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

Va invit să contribuiți activ la conținutul acestui

CORNELIU BODEA

raport lunar, care va fi o sursă relevantă de
informații despre sectorul energetic!

PRESEDINTE

INTERN
Proiectul de act normativ pentru implementarea Contractelor pentru Diferenta (CfD) va fi
finalizat in prima jumatate a anului 2022: Ultimul eveniment organizat de Ministerul Energiei
si reprezentantii Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si consultantul
CMS Cameron McKenna poate fi consultat (mai mult).

ANRE aproba investitii suplimentare pentru anul 2022 in valoare de aproximativ 140 milioane lei: Lucrările se
regăsesc în planul de investiții al CNTEE Transelectrica S.A. aferent anului 2022, iar sumele în cauză se adaugă la
planul de investiții, care va crește la valoarea de aprox. 700 milioane lei. Suma de 140 milioane lei va fi utilizată în
totalitate pentru realizarea unor proiecte investiționale, care au ca scop creșterea capacității de transfer
transfrontalier și de evacuare a energiei electrice produsă în capacități de producție regenerabile, din care:
- Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Reșita - Timișoara - Săcălaz;
- LEA 400 kV dublu circuit Gutinaș-Smârdan;
- LEA 400 kV Cernavodă-Stâlpu și racord în stația Gura Ialomiței (inclusiv extindere stație 400kV Cernavodă pentru
racordare linii noi, extindere stație 400kV Gura-Ialomiței cu două celule: LEA 400 KV Cernavoda 3 și LEA 400 KV
Stâlpu, stație nouă 400kV Stâlpu și modernizare celule 110kV și medie tensiune;
- LEA 400kV Gădălin-Suceava, inclusiv interconexiune cu SEN (mai mult).
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Transelectrica obtine pentru Romania prima finantare din Fondul de Modernizare: Cele 23
de milioane EURO: Proiectul de construire a unei noi Linii Electrice Aeriene de 400 kV între
Constanța Nord și Medgidia Sud, propus de CNTEE Transelectrica SA la mijlocul lunii
septembrie a acestui an pentru finanțare din bugetul Fondului pentru Modernizare, a
obținut finanțarea de 22,9 milioane de euro, conform Deciziei Comisiei Europene
C(2021)9135, din 6 decembrie 2021. Noua LEA va permite integrarea unei producții
suplimentare de energie electrică din surse regenerabile de circa 685 MW în zona Dobrogea
(mai mult).
Până în 2030, Rețeaua Electrică de Transport va putea integra capacități noi de producție a energiei electrice de până
la 11500 MW: Informațiile referitoare la disponibilitatea de racordare la RET și metodologiile de calcul utilizate pot fi
accesate (mai mult).

EXTERN
Taxonomia UE: Comisia Europeana demareaza consultari cu Grupul de Experti al Statelor Membre privind draftul
de Actul Delegat Suplimentar ce acopera anumite instalatii si activitati pe baza de gaz natural si nuclear: Obiectivele
si tintele Taxonomiei UE vizeaza investitiile private si activitatile sustenabile necesare atingerii neutralitatii
carbonului in urmatorii 30 de ani. Contributiile grupului de experti sunt asteptate pana la data de 12 ianuarie 2022
iar adoptarea Actului Delegat Suplimentar va fi finalizata pana la finalul lunii ianuarie 2022 (mai mult).
Comisia Europeana aproba harta ajutoarelor regionale pentru Romania aferente perioadei 2022-2027: Harta
ajutoarelor regionale pentru România definește regiunile din această țară care sunt eligibile să primească ajutor
regional destinat investițiilor. Harta stabilește, de asemenea, intensitățile maxime ale ajutoarelor în regiunile
eligibile. Intensitatea ajutorului este valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordat pentru fiecare
beneficiar, exprimată ca procent din costurile de investiții eligibile (mai mult).
NextGenerationEU: Comisia Europeana transfera Romaniei 1,8 miliarde EURO sub forma de prefinantare: Suma
transferata in data de 2 decembrie 2021 reprezinta echivalentul a 13 % din totalul de granturi alocate în cadrul
Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR) (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
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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

