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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

Ministerul Energiei a publicat proiectul de Ordonanta de Urgenta privind reglementarea unor masuri fiscal-

bugetare si stabilirea schemei de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru

sezonul rece 2021-2022 (mai mult).

Ministerul Energiei a publicat proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii

energiei Electrice si Gazelor Naturale nr. 123/2012, precum si modificarea Legii pentru stabilirea sistemului de

promovare a producerii energiei din surse regenerabile nr. 220/2008 (mai mult).

Ministerul Energiei a publicat proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 121/2014 privind

eficienta energetica (mai mult).

Ministerul Energiei a transmis Bancii Europene pentru Investitii lista de proiecte propuse pentru finantare din

Fondul de Modernizare: cele 9 propuneri de proiecte reprezinta o investitie totala de peste 693 milioane EURO,

din care 492 milioane EURO au fost solicitati din Fondul de Modernizare (mai mult).

Camera Deputatilor a adoptat Legea privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul

vulnerabil de energie (mai mult).
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MALAK  EL  HALAB I

Comisia Europeana sustine Planul National de Redresare si Rezilienta: Comisia

Europeană a adoptat in data de 27 septembrie evaluarea pozitivă a Planului de

redresare și reziliență al României, care va putea primi, astfel, din partea UE granturi în

valoare de 14,2 miliarde EUR și împrumuturi în valoare de 14,9 miliarde EUR în cadrul

Mecanismului de redresare și reziliență (MRR). Această finanțare va sprijini

implementarea măsurilor esențiale în materie de investiții și reforme cuprinse în Planul

de redresare și reziliență al României și va contribui în mod crucial la ieșirea României

mai puternică din pandemia de COVID-19 (mai mult)

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a publicat datele actualizate, pe proiecte județene sau proiecte

intrajudețene și naționale, cu toate contractele semnate din toate Programele Operaționale 2014-2020, până la

data de 31.06.2021: Seturile de date cu toate proiectele județene și intrajudețene sau naționale cuprind

informații defalcate pe: stadiu implementare, contribuție fonduri UE, contribuție buget național, contribuție

beneficiar, cheltuieli neeligibile etc. (mai mult).

ANRE publica proiectul de Ordin pentru modificarea si completarea standardului de

performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice, aprobat prin ordinul

presedintelui ANRE nr. 46/2021 (mai mult).

ANRE publica proiectul de Ordin privind aprobarea standardului de performanta pentru

serviciul de distributie a gazelor naturale – faza 2 (mai mult).

Raportul de piata OPCOM pentru luna august 2021. 

Intrebari si raspunsuri privind evaluarea pozitiva de catre Comisia Europeana a PNRR (mai mult)

Comisia Europeana pregateste emiterea de obligatiuni verzi Next Generation EU in valoare de 250 milioane EURO:

Cadrul le garantează investitorilor în aceste obligațiuni că fondurile mobilizate vor fi alocate unor proiecte verzi și că

vor avea la dispoziție rapoarte ale Comisiei cu privire la impactul acestora asupra mediului. Etapa adoptării cadrului

fiind încheiată, Comisia va putea lansa în curând prima sa emisiune de obligațiuni verzi în luna octombrie, sub

rezerva condițiilor de pe piață (mai mult).

Comisia Europeana anunta 3 pacte in domeniul energiei in contextul dialogului la nivel inalt al ONU de la New York:

În cadrul dialogului la nivel înalt al ONU privind energia desfășurat în această săptămână la New York,

vicepreședintele executiv pentru Pactul verde european Frans Timmermans și comisarul pentru energie Kadri

Simson au prezentat trei pacte în domeniul energiei, în parteneriat cu Agenția Internațională a Energiei și cu Agenția

Internațională pentru Energie Regenerabilă. Cele trei pacte ale ONU pe care le-a anunțat Comisia vor contribui la

mobilizarea investițiilor necesare pentru realizarea accesului universal la energie și pentru accelerarea tranziției

către energia nepoluantă pretutindeni pe glob. Primul pact vizeaza un proiect nou desfășurat împreună cu Agenția

Internațională a Energiei (AIE) care va pregăti foi de parcurs în domeniul energiei pentru atingerea nivelului zero al

emisiilor de dioxid de carbon, destinate țărilor dependente de cărbune. Al doilea pact vizeaza cooperarea cu Agenția

Internațională pentru Energie Regenerabilă (IRENA) în vederea pregătirii unor perspective regionale în materie de

tranziție energetică (Energy Transition Outlooks) pentru Africa, America Latină, zona Caraibilor și Europa. In ultimul

rand, vizeaza colaborarea cu Danemarca, Germania, IRENA și alți parteneri pe tema unui catalog în cadrul Pactului

pentru hidrogen curat (mai mult).
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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:

 

EVENIMENTE CRE
A 10a editie a Romanian Energy

Day, organizata in sistem hibrid in

data de marti 26 octombrie 2021,

cu transmitere live pe canalele

oficiale ale CRE si ale partenerilor.

Evenimentul ROMANIAN ENERGY

DAY 2021 este construit în jurul

Pactului Verde European și va

încerca să deconstruiască

negocierile și politicile UE în

domeniul climei în sectoare cheie

cum sunt energia, transporturi,

industrie și clădiri. De asemenea,

va evidenția perspectivele

industriei energetice românești cu

privire la tranziția către o economie

cu emisii reduse de carbon, toate

acestea având ca scop furnizarea

de energie curată și accesibilă

pentru generațiile următoare.

OFFICE@CRENERG.ORG

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

Tel: +40 723735140


