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ROMANIAN ENERGY DAY 2016: CUM RĂSPUNDE SECTORUL ENERGETIC 
ROMÂNESC NOILOR REGLEMENTĂRI PRIVIND CONFIGURAREA PIEȚEI ENERGETICE 

EUROPENE 

8 Iunie 2016, Oana LANGA 

“Romanian ENERGY DAY 2016” a abordat “Răspunsul politicii energetice a Regiunii Europei 
Centrale și de Est la Reglementările privind Noua Configurare a Pieței Energetice Europene” în 
Sesiunea I a evenimentului. Viziunea reglementatorului şi logica elaborării Strategiei Energetice a 
României, prezentate de Președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei 
(ANRE) și respectiv de Consilierul Ministrului Energiei și coordonator al aceastei teme au pregătit  
dezbaterea cu tema “Impactul asupra Industriei Energiei Electrice”. Liderii celor mai mari companii 
de transport şi distribuție a energiei energie electrice din România, membre ale CRE, au adus 
argumente în panelul care a urmat. Poziția Parlamentului European pe tema configurării Pieţei 
Energetice Europene a fost exprimată de raportorul grupului Socialist-Democraților (S&D). 

Niculae Havrileț, Preşedintele ANRE a asigurat participanţii de existenţa unor prevederi privind 
extinderea pieţei energiei. ANRE lucrează acum la definirea cerinţelor pentru un cadru de 
reglementări conform solicitărilor Comisiei Europene. “Prioritatea noastră pentru anul prezent este 
creşterea eficienţei şi armonizarea legislaţiei. Este foarte importantă cooperarea regională.  Astfel, 
vom putea asigura securitatea energetică la preţuri competitive. Dorința noastră este de a elimina 
orice fel de restricţie de a comercializa energia peste graniţe”. ANRE a emis în acest sens peste 1000 
de ordine şi decizii referitoare la conceptul liberalizării pieței energiei electrice şi a gazelor naturale. 

Noile reglementări privind configurarea pieței energetice se vor reflecta și în Strategia Energetică 
Națională a României. În noiembrie 2015, noul Guvern a reluat procesul de revizuire inițiat în 2014 
cu o viziune până în 2030, chiar 2050. “Există o serie de obiective strategice şi ne dorim ca sursele 
de energie să fie echilibrate şi diversificate. Sprijinim investiţiile privind eficienţa energetică şi ne 
dorim decarbonizarea în domeniul energiei cât mai mult”, a declarat Radu Dudău, Consilier în 
Ministerul Energiei responsabil pentru elaborarea Strategiei Energetice Naţionale a României. Cele 
5 rapoarte ale sesiunilor de lucru organizate de Ministerul Energiei vor fi publicate la începutul lunii 
iunie şi vor fi supuse consultării publice. Raportul calitativ urmează în luna iulie, iar documentul final 
va fi comunicat în luna septembrie. 

România văzută de la Bruxelles „are cele mai bune performanţe în reducerea emisiilor, mult mai 
bune decât țările sale vecine, însă raportul dintre emisia de carbon şi PIB este mai mult decât dublă 
faţă de media UE. Sper că Parlamentul European va susține un fond de investiţii şi sprijin în acest 
sens” a declarat Flavio Zanonato, europarlamentar și raportorul poziției Parlamentului European 
privind Noile Reglementări ale Pieţei Energiei.  

Excelent moderată de Georgi Gotev, Senior Editor pe probleme energetice al trustului media 
EurActiv, dezbaterea “Impactul asupra Industriei Energiei Electrice” le-a oferit membrilor Centrului 
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Român al Energiei, companii de stat și cu capital privat, ocazia să iși exprime punctul de vedere în 
prezența autoritaţilor şi factorilor de decizie la nivel naţional şi european. 

“Dacă România vrea să meargă mai departe cu proiectul de implementare ar trebui să fie încadrată 
în regiunea central-est europeană. Suntem în cadrul unui proces rapid de design de piață și vom 
verifica şi dacă propunerile Comisiei sunt adecvate”, a precizat Gheorghe Vişan, Director Comercial, 
TRANSELECTRICA S.A. 

Adrian Borotea, Director al Strategiei de Grup şi Agendei UE, CEZ România, a salutat ideea acestei 
dezbateri: “Din punct de vedere al regiunilor, trebuie ascultate toate părerile celor mai importanți 
factori de decizie si ai beneficiarilor înainte de a fi aprobată legislaţia. Sunt multe lucruri de spus 
celor care iau deciziile. Predictibilitate şi stabilitate, precum şi transparență, asta dorim de la ei. CEZ 
investeşte mult în România, și are încredere în legislaţia României, dar şi a UE. Deciziile luate aici în 
Bruxelles, vor fi puse în practică oriunde în UE”.  Cât despre oportunitățile de extindere a sinergiilor 
naţionale la nivel regional, Borotea este de părere că “Alinierea legislaţiilor la cea europeană 
reprezintă un exemplu bun în ceea ce priveşte Republica Moldova. Sinergiile pot fi propuse factorilor 
de decizie pentru beneficiul consumatorilor, dar şi pentru alţi potenţiali beneficiari.”   

Din punctul de vedere al Iulianei Andronache, CEO Societatea Energetică ELECTRICA S.A, “trebuie să 
securizăm energia și să creăm pieţe corecte şi la nivel regional. Din perspectiva României, operăm în 
pieţe regulate şi este important să avem reguli stabilite de la început. Așadar, avem nevoie de 
predictibilitate şi transparență. Remunerarea corectă reprezintă un factor important pentru ca 
investițiile să crească în viitor”. Revenind asupra oportunităților de extindere a sinergiilor naționale 
la nivel regional, Andronache a declarat că “aceasta este o parte a strategiei companiei noastre de 
a ne extinde în regiune. Dacă avem oportunitățile potrivite şi preţurile potrivite, vom investi, dar nu 
putem face acest lucru în statele instabile din punct de vedere politic”.  

Oportunitățile de extindere a sinergiilor naţionale la nivel regional a fost un subiect al dezbaterii 
care a suscitat o reacție şi din partea lui Slavtcho Neykov, Preşedinte al Consiliului de Manageri ai 
Institutului Managementului Energetic cu sediul la Sofia: “Nu trebuie subestimat rolul ONG-urilor în 
acest proces. Totodată, există prea multe inițiative, de aceea sprijinul din partea guvernului sau a 
UE nu poate veni instant. Având în vedere multitudinea de strategii, acestea trebuie analizate pentru 
a le observa valoarea adăugată.” 

 


