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                  INTERN

 

 

Va invit să contribuiți activ la conținutul acestui
raport lunar, care va fi o sursă relevantă de

informații despre sectorul energetic!

NEWSLETTER 
Consultati informatii relevante, la nivel national si European, stiri si evenimente din domeniul energiei!

CORNELIU BODEA
PRESEDINTE

Comisia Europeana a primit din partea Romaniei Planul Oficial de Redresare si Rezilienta: Acest plan stabilește

reformele și proiectele de investiții publice pe care România intenționează să le pună în aplicare cu sprijinul

Mecanismului de redresare și reziliență. În cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, România a solicitat

granturi în valoare de 14,3 miliarde EUR și împrumuturi în valoare de 15 miliarde EUR. Planul se bazează pe

următorii șase piloni: tranziția verde, transformarea digitală, creșterea inteligentă, coeziunea socială și

teritorială, sănătatea și reziliența și politicile pentru generația următoare. Planul include măsuri privind

transportul durabil, educația, sănătatea, renovarea clădirilor și digitalizarea administrației publice. Proiectele din

plan acoperă întreaga durată de viață a Mecanismului de redresare și reziliență, până în 2026, vizând toate cele

șapte domenii emblematice europene. Proiectele din plan acoperă întreaga durată de viață a Mecanismului de

redresare și reziliență, până în 2026. (mai mult)

Fondul de Investitii in energie Kazah-Roman incepe constructia noii centrale de cogenerare de la Petromidia:

Fondul de Investiţii în Energie Kazah-Român (FIEKR) începe construcţia centralei de cogenerare de pe platforma

Petromidia, o investiţie de circa 148 milioane USD. Termenul estimat pentru punerea în funcţiune a noii

centrale este finele lunii iulie 2023.  (mai mult)
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Transelectrica investeste peste 270 de milioane de lei pentru consolidarea rețelei din zona Moldovei: În contextul

tranziției energetice și al integrării în Sistemul Electroenergetic Național a energiei produse din surse

regenerabile, CNTEE Transelectrica SA derulează investiții masive pentru consolidarea Rețelei Electrice Transport

și adaptarea acesteia pentru atingerea obiectivelor europene. O axă importantă a acestei strategii investiționale

este întărirea infrastructurii energetice din zona Moldovei, care contribuie la evacuarea energiei regenerabile din

Dobrogea. În prezent, în această parte a țării, se află în proces de modernizare și retehnologizare stații

importante precum: Stâlpu, Focșani Vest, Smârdan, Munteni, Bacău Sud și Roman Nord, investiții însumate de

peste 270 de milioane de lei. (mai mult)

Transelectrica a construit primul poligon de testare si antrenament pentru lucrul sub tensiune din Romania:

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA a finalizat lucrările de construire a

poligonului de antrenament și testare LST (Lucru sub Tensiune), la Sibiu, primul de acest tip din România.

Poligonul echipat pentru tehnologiile LST este pregătit pentru instruiri practice. Acesta face parte dintr-o investiție

amplă a Companiei, demarată în 2017, cu o valoare totală de 5,7 milioane de lei, care presupune operaționalizarea

Centrului de Cercetare și Dezvoltare Tehnologii de Lucru sub Tensiune și Intervenție Rapidă în SEN. Toate

facilitățile Centrului de la Sibiu vor fi date în folosință în partea a doua a anului 2022. (mai mult)

ANRE comunica nivelul total de investitii efectuat in anul 2020 in sistemele de transport si distributie a gazelor

naturale: Pentru anul 2020 se vor efectua investiţii totale în sistemele de transport și de distribuție a gazelor

naturale în valoare de 2,274 miliarde lei. (mai mult)

Ministerul Energiei a publicat proiectul de Hotarare de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.

1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze

cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de

investiţii. (mai mult)

Ministerul Energiei, prin intermediul Directiei Eficienta Energetica, participa la proiectul “Enhancing the

Implementation and Monitoring and Verification practices of Energy Saving Policies (ENSMOV)” under Article 7 of

the Energy Efficiency Directive, in calitate de partener in cadrul programului Orizont 2020. Scopul principal al

proiectului ENSMOV este de a facilita și extinde ponderea cunoștințelor și experienței printre Statele Membre, în

privința implementării de politici sub incidența Articolului 7 al Directivei privind Eficiența Energetică (Directiva

2012/27/UE). (mai mult)

Autoritatea pentru Digitalizarea României a avizat documentația de achiziție din cadrul proiectului ANRE:

”Dezvoltarea capacității instituționale a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru

simplificarea procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică și de gaze naturale”. (mai mult)

ANRE a publicat valoarea totala a investitiilor in sistemele de transport si distributie a gazelor naturale pentru

anul 2021: În vederea îndeplinirii obligațiilor ce le revin în conformitate cu prevederile legale, operatorul de

transport și de sistem și operatorii de distribuție a gazelor naturale au transmis, iar ANRE a aprobat, planurile

anuale de investiții pentru anul 2021 în valoare totală de 1,3 miliarde lei, care cuprind lucrările ce au ca scop

îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă a serviciului, a siguranței în funcţionare, a eficienţei energetice a

sistemelor, precum și reducerea costurilor de operare şi mentenanţă. Având în vedere noile obligații legale,

pentru anul 2021, operatorii au prevăzut suplimentar față de planul anual de investiții inițial întocmit sume

destinate realizării lucrărilor de extindere și racordare în valoare totală, până la această dată, de peste 365

milioane lei, ceea ce reprezintă o suplimentare cu cca. 26% a efortului investițional anual. (mai mult)
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                  EXTERN

ANRE reduce impactul costurilor cu dezechilibrele asupra pretului final

al energiei: Ordinul 26/2021 prevede ca durata contractelor de furnizare

a energiei electrice pe termen lung se modifica de la un an la o

perioada mai mare sau egala cu o luna. (mai mult)

 

 

Raportul de piata OPCOM pentru luna aprilie 2021. (mai mult)

 

 

Comisia Europeana a publicat previziunile economice din primavara 2021: economia

UE va crește cu 4,2 % în 2021 și cu 4,4 % în 2022. Se preconizează că economia zonei

euro va crește cu 4,3 % anul acesta și cu 4,4 % anul viitor. Se preconizează că

investițiile publice, ca procent din PIB, vor atinge cel mai înalt nivel din ultimii zece

ani în 2022. Acest lucru va fi susținut de Mecanismul de redresare și reziliență (RRF),

instrumentul-cheie aflat în centrul NextGenerationEU. (mai mult)

Comisia Europeana a aprobat schema de ajutor in valoare de 22,5

miliarde EURO privind dezvoltarea tehnologiei eoliene off-shore in

Polonia; (mai mult)

Emisiile de gaze cu efect de sera (GES) a operatorilor aflati sub

incidenta Sistemului UE de Comercializare a Emisiilor (EU ETS) au

scazut cu 13,3% in anul 2020 comparativ cu anul 2019: Sectorul

energetic European a inregistrat o reducere a emisiilor de GES cu

14,9%, in urma consumului redus de energie si a inlocuirii

carbunelui cu gaze naturale, cea mai abrupta diminuare, de 64,1%,

fiind inregistrata de sectorul aviatiei.

Monitorul Oficial a publicat Ordonanta de Urgenta privind modificarea

si completarea unor acte normative in domeniul achizitiilor publice:

Modificarile vizeaza redefinirea anumitor reguli generale de participare

la procedurile de atribuire, pentru securizarea proiectelor strategice si

a investitiilor publice de importanta majora pentru Romania. (mai mult)

MALAK  EL  HALAB I

Spuneti-ne parerea dumneavoastra. Secretariatul Asociatiei
Centrul Roman al Energiei monitorizeaza permanent piata de energie din Romania,
dar si la nivel European. Daca doriti sa aflati detalii specifice privind
modificari legislative sau orice alte detalii de interes privind piata de
energie, sau doriti sa comunicati informatii relevante privind activitatea
companiei pe care o reprezentati, ne puteti contacta direct la adresa de email:

OFFICE@CRENERG.ORG

Asociatia Centrul Roman al Energiei
Bulevardul Mircea Eliade nr.2, Sector 1, Bucuresti

Tel: +40 723735140
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