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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 Energie publica Ordinul pentru aprobarea procedurii si termenelor de decontare

a sumelor aferente schemei de compensare, documentele in baza carora de realizeaza

decontarea, precum şi alte măsuri necesare aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a

Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de

energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021 – 2022. Ordin publicat in data de

joi 27 noiembrie 2021 in Monitorul Oficial nr. 1143 (mai mult).

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

http://energie.gov.ro/transparenta-decizionala-2/
http://energie.gov.ro/transparenta-decizionala-2/
http://energie.gov.ro/transparenta-decizionala-2/
http://energie.gov.ro/transparenta-decizionala-2/
https://www.opcom.ro/uploads/doc/rapoarte/lunar/R_2110_RO.pdf
https://www.opcom.ro/uploads/doc/rapoarte/lunar/R_2110_RO.pdf
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                  EXTERN
NextGenerationEU: Comisia Europeana transfera Romaniei 1,8 miliarde EURO sub forma de

prefinantare: Suma acordata in data de 2 decembrie 2021 reprezinta echivalentul a 13% din

totalul de granturi alocate Romaniei în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență

(MRR). Plata de prefinanțare va sprijini demararea implementării măsurilor de investiții și

de reformă cuprinse în Planul de redresare și reziliență al României (mai mult).

Comisia Europeana a adoptat o noua lista de Proiecte de Interes Comun pentru o piata a energiei mai integrata si

rezilienta: A 5a lista de proiecte de interes comun reprezinta proiecte de infrastructura energetica transfrontaliera si

cuprinde 98 de proiecte. Romaniei au revenit proiecte de interconectare electrica cu Serbia, cresterea capacitatii de

interconectare pe gaze naturale cu Ungaria – BRUA faza 2 si cresterea capacitatii de stocare a gazelor naturale a

Depomures. Lista completa AICI (mai mult).

Comisia Europeana trimite Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru nerespectarea legislatiei UE

privind aerul curat si emisiile industriale: Comisia a decis in data de 2 decembrie să trimită România în fața Curții de

Justiție a Uniunii Europene din două motive: nerespectarea normelor UE privind combaterea poluării industriale și

neîndeplinirea obligației de a adopta un program de control al poluării atmosferice. În primul caz, România nu a

asigurat funcționarea a trei instalații industriale cu deținerea unei autorizații valabile în temeiul Directivei privind

emisiile industriale (Directiva 2010/75/UE) pentru a preveni sau a reduce poluarea. În al doilea caz, România nu și-a

adoptat primul program național de control al poluării atmosferice în temeiul Directivei (UE) 2016/2284 privind

reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici („Directiva PNE”) (mai mult).

Pachetul privind procedurile de infringement demarate de Comisia Europeana in decembrie 2021: Romania este

vizata de 7 dosare, anume transpunerea directivei privind eficienta energetica, calitatea aerului si emisiile

industriale, planurile spatiului maritim, reglementarea profesiilor privind piata unica Europeana, lupta anti-frauda,

tratatele bilaterale de investitii si regulile europene privind copyright-ul (mai mult).

Comisia Europeana anunta acordul politic informal privind Bugetul Anual al Uniunii Europene pentru anul 2022:

Acordul, al doilea în cadrul financiar multianual al UE pentru perioada 2021-2027, are ca obiect angajamente în

valoare de 169,5 miliarde EUR și plăți în valoare de 170,6 miliarde EUR (mai mult).

Uniunea Europeană investește peste 1,1 miliarde EUR în 7 proiecte inovatoare de mare anvergură în cadrul

Fondului pentru inovare. Granturile vor sprijini proiectele care vizează introducerea pe piață a tehnologiilor

revoluționare în industriile energointensive, a hidrogenului, a captării dioxidului de carbon, a utilizării și stocării

energiei și a energiei din surse regenerabile. Proiectele sunt situate în Belgia, Italia, Finlanda, Franța, Țările de Jos,

Norvegia, Spania și Suedia (mai mult).

Romania, una din cele 5 tari din UE impotriva careia Comisia Europeana ia masuri pentru imbunatatirea gestionarii

deseurilor: In data de 12 noiembrie Comisia a anuntat măsuri juridice împotriva României, Bulgariei, Croației, Greciei

și Slovaciei pentru nerespectarea legislației UE în domeniul deșeurilor - Directiva-cadru privind deșeurile și Directiva

privind depozitele de deșeuri. Aceste cinci state membre sunt îndemnate să asigure tratarea adecvată a deșeurilor

înainte de depozitarea lor. În cazul României, Comisia a decis, de asemenea, să trimită Curții de Justiție a Uniunii

Europene o cauză suplimentară legată de nerespectarea Directivei privind depozitele de deșeuri (mai mult).

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:

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

Tel: +40 723735140

OFFICE@CRENERG.ORG
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