, într-un comunicat.
„Veștile date sunt un avertisment către responsabilii planetei pentru ca ei să acționeze de manieră urgentă
și mai hotărâtă pentru a favoriza, în optica obiectivelor noastre, accesul la energie, eficacitatea energetică
și utilizarea energiilor regenerabile”, a adăugat ea. Riccardo Puliti, director al departamentului energie al
Băncii Mondiale, susține că „trebuie să creștem investițiile, să ne angajăm politic și să avem voința de a
adopta noile tehnologii la o scară mai mare”, scrie Agerpres.
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Creșterea numărului de persoane care au acces la electricitate a încetinit în acești ultimi ani. În acest ritm,
apreciază raportul, proporția populației mondiale cu acces la curent electric nu va fi decât de 92% în 2030,
departe de accesul universal. Acesta ar putea fi asigurat dacă investițiile actuale vor fi înmulțite de cinci
ori. Mai multe detalii AICI.

Securitate energetică
Ucraina ar putea suferi o criză profundă a sistemului energetic
10 martie 2017
Două centrale termice ucrainene (CET) și-au suspendat operațiunile, inclusiv una în regiunea Kievului, din
cauza lipsei de antracit și o a treia urma să se închidă, sătpămâna trecută. În prezent, CET-urile din Ucraina
au o rezervă totală de aproape 100.000 de tone de antracit. Yury Korolchuk, un membru al consiliului de
supraveghere al Institutului ucrainean pentru strategii energetice, a declarat publicației on-line Vzglyad că
aceste rezerve ar fi suficiente doar pentru una până la două săptămâni.
Lipsa rezervelor de antracit se datorează blocării livrărilor de cărbune de energie din regiunile ucrainene
estice ale Donbass.La sfârșitul lunii decembrie 2016, un așa-numitul grup de luptători voluntari din Ucraina
a declanșat o blocadă economică și comercială Republicilor autoproclamate de la Donețk (DPR) și Lugansk
(LPR). Blocada a dus la perturbări în transporturile de antracit din teritoriile Donbass, care nu sunt
controlate de Kiev, care au forțat guvernul să introducă o stare de urgență în sectorul energetic, conform
Sputniknews. Între timp, ministrul Energiei din Ucraina, Igor Nasalik, a declarat că suspendarea
operațiunilor celor trei centrale termice nu ar avea ca rezultat probelme în alimentrarea cu energie.„Nu
vor fi pene de curent în Ucraina“, a spus el. Mai multe detalii AICI.

Politică energetică
Consultare publică privind lista Proiectelor de Interes Comun – Noi propuneri în domeniul
petrolului şi smart grids
10 aprilie 2017
Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la o serie de noi proiecte introduse pe lista de
propuneri pentru Proiectele de Interes Comun. Această consultare intră în domeniul infrastructurii
energetice transeuropene şi va fi deschisă în perioada 3 aprilie 2017 – 26 iunie 2017. Orice contribuţie din
partea cetăţenilor, a organizaţiilor sau a autorităţilor public poate fi transmisă prin intermediul unui
formular online. Mai multe detalii despre consultarea publică emisă de Comisia Europeană AICI.
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Vicepreşedintele Comisiei Europene pentru Uniunea Energetică, Maroš Šefčovič a participat la
formulul ‚Energie sustenabilă pentru toţi’ în New York
05 aprilie 2017
Vicepreşedintele Maros Šefčovič a călătorit la New York în perioada 3-4 aprilie pentru a participa la
forumul ‚Energie Sustenabilă pentru toţi’. Vicepreşedintele a deschis evenimentul împreună cu Michael
Bloomberg şi Christiana Figueres, coordonatorii asociaţiei Global Covenant of Mayors pentru Climat şi
Energie. Principalul obiectiv al forumului a fost o analiză asupra modului în care factorii de decizie pot
transforma sistemele de transport şi energie, creând, totodată, noi locuri de muncă şi creştere economică.
În discursul său, Sefčovič a evidenţiat leadershipul Uniunii Europene în procesul de tranziţie către energii
curate şi a reamintit angajamentul Uniunii de a împărtăşi o parte din experienţa şi progresele acumulate
pentru deblocarea potenţialului de cooperare între sectorul privat şi consumatori. Mai multe detalii AICI.

EVENIMENTE

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

EUSEW 2017 - Energy Days - Milestones Towards 100% RES for all Europeans
Stakeholders Meeting Conference & Workshop
23 iunie 2017, Bucureşti, România.
Organizat de Centrul Român al Energiei , în cadrul EUSEW 2017 al Comisiei Europene.
Mai multe detalii AICI.

EURELECTRIC Annual Convention and Conference 2017
19-20 iunie 2017, Estoril, Portugalia
Organizat de EURELECTRIC.
Mai multe detail AICI.
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