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INTERN
Cătălin Stancu, Electrica: “Creşterea preţului energiei indică o piaţă în dezechilibru”
14 iulie 2017

Creşterea însemnată a preţului energiei, din ultima perioadă, semnalizează un dezechilibru în piaţă, a
afirmat, ieri, Cătălin Stancu, directorul general al Electrica S.A, menţionând că în ianuarie şi februarie, pe
Piaţa pentru Ziua Următoare (PZU), preţurile au crescut cu aproximativ 80%, iar în primăvară cu circa 6065%.
Conform declaraţiilor domniei sale, creşterea preţului energiei poate avea două cauze fundamentale,
explicând: "Fundamental, pot fi două cauze pentru care preţul energiei a urcat foarte mult în lunile mai şi
iunie. Pe PZU creşterile sunt de 50% faţă de 2016 şi pot fi determinate fie de o creştere a cererii (dar nu
întâlnim acest lucru în piaţă), fie de faptul că nu se mai ofertează în piaţă (ceea ce s-a întâmplat în iarnă,
când debitul Dunării a atins minimul istoric hidrologic). Industria se aştepta ca situaţia să se normalizeze
din luna martie, lucru care şi începuse să se întâmple, dar trendul nu a continuat".
Totodată, domnul Stancu a mai precizat că, pe fondul faptului că anumiţi producători nu au mai putut
intra în piaţă, pe termen lung, consecinţele vor fi semnificative, întrucât costurile au fost depăşite cu
mult faţă de cele care fuseseră prognozate şi transmise către Autoritatea Naţională de Reglementare în
domeniul Energiei (ANRE). Mai multe detalii AICI.

Ministrul Petcu: Aştept de la conducerea Hidroelectrica să scoată la licitaţie retehnologizarea
pentru Vidraru, de 85 milioane euro
14 iulie 2017
Ministrul Energiei, Toma Petcu, a declarat vineri, în staţiunea Băile Herculane, că este foarte important
ca întreaga echipă de la Hidroelectrica să înţeleagă faptul că este nevoie de o dezvoltare a producţiei, el
adăugând că aşteaptă de la conducerea companiei să scoată la licitaţie cât de curând proiectul de
retehnologizare de la Vidraru, în valoare de 85 de milioane de euro, pentru ca lucrările să poată începe în
cursul acestui an.
‘Pentru mine este foarte important ca întreaga echipă să înţeleagă faptul că este nevoie de dezvoltare.
Hidroelectrica a parcurs o etapă necesară, aceea de restructurare şi de reorganizare. A fost benefică, am
ajuns la rezultatele finaciare pe care le-am dorit, dar de aici încolo ne interesează foarte mult şi partea
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de dezvoltare a producţiei, pentru că produc cea mai ieftină energie, o energie verde, care are beneficii
foarte mari, dincolo de producţia de energie în sine. Cred că această strategie de dezvoltare, nu doar de
retehnologizare şi modernizare, ci şi de deschidere a noi studii şi a noi proiecte pentru extindere, pentru
că avem un bazin hidroenergetic generos, ne oferă potenţialul şi posibilitatea să dezvoltăm, în
continuare, noi proiecte’, a afirmat ministrul Energiei, scrie agerpres.
Toma Petcu susţine că întreaga companie va fi analizată din acest punct de vedere, ocazie cu care va dori
să vadă cât de mult îşi va asuma conducerea aceste proiecte, care va fi viziunea de dezvoltare şi cât de
repede se vor materializa aceste aspecte, printre care se regăsesc şi retehnologizările de la Vidraru. Mai
multe detalii AICI.

Marius VLADU, Director ANRE: Furnizorii trebuie să aibă un comportament adecvat pe piaţă.
Să propună consumatorilor contracte corecte fără clauze echivoce
14 iulie 2017
Interesul companiilor de furnizare pentru extinderea ariei de clienți se face deja simțit, fapt dovedit și de
reacţia rapidă a acestora la modificările apărute în structura cererii ca o consecința directă a procesului
de liberalizare din România, susține Marius Vladu, Directorul Direcției Comunicare, Cooperare și Relația
cu Parlamentul din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE. De
exemplu, la sfârșitul lunii iunie, potrivit datelor afișate de comparatorul de prețuri lansat de Autoritate,
în toate zonele unde sunt furnizori de ultimă instanță, existau 14-15 oferte la prețuri mai mici decât cele
ale furnizorilor de ultimă instanță. De asemenea, potrivit comparatorului, zilele trecute, la nivel de
București, consumatorii casnici de energie electrică aveau la dispoziție pe piața liberă 45 de oferte de
contracte la prețuri mai mici decât cele oferite de furnizorul de ultimă instanță. Într-un interviu acordat
InvesTenergy, Directorul de comunicare al ANRE, Marius Vladu, a prezentat obligațiile furnizorilor de
energie electrică și gaze naturale, inclusiv cele privind protecţia consumatorilor și în ce măsură au fost
îndeplinite pe parcursul anului 2016. Furnizorii trebuie să aibă un comportament adecvat pe piaţă și să
propună consumatorilor contracte corecte, fără clauze echivoce de natură să-i inducă în eroare, a
subliniat Vladu. Mai multe detalii AICI.

ANRE a răspuns comisiilor parlamentare, care au cerut explicaţii pentru lipsa investiţiilor din
sistem
17 iulie 2017
Nerealizarea investiţiilor în Reţeaua Electrică de Transport (RET) scade indicatorii de performanţă a
serviciului de transport al energiei electrice, afirmă Niculaie Havrileţ, preşedintele Autorităţii Naţionale
de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), într-un răspuns transmis senatorului Daniel Cătălin
Zamfir, preşedintele Comisiei economice, industrii şi servicii.
Şeful ANRE a dat o serie de explicaţii în răspunsul său, după ce fusese tras la răspundere de preşedinţii a

ENERGIA LA ZI
Un serviciu oferit de CRE în exclusivitate membrilor săi
Centrul Român al Energiei (CRE)
Strada Sofia nr. 6, Etaj 1, Sector 1, București
office@crenerg.org ; www.crenerg.org

ENERGIA LA ZI – Centrul Român al Energiei
Publicaţia #14/2017
patru comisii parlamentare în legătură cu activitatea autorităţii de reglementare.
Domnul Zamfir ne-a precizat: "Împreună cu alţi trei colegi (Iulian Iancu, Eugen Teodorovici şi Leonardo
Badea, din PSD), am constatat că Raportul de activitate al ANRE pe anul trecut este inacceptabil. Nici
măcar nu au fost remediate deficienţele aferente anului 2015. În consecinţă, nu am aprobat acest raport
şi am transmis ANRE o notă prin care am solicitat, printre altele, să ni se spună de ce nu este respectat
planul de investiţii, pentru că există obligativitatea să se facă investiţii în reţeaua de transport al energiei
electrice, care este extrem de veche".
La întrebările parlamentarilor, ANRE a precizat că elaborează completările şi explicaţiile solicitate, care
vor fi transmise Parlamentului în cel mai scurt timp. În cadrul aces¬tora, va fi expusă şi modalitatea în
care ANRE acţionează pentru asigurarea realizării investiţiilor în reţeaua electrică de transport şi în
reţelele electrice de distribuţie, potrivit documentului transmis, vineri, Comisiei economice din Senat şi
obţinut de ziarul BURSA. Mai multe detalii AICI.

Toma Petcu, Ministerul Energiei: „Hidroelectrica trebuie să devină un jucător pe piaţa de
capital”
17 iulie 2017
„Hidroelectrica trebuie să devină un jucător pe piaţa de capital, a afirmat vineri”, la Porţile de Fier I,
ministrul Energiei, Toma Petcu. De asemenea, acesta a mai menţionat că, în prezent, se analizează dacă
hotărârea veche conţine cele mai bune soluţii de listare sau dacă acestea trebuie schimbate.
Ministrul Energiei a declarat: "Legat de Hidroelectrica avem, ca prioritate, strategia de privatizare.
Compania trebuie să devină transparentă. Este un jucător pe piaţa energetică, dar trebuie să devină un
jucător şi pe piaţa de capital. Analizăm condiţiile, dacă pe hotărârea veche sunt cele mai bune soluţii de
listare sau dacă este cazul să le schimbăm. Vom decide la nivel de Guvern dacă va fi cazul să schimbăm
soluţia de listare (...) şi vom stabili împreună, în Guvern, dacă vom lua această decizie, dar, în mod sigur,
Hidroelectrica trebuie listată la un moment dat"
De asemena, Toma Petcu a precizat că ministerul pe care îl conduce nu şi-a propus un termen pentru listare deoarece, acesta nu ţine doar de Ministerul Energiei, ci şi de Ministerul de Finanţe. Pe de altă parte
Bogdan Badea, preşedintele directoratului Hidroelectrica a precizat, joi, în cadrul evenimentului Trofeul
Energeticianului, desfăşurat la Băile Herculane, că listarea companiei la Bursa de Valori Bucureşti va avea
loc cel târziu în anul 2018. De asemenea, reprezentantul Hidroelectrica a arătat că, procesul de listare a
companiei a fost întârziat de o serie de investiţii făcute înainte de 1990. Mai multe detalii AICI.
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Președintele ANRE: Deocamdată nu luăm în considerare plafonarea tarifelor la energie
17 iulie 2017
Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) nu ia în consideraţie deocamdată propunerea
de plafonare a tarifelor, venită din partea Electrica, întrucât, în prezent, nu există elemente din care să
reiasă că piaţa nu este funcţională, a declarat preşedintele ANRE, Niculae Havrileţ, citat de Agerpres.
El a fost întrebat dacă este nevoie, pe piaţa de energie, de o plafonare a preţurilor după ce, joi, directorul
general al Electrica a afirmat că sunt necesare măsuri de echilibrare a cererii şi a ofertei pe piaţa de
energie, de produse de tip forward sau de plafonarea tarifelor, în condiţiile în care preţul în piaţă a
crescut foarte mult. "Deocamdată nu luăm în considerare această propunere (de plafonare a preţurilor n. r.). Nu avem date privind nefuncţionalitatea pieţei. Considerăm că OPCOM acţionează cu maturitate şi
asigură funcţionarea pieţei", a spus Havrileţ.
Şeful ANRE a arătat că plafonarea preţurilor ar însemna măsuri extreme privind funcţionarea pieţei de
energie, precum suspendarea unor platforme bursiere, suspendarea cuplării pieţei spot a bursei OPCOM
cu pieţele din Ungaria, Cehia şi Slovacia, precum şi stabilirea unor preţuri reglementate, conform Legii
123/2012, legea-cadru a sectorului energetic. "Cel mai greu de stabilit ar fi măsurile de recuperare a
pierderilor cauzate producătorilor", a adăugat preşedintele ANRE. Mai multe detalii AICI.

Scumpirile de pe piaţa energiei provoacă îngrijorări
17 iulie 2017
Cel mai mare furnizor local de energie avertizează, în contextul creşterii alarmante a preţului
kilowattului, că efectele scumpirilor se vor propaga în lanţ în economie şi sugerează ca autorităţile să
intervină ca în cazul RCA, informează România liberă. Consecinţele au apărut deja şi sunt vizibile în
facturile populaţiei, care s-au majorat cu 8% de la 1 iulie. Asta în condiţiile în care furnizorii ceruseră o
majorare de circa 25%.
Potrivit directorului general al companiei Electrica SA, Cătălin Stancu, scumpirea nu acoperă nici acum
costurile înregistrate de Electrica cu achiziţia energiei, iar consecinţele se vor vedea mai ales la sfârşitul
anului şi începutul lui 2018, când Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei - (ANRE)
trebuie să le recunoască din costuri.
Stancu mai susţine că majorarea de pe bursa OPCOM ar trebui să reflecte o majorare a cererii, însă
consumul nu a crescut, iar exporturile sunt similare cu cele din 2016. Mai multe detalii AICI.
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Iulian Iancu: Cheia viitorului în domeniul energetic este energia electrică
17 iulie 2017
Țările din regiune au nevoie de energie electrică, iar cheia viitorului în domeniul energetic este energia
electrică, a declarat vineri președintele Comisiei pentru industrie și servicii din Camera Deputaților, Iulian
Iancu, la un panel din cadrul forumului ''Dialogul partidelor politice China - Țările Europei Centrale și de
Est 2017''.
"Albania, Macedonia, Bosnia, Serbia, Bulgaria, Grecia, Turcia, toate au nevoie de energie electrică,
import de energie. Cu alte cuvinte cheia viitorului în domeniul energetic este energia electrică. Orice
tehnologie care poate pune în evidență producția de energie, în special din surse regenerabile și
eficiență energetică, este câmp deschis în toți Balcanii", a spus Iulian Iancu.
Acesta a afirmat că tehnologia pe care o deține partea chineză în cogenerarea de înaltă eficiență privind
gazele naturale reprezintă oportunitatea de alimentare cu apă caldă și căldură a 118 orașe.
"Noi avem lege în lucru pentru valorificarea biomasei din deșeurile agricole, forestiere și gunoaie. Legea
urmează să fie aprobată în luna septembrie. De asemenea, avem lege aprobată de două luni privind
infrastructura combustibililor alternativi. Și aici mă adresez direct dumneavoastră privind transportul
electric. China deține stațiile de încărcare, China a scos noul tip de autoturism care este realizat din fibră
de carbon și de asemenea cu consumurile cele mai eficiente, deci o piață care în România abia acum se
realizează, iar pentru dumneavoastră trebuie să știți că este o susținere bugetară pentru 6.000 de stații",
a adăugat Iulian Iancu. Mai multe detalii AICI.

Președintele Iohannis a întors în Parlament legea care supraimpozita companiile din sectorul
gazelor
17 iulie 2017
La întoarcerea din vacanță, parlamentarii trebuie să reia dezbaterile privind instituirea impozitului
asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor
naturale. Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a trimis Parlamentului, spre reexaminare, legea
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor
suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale. Cererea de
reexaminare, semnată de șeful statului este adresată Președintelui Senatului, Călin PopescuTăriceanu..“Date fiind rațiunile specifice, cu caracter temporar și extraordinar ale introducerii acestui
impozit, considerăm că reglementarea lui ar trebui să urmeze un caracter temporar. Luând în
considerare importanța deosebită a cadrului de reglementare pentru performanța sectorului de petrol și
gaze, considerăm că este esențială definirea unui cadru fiscal și legislativ predictibil și stabil, propice
creării unor planuri de afaceri pe termen lung, pentru continuarea investițiilor curente și stimularea de
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noi investiții. De asemenea, pentru îndeplinirea obiectivelor de natură socială, considerăm necesar ca
această lege să prevadă un mecanism transparent, în baza principiului echivalării între impozitare și
protecția consumatorului vulnerabil”, se precizează în adresa transmisă de Președintele României. Mai
multe detalii AICI.

BERD ia în calcul să împrumute Transgaz cu aproape 60 milioane euro pentru construcția
BRUA
17 iulie 2017
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) analizează acordarea unui împrumut de
peste 59,38 milioane euro companiei românești Transgaz pentru finanțarea construcției gazoductului
BRUA, care va conecta sistemele de transport de gaze naturale ale României, Bulgariei, Ungariei și
Austriei. Fondurile pe care Transgaz le-ar putea accesa de la BERD, în sumă de 59.385.491 euro, vor fi
utilizate pentru faza 1 a proiectului BRUA, ce prevede construcția pe teritoriul României a unei noi
conducte de gaz, cu o lungime de aproximativ 479 km, și trei noi stații de comprimare, la Jupa, Bibești și
Podișor. Gazoductul va avea o capacitate inițială de 1,75 miliarde metri cubi pe an, ce va crește ulterior
la 4,4 miliarde metri cubi pe an (BRUA faza 2). Mai multe detalii AICI.

Cum arată direcţiile de dezvoltare ale Hidroelectrica în viziunea Ministerului Energiei
18 iulie 2017
Ministrul Energiei, Toma Petcu, a declarat vineri, că este foarte important ca întreaga echipa de la
Hidroelectrica să înţeleagă faptul că este nevoie de o dezvoltare a producţiei, el adăugând că aşteaptă de
la conducerea companiei să scoată la licitaţie cât de curând proiectul de retehnologizare de la Vidraru, în
valoare de 85 de milioane de euro, pentru că lucrările să poată începe în cursul acestui an.
„Pentru mine este foarte important ca întreaga echipă să înţeleagă faptul că este nevoie de dezvoltare.
Hidroelectrica a parcurs o etapa necesară, aceea de restructurare şi de reorganizare. A fost benefică, am
ajuns la rezultatele finaciare pe care le-am dorit, dar de aici încolo ne interesează foarte mult şi partea
de dezvoltare a producţiei, pentru că produc cea mai ieftină energie, o energie verde, care are beneficii
foarte mari, dincolo de producţia de energie în sine. Cred că această strategie de dezvoltare, nu doar de
retehnologizare şi modernizare, ci şi de deschidere a noi studii şi a noi proiecte pentru extindere, pentru
ca avem un bazin hidroenergetic generos, ne oferă potenţialul şi posibilitatea să dezvoltăm, în
continuare, noi proiecte”, a afirmat ministrul Energiei, citat de Agerpres. Mai multe detalii AICI.
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Eficiența energetică la români
18 iulie 2017
Tendințele românilor de cheltuire a banilor, în cazul în care îi au, vizează investiții în creșterea eficienței
energetice a clădirilor, dar nu aceeași măsură ca ungurii. Oricum, sunt ceva mai aplicați decât nemții,
care și-ar cheltui economiile pe mobilă mai frumoasă, sau față de britanici, care ar vrea să-și mărească
spațiul locativ. Oricum, insularii sunt cunoscuți că au case foarte mici, chiar și când este vorba de unele
nou construite.
Potrivit unui sondaj realizat la nivel european de către E.ON, 34% dintre români ar investi respectiva
sumă pe soluţii de reabilitare energetică pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice a locuinţei. „Pe de
altă parte, 16% dintre cei chestionaţi au recunoscut că ar fi mai degrabă tentaţi să îşi schimbe mobilierul
din casă cu unul elegant, în vreme ce 11% şi-ar cumpăra fără să clipească aparatură electronică hightech. Vechea preocupare a românilor de a-şi extinde spaţiul de locuit se regăseşte şi ea în sondajul
menţionat, 10% dintre respondenţi afirmând că fix asta ar face cu banii, în frumoasa ipoteză că ar
dispune de ei”, se mai arată în analiza sondajului. Mai multe detalii AICI.

În 2017, peste 70% din consumul național de gaze s-a tranzacționat prin BRM
18 iulie 2017
Reprezentanții Bursei Române de Mărfuri – BRM anunță o creştere substanțială a volumului de
tranzacţionare în prima jumătate a anului 2017. „Am realizat în primele şase luni la Bursa Română de
Mărfuri peste 44 TW. În total, de la începutul activităţii, am făcut peste 67 TWh. În această jumătate a
anului peste 70% din consumul naţional de gaze s-a tranzacţionat prin BRM fără să existe obligaţie
legală”, a precizat Septimiu Stoica, Președinte BRM, citat de Agerpres.Potrivit datelor BRM, numărul de
clienţi a crescut de la 26 în 2013, la 80 în 2014, la 220 în 2015. În 2016, BRM a avut 290 de clienţi, iar în
2017 numărul lor a ajuns la 314.
După avizarea procedurilor de tranzacţionare de către ANRE, BRM anunță că va lansa, într-o primă
etapă, produse de tip forward şi spot cu servicii de clearing asigurate în parteneriat cu compania Keler
CCP. Se apreciază că, începând cu anul 2018, se va demara tranzacţionarea contractelor futures cu
opţiuni.Reprezentanții BRM s-au declarat optimiști în privința viitorului bursei de gaze. Noul program de
guvernare prevede la capitolul Energie eliminarea monopolurilor, astfel că reprezentanţii Bursei Române
de Mărfuri (BRM) sunt optimişti că nu vor pierde dreptul de a tranzacţiona gaze, a declarat directorul
general al BRM, Gabriel Purice, într-o conferinţă de presă, scrie Agerpres. Mai multe detalii AICI.

ENERGIA LA ZI
Un serviciu oferit de CRE în exclusivitate membrilor săi
Centrul Român al Energiei (CRE)
Strada Sofia nr. 6, Etaj 1, Sector 1, București
office@crenerg.org ; www.crenerg.org

ENERGIA LA ZI – Centrul Român al Energiei
Publicaţia #14/2017

BRM, despre un amendament: Este o naţionalizare, un abuz al statului de drept
18 iulie 2017
Noul program de guvernare prevede la capitolul Energie eliminarea monopolurilor, astfel că
reprezentanţii Bursei Române de Mărfuri (BRM) sunt optimişti că nu vor pierde dreptul de a tranzacţiona
gaze, a declarat, luni, directorul general al BRM, Gabriel Purice, într-o conferinţă de presă.
Acesta s-a referit la amendamentul introdus de Comisia de industrii din Camera Deputaţilor, potrivit
căruia singura bursă licenţiată de tranzacţionare a gazelor va rămâne OPCOM, ceea ce va lăsa BRM fără
dreptul de a tranzacţiona gaze. Decizia va fi luată în sesiunea din toamnă. În prezent, atât BRM, cât şi
OPCOM deţin licenţă de tranzacţionare a gazelor. Mai multe detalii AICI.

Mihai Tudose, după vizita la Chișinău: Angajament ferm
24 iulie 2017
"Este o vizită simbol de angajament ferm în ceea ce priveşte intenţia României faţă de Moldova de
continuare a demersurilor noastre de a susţine drumul (...) Moldovei către Uniunea Europeană,
parcursul proeuropean către Uniunea Europeană. Parcurs care, în ultimii doi ani, s-a dovedit de succes.
Am văzut nişte indicatori de popularitate, dacă vreţi, sau încredere în instituţii ale statului. Acum doi ani
erau toate între 7% şi 10-11% că e vorba de parlament, de guvern, de justiţie. Acum lucrurile s-au
schimbat şi reformele pe care Guvernul Republicii Moldova le-a început şi le desfăşoară în condiţii foarte
bune au dat rezultate", a declarat premierul Mihai Tudose pentru TVR 1, la finalul vizitei pe care a
efectuat-o la Chişinău.
În legătură cu cooperarea bilaterală pe proiecte cu impact economic şi infrastructura critică, premierul a
menţionat că în privinţa finalizării gazoductului Iaşi-Ungheni-Chişinău se au în vedere termene şi etape
clare. Investiţiile la gazoductul dintre România şi Republica Moldova au constituit unul dintre subiectele
abordate în cadrul unei întrevederi pe care premierul MihaiTudose a avut-o vineri la Chişinău cu
omologul său Pavel Filip. Premierul Republicii Moldova şi-a exprimat speranţa că, până la sfârşitul anului
viitor, gazoductul Iaşi - Ungheni - Chişinău va fi finalizat.
De asemenea, cei doi premieri au discutat interconectarea Republicii Moldova la reţeaua de electricitate
a României. La discuţiile de la Chişinău au participat şi directorul general al Transgaz, Ion Sterian, dar şi
cel al Transelectrica, Corina Popescu. Mai multe detalii AICI.
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Consiliul Concurenței analizează plângerile formulate de distribuitorii de energie la adresa
producătorilor
24 iulie 2017
Consiliul Concurenței analizează plângerile formulate de distribuitorii de energie la adresa marilor
producători, care în majoritate sunt companii de stat, după ce la începutul anului prețul energie pe piața
spot a OPCOM a crescut chiar și de câteva ori față de aceeași perioadă a anului trecut, a declarat pentru
News.ro președintele instituției, Bogdan Chirițoiu.; ”Sunt multe suspiciuni care ne vin din partea
distribuitorilor, deci cei care vând electricitatea către consumatori. Ne-au trimis chiar și memorii. Ei se
plâng de faptul că au înregistrat creșteri ale prețului electricității, și că acest lucru le cauzează pierderi.
Suntem foarte atenți la ce spun ei”, a declarat pentru News.ro președintele Consiliului Concurenței,
Bogdan Chirițoiu. El afirmă că autoritatea va analiza aceste memorii și le va discuta cu Autoritatea
Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).
”Credem că problemele pe care le-am avut la începutul anului sunt cauzate, în parte, de faptul că piața
de energie electrică este incompletă. Și suntem de acord cu cei care spun că este nevoie de instrumente
financiare care permit o contractare a energiei pe termen mai lung, astfel încât consumatorii să nu fie
atât de vulnerabili față de fluctuațiile de preț de la o zi la alta”, a adăugat Chirițoiu. Acesta consideră că
bursa OPCOM trebuie sprijinită cu instrumente de tranzacționare, însă nu se poate rezolva de pe o zi pe
alta. ”Probabil au fost și niște erori legate de tipurile de contracte încheiate. Și aici vedem că ANRE a
intervenit și a început să ridice licențe. Deci o problemă se pare că a fost faptul că era prea ușor să faci o
companie de comercializare a energiei, nu era nevoie de multe garanții: făceai un contract, iar dacă
prețurile erau în avantajul tău, te umpleai de bani, iar dacă lucrurile nu mergeau în direcția în care îți
sperai, închideai firma și făceai alta”, a punctat Chirițoiu. Mai multe detalii AICI.

ANRE a elaborat noul Regulament pentru piața de certificate verzi. Din septembrie,
regenerabilii și furnizorii sunt obligați să tranzacționeze pe piețe centralizate anonime a
OPCOM
24 iulie 2017
Piețele centralizate existente în prezent vor fi înlocuite cu piața centralizată spot de certificate verzi și
piața centralizată la termen a contractelor bilaterale de certificate verzi. Din toamnă, regenerabilii și
furnizorii sunt obligați să tranzacționeze certificatele verzi pe o piață centralizată anonimă a OPCOM.
Conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2017 ce modifică Legea
regenerabilelor, “începând cu 1 septembrie 2017, tranzacționarea certificatelor verzi este permisă numai
producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie și operatorilor economici care au
obligația prevăzută în Legea nr. 220/2008, în mod transparent, centralizat și nediscriminatoriu pe piețele
centralizate anonime și/sau pe piața centralizată pentru energia electrică din surse regenerabile
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susținută prin certificate verzi administrate de OPCOM”. Mai multe detalii AICI.

OMV Petrom a vândut parcul eolian Dorobanțu unei firme olandeze pentru 23 milioane euro
24 iulie 2017
După un an jumătate de când și-a anunțat intenția, OMV Petrom, cel mai mare producător de țiței și
gaze din sud-estul Europei, anunță că a semnat contractul de vânzare a OMV Petrom Wind Power SRL –
parcul eolian Dorobanţu- către Transeastern Power B.V., o societate cu răspundere limitată înregistrată
în Olanda, subsidiară deţinută în totalitate de Transeastern Power Trust. Valoarea tranzacției este de 23
milioane euro.
Potrivit unui comunicat transmis de OMV Petrom, finalizarea tranzacției este condiționată de
îndeplinirea condițiilor suspensive uzuale, inclusiv aprobarea Consiliului Concurenței și se estimează că
aceasta va avea loc până la sfârșitul anului curent.
Reprezentanții companiei susțin că “strategia OMV Petrom, ca grup integrat de petrol și gaze, este de a
se concentra asupra activităților de bază. Mai specific, în divizia Downstream Gas se urmăreşte
consolidarea poziției de lider pe piața de gaze, maximizarea beneficiilor modelului de afaceri integrat de
gaze și electricitate şi extinderea regională. Activitatea de producţie energie eoliană nu se înscrie în
direcţiile strategice ale companie”.
Parcul eolian Dorobanțu este localizat în sud-estul României și include 15 turbine Vestas V-90 cu
capacitate de 3 MW fiecare. Capacitatea electrică eoliană totală instalată a României este estimată în
prezent la 3.000 MW, deci parcul Dorobantu are o pondere de circa 1,5%. În 2016, acesta a avut o
producţie netă de electricitate de 0,08 TWh şi a primit 128.000 de certificate verzi, jumătate din ele fiind
eligibile pentru vânzare începând cu 1 ianuarie 2018. Mai multe detalii AICI.

ELCEN, profit de 165 milioane lei în primele 6 luni ale anului
24 iulie 2017

Societatea Electrocentrale București S.A. (ELCEN) anunță, printr-un comunicat, că a înregistrat, în
primele șase luni ale anului 201, un profit brut operațional din activitatea de producere a energiei
electrice și termice în sumă de 165 milioane lei. Prin comparație, în semestrul I al anului 2016, profitul
brut operațional a fost de 90 milioane lei. Compania se află în insolvență din octombrie 2016. Activitățile
de mentenanță (întreținere și reparații) pentru anul 2017 au fost demarate și li s-a asigurat finanțarea
astfel încât instalațiile vor fi pregătite pentru a funcționa optim în condiții de maximă siguranță în iarna
2017-2018, se precizaeză în comunicat.
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Totodată, reprezentanții companiei menționează că Electrocentrale București S.A. a obținut o hotărâre
definitive favorabilă pronunțată de Curtea de Apel București prin care s-a constatat calitatea
de“consumator captiv” a ELCEN în relația cu furnizorul său de gaze naturale SNGN Romgaz Mediaș. În
acest context sunt create condițiile ca Electrocentrale Bucuresti să asigure furnizarea energiei termice
către RADET București în parametrii calitativi solicitați de aceasta din urmă, în beneficiul populației
Municipiului București, în perioada sezonului rece 2017 – 2018. Mai multe detalii AICI.

Furnizorii de gaze naturale, obligaţi să stocheze pentru iarnă 18,6 milioane de MWh
24 iulie 2017
Titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale au obligaţia de a stoca pentru iarnă o cantitate totală
de 18,6 milioane de MWh, se arată într-un document al Autorităţii Naţionale de Reglementare în
domeniul Energiei (ANRE).
Din cantitatea totală, cea mai mare parte, respectiv 8,1 milioane de MWh, va merge către consumul
clienţilor casnici. O cantitate de 7 milioane de MWh este destinată clienţilor non-casnici, iar 3,4 milioane
de MWh vor fi utilizaţi în termocentralele producătoare de agent termic.
Furnizorii sunt obligaţi să constituie stocurile în depozitele subterane până la data de 31 octombrie 2017,
urmând ca aceste cantităţi de gaze să fie utilizate în perioada rece, respectiv în intervalul noiembrie 2017
- martie 2018. Mai multe detalii AICI.

Bulgaria, Grecia, România şi Ungaria îşi vor conecta reţelele de gaze naturale
24 iulie 2017
Companiile de gaze din Bulgaria, Grecia, România şi Ungaria au acceptat să-şi unească reţelele de gaze
pentru a-şi creşte securitatea furnizării în sud-estul Europei, a anunţat joi Ministerul Energiei din
Bulgaria, transmit Reuters şi BTA, preluate de Agerpres.
Operatorii reţelelor de gazoducte Transgaz (România), Bulgartransgaz (Bulgaria), DESFA (Grecia), FGSZ
(Ungaria) şi ICGB – compania responsabilă pentru dezvoltarea, construirea şi operarea Interconectării
Grecia – Bulgaria, au semnat miercuri la Bucureşti un Memorandum de Înţelegere pentru implementarea
Coridorului Vertical de transport al gazelor naturale.
„Părţile au acceptat ca Memorandumul să fie baza pentru viitoarea cooperare, pentru a construi
sistemul necesar de gazoducte care să transporte gazele naturale spre ţările de tranzit şi spre piaţa
europeană, din Grecia prin Bulgaria, România şi Ungaria şi viceversa”, potrivit unui comunicat al
Ministerului Energiei din Bulgaria. Mai multe detalii AICI.
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Ion Lungu, AFEER: Scumpirea energiei pe bursa OPCOM se datorează secetei, populaţia nu va
fi afectată
26 iulie 2017
Cauzele scumpirilor accentuate la energia electrică tranzacţionată prin bursa de profil OPCOM sunt
seceta, vântul slab şi nivelul foarte jos al apelor Dunării, iar populaţia nu va fi afectată, a declarat pentru
Mediafax, Ion Lungu, preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie Electrică.
"În ultima perioadă, vremea a fost secetoasă, iar Dunărea are niveluri undeva la jumătatea debitelor
medii multianuale, lucru care influenţează foarte mult preţul energiei, pentru că este afectată şi
producţia de la Hidroelectrica, şi cea de la Nuclearelectrica. De asemenea, vântul a fost slab, iar energia
din aceste resurse are deja o pondere semnificativă în coşul naţional. Aceste fenomene nu afectează
doar România, ci toate ţările din regiune", a spus Ion Lungu.
Preşedintele AFEER a menţionat că în aceste zile nu au mai apărut – ca în iarnă – furnizori care să-şi
declare incapacitatea de livrare, dar "ponderea energiei verzi este, după unele opinii, prea mare".În plus,
"anul trecut au fost preţuri uşor prea mici, astfel că cele de acum par a fi prea mari prin comparaţie cu
acelea din 2016". Mai multe detalii AICI.

Fondul Proprietatea: „Actualele contracte de mandat ale membrilor CS al Hidroelectrica cresc
riscul unor practici corupte şi abuzive”
24 iulie 2017
Contractele de mandat propuse ale membrilor Consiliului de Supraveghere (CS) al Hidroelectrica cresc
riscul unor potenţiale practici corupte şi abuzive, din cauza faptului că elimină sau reduc substanţial
câteva dintre obligaţiile-cheie ale membrilor Consiliului, care erau prevăzute în contractul anterior,
potrivit unui comunicat de presă al Fondului Proprietatea trimis Redacţiei.
În document se arată: "Fondul Proprietatea îşi exprimă indignarea şi surprinderea cu privire la
amendamentele propuse de Ministerul Energiei la actualele contracte de mandat ale membrilor
Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica. Contractele de mandat propuse cresc în mod evident riscul
unor potenţiale practici corupte şi abuzive, din cauza faptului că elimină sau reduc substanţial câteva
dintre obligaţiile-cheie ale membrilor Consiliului, care erau prevăzute în contractul anterior. Potrivit
noului contract propus, membrii Consiliului nu mai sunt răspunzători pentru respectarea obligaţiilor de
neconcurenţă, conflict de interese, abţinerea de a solicita diverse servicii sau păstrarea confidenţialităţii
informaţiilor obţinute în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica. În opinia
Fondului, acest lucru sporeşte foarte mult riscul de corupţie în cea mai bună companie de energie a

ENERGIA LA ZI
Un serviciu oferit de CRE în exclusivitate membrilor săi
Centrul Român al Energiei (CRE)
Strada Sofia nr. 6, Etaj 1, Sector 1, București
office@crenerg.org ; www.crenerg.org

ENERGIA LA ZI – Centrul Român al Energiei
Publicaţia #14/2017
României, lucru ce i-ar putea afecta performanţele prezente şi viitoare".
Greg Konieczny, CEO şi Manager de Portofoliu al Fondului Proprietatea, a declarat că noul contract de
mandat creează un precedent periculos, permiţând membrilor Consiliului să deţină poziţii în conducerea
sau în consiliile altor companii energetice. Mai multe detalii AICI.

ANRE: Proiect de Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activităţii de
mentenanţă
26 iulie 2017
ANRE supune consultării publice prezentul proiect de ordin, care reprezintă varianta revizuită a
regulamentului aprobat prin Ordinul ANRE nr. 35/2002 și care are ca scop stabilirea obiectivelor,
responsabilităţilor şi cerinţelor pentru desfăşurarea activităţilor de mentenanţă de către titularii de
licenţă din sectorul energiei electrice, precum şi definirea principiilor privind întocmirea și conţinutul
unui program de asigurare a mentenanţei (PAM).
Revizuirea Regulamentului este determinată de necesitatea adaptării acestuia la cadrul de reglementare
și la modificările legislative apărute ulterior anului 2002, precum și stabilirii unor criterii de încadrare a
lucrărilor de mentenanță în categorii.Observaţiile şi propunerile se transmit la ANRE prin fax, la nr. fax:
021.312.43.65. şi în format electronic editabil, pe adresa de e-mail bogdan.ionescu@anre.ro și
gabriela.munteanu@anre.ro, până la data de 31 iulie 2017, inclusiv. Mai multe detalii AICI.

Ministrul Economiei și oficiali ai BERD, discuții despre proiectul BRUA și FSDI
26 iulie 2017
Ministerul Economiei va monitoriza în continuare proiectul Transgaz, companie din portofoliul său,
pentru implementarea coridorului de transport al gazelor naturale – BRUA, a declarat ministrul
Economiei, Mihai Fifor, la întâlnirea cu reprezentanți ai Băncii Europene pentru Reconstrucție și
Dezvoltare (BERD), care a avut loc ieri, 25 iulie, la sediul ministerului. Proiectul BRUA și Fondul Suveran
de Dezvoltare și Investiții – FSDI sunt de interes pentru BERD. Potrivit unui comunicat al ministerului,
BERD a subliniat în mai multe rânduri că este gata să ofere consultanță și finanțare pentru BRUA și
pentru alte proiecte ale Ministerului Economiei și companiilor din portofoliu.
Ministrul Fifor l-a informat pe directorul BERD pentru România, Matteo Patrone, că proiectul de lege a
FSDI a fost lecturat pentru primada data în prima ședință a actualului Guvern și Ministerul Finnațerlor a
preluat gestionarea acestui proiect, care după ce va fi dezbătut de Executiv, va fi aprobat și trimis în
Parlament. Mai multe detalii AICI.
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Comisia Europeană își menține angajamentul față de BRUA
26 iulie 2017
Comisia Europeană își menține angajamentul privind susținerea gazoductului BRUA, considerând că
propunerea Ungariei nu afectează obiectivul general al creării unor rute alternative, însă operatorii de
transport din România, Ungaria și Austria trebuie să modifice rapid conceptul de infrastructură.
„Ne menținem angajamentul față de proiectul gazoductului BRUA care face legătura între România,
Bulgaria, Ungaria și Austria. Odată finalizat, acest gazoduct ar trebui să permită o diversificare a surselor
în statele membre conectate, unul dintre principalele obiective politice ale Uniunii Energetice”, spun
reprezentanții Comisiei.
Potrivit acestora, proiectul BRUA este în interesul regiunii Europei Centrale și de Sud-Est precum și al
Uniunii Europene ca întreg, astfel încât perspectiva unor noi surse interne de gaze naturale, precum cele
din apele teritoriale ale României, să echilibreze creșterea necesarului de importuri al UE. Mai multe
detalii AICI.

Calotă (ANRE): Operatorii de rețea vor aloca 10% din investiții pentru reglementarea
sistemelor de măsurare inteligentă, din 2018
27 iulie 2017
Operatorii de distribuție, de rețea, vor trebui să aloce 10% pentru investiții pentru reglementarea
sistemelor de măsurare inteligentă, de la 1 ianuarie 2018, a declarat, joi, Emil Calotă, vicepreședinte al
Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), într-o conferință de presă.
"Ca să securizăm impactul asupra creșterii componentei CAPEX din tariful de distribuție, în primii 3 ani
de zile, avem propunerea care urmează a fi discutată și aprobată după ce se modifică Legea 123, cu
calendarul, ca 10% din volumul de investiții pe care le fac operatorii de distribuție, de rețea, să fie
dedicat reglementării sistemelor de măsurare inteligentă. Propunerea, pe care personal o susțin, este ca
în septembrie să se modifice în lege calendarul, în Q4 (trimestrul IV n.r.) aprobăm rollout-ul, iar startul să
fie 1 ianuarie 2018. Aici avem nevoie de o predictibilitate apropo de business plan, de fundamentarea
programelor de investiții. Nu poți să vii cu un astfel de program la jumătatea anului sau la 1 septembrie,
pentru că e un program multianual. Vorbim de un program de 10 ani", a spus Calotă.
Oficialul a precizat că ANRE trebuie să se modernizeze, având în vedere că operatorii sunt cu mulți pași
înainte. "ANRE trebuie să facă Go Digital, apropo de modernizarea reglementatorului. Reglementăm
activități și operatori care sunt cu mulți pași înainte. Ai nevoie, având un volum atât de mare de
monitorizare, de prelucrare, de date, de volumul imens de feedback-uri pe care ți le dă piața, să
prelucrezi și să reacționezi, nu să stai ca acum 100 de ani", a menționat vicepreședintele ANRE. Mai
multe detalii AICI.
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Furnizorii de energie acuză producătorii de manipularea preţului, în timp ce ANRE spune că
tarifele sunt corecte
27 iulie 2017
Preţul mare de pe bursa de electricitate împarte în două piaţa de energie. Prezenţi joi la o dezbatere pe
teme energetice, reprezentanţii reglementatorului ANRE şi ai operatorului pieţei OPCOM au spus că
tarifele sunt corecte, la polul opus fiind furnizorii de energie, care au dat vina pe reglementări şi au cerut
intervenţia autorităţilor, transmite AGERPRES. De asemenea, mai mulţi dintre cei prezenţi la dezbatere
au acuzat producătorii de manipularea preţului, prin prisma faptului că producătorii de energie sunt cei
care profită de situaţia actuală. Preţul energiei pe piaţa spot a bursei OPCOM este aproape dublu faţă de
anul trecut, ajungând la 276 de lei pe MWh în medie pentru ziua de joi.

"Poziţia ANRE este că preţurile din acest moment reflectă condiţiile din piaţă. Adică ne confruntăm cu o
situaţie de hidraulicitate foarte redusă care s-a mai întâmplat de câteva ori în decursul timpului, iar
rezultatele au fost aceleaşi, adică o scădere a ofertei de vânzare în general, în piaţă, care s-a reflectat în
special în PZU cu o creştere a preţurilor. Deci creşterea preţurilor este un lucru normal în aceste condiţii.
Această reacţie a pieţei este considerată un lucru pozitiv. Dacă piaţa nu ar reacţiona în aceste condiţii,
atunci am avea o problemă", a declarat Natalia Vlad, director general al Direcţiei Piaţa de Energie din
cadrul ANRE, prezentă la o dezbatere pe această temă. Mai multe detalii AICI.

Guvernul a aprobat confidențial continuarea negocierilor cu China pentru Cernavodă 3-4. O
licitație esențială pentru proiect este momentan blocată
27 iulie 2017
Guvernul a aprobat pe 13 iulie un memorandum confidențial care prevede continuarea negocierilor
asupra documentelor privind dezvoltarea, construirea, operarea și dezafectarea unităților 3 și 4 de la
centrala nucleară de la Cernavodă cu China General Nuclear Power, decizia fiind ca negocierile cu partea
chineză să continue încă 6 luni, termenul curgând de la data la care și AGA Nuclearelectrica, controlată
de Ministerul Energiei și unde principal acționar minoritar este Fondul Proprietatea, va aviza continuarea
discuțiilor.
In aceeași zi, pe 13 iulie, în care a avut loc și o ședință de Guvern, premierul Mihai Tudose s-a întâlnit cu
o delegație oficială din China, condusă de unul dintre cei mai importanți lideri ai Partidului Comunist
Chinez, Liu Yunshan, considerat a fi decidentul numărul 1 din China în materie de ideologie, propagandă
și organizare a Partidului. La întâlnire s-a discutat inclusiv despre proiectul Nuclearelectrica – China
General Nuclear Power, premierul Tudose declarând că "există perspective concrete de colaborare cu
partenerii chinezi pentru construcția reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă". Aceeași sursă relevă că, în
perioada martie – iulie 2017, "au survenit clarificări și analize în vederea identificării opțiunilor și definirii
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parametrilor care pot circumscrie angajamentele posibile ale statului romaân raportat la cerințele China
General Nuclear Power (CGN)". Mai multe detalii AICI.

INTERNAȚIONAL
Gazele la mare căutare
17 iulie 2017
Agenţia Internaţională a Energiei (IEA) a estimat că producţia mondială de gaze naturale va creşte mai
rapid decât producţia de petrol şi cărbune în următorii cinci ani, graţie preţului scăzut şi ofertei
abundente, la care se adaugă o preferinţă în creştere pentru gazele naturale datorită emisiilor de gaze cu
efect de seră mai mici comparativ cu alţi combustibili fosili, informează DPA, preluată de Agerpres.
Potrivit celor mai recente prognoze ale IEA, cererea şi oferta mondială de gaze naturale ar urma să urce
cu 1,6% pe an, până la 3.986 miliarde metri cubi în 2022, uşor peste estimările de anul trecut, care
prognozau o creştere de 1,5% pe an.
Aproape 40% din creşterea cererii ar urma să vină numai din China, stimulată de politicile
guvernamentale destinate îmbunătăţirii calităţii aerului prin utilizarea gazelor naturale în locul
cărbunelui. De asemenea, IEA a citat cazul Marii Britanii, unde politicile de mediu destinate stimulării
tranziţiei de la petrol la gaze vor duce la o creştere cu opt miliarde metri cubi a consumului de gaze.
În rândul producătorilor de gaze naturale, IEA estimează că, în 2022, SUA vor fi responsabile pentru mai
mult de 20% din producţia globală, cu o cantitate de 890 de miliarde de metri cubi.„Revoluţia gazelor de
şist din SUA nu dă semne că ar pierde elan, iar efectele sale sunt amplificate acum de o a doua revoluţie,
a creşterii livrărilor de gaze naturale lichefiate”, a declarat directorul IEA, Fatih Birol. Mai multe detalii
AICI.

OMV preia acţiuni la o companie a Gazprom
17 iulie 2017
O comisie a Guvernului rus, care analizează investiţiile străine, a aprobat tranzacţia referitoare la
preluarea de către grupul energetic austriac OMV a unei participaţii de 24,99% din acţiunile companiei
ruse Severneftegazprom de la firma germană Uniper, a anunţat preşedintele Serviciului Federal
Antimonopol (FAS), Igor Artemyev, informează Itar Tass, preluată de Agerpres. În Severneftegazprom,
Gazprom deţine cele mai multe acţiuni, 40%, urmat de Wintershall (35%), compania la care a fost
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preşedinte Rainer Seele, actualul director general al OMV. Restul acţiunilor au trecut de la Uniper la
OMV.
„Preţul tranzacţiei este de 1,8 miliarde de euro. Achiziţia este făcută de OMV Exploration and
Production, care va achiziţiona mai puţin de 25%, respectiv 24,99%, din acţiunile AO Severneftegazprom,
o companie controlată de Gazprom”, a declarat Igor Artemyev. Acesta a precizat că, şi după finalizarea
tranzacţiei, Gazprom va păstra controlul la această companie, care deţine rezerve de 1.100 miliarde
metri cubi de gaze naturale
În luna martie a acestui an, OMV şi-a anunţat intenţia de a prelua participaţia de 24,99% deţinută de
grupul german Uniper la zăcământul de petrol şi gaze Yuzhno-Russkoye din vestul Siberiei, evaluat la
1,85 miliarde de dolari. Un joint venture între Gazprom (40%) şi companiile germane Wintershall Holding
GmbH (35%) şi Uniper (25%) dezvoltă acest zăcământ. Acordul de achiziţie ar urma să fie semnat până la
finele anului.
De asemenea, în luna decembrie 2016, OMV şi grupul rus Gazprom au semnat un acord de bază privind
schimbul unor active, conform căruia Gazprom va primi o participaţie de 38,5% din acţiunile companiei
OMV (NORGE) AS, o companie concentrată pe explorarea şi producţia de petrol în Norvegia. În schimb,
OMV va primi o participaţie de 24,98% la un proiect destinat dezvoltării blocurilor 4 şi 5 ale formaţiunii
Achimov, parte a zăcământului de petrol, gaz şi condensat Uregoy din Siberia. Mai multe detalii AICI.

"Siemens" pune capăt legăturilor cu Rusia, după mutarea unor turbine în Crimeea
24 iulie 2017
Gigantul industrial german "Siemens" a anunţat, vineri, că se va retrage din compania mixtă rusă
"Interautomatika", după ce patru turbine electrice pe care le-a livrat pentru un proiect din Rusia au fost
mutate, împotriva voinţei sale, în Crimeea, o regiune vizate de sancţiunile Uniunii Europene, informează
Reuters, conform Agerpres.
Sancţiunile impuse de Uniunea Europeană interzic persoanelor fizice şi companiilor europene să
furnizeze Crimeii tehnologie în domeniul electricităţii sau să ia măsuri menite să ocolească aceste
sancţiuni, dat fiind că blocul comunitar consideră că peninsula ucraineană a fost anexată ilegal de Rusia.
"Siemens îşi va vinde în totalitate investiţia minoritară la societatea rusă Interautomatika, care oferă
bunuri şi servicii în domeniul echipamentelor şi sistemelor de control pentru centrale electrice", a
explicat grupul german, într-un comunicat de presă.
Compania germană a precizat că dispune de informaţii credibile potrivit cărora patru turbine electrice
livrate în vara lui 2016 pentru un proiect din peninsula Taman, din sudul Rusiei, au fost modificate local şi
mutate ilicit spre Crimeea, în pofida angajamentelor contractuale. Proiectul Taman se referea la
construirea unei termocentrale în regiunea Krasnodar din Rusia, amplasată de cealaltă parte a Strâmtorii
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Kerci de Crimeea, peninsulă căreia Moscova vrea să-i reducă dependenţa energetică de Ucraina.
Turbinele au fost produse la firma "Siemens Gas Turbine Technologies" LLC, care are sediul la Sankt
Petersburg. Compania este deţinută în proporţie de 65% de grupul german "Siemens" şi utilizează
tehnologia "Siemens". Compania germană şi-a reconfirmat, de asemenea, propunerea de a răscumpăra
aceste turbine şi de a rupe contractul iniţial cu contractorul rus "Technopromexport" (TPE), societate pe
care a acţionat-o în justiţie pentru a suspenda orice noi livrări de echipamente spre Crimeea şi a readuce
turbinele la destinaţia lor iniţială. Construirea de termocentrale este vitală pentru a reduce dependenţa
Crimeii de livrările de energie din Ucraina. Mai multe detalii AICI.

Şeful E.ON: Puterea OPEC este în scădere
24 iulie 2017
Pe măsură ce era combustibililor fosili se apropie de sfârşit, se vor diminua şi conflictele geopolitice
cauzate de setea noastră de petrol, scrie şeful E.ON Johannes Teyssen într-o opinie publicată de
Handelsblatt. Este adevărat că până acum energia s-a aflat de obicei în centrul luptelor pentru putere şi
bogăţie. Însă era combustibililor fosili se apropie încet, dar sigur, de final, iar asta nu din cauza unui
deficit al acestora, ci pentru că energiile regenerabile devin mai competitive şi am atins o altă limită, a
celei până la care atmosfera poate absorbi gaze de seră. În deceniile viitoare, petrolul şi gazele vor conta
din ce în ce mai puţin în jocul geopolitic. OPEC şi membrele sale sunt deja pe deplin conştiente de acest
lucru. Puterea cartelului este în scădere, iar aceasta nu în ultimul rând pentru că un număr în creştere de
ţări se concentrează pe energie regenerabilă. Până la mijlocul acestui secol cel târziu, electricitatea va fi
noul petrol, estimează şeful E.ON. Mai multe detalii AICI.

Curtea Europeană ridică interdicția Gazprom de a accesa suplimentar gazoductul german Opal
26 iulie 2017
Curtea Europeană de Justiție a ridicat interdicția impusă în decembrie Gazprom, la cererea polonezilor
de la PGNiG, de a accesa o capacitate suplimentară a gazoductului german Opal.Curtea consideră că
P)lonia nu are de ce să se teamă în ceea ce privește securitatea energetică, odată cu creșterea debitului
de gaze prin consucta Opal, întrucât dispune de acorduri cu Gazprom până în 2020 și 2022.
Astfel, Gazprom va putea în curând să liciteze pentru o capacitate suplimentară de până la 12,8 miliarde
mc/ an în cadrul conductei ce dispune de un total de 36,5 Bcm / an.Operatorul Opal, OGT, a declarat
vineri, înainte de anunțarea deciziei, că va începe să ofere noi capacități pe platforma de rezervare
Prisma din nou în licitații zilnice, lunare și/ sau trimestriale, dacă și când interdicția va fi ridicată, potrivit
Platts. Mai multe detalii AICI.
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Federaţia Europeană a Traderilor de Energie solicită autorităţilor din Ungaria să prezinte
motivele pentru care nu vor sa ducă BRUA până în Austria
27 iulie 2017
Federaţia Europeană a Traderilor de Energie (EFET) invită operatorul de gaze FGSZ şi autorităţile ungare
să expună motivele întreruperii proiectului BRUA în forma iniţială, se arată într-un comunicat al EFET.
Potrivit reprezentanţilor acestora, industria trebuie să aibă posibilitatea să analizeze dacă se poate găsi o
soluţie care să permită o reluare a proiectului iniţial. Reprezentanţii EFET se declară surprinşi şi îşi
exprimă dezamăgirea faţă de decizia Ungariei.

EFET mai precizează ca operatorul ungar FGSZ şi cel român Transgaz revizuiesc în prezent regulile pentru
un sezon deschis de rezervare de capacitate, la graniţa româno-ungară, fără flux invers din Ungaria în
România. Potrivit EFET, participanţii la piaţă consideră că aceste schimbări pot duce la creşterea
riscurilor legate de angajamentele privind rezervările de capacitate. Mai multe detalii AICI.

Tranzacţia prin care CEFC preia 51% din Rompetrol, aprobată
27 iulie 2017
Grupul KMG International (KMGI), fostul Grup Rompetrol, a anunţat că autorităţile române au aprobat
tranzacţia încheiată la finele anului trecut între acţionarul său unic, compania naţională de petrol şi gaze
din Kazahstan, KazMunayGas (KMG), şi compania chineză China Energy Company Limited (CEFC),
tranzacţie prin care CEFC preia 51% din KMG International. Participarea KMG şi CEFC în noul jointventure KMGI va fi de 49%, respectiv 51%.
„Finalizarea tranzacției va permite stabilirea unei baze solide de cooperare între KMG și CEFC, facilitând
extinderea ulterioară a companiei KMGI în Europa de Est și de Vest, dar și în alte regiuni ale lumii. Acest
joint venture va beneficia de potențialul resurselor energetice din Kazahstan și de resursele financiare
ale Chinei, pentru extinderea activităților în contextul proiectului global “One belt, one road”. Proiectul
reprezintă o oportunitate excepțională pentru KMGI din perspectiva extinderii operațiunilor sale în
Republica Kazahstan, care, la rândul său, va asigura implementarea programelor guvernamentale pentru
atragerea investițiilor”, a declarat Zhanat Tussupbekov, director general al KMG International.
El afirmă că o atenție deosebită va fi acordată proiectelor din România, fiind statul în care Grupului KMGI
deține principalele active. Mai multe detalii AICI.
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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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