CENTRUL ROMÂN AL ENERGIEI PARTICIPĂ LA DEZBATERILE ZF POWER SUMMIT 2018
PRIVIND “URMĂTORUL AN ZERO AL ENERGIEI’
28 Februarie 2018, Mihai MACARIE

Asociația Centrul Român al Energiei (CRE) a fost invitată să contribuie la discuțiile conferinței ZF POWER
SUMMIT 2018 din data de luni 19 februarie 2018. Ajuns la a 7-a ediție, evenimentul şi-a propus să
analizeze gradul de pregătire al sistemului energetic după mai bine de 100 de ani de tradiție.
Intitulat “Următorul an ZERO al energiei”, ZF POWER SUMMIT 2018 a reunit cei mai importanți
specialiști şi decidenţi ai sectorului energetic naţional (SEN). Preşedintele CRE, dl. Corneliu Bodea, a
fost invitat în cadrul panel-ului 3 ce a vizat marile proiecte energetice, listări și investiții prognozate
pentru anul 2018. Sesiunea a beneficiat și de prezența principalelor companii din SEN: Nuclearelectrica,
Hidroelectrica, Transelectrica, Complexul Energetic Oltenia, Energobit, Radet, Elcen și Marsh România.
Cuvântul de ordine al ediției de anul acesta a ZF POWER SUMMIT este “INVESTIŢII”. Dacă anul 2017 a fost
anul riscurilor, 2018 este anul deciziilor şi al investițiilor. În contextul în care prețul mediu al energiei a
ajuns la maximul ultimilor ani, producătorii de energie au încheiat în creștere rezultatele financiare ale
anului 2017, fiind pregătiți să demareze investiții semnificative. “Mă interesează ca Hidroelectrica să
producă. Vreau să continue şi negocierile pentru unitățile 3 și 4 de la Cernavodă, dar avem o prioritate și
cu Unitatea 1 care trebuie retehnologizată. E nevoie de un mix energetic rațional și îl vom menține. E
nevoie de eficienţă și în producţie şi în consum”, a declarat dl. Anton Anton, ministrul energiei.
Preşedintele CRE, Corneliu Bodea, atrage totuşi atenția asupra lipsei documentului final al Strategiei
Energetice Naţionale, draft finalizat din decembrie 2016 şi care se află pe masa Ministerului Energiei. “Noi
energeticienii lucrăm în beznă în lipsa unei strategii de țară care să ne arate cum va evolua consumul în
următorii ani. Statul trebuie să creeze un cadru care să prefigureze dezvoltarea economică a statului.
România are resursele necesare pentru generare eficientă, România trebuie să capitalizeze pe
zăcămintele de gaz natural, România trebuie să continue proiectele mari de infrastructură (BRUA), dar
trebuie să știm ce ne dorim de la SEN, să producem, să ne interconectăm, să fim mai flexibili”, a declarat
dl. Bodea. Investiţiile se întorc în tarif şi este necesar să fie gândite holistic, este de părere dna. Carmen
Neagu, CEO Energobit.
Anul 2017 a fost anul materializării riscurilor, a declarat dl. Valeriu Binig, Partener EY România. Piața a
învățat din salturi și necesită politici pe termen lung, concluzionează dl. Ion Lungu, președintele AFEER.
Piața devine din ce în ce mai competitivă și clienții din ce în ce mai cunoscători și pretențioși. Suntem în
pragul fenomenului de “disruption”, digitalizarea făcând parte integrantă din SEN. Mobilitatea electrică
și tehnologiile de încărcare devin parte a SEN, autovehiculele electrice sunt baterii mobile și pot fi folosite
în inițiative de Vehicle 2 Grid, a declarat dl. Alessio Menegazzo, Directorul de Sustenabilitate și Afaceri
Instituționale al Enel România. Tehnologiile noi și digitalizarea au fost abordate și de dl. Răzvan Nicolescu,
Energy & Resourses Industry Leader la Deloitte. Revoluția tehnologică este plătită de consumator, iar
eficienţa energetică ar trebui să fie prioritatea zero a României, a adăugat Răzvan Nicolescu.
Anul 2017 a fost un an al provocărilor, dar profitabil, înregistrând un profit mai mare decât în 2016, a
declarat dl. Bogdan Badea, președintele directoratului Hidroelectrica. Preţul spot crescut şi un
management bun al opririlor planificate a fost rețeta de succes și pentru Nuclearelectrica, a declarat
directorul general dl. Cosmin Ghiță. Privind situația RADET, administratorul judiciar dl. Gheorghe Piperea
este încrezător în ieșirea din insolvenţă în anul 2019.
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