CENTRUL ROMÂN AL ENERGIEI PARTICIPĂ LA A 8-A EDIŢIE A
ZF POWER SUMMIT

22 Februarie 2019, Mihai MACARIE

Preşedintele Centrului Român al Energiei (CRE), Corneliu BODEA, a participat la cea de-a 8-a
ediţie a Summit-ului ZF Power, organizat în zilele de 19 şi 20 februarie. Evenimentul de anul acesta
a încercat să răspundă la întrebarea “Ce îi trebuie României să poată trece de la a avea potenţial
energetic la a-şi valorifica resursele?” prin tratarea domeniilor infrastructură energetică, piaţa
producţiei de energie şi gaze naturale şi soluţiilor de investiţii. Preşedintele CRE a participat în
calitate de speaker în cadrul panelului 2 din a doua zi a Summit-ului, în care a fost abordat subiectul
mixului energetic şi al investiţiilor necesare în noua generaţie de producţie de electricitate.
Conform dlui BODEA, România poate pierde rolul de lider regional în energie în situaţia în care
nu vor fi adresate urgent problemele structurii producţiei de energie. În domeniul gazului natural
există 2 companii care produc aproximativ 90% din necesarul de consum al României, ceea ce nu
presupune o bază serioasă de competiţie. În domeniul energiei electrice, deţinem o structură de
producţie care nu răspunde necesităţilor unei pieţe concurenţiale, fiind structurată pe criterii
tehnologice. Modalitatea certă prin care România îşi poate păstra rolul de lider regional implică
menţinerea capacităţii interne de producţie şi a competitivităţii reale, astfel, putând să păstreze
preţurile la un nivel rezonabil. Nu în ultimul rând, zona mixului de energie necesită modernizare,
inclusiv prin dezvoltarea centralelor virtuale de energie (virtual power plant), pentru care este nevoie
de un cadru stimulativ de reglementare.
În continuarea panelului, Bogdan BADEA, CEO Hidroelectrica, a prezentat planurile companiei
pe care o reprezintă, printre care putem enumera menţinerea portofoliului actual şi extinderea în zona
producţiei din surse regenerabile. Domnia sa nu exclude evaluarea oportunităţilor în afara graniţelor
ţării.
Sorin BOZA, CEO Complexul Energetic Oltenia, semnalează contextul României de unică ţară
cu producţie monocoloră de electricitate şi trage semnalul de alarmă privind povara uriaşă a
certificatelor de carbon suportată de Complexul Energetic Oltenia.
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Adrian Gabriel DUMITRU a trasat strategia Nuclearelectrica, cu proiectul său major de
constituire a fondului pentru retehnologizarea unităţii 1 de la Cernavodă. Conform domniei sale,
economia cu emisii reduse de carbon nu poate fi realizată fara componenta solidă şi sustenabilă a
energiei nucleare.
Claudia BRÂNDUŞ, preşedinte RWEA, semnalează reticenţa autorităţilor în direcţia dezvoltării
proiectelor de stocare prin baterii, ce pot fi implementate în reţea, la consumator şi care pot de
asemenea crea o piaţă de stocare.
Răzvan NICOLESCU, Executive Lead Advisor Deloitte România, semnalează diferenţa masivă
dintre investiţiile globale realizate în sectorul energetic versus cele realizate în România şi faptul că nu
deţinem modalităţi clare de a susţine investiţiile la nivel naţional.
Miruna SUCIU, managing partner Suciu Popa, reiterează piedicile legislative (inclusiv ale OUG
114/2018) ce creează un mediu imprevizibil pentru investitori.
Nu în ultimul rând, Bogdan CHIRIŢOIU, preşedintele Consiliului Concurenţei, semnalează faptul
că România traversează un proces de construire a pieţei, care nu poate funcţiona corect fără o aplicare
uniformă a legii pentru toţi participanţii.

Detaliile complete ale evenimentului, subiectele abordate şi agenda pot fi accesate aici:
http://evenimente.zf.ro/eveniment-zf-power-summit-19.-ce-ii-trebuie-romaniei-sa-treaca-de-lapotential-energetic-la-valorificarea-resurselor-sale--17841711.
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