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CORNELIU BODEA, PREŞEDINTELE CENTRULUI ROMÂN AL ENERGIEI FACE APEL LA UN CADRU 
LEGAL STABIL PENTRU INVESTITORII ROMÂNI LA THERMAL ENERGY FORUM 

23 martie 2017, Irina NIŢĂ 

Preşedintele Centrului Român al Energiei (CRE), Corneliu Bodea a participat în calitate de speaker 
la cea de-a treia ediție a forumului dedicat energiei termice sub denumirea THERMAL ENERGY FORUM 
2017.     

Conferinta a fost structurată pe două paneluri, fiecare 
dintre ele fiind dedicat unuia dintre domeniile de interes. 
Astfel, sesiunea I a fost dedicată Producătorilor şi 
distribuitorilor de energie termică: politici şi strategii 
europene şi naţionale, iar sesiunea a doua a adus în 
discuţie Dezvoltarea S.A.C.E.T. la nivelul unităţilor 
administrativ-teritoriale şi producţia de energie şi 
biogaz din deşeuri. Printre speakerii din cadrul 
evenimentului s-au numărat: Gérard Verdebout - ARPEE, 
Valérie Plainemaison - EFIEES, Emil Calotă – ANRE, Radu 
Burnete – CIS precum şi primarul sectorului 5 Daniel 
Florea. 

Corneliu Bodea a prezentat activitatea asociaţiei CRE şi a proiectelor majore în care aceasta este implicată, 
Proiectele HORIZON 2020 şi în special Platforma CDCEP 16+1: Suntem implicaţi în mai multe consorţii 
internaţionale care pregătesc soluţii în domeniul contorizării inteligente şi a reţelelor inteligente, al 
integrării surselor regenerabile de energie în proporţie de până la 100% precum şi al soluţiilor de electro-
mobilitate. Centrul Român al Energiei reprezintă România într-un format de cooperare 16+1, Europa 
Centrală şi de Est + China. Noi ne ocupăm de coordonarea domeniului energetic în acest format. Vom 
anunţa în luna iunie un plan ambiţios de proiecte în acest domeniu.  

Energia termică rămâne o problemă delicată la nivel naţional. Sistemele de încălzire centralizată sunt într-
o stare avansată de degradare din cauza vechimei şi a lipsei investiţiilor, care pun în pericol alimentarea 
cu căldură şi apă caldă a cetăţenilor. La nivel european, autorităţile caută soluţii pentru promovarea 
energiei regenerabile prin transformarea deşeurilor municipale în energie termică. În acest context, 
Corneliu Bodea a prezentat exemplul concludent al membrului CRE BIOENERGY SUCEAVA care se 
confruntă cu probleme majore din cauza lipsei de predictibilitate a cadrului legislativ. 

Bioenergy este cea mai mare și cea mai performantă centrală de cogenerare din Sud-Estul Europei, care 
utilizează biomasa ca sursă de producere a energiei şi care asigură alimentarea cu agent termic a peste 
50.000 de suceveni racordați la sistemul centralizat de încălzire. De asemenea, energia termică este 
vândută la cel mic preţ din ţară - 116 lei/Gcal. Un ordin al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor emis 
în luna august 2016, care exclude lemnul rotund de foc și resturile din exploatarea acestuia din categoria 
de biomasă certificabilă, creează dificultăți majore în procesul de producție, afectând încălzirea în 
municipiul Suceava. Această decizie ar putea conduce la oprirea centralei, iar locuitorii ar putea rămâne 
fără sursa de încălzire. 

Preşedintele CRE a concluzionat: Statul român a început să aibă o atitudine lipsită de preocupare faţă de 
investitori. Avem nevoie de un cadru legislativ pragmatic şi stabil. 
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