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CENTRUL ROMȂN AL ENERGIEI MODEREAZĂ DEZBATEREA –  
NECESARUL DE INVESTIŢII ÎN MODERNIZAREA SISTEMULUI ENERGETIC NAŢIONAL 

Mihai MACARIE, 29 octombrie 2018 

Preşedintele Centrului Român al Energiei, dl. Corneliu BODEA, a moderat dezbaterea axată în jurul nevoilor 
de investiţii în modernizarea sistemului energetic naţional, organizată în ziua de miercuri, 24 octombrie, de 
publicaţia Energy Center. Evenimentul a reunit peste 30 de specialişti, din întregul lanţ valoric al sectorului 
energetic din România, reprezentând mari producători, componenta de transport, servicii energetice şi 
echipamente, precum şi asociaţii profesionale din energie.    

Dezbaterea privind nevoia de investiţii este o tematică actuală, în special după lansarea în consultare publică a 
Proiectului de Strategie Energetică a României 2018-2030, a declarat dl. Bodea. Totuşi, preşedintele CRE 
semnalează lejeritatea în elaborarea documentelor de Strategie, lansând invitaţia tuturor celor prezenţi să 
transmită Ministerului Energiei puncte de vedere. Printre elementele pozitive ale sectorului energetic din 
România, Corneliu Bodea semnalează (1) locul al 23-lea în lume din 125 ţări analizate privind trilema energetică 
– Securitate şi echitate energetică şi sustenabilitate, precum şi (2) preţurile încă accesibile la energie, deşi în 
ultima perioadă se manifestă o tendinţă de creştere a acestora. Printre aspectele negative putem menţiona 
faptul că marile proiecte energetice sunt blocate, capacitatea existentă de generare este îmbătrânită ceea ce 
va determina ieşirea din funcţionare a până la 5.000 MW în următorii ani, la care adaugăm o criză pronunţată 
a forţei de muncă specializată precum şi mediul investiţional incert şi imprevizibil.  

În continuarea evenimentului, Bogdan BADEA, preşedintele directoratului Hidroelectrica menţionează faptul 
că statul român poate fi un acţionar competitiv în cazul unor companii performante. În privinţa preţurilor în 
creştere, acestea reflectă contextul regional şi European, precum şi ţintele de decarbonatare asumate la COP 
21 de la Paris. Conform domniei sale, suntem din ce în ce mai dependenţi de energia electrică şi este necesar 
să clarificăm cât suntem dispuşi să plătim pentru securitatea energetică şi pentru asigurarea furnizării cu 
energie. Privind Proiectul de Strategie Energetică, dl. Badea semnalează nevoia de identificare a mecanismelor 
de punere în aplicare a Strategiei precum şi necesarul urgent de forţă de muncă calificată şi de firme autohtone 
capabile să execute lucrările de mare amploare asumate de actualul Minister. Nu în ultimul rând, Bogdan Badea 
atrage atenţia asupra înţelegerii legislaţiei europene şi a dezvoltării previzibile şi coerente a cadrului naţional 
legal şi de reglementare.  

Teodor CHIRICA, expert în cadrul Nuclearelectrica şi preşedinte al Romatom, a trecut în revistă investiţiile 
majore planificate şi prognozate ale SNN şi transmite mesajul Comisiei Europene conform căreia ţintele de 
mediu până în 2050 sunt imposibil de atins fără energia nucleară, care acum furnizează 26% din electricitatea 
UE. Totuşi, domnia sa semnalează importanţa modernizării lanţului de aprovizionare în paralel cu dezvoltarea 
de proiecte.  

Carmen NEAGU, directorul de strategie şi dezvoltare al Energobit, reiterează necesarul de evaluare al 
potenţialului companiilor româneşti pe piaţa serviciilor energetice precum şi a capabilităţii industriei din SEN 
privind eficienţa energetică şi digitalizarea. Mai mult, doamna Neagu pledează pentru stabilirea viziunii 
României şi a planului pe termen scurt. Nu în ultimul rând, Proiectul de Strategie este deconectat de realităţile 
altor sectoare energetice din lume, argument exprimat şi de Ovidiu DEMETRESCU, expert în energie.  

Toţi participantii la dezbatere au scos în evidenţă importanţa predictibilităţii legislative ce impactează în mod 
direct (in) securitatea în zona de investiţii.    


