CENTRUL ROMȂN AL ENERGIEI PARTICIPĂ LA A 2-A EDIŢIE A FORUMULUI PROFIT ENERGY
Mihai MACARIE, 30 octombrie 2018

Președintele Centrului Român al Energiei, Corneliu BODEA, a contribuit la dezbaterile Forumului
organizat de publicația Profit.ro, în data de luni 29 octombrie. În cadrul panelului 2 privind
Investițiile Majore în Sectorul Energetic, președintele CRE a participat împreună cu Silvia
VLĂSCEANU, Director Executiv ACUE, Romeo URJAN, Director Nuclearelectrica și Saniya
MELNICENCO, Vicepreședinte ROPEPCA și Director NIS Petrol.
Conform domnului Bodea, România nu duce lipsă de proiecte de investiții majore, în energie electrică,
țiței și gaze naturale, precum și în zona de termie, însă succesul lor este diminuat de lipsa de
predictibilitate și coerență legislativă. Judecată din punct de vedere antreprenorial, o investiție
reprezintă identificarea sursei de finanțare pentru realizarea unui obiectiv. Potrivit președintelui CRE,
reușita investițiilor este asigurată de randament (ROI), de asigurarea stabilității și securității
energetice pentru consumatori și existența cadrului legislativ coerent și stabil. Mai mult, “discutăm
de Strategie, de valorificarea rezervelor de gaz natural, dar în același timp observăm o lipsa de
coerentă legislativă, un element de insecuritate și piedică în realizarea investițiilor”, a declarat
Corneliu Bodea.
Stabilitatea și continuitatea legislativă este reiterată și de Saniya MELNICENCO, vicepreședinte
Ropepca, care a afirmat că “anul acesta au intrat în vigoare 300 de acte normative cu impact asupra
Codului Fiscal”, fapt ce pune presiune mare pe gestionarea investițiilor.
În continuarea panelului, Silvia VLĂSCEANU a adus în discuție extinderea numărului de localități
racordate la rețelele de distribuție a gazelor naturale, în condițiile în care investițiile sunt rentabile,
consumatorii doresc branșarea la rețeaua de gaze și își permit plata facturilor.
Nu în ultimul rând, Romeo URJAN a confirmat aprobarea proiectului de retehnologizare a unității 1
de la Cernavodă, care va începe în anul 2026 și va prelungi durata de viață a reactorului cu până la 30
de ani. Costurile proiectului sunt estimate la 1,2 – 1,5 miliarde EURO. În paralel, continuă și negocierile
cu partenerul chinez pentru reactoarele 3 și 4 de la Cernavaoda.
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