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STRATEGIA ENERGETICĂ ŞI INVESTIŢIILE ÎN AGENDA CONFERINŢEI ENERGIA ÎN PRIZĂ  

8 septembrie 2017, Irina NIŢĂ 

Membrii Asociaţiei Profesionale Centrul Român al Energiei (CRE): Complexul Energetic Oltenia, CEZ 
ROMANIA, ELECTRICA, ROMGAZ, TRANSELECTRICA, TRANSGAZ, ADREM INVEST au participat la cea de-
a V-a ediţie a Conferinţei "ENERGIA ÎN PRIZĂ" ce a avut loc joi, 7 septembrie 2017 la Bucureşti. 
Evenimentul a reunit peste 100 de participanţi în două sesiuni de prezentări si dezbateri. Panel-urile au 
reunit reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale, din mediul de afaceri privat şi de stat, precum şi 
reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale şi patronale. Subiectele abordate au inclus Strategia 
Energetică Naţională, evoluţia pe bursă a preţului energiei în 2017, efectele liberalizării pieţei energiei. 

Ministrul Energiei Toma Petcu a încurajat firmele să investească în proiecte din sectorul energiei eoliene, 
în proiecte noi sau să le cumpere pe cele existente. "În această perioadă, în care preţul energiei pe Piaţa 
pentru Ziua Următoare (PZU) a fost atât de mare, companiile de producţie şi furnizare a energiei care şi-
au putut regla producţia din surse eoliene au avut o stabilitate mai mare decât celelalte", a subliniat 
Ministrul energiei, precizând că energia regenerabilă este o sursă importantă de producţie a electricităţii. 

Preşedintele CRE, Corneliu Bodea şi Vice-Preşedintele CRE, Mihai Păun au participat la eveniment. 
Corneliu Bodea a intervenit în cadrul celui de-al doilea panel: “Energia creează un mediu sinergic, nu 
putem vorbi despre separaţii. Există o interdependenţă extrem de puternică în lanţul valoric pe care îl 
presupun producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei. De asemenea, furnizorii de servicii şi 
echipamente au o importanţă majoră la fel şi strategia orientată către client”. 

Corneliu Bodea a reiterat importanţa rolului Asociaţiei CRE în acest mediu sinergic. “Reprezentarea 
membrilor cu o componenţă variată şi a căror activitate se desfăşoară în toate domeniile sectorului 
energetic este uneori dificilă, însă încercăm să îi aducem pe toţi la aceeaşi masă şi să le reprezentăm 
interesele în mod echidistant” a subliniat Preşedintele CRE. Acesta a adăugat: “Activitatea asociaţiei 
include organizarea evenimentului anual Romanian Energy Day începând din 2012 la Bruxelles, unde ne 
bucurăm de o reprezentare susţinută. Suntem parteneri în 6 Consorţii Europene pentru Proiecte în 
domeniul energiei finanţate în programele Comisiei Europene. Anul acesta am fost desemnaţi de guvernul 
României să coordonăm Centrul de Dialog şi Cooperare în Domeniul Energetic în formatul 16+1 (16 state 
din ECE şi China), aşadar, suntem preocupaţi şi de dimensiunea regională”. 

Corneliu Bodea a anunţat în premieră organizarea în perioada 8-10 noiembrie a Târgului Expoziţional şi 
Conferinţei CDCEP 16+1 la Bucureşti în colaborare cu Ministerul Energiei şi Ministerul Afacerilor Externe: 
“Ne propunem ca acest eveniment să fie un generator de proiecte şi de cooperare comercială în domeniul 
energetic. Cel puţin 30 de companii chineze sunt aşteptate să fie prezente printre care se numără 5 giganţi 
din sectorul energetic chinez”. 

Nu în ultimul rând, Preşedintele CRE a readus în discuţie problematica resurselor: “Suntem tributarii unui 
viitor aparent luminos în energetica naţională. În urmă cu 10-15 ani, obişnuiam să subliniez importanţa 
resursei umane, a specialiştilor în energie. Realitatea actuală şi perspectivele pe care ţara noastră le are 
în acest domeniu mă îngrijorează. Indiferent de proiectele şi de parteneriatele pe care le-am face noi, cei 
din sectorul energetic cu liceele, cu scopul de a atrage specialişti în domeniul energiei, ne va fi extrem de 
greu să îndreptăm situaţia, atât timp cât fiecare tânăr are şansa de a obţine o diplomă de bacalaureat şi, 
are acces şi la studii superioare. Ne va fi greu să îi transformăm din jurişti în electricieni.”  

Concluziile evenimentului arată că printre priorităţile ministerului energiei se află realizarea reactoarelor 
3 şi 4 de la Cernavodă, sectorul gazelor naturale, dar şi investiţiile din domeniul energiei, care (în special 
în retehnologizare şi modernizare), conform ministrului Petcu, au fost foarte reduse în ultimii ani.  


