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                    ROMANIAN ENERGY DAY 2020: Pactul Ecologic European ca Mecanism Cheie de Redresare și 

Strategie de Creștere pentru Uniunea Europeană 

27 Octombrie 2020, Carina Ioana ZIDARU 

Centrul Român al Energiei (CRE) a organizat cea de-a 9-a ediție a  Romanian Energy Day (RED) în data 

de marţi 20 octombrie 2020. Concentrându-se pe subiectul „Pactului Ecologic European ca Mecanism 

Cheie de Redresare și Strategie de Creștere pentru Uniunea Europeană”, evenimentul online a reunit 

pe parcursul întregii zile peste 20 de vorbitori: lideri din industrie și reprezentanți ai Parlamentului 

European (EP), Comisiei Europene (EC), Ministerelor României și altor autorități relevante din domeniul 

energetic. Președintele CRE, Corneliu BODEA, a deschis conferința remarcând necesitatea de adaptare 

la situația actuală dată de criza sanitară și de problemele economice rezultante care vor impacta 

industria energetică și implementarea Programului Green Deal, făcând apel la unitate și cooperare între 

toate părțile interesate. 

RED 2020 a inclus discursurile de bun venit ale doamnei Kadri SIMSON, Comisarul pentru Energie (EC), domnului 
Virgil POPESCU, Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri din România, doamnei ambasador Luminița 
ODOBESCU, Reprezentant Permanent al României pe langa Uniunea Europeană. Vorbitorii principali, domnul Tudor 
CONSTANTINESCU, Consilier Principal al Directorului General pentru Energie (EC), domnul Cristian BUȘOI, membru 
în Parlamentul European și președinte al Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie și domnul Cristian BĂDESCU, 
Reprezentant Special al Ministerului Afacerilor Externe al României în Securitate Energetică, s-au adresat publicului 
cu privire la provocările de natură financiară şi de infrastructură ale Pactului Ecologic European. Următorul panel a 
prezentat opiniile actorilor schimbării, companiile energetice, care au dezbătut capacitatea României de a integra 
politica europeană privind energia și clima în sistemele naționale, printr-o analiză în ansamblu a reconversiei 
industriei energetice din România. 

În declarația sa, Ministrul Virgil Popescu a declarat că „Vom sprijini Pactul Ecologic european pentru a ne atinge 
obiectivele, iar între timp trebuie să echilibrăm în mod corespunzător tranziția energetică, pentru că nu putem 
exclude pe termen scurt cărbunele fără a-l înlocui cu resurse și tehnologii noi. În concordanţă cu declarațiile 
Ministrului Popescu, doamna Comisar pentru Energiei, Kadri Simson, a punctat următoarele: „Comisia Europeană va 
sprijini sectoarele și regiunile cele mai afectate de tranziția energetică. Un exemplu sunt regiunile dependente de 
industria cărbunelui din România.”, asigurând în același timp publicul că „Există fonduri disponibile pentru sprijinirea 
mecanismului de tranziție către obiectivele anului 2030”. Ca o concluzie, doamna ambasador Luminița Odobescu a 
menționat că „Modernizarea României implică modernizarea Sectorului Energetic […] iar această tranziție nu poate 
fi realizată în mod corespunzător fără implicarea activă a cetățenilor.” 

Fondurile de Redresare reprezintă o oportunitate pentru modernizarea sistemului energetic din România, prin 
implementarea tehnologiilor inovatoare și utilizarea instrumentelor digitale. În același timp, această schimbare va 
conduce la atingerea obiectivelor europene privind energia și clima. 

În cifre, cea de-a 9-a ediție a evenimentului Romanian Energy Day a fost urmărită de 20 000 de participanti online 
pe canalele de social media ale CRE și ale partenerilor săi de presă, întrucât conferinta s-a consacrat deja ca o 
platformă de dialog între specialiști și factorii de decizie politică, permițând o dezbatere transparentă asupra 
problemelor actuale. 

Asociația CRE este partener activ și strategic împreună cu membrii săi și alți potențiali membri în consorții 
internaționale, pentru derularea proiectelor în domeniul energiei, finanțate de către CE: SUCCESS, RESERVE, 
WISEGRID, NRG5, CROSSBOW, SOGNO, PHOENIX, TRINITY, EDDIE și EDGEFLEX. 
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