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17 Iunie 2015, Irina NIȚĂ
STRATEGIA ENERGETICĂ A ROMÂNIEI ÎN DISCUȚIE LA
“ENERGY STRATEGY SUMMIT 2015”
Viitoarea strategie energetică naţională a României şi identificarea direcţiilor ei principale au constituit principalul
subiect al discuţiilor şi consultării cu reprezentanţii companiilor și autorităţilor publice responsabile în sectorul
energetic românesc în cadrul evenimentului sub titlul “ENERGY STRATEGY SUMMIT 2015” organizat de Energynomics,
joi 4 iunie, la Buşteni.
Peste 120 de lideri ai sectorului energetic din sectorul privat şi de stat, experţi în politica energetică, reglementări, investitori, au
participat activ în discuţiile celor trei sesiuni ale conferinţei organizate la Castelul Cantacuzino din Buşteni. Subiectul central al
dezbaterii a fost acela de a identifica liniile directoare ale viitoarei strategii energetice naţionale, așa cum rezultă acestea în urma
unei consultări extinse cu părțile interesate, companii și autorități publice cu responsabilități în sectorul energetic românesc.
Preşedintele Centrului Român al Energiei (CRE),
Corneliu BODEA, a participat în calitate de prezentator
în cadrul evenimentului contribuind la discuţii împreună
cu alte personalităţi: Mihnea Constantinescu –
Ambasador cu însărcinări speciale pentru securitate
energetică, Mircea Albulescu - Secretar de Stat în
cadrul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi
Mijlocii şi Mediului de Afaceri, Gheorghe Duţu Preşedinte, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM), John Knapp - RBSTA Chairman, Managing Director of
ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, Artur Stratan - Președinte ROPEPCA, Frank Hajdinjak – CEO E-ON
România, Remus Borza - Administrator judiciar Hidroelectrica, Cristina Cremenescu - Vicepreședinte COGEN, Ovidiu
Demetrescu - Director General Hidro Tarniţa, Carmen Neagu - Preşedinte al Consiliului de Supraveghere al Transelectrica,
Daniela Lulache - CEO Nuclearelectrica.
În cadrul dezbaterilor, Corneliu Bodea, a precizat importanţa proiectului Uniunii Energetice, ca fiind elementul central care va
facilita transformarea domeniului energetic. Acest subiect a fost recent abordat în cadrul evenimentului internaţional organizat de
Centrul Român al Energiei, în 26 mai, la Parlamentul European la Bruxelles. Peste
130 de personalităţi din domeniul energetic naţional şi internaţional,
europarlamentari, reprezentanţi ai instuţiilor europene şi româneşti au participat la
acest eveniment.
“Strategia Energetică a României trebuie să fie clară, concisă şi să urmeze trei 3
paşi: viziune → strategie → tactică. Este necesar să avem o viziune clară care
poate răspunde la întrebarea: Ce ne dorim pentru România din punct de vedere
energetic? România se doreşte a fi un producător naţional, care să asigure
consumul intern de energie, sau este pregătită pentru provocările existente pe
piaţa liberă”, a declarat Corneliu Bodea, preşedintele CRE, cu ocazia summit-ului
pe acest subiect În plus, acesta a menţionat că asistăm la schimbarea paradigmei
din industria energetică, consumatorul începând să fie plasat în centrul ariei de
importanţă a fluxului energetic: producţie – transport şi distribuţie – consumator. În
opinia sa, acesta reprezintă pilonul de bază al întregului sistem energetic naţional,
în strânsă corelare cu ideea de “prosumatori” – consumatori care au un sistem
propriu de producţie a energiei şi cu problematica gestionării unui astfel de model
la nivel naţional.
În încheiere, Corneliu Bodea a precizat necesitatea stimulării consumului de
energie electrică subliniind importanţa implicării şi susţinerii ANRE faţă de micii
consumatori şi a implementării legii 121/2014 privind eficienţa energetică, la nivel naţional.
Mai multe detalii privind evenimentul “Energy Strategy Summit 2015” pot fi accesate aici: Link
Comunicarile CRE reprezinta un serviciu intern oferit in exclusivitate Membrilor CRE. Acestea nu reprezinta in niciun caz
o pozitie a CRE sau un document public.
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