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Centrul Român al Energiei susţine importanţa investiţiilor în reţelele electrice europene, al 
rolului Comisiei Europene şi al asociaţiilor europene în finanţarea şi realizarea investiţiilor 

12 septembrie 2016, Mihai MACARIE 

Centrul Român al Energiei a participat, în data de 8 septembrie 2016, la evenimentul “Energia 
în priză” organizat de grupul de presă Bursa. Conferința, axată pe subiectele strategiei 
energetice a României 2016-2030, guvernanța corporativă și investițiile în companiile 
energetice de stat, fondurile europene necesare în vederea interconectării rețelelor energetice 
Românești, uniunea energetică europeană, situația regenerabilelor și a eficienței energetice, 
s-a bucurat de participarea unui număr considerabil de specialiști și experți din domeniul 
energetic.   

Intervenția vice-preşedintelui CRE, domnul Mihai Păun, intitulată “Investiţii în rețelele electrice 
europene – rolul comisiei europene și al asociațiilor europene în finanțarea și realizarea 
investiţiilor”, s-a deschis prin prezentarea activităţii Centrului Român al Energiei, reiterarea 
rolului asociației de reprezentare a intereselor membrilor, ce activează în sectorul energetic 
național, în relația cu instituțiile europene la Bruxelles și cu instituțiile naționale la București. 
Conform dlui Păun, investițiile în infrastructura energetică reprezintă o soluție sigură pentru 
ieșirea din criza blocajelor financiare și pentru creșterea economică în blocul comunitar și în 
România. Mai mult, factorii cheie pentru dezvoltarea reţelelor, ce corespund obiectivelor 
strategice ale Uniunii Europene, se sprijină pe pilonii de sustenabilitate, competitivitate și 
integrarea piețelor energetice și siguranța alimentării. Nu în ultimul rând, vice-preşedintele CRE 
a susținut rolul proactiv pe care România ar trebui să îl prezinte în ceea ce privește investițiile în 
infrastructura rețelelor electrice europene, conectarea proactivă la procesul de decizie European, 
cooperarea operatorilor de transport și a celor de distribuție, precum și rolul important pe care 
CRE îl poartă în promovarea ideilor, proiectelor și imaginii membrilor în relația cu instituțiile 
europene.   

Principalele concluzii și idei ale evenimentului sunt: strategia energetică națională va fi finalizată 
la timp, statul trebuie să fie un facilitator de investiții, predictibilitatea și transparența cadrelor 
de reglementare și legislative sunt de o importanță vitală, este de dorit creșterea competitivității 
costurilor de capital, armonizarea rolului agențiilor de reglementare românești, necesitatea 
clarificării regenerabilelor, revizuirea cadrului fiscal pentru petrol și gaz natural, importanţa 
listării Hidroelectrica, îmbunătățirea rolului statului și al capitalului autohton, nevoia de 
leadership în energia și a guvernanței corporative, eliminarea politicului din conducerea 
companiilor energetice naționale și încurajarea managementului privat, depolitizarea 
companiilor de stat și a agențiilor de reglementare, încurajarea și creșterea competențelor 
cercetării și dezvoltării și atragerea investitorilor, pericolul de deprofesionalizare a sectorului 
energetic național și lipsa personalului pregătit.       

 


