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Comunicare săptămânală CRE – Biroul Bucureşti 
 

24 septembrie 2015, Irina NIȚĂ 

CONFERINŢA "ENERGIA ÎN PRIZĂ" - ZIARUL BURSA ABORDEAZĂ PROBLEMATICA UNIUNII ENERGETICE, 
INVESTIŢIILE SI RESTRUCTURAREA COMPANIILOR ENERGETICE 

Uniunea Energetică Europeană – stadiul implementării şi rolul României în proiect, restructurarea companiilor energetice de 
stat şi lipsa investiţiilor în producţie, evoluţia companiilor energetice pe Bursa de Valori Bucureşti au fost unele dintre 
subiectele abordate în cadrul evenimentului „Energia în priză” organizat de Ziarul Bursa în 10 septembrie, la sediul Electrica 
din Bucureşti, Centrul Român al Energiei fiind partener media în cadrul conferinţei. 

Evenimentul a reunit peste 100 de participanţi, între vorbitori în paneluri numărându-se personalităţi din domeniul energetic: Niculae 
Havrileţ – Preşedinte ANRE, Bogdan Badea – Secretar de stat în Ministerul Energiei, Doina Vornicu – COO CEZ România, Victor 
Cionga – Preşedinte CA al Electrica S.A., Aurora Negruţ - Director în Ministerul Economiei, Gabriel Dumitraşcu - Preşedintele 
Consiliului de Administraţie al (RADET), Ion Lungu – Preşedinte AFEER, Laurenţiu Ciurel – CEO CE Oltenia, Ovidiu Demetrescu – 

CEO HidroTarniţa.    

Discuţiile celei de-a treia ediţii a conferinţei au abordat o gamă largă 
de subiecte, de la viitorul uniunii energetice europene, la 
restructurarea companiilor energetice de stat şi lipsa investiţiilor în 
producţie, precum şi evoluţia companiilor energetice pe Bursa de 

Valori Bucureşti şi un an de la tranzacţionare bursieră a gazelor – beneficii şi noi provocări.  

Bogdan Badea, secretar de stat în cadrul Ministerului Energiei, a 
deschis lucrările conferinţei BURSA cu un discurs provocator, fără să 
nominalizeze companiile la care se referă: "În sectorul energetic 
există derapaje, presiuni şi grupuri de interese. Nu ne vom lăsa 
intimidaţi de tot felul de presiuni ca să închidem ochii la partea de 
performanţă în companiile unde statul deţine acţiuni. Eu nu sunt 
printre cei care se lasă cumpărat de diverse grupuri de interese care 
căpuşează domeniul energetic. Ne vom lupta cu ele până la capăt 
pentru a curăţa sistemul energetic". 

Doina Vornicu – COO în cadrul CEZ România a precizat: „65% din 
întreruperile neplanificate de energie electrică din Oltenia, cauzate 
de intervenţia neautorizată a terţilor. Performanţa activităţii de 
distribuţie a energiei electrice din ţara noastră este departe de cea a 
Uniunii Europene, dar, în ultimii ani, în urma investiţiilor, evoluţia este 
"către bine", a concluzionat aceasta. 

„Organizarea proastă a sistemului energetic din ţara noastră, în care producătorii "se canibalizează" între ei, uneori prin mijloace 
"neortodoxe" pentru a câştiga cotă de piaţă, reprezintă o problemă majoră în domeniu”, după cum afirmă Laurenţiu Ciurel, directorul 
general al Complexului Energetic Oltenia (CEO). 

Victor Cionga a semnalat, la finalul conferinţei, că există o problemă de înţelegere a termenului uzual de bună guvernanţă corporativă: 
"Vă dau un exemplu în care o persoană spunea că este în CA-ul unei companii din energie, dar că nu consideră că se află în conflict de 
interese, deşi societatea la care este director are un litigiu cu respectiva firmă, pentru motivul că reprezintă interesele statului. În 
momentul în care esti numit în CA-ul unei companii, nu mai reprezinţi interesele acţionarilor, ci interesul respectivei societăţi. Este o 
chetiune de bază a guvernanţei corporative". 

Mai multe detalii privind evenimentul „Energia în priză 2015” pot fi accesate aici: LINK 
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http://www.bursa.ro/energia-2015/

