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Energy Strategy Summit (2016: Bucureşti, România)

Raportul final al Summitului pentru Strategie Energetică:

1.  Interesele naționale ale României și rolurile sale regionale; 

2.  Strategia energetică națională a României – Focus pe securitatea energetică în contextul 
Uniunii Energetice a Uniunii Europene; 

3.  Sustenabilitate energetică – echilibrul între competitivitate şi restricţiile impuse de obiectivele 
de mediu

Din 2013, Wing Media Energy Consulting este singura agenție media care oferă o gamă 
completă de servicii și consultanță specializată companiilor ce activează în domeniul energiei, 
atât în România cât și internațional. Fiind implicați pentru o lungă perioadă de timp și în diverse 
moduri în sectorul energetic din România, fondatorii WMEC au decis să vină în întâmpinarea 
nevoilor jucătorilor publici și privați cât și a ONG-urilor care activează în sectorul energetic, 
oferind produse media și servicii business de elită personalizate, cu un spor de valoare unic 
datorat experienței noastre și accentului pe care îl punem pe industrie.

Wing Media Energy Consulting este publisher-ul energynomics.ro.

Platforma de comunicare energynomics.ro este cel mai complex proiect editorial dedicat în 
exclusivitate industriei energetice din România. Reunește site-ul, revista tipărită trimestrial și 
seria de evenimente proprii.

energynomics.ro este singura platformă de comunicare online dedicată sectorului energetic 
din România care funcționează atât ca sursă de știri, cât și ca sursă de informații business to 
business. Actualizat în fiecare oră de editorii noștri, energynomics.ro aduce un suflu nou în 
industrie cu informații la zi despre schimbările din mediul economic, politic și legislativ. Prin 
accesarea profilurilor business, vei descoperi partenerul de afaceri cel mai potrivit pentru 
nevoile companiei tale.

energynomics.ro Magazine este publicația întregii industrii energetice din Romania. Misiunea 
noastră este să oferim informații, perspective, profiluri și oportunități de networking pentru 
manageri, specialiști și ingineri din industria energetică românească. Tipărită in 1.000 de 
exemplare trimestrial, revista energynomics.ro Magazine este distribuită gratuit și individual 
către managerii și specialiștii din industria energetică românească.

Prin evenimentele - Energy Breakfast Club; Spring Cocktail; Energy Strategy Summit; 
energynomics Awards - acţionăm pentru consolidarea comunităţii energetice locale prin 
înlesnirea comunicării între jucătorii relevanţi, fie că sunt companii, instituţii publice, asociaţii 
profesionale sau experţi independenţi. 
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Asociația Română pentru Energie Eoliană
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Parteneri media
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Organizat de energynomics.ro şi susţinut de
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MULŢUMIRI

Acest raport a fost realizat de către echipa editorială a energynomics.ro, în 
coordonarea redactorului şef Gabriel Avăcăriţei. Ca punct de pornire au fost 
folosite transcripturile discursurilor transmise în cadrul Summitului pentru 
Strategie Energetică 2016 şi dezbaterile din cadrul meselor rotunde.

Wing Media Energy Consulting mulţumeşte Ministerului Energiei, Ministerului 
Mediului, Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Energie şi Agenţiei 
Naţionale pentru Resurse Minerale pentru susţinerea constantă şi pentru 
participarea activă la Summitul pentru Strategie Energetică 2016.

ARCOMN - Asociaţia Română a Concesionarilor Offshore din Marea Neagră, 
ROPEPCA - Asociaţia Română a Companiilor de Explorare și Producţie 
Petrolieră din România, ACUE - Federaţia Patronală a Asociaţiilor Companiilor 
de Utilităţi din Energie şi RWEA - Asociaţia Română pentru Energie Eoliană 
s-au numărat printre asociațiile care şi-au oferit sprijinul în organizarea 
Summit-ului.

Nu în ultimul rând, adresăm mulțumiri speciale tuturor miniștrilor participanți, 
secretarilor de stat, vorbitorilor, moderatorilor, delegaților oficiali și tuturor 
celor prezenți la Summitul pentru Strategie Energetică din 2016 pentru 
contribuțiile lor valoroase și fără de care acest Raport nu ar fi existat.
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REZUMATUL RAPORTULUI
Noile tehnologii și noile realități ale pieței obligă industria globală de energie să își reproiecteze modelele 
de afaceri, în toate domeniile semnificative. România face parte din această schimbare dramatică și este 
obligația clar recunoscută a autorităților centrale să ofere companiilor și clienților liniile directoare ale 
viitorului peisaj energetic. România are șansa de a beneficia de cele mai recente progrese tehnologice 
pentru modernizarea infrastructurii sale energetice, astfel încât să devină nu doar motorul esențial al 
economiei și societății locale, ci și un furnizor important de securitate energetică în regiune. Bazându-se 
pe resursele sale naturale importante și diversificate, precum și pe infrastructura sa educațională puternică 
și pe localizarea sa geografică, România ar trebui să încerce să se dezvolte ca nod de tranzit esențial pentru 
rețelele energetice europene, prin întărirea capacităților sale de producție, stocare și transport. Acest raport 
analizează considerentele economice, politice și strategice legate de viitorul sistemului energetic românesc, 
astfel cum au rezultat din dezbaterile ce au avut loc în timpul Summitului de Strategie Energetică 2016. Noile 
tehnologii reprezintă cheia pentru reinventarea producției de energie - din combustibil fosil (petrol, gaze sau 
cărbune), din surse regenerabile (eoliană, solară sau din biomasă) -, pentru o mai bună stocare și transmisie 
de energie. Pentru a atrage acestei noi tehnologii, este necesar un cadru fiscal stabil și previzibil. Principalele 
constatări din timpul Summitului de Strategie Energetică 2016 sunt evidențiate mai jos.

Energia este în proces de transformare pentru o lume verde, pe baza unei noi 
revoluții tehnologice și digitale

La nivel global, statele, companiile și mediul academic depun eforturi imense pentru a reinventa energia 
pentru un viitor durabil într-o lume verde. O lume în care noile forme de energie nu mai sunt poluante, 
ci curate, nu mai sunt scumpe, ci ieftine, și sunt ușor accesibile pentru toți. Aceasta este cea mai mare 
provocare pentru toate afacerile existente din domeniul energiei.

În același timp, dezvoltările tehnologice au modificat deja peisajul stabil pe termen lung al industriei. Noile 
tehnologii au adus pe piață noi resurse (gazele de șist, platforme maritime de mare adâncime, energie din 
surse regenerabile), reducând semnificativ cererea de energie și decuplând-o de creșterea economică. 
Impactul tehnologic forțează companiile să facă mai mult decât le încuraja modelul tradițional de afaceri.

Pentru România, aceasta este o oportunitate de a se reconecta la polii de dezvoltare tehnologică, de 
a opri exodul creierelor și de a utiliza multe din resursele naturale care erau până acum inaccesibile. 
Pentru început, sunt necesare scheme de stimulente corecte, care să aducă aceste tehnologii de ultimă 
oră pe piața locală, să atragă investiții și să stimuleze abordări vizionare.

Toate tipurile de resurse energetice sunt necesare pentru o industrie 
energetică adecvată, rezistentă și durabilă în România

Dotată cu un mix energetic echilibrat, România are acces la toate resursele naturale pentru a oferi 
industriei sale energetice un viitor rezistent și durabil. Electricitatea generată în hidrocentrale reprezintă 
deja coloana vertebrală pentru producția de electricitate, în timp ce centralele nucleare produc energie 
ieftină, durabilă, previzibilă, curată și fără emisii de carbon. Cu toate progresele tehnologice, încă avem 
nevoie de combustibili fosili în următoarele decenii. Este cazul gazelor naturale, o soluție mai curată 
față de altele, și este cazul petrolului, ca unică opțiune pentru transport în deceniile următoare. Dar este 
și cazul cărbunelui, o resursă de care România depinde ori de câte ori apar temperaturi extreme, fiind 
un furnizor de rezistență în vremuri de nevoie.

Acestea fiind spuse, obiectivul de urmărit este decarbonizarea, iar sursele regenerabile reprezintă 
răspunsul pentru viitor. Depinde de cât de repede se maturizează tehnologia (în domeniul generării, 
stocării și transportului de energie) și de cât de flexibile vor fi piețele pentru a crește cota sectorului de 
energii din surse regenerabile în mixul total de energie.

Cu toate acestea, trebuie asigurate mai întâi managementul eficient al oamenilor, echipamentelor și 
instalațiilor în fiecare companie, și mai ales în companiile de stat. Apoi, sunt necesare piețe funcționale 
și previzibile pentru fiecare din aceste resurse primare, pentru ca acestea să-și găsească drumul către 
consumatori, la nivel local și în străinătate.
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Interconectivitatea, care reprezintă interconexiunile fizice, precum și piețele 
conectate, reprezintă garanția pentru securitatea energetică și continuitatea 
în aprovizionare

Interconectivitatea este răspunsul atât pentru securitatea aprovizionării, cât și pentru buna 
funcționare a piețelor interne. Pe de o parte, România ar trebui să profite de localizarea sa geografică 
și de noua conștientizare la nivel UE a faptului că securitatea sa politică și socială se bazează pe 
mai multe interconectări energetice și rute de tranzit la frontiera sa de est. Este momentul ca 
țările din Europa centrală și de est, împreună cu Țările Baltice, să colaboreze în ceea ce privește 
problemele energetice. Și este momentul ca toate persoanele implicate să înțeleagă că investițiile 
în securitate energetică înseamnă investiții în securitatea națională. Este o șansă materializată în 
sumele semnificative de bani care au fost deja alocate pentru proiecte de interes comun la nivel 
european. De asemenea, este o provocare pentru companiile locale, precum Transgaz (proiectul 
BRUA, proiectul Marea Neagră, proiectul Moldova), Conpet (pentru transportul de energie lichidă) 
și Transelectrica, care își pot demonstra capacitățile de management de proiecte, dar și pentru 
România ca țară, care trebuie să se asigure că toate tranzacțiile din interiorul și din afara granițelor 
sunt reglementate corespunzător.

Pe de altă parte, producția distribuită este cea care garantează, la nivelul consumatorului, atât securitatea 
energetică, cât și continuitatea aprovizionării. Tehnologiile cu eticheta Smart au un factor comun: 
conectivitatea și infrastructura comună. Cu toate acestea, pentru moment, ideea teoretică bazată 
pe perspectiva independenței energetice nu poate fi implementată din cauza legislației existente, a 
lipsei de inițiativă sau a lipsei de curaj. Integrarea producătorilor de energie locali de mici dimensiuni 
reprezintă o deschidere a căii spre o rețea energetică națională mai stabilă, dar și spre oportunități noi 
de afaceri la punctele de intersecție între producția de energie, comercializare, furnizare și distribuție cu 
servicii IT, de telecomunicații și de eficiență energetică.

Cooperarea interinstituțională formalizată între legislativ, executiv și 
autoritățile de reglementare este necesară pentru o industrie energetică mai 
adaptabilă în România.

Deși fundamental respectă cadrul legislativ și de reglementare al UE, România încă se află într-o etapă 
de modernizare masivă și aducere la zi a legislației primare și secundare în domeniul energiei. Există 
legi esențiale care sunt dezbătute în Parlament (de exemplu Legea energiei, Legea petrolului, Legea 
energiei din surse regenerabile și a biomasei). Deși metodologia și practica dezbaterilor publice cu 
toate părțile implicate s-a îmbunătățit mult, există multe modificări importante care sunt blocate timp 
de luni sau ani de zile. Este principalul impediment pentru implementarea de noi investiții (de exemplu 
în sectorul de explorare și producție petrol și gaze, pe uscat și pe platforme), și pune sub amenințare 
numeroase proiecte finalizate (de exemplu în sectorul energiei din surse regenerabile). În plus, multe 
alte modificări legislative sunt preconizate după revizuirea în perioada următoare a pachetului de legi 
în domeniul energiei din UE.

Organele de reglementare 1 nu pot întreprinde acțiuni, de exemplu termenul limită pentru lung 
așteptata Rundă XI ANRM pentru concesionarea unor noi blocuri de explorare de petrol depinde de 
aprobarea noului regim fiscal pentru hidrocarburi, sau 2 sunt copleșite de reglementările care trebuie 
implementate, de ex. ANRM a emis aproape o mie de Ordine în ultimii ani, și sunt preconizate încă o 
mie de Ordine și Decizii în următorii ani!

Multe din inițiativele private în domeniul energetic - deoarece sunt proiecte pe termen lung și care 
necesită investiții majore - depind de legislația și reglementările în vigoare, lucru adevărat nu doar pentru 
companiile existente, ci cu atât mai mult pentru companiile noi, bazate pe tehnologii noi, mai scumpe 
și mai riscante (de ex. explorarea la mare adâncime, stocarea în baterii sau echipamente fotovoltaice 
pentru acoperișuri). Iată de ce cooperarea interinstituțională între legislativ, executiv și autoritățile de 
reglementare este necesară pentru scurtarea timpului între momentul în care o modificare legislativă 
sau de reglementare este identificată ca fiind necesară și momentul în care este pusă în aplicare.
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Energia este 
în proces de 
transformare 
pentru o 
lume verde, 
pe baza unei 
noi revoluții 
tehnologice și 
digitale

Sunt cel puţin două lucruri care vor influenţa semnificativ 
evoluţia sectorului energetic: interconectivitatea în sens larg 
(nu doar fizică, ci şi integrarea pieţelor, comerţ, exporturi 
de gaze) şi revoluţia tehnologică. Cred cu tărie că România 
trebuie să se racordeze la polii de evoluţie tehnologică 
pentru ca pe viitor să putem fi parte a tranziţiei energetice 
(decarbonizare, eficienţă în utilizare). Am convingerea că 
tehnologia este cheia.

VICTOR GRIGORESCU, ministrul Energiei

Progresul tehnologic măreşte 
oferta şi scade cererea, ceea 
ce duce la o abundenţă a 
energiei. Aceasta schimbă 
în mod fundamental piaţa, 
pentru că de la o piaţă a 
furnizorilor, intrăm într-o 
piaţă a cumpărătorilor. 
Această schimbare s-a 
produs foarte rapid şi foarte 
violent. În acelaşi timp, costul 
tehnologiei scade tot timpul. 
Să ne aducem aminte care 
era preţul pe megawatt 
instalat pe fotovoltaic în 
urmă cu 6 ani. El a scăzut 
probabil de 3,5 ori. Şi cum 
tehnologia are doar tendinţa 
de a-şi scădea preţurile, este 
clar că îşi va păstra caracterul 
disruptiv în energie.

VASILE IUGA,  
partener PwC România

Avem însă şi câteva vulnerabilităţi, care 
ar putea deveni oportunităţi. Care sunt 
vulnerabilităţile noastre? Producţie de 
energie învechită, poluantă, care necesită 
investiţii masive pentru a fi înlocuită. 
Producţia de energie clasică din România 
mai are cu siguranţă trei decenii în care 
va funcţiona fără sincope. Este timp 
suficient că să facem tranziţia către noile 
tehnologii. [...] Noile tehnologii devin 
dintr-o dată susţinere şi reper regional 
din punct de vedere al energiei.

IULIAN IANCU, preşedintele Comisiei pentru 
Industrie şi Servicii din cadrul Camerei 
Deputaţilor, Parlamentul României
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Uniunea Europeană se pregăteşte să livreze un nou model, acest 
New Market Design, care vorbeşte de concepte noi, care pot să pară 
revoluţionare. Ne referim aici la generarea distribuită şi personal cred că 
pe viitor un procent din ce în ce mai mare din producţia de energie va fi 
în producţie de energie distribuită, localizată. Ne mai referim la Demand 
Response – deci la client. De aceea, pentru a se putea alinia unor norme 
europene, dar şi pentru a deveni eficientă în utilizarea energiei, România 
trebuie să investească în ceea ce numim reţele inteligente, Smart Grids, 
pentru că ele sunt răspunsul creşterii flexibilităţii reţelelor, pentru a face 
faţă pe de-o parte unei flexibilităţi din ce în ce mai mare a producţiei, dar 
şi unor cerinţe din ce în ce mai solide din partea consumatorului.

Corneliu Bodea, preşedintele Centrului Român pentru Energie  
şi director general Adrem

Simplul import de tehnologie 
în România în sectorul 
energetic naţional nu este 
suficient sau, până la urmă, 
nu este o măsură a demnităţii 
profesionale a României. Cred 
că suntem capabili să ne 
conectăm la acele proiecte 
pe care UE le oferă sectorului 
energetic, prin SetPlan sau 
prin proiectele transatlantice 
care pot fi accesate.

MIHNEA CONSTANTINESCU, 
ambasador pentru securitate 
energetică, Ministerul Afacerilor 
Externe

Trebuie să avem o schemă de sprijin 
corectă. Atunci când încerci să intri pe 
o piață, de obicei o tehnologie nouă nu 
oferă un randament la nivelul investițiilor, 
nici pentru consumatorii finali, şi nici 
pentru investitori. Pentru a dezvolta 
această tehnologie, trebuie să aplici un 
sistem de sprijin corect pentru a o aduce 
în piață, după care, în mod automat, 
tehnologia se va dezvolta și vom putea 
reduce schemele de sprijin. Dar, pentru 
a o aduce pe piață, este nevoie de o 
schemă de sprijin care să o propulseze, 
pentru că altfel nimeni nu va veni cu 
banii.

Frank Hajdinjak, CEO E.ON România

O altă realitate este, din perspectiva 
schimbării de paradigmă, faptul că 
inclusiv investitorii se poziţionează 
altfel faţă de cum se poziţionau până 
de curând. Într-adevăr, un investitor va 
fi întotdeauna mânat de profit, şi acest 
lucru trebuie să ni-l reamintim de fiecare 
dată. Nu cred că investitorii sunt motivaţi 
de tehnologie, cred că investitorii sunt 
motivaţi de profit, iar în secundar, 
într-adevăr, de această schimbare de 
paradigmă. Devine relevant de unde se 
obţine profitul şi atunci, da, tehnologia 
poate să devină o altă informaţie 
relevantă.

Daniela Lulache, CEO Nuclearelectrica
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Schimbarea de paradigmă cea mai 
importantă de care ne lovim în ziua 
de astăzi este această conectivitate 
extraordinară pe care o permite 
internetul şi dă posibilitatea apariției 
de noi jucători sau a mutării unor 
jucători tradiționali dintr-un domeniu 
în altul. Această schimbare aduce 
pe masă conceptul de smart, aplicat 
la reţele, locuinţe, clădiri, oraşe etc. 
Smart înseamnă conectivitatea tuturor 
sistemelor şi partajarea infrastructurii.

BOGDAN BALACI,  
director general Philips Lighting

Trebuie să 
renunţăm la 
paradigma 

centralelor electrice uriaşe. 
De exemplu, nu cred 
că vreuna dintre marile 
companii energetice va 
investi în orice tip de 
centrală electrică de mari 
dimensiuni, aşa cum ar fi 
făcut în urmă cu 10 sau 
15 ani. Asta nu se va mai 
întâmpla! Piaţa se schimbă. 
Vorbim acum despre 
producţie descentralizată, 
cogenerare, poate chiar 
tri-generare, adică încălzire, 
răcire şi electricitate, şi 
despre baterii. Este vorba, de 
asemenea, despre producţia 
finală de energie la nivelul 
gospodăriilor. Este nevoie 
de o schemă de sprijin, 
pentru a aduce cele mai noi 
tehnologii pe piaţă şi pentru 
a face aceste tehnologii 
fezabile pentru investitori şi 
pentru gospodării.

FRANK HAJDINJAK,  
CEO E.ON România

Dacă ne dorim ca România să fie competitivă 
şi să aibă un rol important, vom putea face 
acest lucru doar cu oamenii. Iar dacă nu vom 

mai avea nici oamenii, cu siguranţă ne vom pierde toate 
avantajele competitive pe care le avem astăzi. Industria 
nucleară se confruntă într-un mod dramatic cu această 
realitate: au mai rămas puţini experţi. Din lanţul integrat 
nuclear pe care îl avem la nivel naţional, Nuclearelectrica 
este singura verigă absolut sănătoasă şi competitivă, dar 
pentru ca această veriga să rămână la fel, avem nevoie de 
cercetare-dezvoltare, avem nevoie de construcţii montaj, 
avem nevoie de mulţi furnizori locali. Haideţi să încercăm 
să ne uităm şi aici, pentru că, încă o dată spun, toate marile 
proiecte din cercetare-dezvoltare, tot avansul tehnologic 
este făcut cu oamenii şi cu resursele alocate.

DANIELA LULACHE, CEO Nuclearelectrica
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Deşi suntem competitori în diferitele 
sectoare pe care le reprezentăm, 
vom fi mult mai puternici dacă vom fi 
împreună în relaţia pe care o avem cu 
exteriorul, fie că e vorba de Bruxelles, fie 
că e vorba despre statele vecine. Înţeleg 
bineînţeles faptul că suntem competitori 
în anumite domenii, domeniile poate 
sunt diferite s.a.m.d., dar cu cât vom 
sta mai aproape unii lângă alţii şi vom 
gândi şi vom acţiona concentrat, cu cât 
vom avea o voce unitară şi cu cât vom 
lucra împreună, cu atât vom putea să 
facem mai mult pentru întreg sectorul 
energetic românesc.

CRISTIAN BUŞU, secretar de stat în cadrul 
ministerului Energiei

Nu toate sectoarele 
energetice 
performează la 

fel, întâmpinăm dificultăţi în 
anumite zone, precum sectorul 
carbonifer. În respectivul 
sector tot tehnologia poate 
oferi un răspuns pentru viitorul 
acestui combustibil fosil, unul 
dintre cele mai reziliente, la 
care România recurge de 
fiecare dată când trece prin 
temperaturi extreme.

VICTOR GRIGORESCU, ministrul 
Energiei

Avem o mare problema 
în ceea ce priveşte cadrul 
legislativ şi de reglementare 
pentru activităţile offshore. 
Încă o mare problema este 
cadrul fiscal din domeniu, în 
condiţiile în care evoluţiile 
foarte bruşte de pe pieţele 
internaţionale generează o 
concepţie de risc pentru cei 
care trebuie să decidă într-un 
act legislativ ce ar putea să 
aibă impact pentru poate 30 
de ani. Toată lumea se teme 
de un nivel prea ridicat de 
redevenţe care ar descuraja 
investitorii sau de un nivel 
prea scăzut, dacă preţul la 
petrol va creşte în viitor. Citez 
dintr-unul din clasicii în viaţă 
între investitorii din România, 
care spune: “50% din zero, 
este zero”. Pentru cine ştie 
cum să interpreteze, este un 
mesaj foarte important.

VALERIU BINIG,  
partener EY România

Mixul energetic 
este cheia din 
spatele acestui 

concept de furnizor de 
securitate energetică. Un mix 
energetic inteligent şi variat 
poate să susţină această 
poziţie a României.

CORNELIU BODEA, preşedintele 
Centrului Român pentru Energie 
şi director general Adrem

Dacă România ar fi să vorbească în mod strategic 
despre o construcţie a mix-ului energetic, care 
ar fi ordinea de prioritate pentru mixul energetic 

românesc? Observăm că ne aşezăm pe tabloul mix-ului 
european şi mondial, respectiv energie regenerabilă, gaze 
naturale, nuclear, hidro. Ce facem cu cărbunele? Avem o 
resursă care, dacă ar fi să o folosim în capacităţi de producere 
a energiei electrice, în alte condiţii decât în prezent, ne poate 
asigura un viitor de peste 100 de ani.

IULIAN IANCU, preşedintele Comisiei pentru Industriei şi Servicii  
din cadrul Camerei Deputaţilor, Parlamentul României

Toate tipurile 
de resurse 
energetice sunt 
necesare pentru 
o industrie 
energetică 
adecvată, 
rezistentă și 
durabilă în 
România
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Biomasa poate să 
fie un contributor 
semnificativ la 

securitatea energetică a 
României, fiind practic  cel 
mai ieftin înlocuitor pentru 
gazul natural. Practic, 
statisticile arată o contribuţie 
extraordinară a lemnului de 
foc la consumul de energie 
primară al ţării, în special 
pentru încălzire.

VALERIU BINIG,  
partener EY România

Există o opinie potrivit căreia 
industria de petrol şi gaze 
poate suporta o sarcină fiscală 
mai mare şi ar trebui să fie 
impozitată mai mult. Cu toate 
companiile româneşti care au 
intrat în administrare judiciară 
şi cu pierderile considerabile 
de locuri de muncă, sper că 
Strategia Energetică se va 
uita cu atenţie la sănătatea 
sectorului de petrol şi gaze 
din România pentru a avea o 
imagine reală a situaţiei.

MARK BEACOM,  
CEO Black Sea Oil & Gas

Legat de biomasă, avem un nou proiect de lege 
înregistrat în Parlament, prin care încercăm să creăm 
o nişă pentru posibilităţile extraordinare pe care le 

oferă România. În ce priveşte biomasa, există astăzi tehnologie 
de înaltă eficienţă şi suprafeţe uriaşe pe teritoriul României care 
sunt biodegradate. Sunt 423.000 de hectare aflate într-un proces 
de deşertificare în zona de sud a ţării, din Oltenia până la Brăila, 
precum şi în zone mlăştinoase sau inundabile. Acest teren 
nevalorificat agricol poate oferi singur o soluţie pentru apă caldă  
şi căldură în toate oraşele României.

IULIAN IANCU, preşedintele Comisiei pentru Industrie şi Servicii  
din cadrul Camerei Deputaţilor, Parlamentul României

Activitatea de explorare este cea mai 
importantă în acest moment, pentru că 
este singura soluţie pentru ca România 
să devină mare producător şi exportator 
de gaze naturale.

SORIN GAL, Director General în cadrul 
Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

De-a lungul timpului, cred că am acumulat 
o încărcătură emoţională exagerată la 
nivel naţional în raport cu resursele noi şi 
regenerabile de energie. Cred că a venit 
momentul să ne uităm cu mai multă 
atenţie şi mai multă înţelepciune la ceea 
ce înseamnă surse noi pentru viitorul 
energeticii româneşti. Nu doar pentru 
că avem o datorie să contrapunem 
dezvoltarea acestui sector altor sectoare 
- domeniul cărbunelui sau chiar cel al 
gazelor - dar pentru că realitatea energeticii 
europene ne-o ia înainte. După COP21, 
de la Paris, nu cred că ne mai permitem 
luxul de a “ostraciza” un sector întreg doar 
din simplul motiv că nu suntem capabili 
să găsim metodele creative şi inteligente 
pentru a face ca investiţiile în acest sector 
sa fie sustenabile. Nu este doar o problemă 
a acestui acest sector;  este o temă ce 
privește capacitatea noastră de a face 
ca sistemul energetic naţional să devină 
mai rezilient faţă de presiunea sectorului 
regenerabilelor.

Mihnea Constantinescu, ambasador pentru 
securitate energetică, Ministerul Afacerilor 
Externe
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Nuclearul produce 
o energie ieftină, 
sustenabilă, 

predictibilă, nepoluantă, fără 
emisii de carbon şi care poate 
avea un rol foarte mare în 
strategia viitoare a României.

DANIELA LULACHE,  
CEO Nuclearelectrica

Până când energiile regenerabile și noile tehnologii vor deveni 
utilizabile la scară macro și permisive din punct de vedere financiar, 
gazul natural are un rol important, poate chiar mai important decât 
oricând altcândva. Gazul natural rămâne o necesitate pentru energia 
termică și în procesele industriale, dar este și o oportunitate ca unul 
dintre cele mai puțin poluante resurse și singura alternativă viabilă 
pentru siguranța și continuitatea în aprovizionarea, atunci când 
energiile regenerabile nu fac față.

VARINIA RADU, partener CMS România

Orice taxă suplimentară, orice 
povară fiscală adițională nu face 
altceva decât să micşoreze viața de 
producție a zăcămintelor marginale 
care oricum de-abia mai produc 
și care înregistrează productivități 
pe sondă printre cele mai mici din 
lume.

ARTUR STRATAN, preşedintele ROPEPCA
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Ca ţară, dacă vrei să ai securitate energetică, trebuie 
să-ţi produci energia tu însăţi. Acesta e cel mai 
sigur mod de a avea securitate în aprovizionarea 

cu energie. Mai sunt şi alte avantaje care apar atunci când îţi 
produci singur energia. De exemplu, în cazul gazelor naturale, 
de vreme ce consumi gaze în România, este de preferat ca 
taxele şi redevenţele să meargă către Guvernul român, mai 
degrabă decât către un guvern străin. Acest lucru este valabil şi 
în ceea ce priveşte locurile de muncă şi investiţiile. Este mai bine 
ca locurile de muncă şi investiţiile să rămână în România, decât 
să consumi gaz în România, iar beneficiile asociate respectivelor 
locuri de muncă şi investiţii să fie culese de altă ţară.

Mark Beacom, CEO Black Sea Oil & Gas

Unul din lucrurile care au fost îndelung dezbătute şi 
afirmate la Bruxelles şi care cred eu că ar trebui să 
între mai serios în obiectivele României este acela de 

a defini, de a aşeza România pe harta energetică a Europei ca 
un furnizor de securitate în zonă. Cu un mix energetic inteligent, 
cred că România ar putea să se afirme ca un furnizor de 
securitate energetică şi în acest sens să-şi negocieze o poziţie 
favorabilă în contextul Uniunii Energetice.

CORNELIU BODEA, preşedintele Centrului Român pentru Energie  
şi director general Adrem

De ce să nu 
stimulăm instituţiile 
financiare 

internaţionale pentru 
a-şi asuma cu mai multă 
responsabilitate şi cu mai 
multă deschidere misiunea 
pe care o au - în special 
băncile de investiţii europene 
- atunci când au de judecat 
proiecte cu impact strategic. 
Pentru că una este să 
faci finanţări comerciale 
pentru proiecte comerciale 
energetice şi alta este să 
îţi asumi responsabilitatea 
finanţărilor strategice. Simpla 
justificare cum că un proiect 
este sau nu bancabil nu mai 
funcţionează într-o Europă în 
care avem nevoie de investiţii 
strategice a căror relevanţă 
depăşeşte graniţele unei ţări. 
[Un proiect] se referă poate 
la partenerii din Est sau la 
partenerii regionali pentru 
care aceste investiţii sunt 
critice. Mă refer fără îndoială 
la investiţiile necesare pentru 
interconectarea Republicii 
Moldova sau a Ucrainei la 
Uniunea Europeană.

MIHNEA CONSTANTINESCU, 
ambasador pentru securitate 
energetică, Ministerul Afacerilor 
Externe

Interconectivitatea, 
care reprezintă 
interconexiunile 
fizice, precum și 
piețele conectate, 
reprezintă garanția 
pentru securitatea 
energetică și 
continuitatea în 
aprovizionare

Ceea ce până acum a fost să zicem valabil, 
şi anume faptul că un transportator naţional 
era suficient, fără a se interconecta cu sisteme 
limitrofe, cred că nu mai este de actualitate. 
Vorbim de strategia energetică a Europei 
și, implicit, a României, ca stat european și 
vorbim de securitatea aprovizionării cu energie 
a Uniunii Europene și, implicit, a României. 
Producţia internă a ţării în momentul de 
faţă este în declin, un declin natural. Nu ştiu 
când va putea fi stopat acest declin, mai ales 
în contextul în care preţul barilului de ţiţei, 
aşa cum ştim, a cunoscut fluctuaţii. [Într-un 
asemenea scenariu] aprovizionarea nu poate 
veni decât din afară, din import. Este necesară 
o conductă care să lege terminalele de la 
Adriatica de România, în condiţiile în care 
se vorbeşte despre o dezvoltare echilibrată 
a rutelor de transport de energie [în Europa] 
atât pe Nord, cât şi pe Sud. O strategie 
corectă nu poate face abstracţie de cei trei 
poli de transport: transportul energiei lichide, 
transportul energiei gazoase şi transportul 
energiei electrice.

LIVIU ILAŞI, CEO CONPET
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Există riscul ca energia ieftină să părăsească 
România, odată cu creşterea capacităţii de 
interconectare atât pentru gaz, cât şi pentru 
energie electrică.

Corneliu Bodea, preşedintele Centrului Român 
pentru Energie şi director general Adrem

Suntem pregătiți și 
ca infrastructură și ca 
posibilități de inducere 
să ne dezvoltăm în 
continuare și dincolo 
de granițe, utilizând 
infrastructura pe care o 
avem în prezent.

VIRGIL METEA,  
director general Romgaz

Proiectul BRUA este o provocare de interes național, care poate prin 
prisma dimensiunii sale să relanseze economia României. [...] Mai avem 
două provocări majore. Una se numește proiectul Marea Neagră: să 
aducem de la țărmul Mării Negre gazele naturale și să le transportăm 
mai departe. A doua este obligația de a ne interconecta și cu Republica 
Moldova pentru a oferi o alternativă, o sursă de furnizare a gazelor spre 
această țară. 

CIPRIAN ALIC, Director Departament Accesare Fonduri Europene  
şi Relaţii Internaţionale, Transgaz
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În ceea ce priveşte blocajele în materie de reglementare, acestea sunt o 
problemă reală la Marea Neagră, pentru România. Adevărul este că, în 
prezent, nu există o bază legală care să permită unui producător să dezvolte 
un zăcământ offshore în România. Nu există o bază legală pentru a face 
acest lucru! Ironia este că există o bază legală pentru a lua o descoperire 
românească şi a o dezvolta în Bulgaria, dar nu cred că această este calea 
cea mai bună pentru dezvoltarea resurselor româneşti. Iar problema cu care 
ne confruntăm în privinţa blocajelor de reglementare nu provine din aceea 
că nu se înţelege despre ce este vorba sau că nu se reuşeşte convingerea 
autorităţilor de reglementare de existenţa ei. De fapt, am avut susţinere, mai 
ales din partea ANRM, a domnului Sorin Gal în special, în ceea ce priveşte 
înţelegerea problemelor şi încercarea de a le debloca. Am avut susţinere din 
partea ministerului Mediului, de la ministerul Energiei, am avut susţinere din 
partea Guvernului anterior şi avem susţinerea actualului Guvern, în încercarea 
de a rezolva aceste chestiuni. Problema ţine de punerea în aplicare. Deşi 
toată lumea este de acord şi pare că soluţia este evidentă, măcar ca punct de 
plecare, pur şi simplu nu avansăm câtuşi de puţin. Iar pentru noi, ca investitor 
la Marea Neagră, dacă nu putem produce, nu putem investi.

MARK BEACOM, CEO Black Sea Oil & Gas

Cooperarea 
interinstituțională 
formalizată între 
legislativ, executiv 
și autoritățile de 
reglementare 
este necesară 
pentru o industrie 
energetică mai 
adaptabilă în 
România

Noi, Romstal, am început să lucrăm la 
această politică [a energiei care să ducă la 
scăderea cu 70% a emisiilor de CO2]; am 
început să schimbăm becurile, să izolăm 
clădirile, să schimbăm echipamentele 
energofage din interior. La un moment 
dat, am observat că făcând toate aceste 
lucruri nu putem nicidecum să ajungem la 
rezultatul pe care ni l-am propus, dacă nu 
începem să ne producem singuri energia, 
punând panouri fotovoltaice pe acoperișul 
clădirilor. Numai că încercând să facem 
acest lucru, ne-am lovit de o legislație 
complicată. [...] Atunci, cred că toată această 
idee politică de strategie energetică și 
de siguranță energetică a unei țări care 
nu pornește de la siguranța energetică 
a fiecărui individ în parte e o vorbă, e o 
vorbăraie. Nu reușim să facem acest lucru 
doar pentru că te împiedici de o lege, nu 
poți să pui în practică un proiect pentru 
că, de exemplu, într-una dintre clădiri, ca 
să să obținem autorizație de construcție 
a panourilor fotovoltaice pe acoperiș, 
s-a cerut avizul poliției rutiere, de la 
circulație. Ar fi binevenită o legislație care să 
încurajeze asemenea acțiuni [responsabile 
faţă de mediu], astfel încât cei care chiar 
doresc să facă ceva bun să fie lăsați să facă.

ENRICO PERINI, CEO Romstal

Avem nevoie 
de o colaborare 
inter-instituţională 
formalizată 

între legislativ, executiv şi 
reglementator. [...] De asemenea, 
s-a mai formulat aici necesitatea 
introducerii în ecuaţie a încă 
doi jucători foarte importanţi: 
autorităţile locale şi justiţia.

VALERIU BINIG, partener EY România
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Ar trebui 
să găsim 
metodele de 

a ne alinia la nivel tactic 
iniţiativele în aşa fel încât 
să nu fim în continuare 
criticaţi şi după ce 
strategia va fi finalizată, 
pentru faptul că suntem 
plini de strategii, dar stăm 
prost cu implementarea.

CORNELIU BODEA, 
preşedintele Centrului 
Român pentru Energie  
şi director general Adrem

Există o reticenţă, cel puţin din 
partea minsterului Mediului, în 
a sprijini activităţile de exploare 

şi exploatare în domeniul petrolier. 
Colegii mei ştiu că avem foarte multe 
întâlniri prin care încercăm să modificăm 
legea petrolului şi legislaţia secundară, 
dar este foarte greu şi ne mişcăm foarte 
încet.

SORIN GAL, Director General în cadrul 
Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

Unul dintre riscurile care constituie 
un adevărat semnal de alertă şi care 
provoacă îngrijorare maximă pentru 

investitori este lipsa stabilităţii fiscale într-o ţară, 
situaţia în care se schimbă regulile fiscale. Cu atât 
mai mult lucrurile nu arată deloc bine în cazul în 
care aceste reguli se schimbă după ce investitorul 
a venit, a fost de acord cu un anumit regim fiscal, a 
cheltuit sume mari de bani, iar apoi este ameninţat 
că regimul fiscal se va schimba. Acesta este un 
lucru foarte important, deoarece pune toate aceste 
dezvoltări de proiecte în faţa unui risc semnificativ.

MARK BEACOM, CEO Black Sea Oil & Gas

În aceste condiţii, se impune, pe lângă 
schimbarea modelului de business al 
companiilor din sector cu luarea în 
considerare a riscurilor de volatilitate 
crescută, şi modificarea modelului de 
reglementare. Altfel, tehnologia şi piaţa 
se mişcă mult mai repede decât politicile 
şi reglementarea, iar riscul este ca 
încercările de echilibrare sau ajustare a 
pieţei să creeze efecte perverse care nu 
au fost luate în considerare iniţial.

VASILE IUGA, partener PwC România

Vin multe întrebări din zona legislaţiei fiscale. Discuţiile sunt la fel de 
complicate şi aici. Redevenţele au fost stabilite prin legea 238 din 2004. 
În 2004, legea înlocuia o lege mai veche prin care redevenţele ajungeau 
la 30%. Astăzi, vorbim despre păstrarea redevenţelor şi de introducerea 
unui nou impozit petrolier, de fapt o supraimpozitare a profitului. Tot 
ce pot să va spun este că discuţiile vor continua, la nivelul ministerului 
Finanţelor. Va trebui să analizăm foarte bine contextul, pentru că în 2013, 
când s-a iniţiat această lege era un alt context, un alt preţ al ţiţeiului, un 
alt preţ al gazelor pe piaţa internaţională. Astăzi suntem într-o cu totul 
şi cu totul altă situaţie economică internaţională şi orice pas greşit în 
acest moment poate să diminueze foarte mult obiectivele de strategie şi 
securitate energetică ale României.

SORIN GAL, Director General în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale
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Cred că atunci când ne gândim la costurile pentru investiţii în sectorul energetic, 
ar trebui să ne gândim şi la costurile de dincolo de activele tangibile şi anume la 
costurile pe care le presupun activele care dau competitivitate sectorului energetic 

naţional. Iar acestea înseamnă costuri în stabilirea unui cadru legislativ previzibil şi stabil. [...] 
Înseamnă, în acelaşi timp, şi costurile pe care le presupune ceea ce câteodată ne este greu 
să acceptăm: costurile pentru a încuraja companiile să vină cu investiţii în sectorul energetic 
naţional şi să-şi păstreze investiţiile în sectorul energetic naţional, fie că vorbim despre 
sistemul de taxare sau de încurajarea lor în raport cu investiţiile efectuate.

MIHNEA CONSTANTINESCU, ambasador pentru securitate energetică, Ministerul Afacerilor Externe

Părerea mea este că deja avem o suprareglementare în sectorul 
de distribuţie. În domeniul transportului de energie, mă refer atât la 
operatorii de transport şi sistem, cât şi la operatorii de distribuţie energie 
electrică şi gaze naturale, sunt deja mult prea multe reglementări. 
Acestea nu numai că sunt greu de aplicat, dar sunt foarte greu de 
urmărit şi corelat, inclusiv de către departamentele din cadrul autorităţii 
de reglementare. Nu vreau să acuz acum că nu colaborăm sau că nu 
avem un permanent dialog cu conducerea Autorităţii. Dar problemele 
de comunicare apar de cele mai multe ori cu factorii de execuţie, cu 
eşaloanele inferioare din cadrul Autorităţii.

SILVIA VLĂSCEANU, director executiv ACUE

Până la începerea 
perioadei următoare 
de reglementare, care 
va începe în 2018, mai 
sunt doi ani şi jumătate. 
Nicio modificare de 
fond nu se va întâmpla 
în zona activităţii de 
monopol, în zona 
activităţii reglementate, 
tocmai pentru a 
respecta stabilitatea  
şi integritatea.

NICULAE HAVRILEŢ, 
preşedintele Autorităţii 
Naţionale de 
Reglementare în domeniul 
Energiei
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RAPORTUL FINAL AL SUMMITULUI PENTRU STRATEGIE ENERGETICĂ 2016

CEI MAI FRECVENT UTILIZAŢI 30 DE TERMENI

România/românesc

Petrol/ţiţei

Uniunea Europeană

Gaze naturale

Strategie

Investiţie/investitori

Tehnologie

Producţie

Legislaţie şi reglementare

Proiecte

Regenerabile

Piaţă/pieţe

Securitate

Consum/consumatori

Preţuri

Interconexiuni

Schimbare

Viitor

Eficienţă

Resurse

Provocări

Regional

Mediu înconjurător

Taxe

Nuclear

Costuri

Furnizori

Sustenabilitate

Reţele

Tranziţie

menţiuni în toate discursurile
197

180

147

120

115

87

83

71

68

59

56

55

49

49

48

42

38

32

32

28

26

25

25

22

22

22

20

19

17

10



18
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PRIMELE 20 DE PRIORITĂŢI MENŢIONATE

CEL MAI FRECVENT MENŢIONATE  
10 DOMENII DE ACTIVITATE

Strategie

Investiţie/investitori

Tehnologie

Legislaţie şi reglementare

Proiecte

Securitate

Consum/consumatori

Preţuri

Interconexiuni

Schimbare

Viitor

Eficienţă

Resurse

Provocări

Taxe

Costuri

Furnizori

Sustenabilitate

Reţele

Tranziţie

România/românesc

Petrol/ţiţei

Uniunea Europeană

Gaze naturale

Producţie

Regenerabile

Piaţă/pieţe

Regional

Mediu înconjurător

Nuclear

menţiuni în toate discursurile

menţiuni în toate discursurile

115

87

93

68

59

49

49

48

42

38

32

32

28

26

22

22

20

19

17

10

197

180

147

120

71

56

55

25

25

22


