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INTERN
Secretarul de stat Tudorache explică de ce ia statul dividende suplimentare de la companiile
energetice: Nu au investit banii pe care i-au strâns „la saltea”
15 septembrie 2017
Companiile de stat se conformează deciziei Guvernului, prin ministerele de resort, și vor distribui, de
urgență, sume mari de bani sub formă de dividende suplimentare. Robert Tudorache, secretar de stat în
Ministerul Energiei, a explicat – în cadrul Conferinței “Beyond Strategy: Oil and Gas Projects in Place”,
organizată de publicația The Diplomat-Bucharest – cum s-a ajuns la această decizie: „Cred că este
momentul să privim în mod diferit lucrurile și chiar să mergem până acolo încât să schimbăm cultura
organizațională în companiile românești. Cred că principiul acela cu ținutul banilor la saltea nu mai este
de actualitate, atât în România, cât mai ales în domeniul energetic. Nu văd cu ce au ajutat companiile în
investițiile pe care le-au făcut până acum. Companiile de stat nu au investit banii pe care i-au strâns până
acum „la saltea”, astfel că distribuirea acestora sub formă de dividende suplimentare le va da societăților
un impuls să investească mai mult din capitalurile proprii”.
Tudorache a subliniat că, în contextul în care companiile nu au făcut investiții și nu s-au dezvoltat, deși au
avut aceste rezerve de bani, s-a luat pe bună dreptate această decizie de a se distribui o parte din rezervele
speciale. “Nu sunt decapitalizate aceste companii, nu au rămas fără bani. Cred că această siguranță că stau
pe o saltea de bani nu a fost benefică și nu cred că ne-a dus într-acolo încât să avem acel ritm de dezvoltare
dorit de toți. Cred că este momentul în care conducerile companiilor din domeniul energetic să pedaleze
foarte tare pe creșterea investițiilor”, a spus secretarul de stat. Mai multe detalii AICI.

CE Oltenia, profit de 250 de milioane de lei în acest an
19 septembrie 2017
În acest an, Complexul Energetic Oltenia poate obţine un profit de 230-250 de milioane de lei. Producţia
de energie electrică va creşte de la 13,2 TWh la circa 15 TWh, a declarat Sorin Boza, directorul general al
companiei, la Târgul de energie AFEER.
„Este primul an pe care CE Oltenia îl va încheia pe profit, după trei ani de pierderi. Estimăm la finele acestui
an un profit de 230-250 de milioane de lei, nu numai din preţul ridicat, ci şi dintr-o serie de acţiuni pe care
CE Oltenia le are în derulare şi le vom continua anul următor, din scăderea costurilor de producţie”, a
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afirmat Boza, prezent la deschiderea Târgului Naţional de Energie, organizat de Asociaţia Furnizorilor de
Energie Electrică din România (AFEER). Mai multe detalii AICI.

Hidroelectrica modernizează hidroagregatul de la Călimăneşti cu 23 milioane lei. Contractul,
adjudecat de Hidroserv, echipamentele vor fi livrate de UCM Reşiţa
19 septembrie 2017
Hidroagregatul de la Călimăneşti va fi modernizat printr-o investiţie de 23,69 de milioane de lei,
a anunţat Hidroelectrica. Contractul a fost adjudecat prin procedura de licitaţie deschisa de SSH
Hidroserv SA Bucureşti, iar investiţia va fi finanţată exclusiv din fondurile de dezvoltare ale
Hidroelectrica. Furnizorul de echipamente desemnat este UCM Reşiţa.
‘Modernizarea de la Călimăneşti este unul dintre primii paşi dintr-o strategie mult mai amplă de
modernizări şi retehnologizări pe care noul directorat al Hidroelectrica şi l-a propus. Astfel de
lucrări au trenat până acum din diverse cauze externe sau din lipsa de decizie managerială, dar
nu mai pot întârzia dacă ne dorim să transpunem în concret ideea de ‘securitate energetică’.
Vreau să precizez că la preluarea mandatului, acum aproximativ două luni, gradul de realizare
pentru capitolul dezvoltare era de 20,33%, iar pentru cel de retehnologizare de doar 4,50%, faţă
de prognozatul din buget. Presăm serios pe acceleraţie să recuperăm întârzierile pe această zonă’,
a declarat preşedintele Directoratului Hidroelectrica, Bogdan Badea, după ce a parafat, marţi,
contractul în valoare de 23,69 de milioane de lei. Mai multe detalii AICI.
ANRE va amenda Electrica şi Enel cu 200.000 de lei pentru fiecare zonă unde sunt consumatori
nealimentaţi
20 septembrie 2017
Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE) va amenda companiile de distribuție din
grupurile Electrica și Enel cu până la 200.000 de lei pentru fiecare zonă unde mai sunt consumatori
nealimentați, în urma furtunii de duminică, a declarat președintele ANRE, Niculae Havrileț.
"Am demarat la Enel și Electrica o acțiune de verificare, să vedem dacă au respectat prevederile legale,
potrivit cărora trebuie să alimenteze toți consumatorii din mediul urban în 48 de ore, iar pe cei din mediul
rural în cel mult 72 de ore de la producerea evenimentului, în cazul unei furtuni deosebite, cum a fost cea
de duminică. Acolo unde nu s-a respectat această prevedere, vom aplica o amendă de până la 200.000 de
lei pentru fiecare zonă care nu este alimentată", a spus Havrileț, potrivit Agerpres.
Potrivit acestuia, având în vedere că mai sunt consumatori nealimentați, atât în cazul Enel, cât și al
Electrica, aceste două companii vor primi penalitățile menționate. Mai multe detalii AICI.
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ANRE verifică dacă distribuitorii de energie au respectat legea
20 septembrie 2017
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) verifică modul în care au fost
respectate prevederile legale de către E-Distribuție Banat și Distribuție Transilvania Nord referitoare la
asigurarea serviciului de distribuție a energiei electrice în zonele afectate de furtuna violentă de duminică,
iar în cazul în care se vor constata nereguli, autoritatea va lua măsurile ce se impun.
„În conformitate cu prevederile Standardului de performanță privind activitatea de distribuție a energiei
electrice, titularii de licențe sunt obligați să raporteze la ANRE situațiile în care sunt afectați peste 5000
clienți, așa cum este și cazul clienților de pe raza E-Distribuție Banat membră a grupului Enel și Distribuție
Transilvania Nord, membră a grupului Electrica. Raportat la atribuțiile și competențele sale, ANRE verifică
modul cum au fost respectate prevederile legale cu privire la asigurarea serviciului de distribuție în zonele
afectate de situația meteorologică deosebită, înregistrată în data de 17.09.2017, de către cei doi titulari
de licențe”, informează oficialii ANRE.
În cazul în care ANRE va constata nerespectarea obligațiilor operatorilor de distribuție, rezultate din
condițiile de valabilitate ale licențelor acordate acestora, autoritatea va lua măsurile ce se impun, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare. Alimentarea cu electricitate a fost reluată în cazul a circa
87% dintre clienții afectați de furtuna extremă din zona Banatului, 91 echipe de intervenție ale EDistribuție Banat și contractorilor aflându-se pe teren la această oră.
Potrivit unui comunicat al companiei Enel România, ca urmare a eforturilor echipelor E-Distribuție Banat
și ale contractorilor, inclusiv în cursul nopții, marți la ora 15:00, a fost reluată alimentarea cu electricitate
pentru un număr estimat de circa 196.000 de clienți. Mai multe detalii AICI.

Factura la curent creşte şi mai mult. Furnizorii nu şi-au asigurat tot curentul pentru populaţie şi
sunt obligaţi să caute energie mai scumpă
20 septembrie 2017
Autorităţile şi operatorul pieţei au declarat că licitaţiile pentru achiziţia de energie electrică pentru
populaţie s-au încheiat cu succes. Însă, cum nu s-a contractat tot, iar pentru vârful de consum furnizorii
nu au reuşit că cumpere nici jumătate din energia necesară, va trebui să cumpere curent scump de pe alte
pieţe. La preţuri mai mari, pe care populaţia la va plăti ulterior, în factură. Prima majorare de preţ va avea
loc la 1 octombrie. Licitaţa pentru energia livrată pe Piaţa Centralizată pentru Serviciul Universal (PCSU) în
al patrulea trimestru al acestui an s-a încheiat cu succes săptămâna trecută, după cum au informat
Operatorul Comercial al Pieţei de Energie (OPCOM) şi apoi ANRE.
Pentru energia livrată în bandă, s-a obţinut un preţ de 230 lei/MWh, cu 5 lei sub preţul maxim dar cu 46%
peste preţul de închidere de la licitaţia organizată pentru ultimul trimestru al anului trecut. Pentru energia
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livrată în orele 7-24, preţul de închidere obţinut acum este de 254 lei/MWh, mai mic cu aproape şase lei
decât preţul maxim, dar cu 43% peste cei 177 lei/MWh de anul trecut, iar pentru vârful cuprins între orele
18-22, preţul de acum este de 267 de lei, cu trei lei sub preţul maxim dar cu 33% mai mult faţă de cei 200
de lei de anul trecut. Mai multe detalii AICI.

RCS&RDS devine tot mai mic pe piaţa de energie, dar acaparează tot mai mulţi clienţi casnici
20 septembrie 2017
Compania telecom, activă şi pe piaţa de energie, şi-a redus cu 40% cantităţile de energie furnizate către
consumatori, dar şi-a crescut cu 43% numărul de clienţi casnici. În al doilea trimestru al anului, RCS&RDS,
care este printre altele şi furnizor de energie electrică prin serviciul Digi Energy, şi-a redus cu 40%
cantităţile de energie furnizate consumatorilor, potrivit datelor companiei. Astfel, dacă în primul trimestru
din 2017 compania furnizase 263 GWh de energie electrică, în al doilea trimestru cantităţile furnizate au
scăzut până la aproape 159 GWh.
În ciuda scăderii cantităţilor de energie electrică furnizată, RCS&RDS a câştigat aproape 15.000 de noi
clienţi casnici în perioada aprilie-iunie. Astfel, dacă la începutul lui martie compania raporta 32.780 de
clienţi casnici (locuri de consum) cărora le furniza energie electrică, la finalul lui iulie, numărul lor ajunsese
la 47.199.
Gigantul telecom pare astfel a-şi urma strategia anunţată pentru piaţa de energie, chiar dacă acest lucru
îl face să devină un jucător mai mic pe această piaţă. Practic, compania preferă să vândă mai puţină
energie, dar să se axeze pe consumatorii casnici, segment pe care vrea să câştige cât mai mult, chiar dacă,
în total, cantităţile furnizate, deci şi marjele de profit, sunt mai mici. Pe cale de consecinţă, numărul de
consumatori noncasnici mici a scăzut, în doar trei luni, cu circa 1.000 (până la 11.802) iar numărul de
consumatori comerciali mari a scăzut şi el la 90, de la 107 la finalul lui martie şi 272 la începutul anului.
Mai multe detalii AICI.

La Târgul de energie AFEER, consumatorii casnici sunt aşteptaţi să negocieze o reducere la
facture de energia sau să-şi schimbe furnizorul
20 septembrie 2017
Târgul de energie AFEER s-a desfăşurat în perioada 19-22 septembrie la Palatul Parlamentului, în cadrul
AFEER. Opt dintre cei mai importanţi furnizori pe piaţa de energie românească. CEZ Vânzare, Complexul
Energetic Oltenia, E.ON, Electrica Furnizare, Enel, Electromganetica, MET şi Tinmar Energy – au fost
prezenți la târg și au răspuns întrebărilor consumatorilor, mai ales a celor casnici, interesați să le cunoască
ofertele și serviciile pe care le oferă. “Fii informat! Alege ce ți se potrivește”, a fost îndemnul AFEER pentru
consumatori, care continuă astfel o campanie de informare demarată în urmă cu 2 ani.
Prezent la deschiderea evenimentului, Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Doru Vișan, a lăudat
inițiativa AFEER de a aduce la cunoștința consumatorilor ultimele noutăți în materie de furnizare de
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energie, dar și de gaze. „Alături de ANRE, Ministerul Energiei este interesat să afle opiniile furnizorilor
privind legislația primară și secundară, ce îmbunătățiri se impun pentru a se asigura siguranța sistemului
energetic și accesul consumatorilor la energie”, a declarat Vișan. „Parcurgem o etapă plină de provocări
pentru furnizori în care concurența și competiția este acerbă la consumatorul final. Din discuțiile pe care
le-am avut cu furnizorii, care au fost cei mai afectați de evoluția prețurilor la energie pe bursă în acest an,
sunt nevoiți să își asume riscuri foarte mari pentru a rămâne în piață”, a afirmat Ion Lungu, Președinte
AFEER. Mai multe detalii AICI.

Transelectrica relansează megalicitația de mentenanță strategică la care și-a respins propria
filială. Valoarea contractului, majorată la 270 milioane lei
20 septembrie 2017
Operatorul sistemului energetic național, Transelectrica, controlat de stat prin Ministerul Economiei cu
peste 58% din acțiuni, a relansat recent o licitație pentru servicii și lucrări strategice la instalațiile din
gestiunea sa pe care o anulase în aprilie după ce constatase că singura ofertă depusă, chiar de către filiala
sa de mentenanță SMART SA, era neconformă cu caietul de sarcini și cu legislația achizițiilor publice și,
deci, inacceptabilă. Licitația fusese lansată inițial în noiembrie anul trecut, Transelectrica intenționând să
încheie un contract pe 3 ani, cu o valoare estimată la circa 244 milioane lei cu tot cu TVA. Acum, valoarea
contractului, a cărui durată a fost menținută la 36 de luni, a fost majorată cu peste 10%, la aproximativ
270 milioane lei, TVA inclusă. Potrivit documentației de atribuire, contractul include trei categorii de
servicii și lucrări. Astfel, Transelectrica vrea servicii și lucrări speciale, cu impact major asupra siguranței în
funcționare a rețelei de transport a energiei, respectiv servicii și lucrări "cu caracter de urgență și bazate
pe tehnologii speciale, unicat, de mare complexitate, care presupun de regulă intervenția cu personal cu
experiență, deținător al autorizărilor/certificărilor necesare și necesită asigurarea unei dotări
corespunzătoare cu materiale, mijloace de transport, utilaje speciale etc". Mai multe detalii AICI.

Sindicatele din energie, sprijinite de BNS, cer intervenţia premierului pentru salvarea Hidroserv.
Bogdan Badea, Hidroelectrica: “Avem soluţii. Nu ne permitem să ne jucăm cu Hidroserv”
22 septembrie 2017
Sindicatele din energie, cu sprijinul Blocului Național Sindical, fac un apel pentru redresarea și salvarea
Hidroserv de la faliment și cer intervenția premierului Mihai Tudose și ministrului Energiei, Toma Petcu.
Într-un comunicat al Federației Naționale a Sindicatelor din Energie – FNSE Univers se precizează că
societatea este în pragul falimentului, de la intrarea în insolvență înregistrând alte pierderi, de aproximativ
10 milioane lei, pe lângă datoriile de cca. 100 milioane lei existente la finele anului 2016.Sindicaliștii susțin
că nu s-au adoptat deloc măsuri de redresare a societății de la intrarea în insolvență și au cerut conducerii
Hidroelectrica să internalizeze activitățile de mentenanță în cadrul companiei mamă, cu argumentul că
prin această măsură s-ar economisi peste 37 milioane lei anual. După mai multe întâlniri administrațiesindicate, conducerea Hidroelectrica a transmis cu privire la solicitarea sindicatului că internalizarea este
,,inoportună în acest moment“. Președintele Directoratului Hidroelectrica, Bogdan Badea, a declarat
recent în cadrul unei conferințe de specialitate, la întrebarea adresată de InvesTenergy, că a cerut
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administratorilor să prezinte, în regim de urgență, programul de restructurare și eficientizare a Hidroserv,
în baza acestuia urmând să se adopte soluțiile adecvate.”Avem soluții. Nu ne permitem să ne jucăm cu
Hidroserv. Este o companie foarte importantă pentru Hidroelectrica, avem nevoie de experienţa şi
expertiza specialiştilor care lucrează în această societate”, a declarat Bogdan Badea. Mai multe detalii AICI.
Noi modificări la OUG 64, în dezbatere la Comisia lui Iancu: Producătorii de gaze, obligaţi să vândă 70%,
nu 100% din cantitatea de gaze pe bursă. Se vrea în continuare o bursă unică de gaze
27 septembrie 2017
Dezbaterile privind modificările pe piața gazelor care se doresc a fi aduse Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.64/2016 au fost reluate la Comisia de Industrii și Servicii din Camera Deputaților, după ce
Plenul Camerei Deputaților a decis, la finele lunii iunie, să retransmită proiectul de lege la Comisie în
vederea redactării unui raport înlocuitor. Temele de maxim interes, care au iscat discuții încinse între
parlamentari și autorități, precum și reacții explozive în piață, sunt: dacă va rămâne o singură bursă angro
de gaze (în prezent, sunt două burse de gaze – la BRM și OPCOM) și dacă vor fi producătorii obligaţi să
tranzacţioneze întreaga cantitate de gaze pe bursă?!
O primă constatare după ședința de ieri a Comisiei, la care au participat Robert Tudorache, Secretar de
Stat Ministerul Energiei și Emil Calotă – Vicepreședinte ANRE: Se merge pe varianta ca producătorii să fie
obligați să tranzacționeze pe bursă 70% din cantitatea de gaze, restul de 30% – contracte bilaterale și se
vrea în continuare o singură bursă licențiată pentru tranzacția de gaze naturale, respectiv OPCOM.
Amendamentul, susținut de președintele Iulian Iancu și marea parte din membrii Comisiei, nu va fi votat
de PNL. Deputatul Virgil Popescu a precizat că susține prevederea din OUG 64, potrivit căreia obligația
producătorilor de a vinde pe bursă este într-un procent de 30% și că militează pentru două burse, nu una.
Și reprezentanții ANRE agreează acum propunerea de tranzacționare pe bursă a unui procent de 70% din
cantitatea de gaze de către producători. Pe lângă tranzacționarea gazelor, ieri la Comisia lui Iancu s-au
dezbătut și alte aspecte pe marginea OUG 64, urmând să se voteze din nou pe articole începând cu ședința
următoare. Mai multe detalii AICI.

Anchetă parlamentară la final de mandate. Șefii ANRE vor da socoteală unei Comisii formată
din 6 parlamentari. Dragnea: Să vedem și noi și tot poporul român cum s-au mărit prețurile la
energie și gaze în ultimii ani
28 septembrie 2017
O comisie parlamentară de anchetă va verifica activitatea Autorității Naționale de Reglementare în
domeniul Energiei – ANRE şi „jocul” preţului la energie din ultima perioadă, potrivit declarațiilor
Preşedintelui PSD, Liviu Dragnea. Camera Deputaților și Senatul au aprobat, în ședință comună,
constituirea Comisiei, din care fac parte următorii parlamentari: Gheorghe Marin, Radu Ștefan Oprea,
Miron Alexandru Smarandache, Marius Bota, Dumitru Chiriță, Iulian Iancu și Laurențiu Nistor.
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Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea: Ce am constatat eu e că vine iarna și, pentru că
se apropie sfârșitul mandatului unor șefi de la ANRE, au zis să mai dea un tun și să mai mărească
prețurile la energie și la gaze. Bineînțeles informația a fost — PSD mărește prețurile la energie și
la gaze. Cu atât mai mult se justifică această comisie de anchetă pe ce s-a întâmplat la ANRE, ca
să vedem și noi și tot poporul român cum s-au mărit prețurile în ultimii ani de către ANRE și ce
fundamentări au stat, în afară de interesul imediat al unor companii care furnizează energie
electrică. Mai multe detalii AICI.

INTERNAȚIONAL
Comisia Europeană a dezvoltat o aplicaţie web ce măsoară progresul Uniunii Energetice
15 septembrie 2017
Comisia Europeană a creat o aplicaţie web ce înregistrează progresul Uniunii Energetice. Aplicaţia măsoară
progresul înregistrat în atingerea celor cinci obiective ale Uniunii Energetice: securitate energetică,
solidaritate şi încredere; o piaţă energetică europeană complet integrată; eficienţă energetică; reducerea
emisiilor de carbon; cercetare, inovaţie şi competivitate crescută. Instrumentul online măsoară emisiile de
gaze cu efect de seră, consumul de energie, procentul de energie regenerabilă, intensitatea energiei,
gradul de dependenţă de importuri, investiţii în cercetare şi inovaţii. Mai multe detalii AICI.

Comisia Europeană – Comunicat de presă
Starea Uniunii 2017 - Strategia privind politica industrială: investiţiile într-o industrie
inteligentă, inovatoare şi durabilă
18 septembrie 2017
La 13 septembrie, în discursul său anual privind starea Uniunii, președintele Jean-Claude Juncker a
declarat: „Vreau ca industria noastră să devină mai puternică și mai competitivă. Noua Strategie privind
politica industrială pe care o prezentăm astăzi va ajuta industriile noastre să se mențină sau să se plaseze
pe poziții de lider la nivel mondial în materie de inovare, digitizare și decarbonizare.”
Strategia reînnoită a UE privind politica industrială reunește în cadrul unei strategii industriale
cuprinzătoare toate inițiativele orizontale și sectoriale, atât pe cele noi, cât și pe cele deja lansate. Strategia
clarifică, de asemenea, sarcinile care vor reveni tuturor actorilor implicați și prezintă forumurile – Ziua
Industriei, eveniment anual a cărui primă ediție a avut loc în februarie 2017, și o masă rotundă la nivel
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înalt a sectorului industrial – care vor permite mai ales întreprinderilor din sector și societății civile să
direcționeze acțiunile viitoare în cadrul politicii industriale.
Vicepreședintele pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, Jyrki Katainen, a declarat:
„Adoptând evoluțiile tehnologice, transformând investițiile în cercetare în idei de afaceri inovatoare și
promovând în continuare economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon și economia circulară, vom
deschide calea către o industrie inteligentă, inovatoare și durabilă în Europa.”
Elżbieta Bieńkowska, comisarul pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, a adăugat:
„Multe dintre industriile europene se află la un punct de răscruce. Astăzi, politica industrială înseamnă a
crea condițiile pentru ca industriile noastre să contribuie în continuare la asigurarea creșterii economice
durabile și la crearea de locuri de muncă pentru regiunile și cetățenii noștri.”
Printre principalele elemente ale Strategiei UE privind politica industrială se numără:










un pachet cuprinzător de consolidare a securității cibernetice în domeniul industrial.Pachetul
prevede crearea unui centru european de cercetare și competențe în materie de securitate
cibernetică, care are scopul de a sprijini dezvoltarea capacităților tehnologice și industriale în
sectorul securității cibernetice, precum și a unui sistem de certificare la nivelul UE pentru produse
și servicii, recunoscut în toate statele membre (adoptat la 13 septembrie 2017);
o propunere de regulament privind fluxul liber al datelor fără caracter personal, care va permite
fluxul transfrontalier liber al datelor, contribuind la modernizarea industriei și la crearea unui
veritabil spațiu european comun al datelor (adoptată la 13 septembrie 2017);
o nouă serie de măsuri privind economia circulară, inclusiv o strategie privind materialele plastice
și măsuri de îmbunătățire a producției de resurse biologice regenerabile și a conversiei acestor
resurse în bioproduse și bioenergie (toamna anului 2017);
o serie de inițiative care vizează modernizarea cadrului privind drepturile de proprietate
intelectuală, printre care un raport privind funcționarea Directivei privind respectarea drepturilor
de proprietate intelectuală și o comunicare privind un cadru european echilibrat, clar și previzibil
de acordare a licențelor pentru brevetele esențiale pentru standarde (toamna anului 2017);
o inițiativă de îmbunătățire a modului de funcționare a procedurilor de achiziții publice în UE,
inclusiv un mecanism cu participare facultativă care să aducă mai multă claritate și să ofere
îndrumare autorităților care planifică mari proiecte de infrastructură (toamna anului 2017);
extinderea agendei pentru competențe la noi sectoare-cheie ale industriei, ca de exemplu
construcțiile, siderurgia, hârtia, tehnologiile ecologice și energia din surse regenerabile,
producția și transportul maritim (toamna anului 2017);
o strategie privind finanțele sustenabile, care să direcționeze mai bine fluxurile de capital privat
către investiții mai sustenabile (la începutul anului 2018);
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inițiative privind o politică comercială echilibrată și progresistă și un cadru european pentru
examinarea investițiilor străine directe care pot reprezenta o amenințare la adresa securității sau
a ordinii publice (adoptate la 13 septembrie 2017);
o listă revizuită a materiilor prime critice, Comisia contribuind în continuare la asigurarea unei
aprovizionări sigure, durabile și la prețuri accesibile pentru industria prelucrătoare din UE
(adoptată la 13 septembrie 2017);
noi propuneri pentru o mobilitate curată, competitivă și conectată, inclusiv norme mai stricte
privind emisiile de CO2 pentru automobile și camionete, un plan de acțiune privind infrastructura
pentru combustibilii alternativi care să sprijine implementarea infrastructurii de încărcare a
vehiculelor electrice, precum și acțiuni de promovare a conducerii autonome (toamna anului
2017).

Punerea în aplicare a acestei strategii cuprinzătoare este o responsabilitate comună. Reușita sa depinde
de eforturile depuse de instituțiile UE, de statele membre și de regiuni, de cooperarea dintre acestea și,
mai ales, de rolul activ al actorilor din sectorul industrial.
Context
Industria europeană este puternică și și-a păstrat o poziție de lider pe piețele mondiale în multe sectoare.
Industria reprezintă două treimi din exporturile UE și asigură locuri de muncă pentru 32 de milioane de
persoane, 1,5 milioane din aceste locuri de muncă fiind create începând din 2013. Însă pentru a-și păstra
și a-și consolida avantajul competitiv, UE trebuie să facă eforturi de modernizare importante. De aceea,
industria este în centrul priorităților politice ale Comisiei. Toate politicile Comisiei vizează crearea
condițiilor necesare pentru ca sectorul industrial să poată genera locuri de muncă și să stimuleze
competitivitatea Europei, să promoveze investițiile și inovarea în tehnologiile curate și în tehnologiile
digitale, precum și să apere regiunile și lucrătorii din Europa care sunt cei mai afectați de evoluțiile
industriale.
Noile tehnologii de producție schimbă peisajul industrial al Europei și au un rol tot mai important în
definirea capacității întreprinderilor europene de a concura la nivel mondial. Acestea vor crea locuri de
muncă prin diverse canale, iar tehnologiile care asigură o mai mare productivitate pot aduce beneficii
economiei în sens larg. De asemenea, aceste tehnologii pot avea un impact mai profund asupra naturii și
disponibilității locurilor de muncă. Viitorul industriei europene va depinde de capacitatea sa de adaptare
și de inovare continuă prin realizarea de investiții în noile tehnologii și prin integrarea mutațiilor provocate
de digitizarea sporită și de tranziția către economia circulară și cu emisii scăzute de dioxid de carbon. În
același timp, concurența la nivel mondial este mai intensă decât înainte, iar beneficiile globalizării și ale
progreselor tehnologice sunt distribuite inegal între societățile noastre. Comisia Juncker dorește să
abordeze această problemă.
Orientările politice ale președintelui Juncker au evidențiat importanța unei industrii puternice și înalt
performante pentru viitorul economiei europene. Crearea de locuri de muncă și creșterea economică prin
intermediul inovării și al investițiilor se află de atunci în centrul inițiativelor-cheie ale Comisiei. Planul
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Juncker (Planul de investiții pentru Europa ) și uniunea piețelor de capital contribuie la mobilizarea
resurselor pentru a stimula redresarea economică; sprijinul UE pentru inovare ajută industria și IMM-urile,
mai ales, să își valorifice punctele forte; Europa este vârful de lance al eforturilor globale de promovare a
unei economii circulare și cu emisii scăzute de dioxid de carbon prin inițiativele sale privind economia
circulară, energia curată și economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon; tehnologiile generice esențiale
ajută sectorul industrial să concureze la nivel mondial; Strategia privind piața unică digitală, care însoțește
Strategia privind digitizarea industriei, și Planul de acțiune privind 5G în Europa ajută întreprinderile să
profite de noile evoluții și contribuie la crearea unei economii a datelor care funcționează în mod adecvat;
Strategia privind piața unică facilitează accesul industriei la o piață de 500 de milioane de consumatori și
conectarea industriei la lanțuri valorice fără bariere vamale sau tehnice, iar Noua agendă pentru
competențe în Europa contribuie la mai buna pregătire a persoanelor din sectorul industriei.
Aceste politici orizontale care vizează toate sectoarele industriale sunt completate de o serie de politici
specifice care abordează sectoare strategice, și anume Strategia spațială, care urmărește consolidarea în
continuare a sectorului spațial solid și competitiv al Europei, propunerea de creare a Fondului european
de apărare, care va avea un rol de catalizator pentru o industrie a apărării europene competitive și
inovatoare, o gamă largă de inițiative privind o industrie a autovehiculelor curată, durabilă și competitivă
(printre care inițiativa Europa în mișcare, acțiunile de reducere a poluării aerului cauzată de autoturisme
și acțiunea GEAR2030), precum și Comunicarea privind industria siderurgică, care urmărește să asigure că
industria siderurgică a Europei poate concura în mod echitabil pe piețele mondiale. Mai multe detalii AICI.

EVENIMENTE
16+1 Energy Fair and Conference
8-10 noiembrie 2017, Bucureşti, România
Organizat de Centrul pentru Dialog şi Cooperare în Domeniul Energiei
Sustinut de Ministerul Energiei si Ministerul Afacerilor Externe
Mai multe detalii in scurt timp.
The 16th Energy Investment and Regulation Conference
25-26 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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Energy Market design: keep all doors open to innovation
6 octombrie 2017, Bruxelles, Belgia
Organizat de European Energy Forum.
Mai multe detalii AICI.

Europe’s Climate and Energy Summit
17 octombrie 2017, Bruxelles, Belgia
Organizat de Asociaţia Friends of Europe.
Mai multe detalii AICI.
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