
ECONOMICANET

Ministrul Energiei merge miercuri la Roma pentru di scu Ńii privind
vânzarea Enel România

Ministrul delegat pentru Energie, Răzvan Nicolescu, va merge miercuri la
Roma pentru a discuta cu conducerea Enel pe tema vânzării operaŃiunilor din
România.
'DistribuŃia de energie este o activitate strategică în România, mai ales în
Dobrogea, având în vedere ce se întâmplă la Est de România. Există
companii de stat româneşti interesate să preia Enel Dobrogea, aşa că nu
încurajăm alte oferte', a spus marŃi Nicolescu, în cadrul unei conferinŃe
organizate de Grupul de presă Bursa.
Nicolescu va fi însoŃit la Roma de directorul general al Electrica, Ioan Roşca,
şi de cel al Nuclearelectrica, Daniela Lulache,
scrie Agerpres .
În luna iulie a acestui an, Enel a anunŃat că boardul său a convenit asupra
unui plan de a vinde activele sale de producere a energiei în Slovacia şi de
distribuŃie şi vânzări din România.
Profitul net ajustat al Enel a scăzut în primul semestru din 2014 cu 4,8%, la
1,57 miliarde de euro, depăşind estimările analiştilor, de 1,49 miliarde de
euro. Datoria netă a urcat cu 8,5%, la 43,1 miliarde de euro la 30 iunie, de la
39,7 miliarde de euro la 30 decembrie.
În România, compania italiană deŃine trei foste filiale ale Electrica de
distribuŃie şi furnizare a energiei electrice, în zona Muntenia Sud, inclusiv
Bucureşti, în Banat şi în Dobrogea.

Nicolescu: Importurile de gaze ruse şti vor reveni joi la nivel normal. Nu
se ştie ce se va întâmpla vineri

Importurile de gaze ruseşti vor reveni joi la nivel normal, dar nu se ştie ce se
va întâmpla începând de vineri, a declarat, marŃi, ministrul delegat pentru
Energie, Răzvan Nicolescu, într-o conferinŃă organizată de Grupul de presă
Bursa. Acesta a precizat că reducerea livrărilor de gaze ruseşti este o decizie
stranie, dar şi un joc cu care va trebui să ne obişnuim.
"Trebuie să ne obişnuim cu această decizie stranie a Gazprom şi să privim
acest lucru cu calm. Nu exclud ca acest joc de-a "uite reducerea, nu e
reducerea" va continua. E un joc prin care se doreşte să se transmită o stare
de nervozitate, iar cei care fac astfel de jocuri vor pierde mult la capitolul
credibilitate", a spus Nicolescu.
Ministrul ministrul Delegat pentru Energie a anunŃat luni că livrările de gaze
ruseşti în România vor fi reduse cu 10% de marŃi până duminică, precizând
că populaŃia nu avea de suferit nici în cazul unei ierni extreme.
În acest moment, România are în depozite 2,5 miliarde de metri cubi de gaze
şi va avea 2,8 miliarde la sfârşitul ciclului de înmagazinare, faŃă de 1,8
miliarde mc cât a estimat Autoritatea de Reglementare că este suficient
pentru această iarnă.
La sfârşitul săptămânii trecute a intrat în vigoare o nouă serie de sancŃiuni ale
Uniunii Europene împotriva Rusiei care implică restricŃionarea accesului la



pieŃele de capital ale UE pentru unele companii petroliere şi din domeniul
apărării. În special, UE a restricŃionat accesul la pieŃele de capital europene
pentru Rosneft, Transneft şi ramura petrolieră a gigantului Gazprom -
Gazprom neft.
În plus, UE a interzis companiilor europene să ofere partenerilor ruşi servicii
privind prospecŃiunile şi extracŃia de petrol la mare adâncime în zona arctică,
precum şi în cadrul proiectelor legate de gazele de şist, potrivit documentului
publicat vineri de Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.


