ROMANIAN ENERGY DAY 2016: ROLUL GAZULUI ȘI AL PETROLULUI ÎN ASIGURAREA
SECURITĂȚII ENERGETICE
8 Iunie 2016, Oana LANGA
Comisarul European pentru Schimbări Climatice şi Energie Miguel ARIAS CAÑETE, Secretarul de
Stat în Ministerul Energiei Cristian BUȘU şi Consilierul Primului-Ministru pe teme de energie şi
mediu Adina GEORGESCU au analizat oportunitatea “Coridoarelor sustenabile de infrastructură în
Europa Centrală şi de Est” impreună cu reprezentanţii industriei petrolului şi gazului din România
în Sesiunea a II-a a “Romanian ENERGY DAY 2016”. Virgil METEA, director general al principalului
producător de gaze naturale ROMGAZ şi Liviu ILAȘI, director general al CONPET, companie care
oferă servicii specializate de transport petrolier, reprezentând companii membre ale Centrului
Român al Energiei, au vorbit despre diversitatea surselor și cooperarea regională drept elementecheie ale securității energetice. Intervenind în numele Ministrului Energiei, Victor GRIGORESCU,
Secretarul de Stat Cristian BUȘU, ca şi Comisarul ARIAS CAÑETE a reconfirmat rolul strategic al
României în asigurarea securităţii energetice în regiune.
Adina GEORGESCU, Consilier al Primului Ministru pe teme de Energie şi Mediu a remarcat că
“Interconectarea este unul dintre aspectele cele mai importante pentru dezvoltarea sectorului
energetic.”
Directorul general CONPET, Liviu ILAȘI a oferit câteva previziuni despre producţia de ţiţei şi stadiul
investiţiilor în infrastructură: “România este o țară producătoare de țiței. Evident că trece printr-un
declin în ceea ce privește acest sector. Din cauza prețului scăzut al barilului, a scăzut şi nivelul
investiţiilor în ceea ce privește săparea de noi sonde sau repararea celor care au probleme, iar acest
lucru nu prefigurează o evoluție tocmai bună în domeniu.”
Despre lipsa diversității resurselor, Piotr KUŚ, directorul biroului din Bruxelles al Gaz System,
operatorul de transport polonez, a menționat că “trebuie să ne concentrăm pe anumite elemente cheie; vedem necesitatea diversității resurselor din acest sector. Resurse vor fi asigurate din Qatar,
dar şi din nordul Europei. Un alt element îl reprezintă infrastructura şi interconectarea piețelor. Acest
lucru va asigura sporirea potenţialului alimentării cu gaz.”
“ROMGAZ a reusit să elimine declinul din producţia de gaze naturale din România” conform
intervenţiei lui Virgil METEA, directorul general al companiei. “Acest lucru s-a întâmplat prin
investiţii importante. ROMGAZ nu şi-a redus deloc activitatea din punct de vedere al explorării. Rolul
României şi al ROMGAZ în context regional va fi unul primordial. Încă există potenţial ridicat, chiar
dacă exploatările se fac de ani buni. ROMGAZ, alături de ceilalți jucători din Europa de Est va reuşi
să-şi asume partea de responsabilitate în context regional.”
Catharina SIKOW-MAGNY, Șef al Unității Piața Internă I: Reţele şi Iniţiative Regionale în cadrul
Directoratului General pentru Energie din Comisia Europeană, a oferit mai multe detalii despre
modul în care cooperarea regională funcţionează în regiune. “Comisia Europeană a stabilit în luna
februarie, anul trecut un grup de experți la nivel înalt. Acesta a adus în discuție proiecte concrete
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privind dezvoltarea infrastructurii. Am identificat 7 proiecte care sunt prioritare şi care trebuie
implementate urgent, 15 țări au căzut de acord deja asupra unui număr mic de proiecte.”
Reprezentantul Ministerului Energiei, Cristian BUȘU, Secretar de Stat s-a alăturat discursului despre
cooperare, atât din punct de vedere regional cât şi naţional: “UE nu ar trebui să fie despre învigători
şi perdanţi, ci despre cooperare. Avem 3 principale obiective: securitate, competitivitate și accesul
pe piață. România este un actor activ în cadrul dezbaterii privind sectorul energetic. Adresându-mă
reprezentanţilor companiilor naţionale, ar trebui să depunem un efort comun. Astfel vom fi mult mai
puternici în cadrul dialogului cu CE.”
Declaraţia Secretarului de Stat a fost susţinută de Comisarul pentru Schimbări Climatice și Energie,
Miguel ARIAS CAÑETE. Legitimând dezbaterile din seria Romanian ENERGY DAY, Comisarul a
declarat că “România este un exemplu despre cum poate fi asigurată securitatea în zonă. Datorită
poziției strategice, România are șansa de a fi un lider european în sectorul energetic. Pentru mine,
România este un exemplu despre cum ne putem atinge obiectivele în zona estică”, a concluzionat
Comisarul ARIAS CAÑETE.
În încheiere, gazdele evenimentului au reamintit rolul Centrului Român al Energiei de a crea un
context în care oficiali români şi ai UE, companii românești pot comunica şi prezenta așteptările lor.
Europarlamentarii români şi-au arătat încă o dată susţinerea pentru dezbateri de acest gen care
urmăresc să verbalizeze interesul României în regiune şi în Uniunea Europeană.
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