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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

ANRE supune procesului de consultare publica Proiectul Programului Multianual de Reglementari al ANRE pentru

perioada 2022-2023. Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este de 15 zile lucratoare,

transmise in format editabil Word, la adresa de email comitet.reglementare@anre.ro (mai mult).

Planul National de Redresare si Rezilienta a fost evaluat pozitiv de Consiliul Uniunii Europene: Planul Național de

Redresare și Reziliență al României (PNRR) a fost evaluat pozitiv de Consiliul Uniunii Europene in data de joi 28

octombrie, ultima etapă la nivelul instituțiilor europene. Astfel, România are la dispoziție 29,2 miliarde euro,

până în 2026, de la Uniunea Europeană, pentru modernizare prin reforme și investiții esențiale (mai mult).

Proiectul de cuplare a pietelor pentru ziua urmatoare Bulgaria – Romania a fost lansat in data de 27 octombrie

2021, cu prima zi de livrare in data de 28 octombrie 2021: Proiectul de cuplare a piețelor Bulgaria-România

constă din Operatorii Desemnați ai Pieței de Energie Electrică (NEMO) și Operatorii de transport și sistem (OTS)

din Bulgaria și România, respectiv IBEX EAD, OPCOM S.A., ESO EAD și CN Transelectrica S.A, și are ca scop

extinderea cuplării unice a piețelor pentru ziua următoare din Europa (SDAC) cu granița ROBG așa cum este

prevăzut de Regulamentul UE 2015/1222 CACM (de stabilire a unei orientări privind alocarea capacităților și

gestionarea congestiilor), permițând alocarea implicită a capacității de transport transfrontaliere și a energiei

electrice (mai mult).

https://www.anre.ro/ro/presa/comunicate/proiectul-programului-multianual-de-reglementari-al-anre-pentru-perioada-2022-2023
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MALAK  EL  HALAB I

Părțile Single Intraday Coupling (SIDC) confirmă lansarea cu succes a celui de-al treilea val integrând Italia, care

s-a alăturat SIDC pe 21 septembrie. Tranzacționarea pe orizontul de timp intrazilnic s-a extins acum în 23 de

țări cuplate prin SIDC (mai mult)

ANRE a aprobat preturile energie termice livrate operatorilor de transport si distributie a energiei termice si a

bonusului pentru sprijinirea producerii energiei electrice si a energiei termice in cogenerare de inalta eficienta

(mai mult).

Ministerul Energiei a publicat forma aprobata in Sedinta de Guvern a Ordonantei privind

stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale

pentru sezonul rece 2021-2022. Descrierea schemei de compensare AICI (mai mult).

Planul National Integrat Energie si Schimbari Climatice a fost aprobat in cadrul Sedintei de Guvern din data de 4

octombrie 2021 (mai mult).

CNTEE Transelectrica si Delgaz Grid SA semneaza acordul pentru parteneriat pentru implementarea proiectului

“PCI Smart Grid Carpathian Modernized Energy Network (CARMEN)”: Prin intermediul proiectului CARMEN,

partenerii vizează modernizarea și dezvoltarea rețelelor de transport și de distribuție, precum și creșterea

interoperabilității acestora, atât la nivel național, cât și european, în sensul atingerii obiectivelor de interes

comun. Astfel, se estimează modernizarea a 23 de stații de transformare, 65 de posturi de transformare, linii

aeriene de înaltă tensiune și implementarea tehnologiilor IT și de comunicații specifice, instalarea în rețeaua

electrică de transport a unor mijloace moderne de control al tensiunii la nivelul sistemului energetic.

Marea Britanie gazduieste a 26a Conferinta a Natiunilor Unite privind Schimbarile

Climatice, denumita si COP 26, intre 31 octombrie si 12 noiembrie 2021: Summitul COP26

reuneste peste 25.000 de delegati care vor dezbate planurile privind accelerarea acțiunilor

către obiectivele Acordului de la Paris și Convenția-cadru a ONU privind schimbările

climatice. Partile participante reitereaza tinta globala de mentinere a cresterii temperaturii

la 1,5 grade Celsius fata de perioada de pre-industrializare (mai mult).

Starea Uniunii Energetice 2021: Sursele regenerabile de energie depasesc combustibilii fosili ca sursa principala de

energie a UE: Raportul arată că, în 2020, sursele regenerabile de energie au depășit pentru prima dată combustibilii

fosili ca sursă principală de energie în UE, generând 38 % din energia electrică, față de 37 % în cazul combustibililor

fosili. Până în prezent, 9 state membre ale UE au eliminat deja cărbunele, alte 13 s-au angajat să îl elimine treptat

până la o anumită dată, iar 4 analizează posibile calendare de eliminare. În 2020, emisiile de gaze cu efect de seră

din UE-27 au scăzut cu aproape 10 % față de 2019, o scădere record a emisiilor din cauza pandemiei de COVID-19,

aducând reducerea globală a emisiilor la 31 % comparativ cu 1990 (mai mult).

Raportul de piata OPCOM pentru luna septembrie 2021 (mai mult)

Actiunile UE in domeniul climei: Comisia Europeana publica rapoartele privind progresele inregistrate in 2020.

Nivelul emisiilor a scazut cu 31% fata de 1990 iar 76% din veniturile ETS fiind utilizate pentru tranzitia verde (mai

mult).

https://www.opcom.ro/opcom/anunturi_stiri/comunicate.php?id_comunicat=1265&lang=ro&id_tip_comunicat=1
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https://www.anre.ro/ro/presa/comunicate/comunicat-de-presa-28-10-2021-aprobarea-preturilor-energiei-termice-livrate-operatorilor-de-transport-si-distributie-a-energiei-termice-si-a-bonusului-pentru-sprijinirea-producerii-energiei-electrice-si-a-energiei-termice-in-cogenerare-de-inalta-eficienta
http://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/Oug-final-CL-pt-publicat-3.pdf
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https://www.opcom.ro/uploads/doc/rapoarte/lunar/R_2108_RO.pdf
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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
Centrul Român al Energiei a organizat in 26 Octombrie o nouă ediţie a conferinţei Romanian Energy Day,

eveniment care de 10 ani reprezintă sectoarele energetice româneşti şi regionale la Bruxelles.

"Pe măsură ce ne îndreptăm spre finalul anului 2021, o criză energetică trimite globală trimite valuri de şoc în

economiile şi sectoarele industriale din întreaga lume. În plus faţă de lipsurile imediate şi creşterile preţurilor,

această criză ar putea prefigure şi consecinţele unei tranziţii energetice prost gestionate. (...) La nivel global

observăm ireversibilitatea schimbărilor climatice. În fiecare secundă umanitatea emite în atmosferă 1.300 Mt

CO2, ajungând probabil în punctual fără întoarcere privind limitarea creşterii temperaturii globale. De la

dezvoltarea de produse eficiente din punct de vedere energetic la dezvoltarea de sisteme de combustibili

alternative, cum ar fi hidrogenul şi infrastructura care îl asociază, reconfigurarea sectorului energetic va necesita

o cooperare la scară largă. La nivel regional Uniunea Europeană s-a angajat să reducă emisiile cu cel puţin 55%

până în anul 2030, actualul deceniu fiind determinant pentru acţiunea climatică. Obiectivul final este

neutralitatea climatică până în 2050", arată CRE.

Intitulat "Drept la ţintă. Climă Stabilă pentru vremuri incerte", evenimentul Romanian Energy Day 2021 a fost

adaptat în jurul Pactului Verde European şi al programului "Fit for 55" şi a încercat să segmenteze Strategia

Uniunii Europene pentru acţiune climatică în pilonii săi principali, anume energia, clădirile, transporturile,

industria, precum şi perspectivele industriei energetice româneşti cu privire la tranziţia către emisii reduse de

carbon. La eveniment au participat, pe lângă oficiali ai autorităţilor române, decidenţi europeni, autorităţi

europene, instituţii şi reprezentanţi ai industriei energetice europene şi româneşti. Detalii post event aici.

OFFICE@CRENERG.ORG

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

Tel: +40 723735140

https://www.crenerg.org/evenimente-incheiate/
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