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Energy Strategy Summit (2017: Bucureşti, România)

Raportul final al Summitului pentru Strategie Energetică 2017:

1. Tendințe globale cu impact local;

2. STRATEGII PENTRU SECURITATE - Cadrul legal şi priorităţi naţionale;

3.  STRATEGII PENTRU SUSTENABILITATE - structurarea pieţei pentru atingerea obiectivelor 
de mediu;

4.  STRATEGII DE DEZVOLTARE - Tehnologie şi expertiză

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 individual către 
managerii și specialiștii din industria energetică românească.

Prin evenimentele - Energy Breakfast Club; Spring Cocktail; Energy Strategy Summit; 
Energy Leader, 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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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 2017 şi dezbaterile din cadrul meselor rotunde. 

Wing Media Energy Consulting mulţumeşte Ministerului Energiei, Autorităţii 
Naţionale pentru Reglementare în Energie şi Agenţiei Naţionale pentru 
Resurse Minerale pentru susţinerea constantă şi pentru participarea activă la 
Summitul pentru Strategie Energetică 2017. 

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 
participanților la Summitul pentru Strategie Energetică din 2017 pentru 
contribuțiile lor valoroase și fără de care acest Raport nu ar fi existat.
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     Rezumatul Raportului

1   Oportunități excelente...

2   ... sunt amenințate de blocaje semnificative...

3   ... dar proiecte majore sunt totuşi în curs de desfășurare

SUMAR

Un element care intervine din 
ce în ce mai pregnant este TIMPUL. 
Ce înseamnă aceasta? Înseamnă 
că trebuie să ne mişcăm rapid. Nu 
ne mişcăm rapid, o să o facă alţii şi 
atunci am pierdut.

MARIUS PERȘINARU, directorul general 
Schneider Electric România
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PE LOCURI. FIȚI GATA. STOP.

Ediția din 2017 a Energy Strategy Summit a reunit pentru a treia oară aproape 30 de vorbitori de prima 
mână, reprezentând toate sectoarele industriei energetice românești și toți reglementatorii cu atribuții în 
această industrie. Dezbaterile s-au desfășurat chiar a doua zi după ce majoritatea membrilor cabinetului 
Sorin Grindeanu și-au depus demisiile, marcând cel mai tulbure moment politic al ultimului an. Ideile 
expuse și strategiile prezentate au dovedit că mediul de afaceri și experții din domeniul energetic constituie 
un neașteptat de omogen centru de stabilitate și prin aceasta o oportunitate majoră pentru dezvoltarea pe 
mai departe a industriei energetice, a economiei și a societății românești.

1. Oportunități excelente...

Aproape fără excepție, vorbitorii au scos în evidență resursele considerabile pe care industria le are la 
dispoziție. Nu doar resursele naturale, extinse și diverse, de la hidrocarburi (offshore, la Marea Neagră sau 
onshore în zăcămintele marginale și în cele de mare adâncime), la cărbune (ca important pilon de stabilitate 
a sistemului electroenergetic), la nuclear și energii regenerabile. Toate aceste resurse naturale conferă deja 
României un avantaj competitiv prin prisma securității energetice, mai întâi pe plan intern, pentru că oferă 
energia necesară pentru dinamica economiei și confortul populației, și apoi, pe plan regional, pentru că 
permite și încurajează conturarea unor politici de dezvoltare menite să sprijine statele învecinate prin export 
de energie (în principal Republica Moldova și Ucraina) și soluții de echilibrare.

În aceeași categorie de oportunități a fost menționată îndelungata și solida tradiție a României în industria 
energetică, mulțumită căreia are la dispoziție resurse umane, centre de formare profesională și expertiză 
academică de cel mai înalt nivel. Doar cu titlu de exemplu, pentru că este un element mai puțin cunoscut, 
includem aici precizarea Claudiei Brânduș, președintele RWEA: „[În sectorul eolian,] s-au creat meserii noi, 
avem membri în asociație care deja exportă servicii de operare și mentenanță”.

Resursele financiare externe (Comisia Europeană, instituțiile financiare internaționale) și disponibilitățile 
financiare ale marilor companii de stat (între care Hidroelectrica, Transelectrica, Transgaz sau Electrica) sunt 
tot atâtea oportunități care pot fi puse la treabă pentru a valorifica mărimea pieței locale și poziționarea 
geografică. Expertiza marilor jucători regionali prezenți de ani buni în industria românească a fost subliniată 
în mai multe rânduri ca o oportunitate utilizată, în parte, dar cu potențial încă ridicat.

Guvernanța energiei a fost invocată în mod ambivalent. Pe de o parte, implementarea în plan local a 
politicilor energetice și a reglementărilor europene, precum și buna înțelegere a priorităților și a tendințelor 
la nivel european permit României să identifice oportunități și roluri noi pe care le poate juca (stocare, 
interconectate, hub regional). Pe de altă parte, principalele riscuri și blocaje vin tocmai din guvernanța 
energiei.

 

2. ... sunt amenințate de blocaje semnificative...

Majoritatea vorbitorilor au remarcat regresul consemnat în ultimele luni, mai ales prin poziționări publice, 
dar și prin acțiuni ale Guvernului și Parlamentului. Multe dintre acestea contravin principiilor de piață liberă 
și deschisă pe care România le-a asumat de ani buni și pentru implementarea cărora a lucrat în ultimele 
decenii.

Blocajele identificate de vorbitori țin de guvernanța energiei, atât la nivel macro - lipsa unei strategii 
energetice naționale care să se transfere consistent și rapid în legislația primară, cât și la nivel micro – refuzul 
unei politici sănătoase de management la nivelul companiilor de stat și al organismelor de reglementare și 
control.

Legislația primară (legile de bază pentru energie și cadrul fiscal), aflată în sarcina Parlamentului și a 
Guvernului, se modifică lent, deși problemele au fost corect identificate, iar soluții există. Mai nou, la aceasta 
se adaugă, mai transparent sau mai discret, tendințe protecționiste care caută avantaje de termen scurt (în 
principal iluzorii venituri mai mari la buget), care amenință stabilitatea și prosperitatea industriei pe termen 
mediu și lung. Este sesizabilă o exasperare în rândul reprezentanților companiilor energetice, exprimată prin 
formulări precum „o lege proastă, imperfectă, este cu mult mai bună decât nicio lege”.
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Blocajul, iar uneori regresul de la nivelul legislației primare se transferă la nivelul legislației secundare, în 
principal prin aceea că, indiferent la noile modele de afaceri și la progresele tehnologice, cadrul de bază 
pentru funcționarea industriei energetice împiedică asumarea unor pași mai fermi la nivelul reglementatorului 
pentru modernizare și o mai bună flexibilitate a sectorului energetic.

Responsabilii sunt de găsit nu doar la nivelul administrației centrale sau al Parlamentului, iar mulți dintre 
vorbitori s-au referit la slăbiciunea agențiilor și autorităților cu atribuții în sectorul energetic, în principal ANRE 
și ANRM. Și la acest palier, însă, problemele par să vină din lipsa unor politici sănătoase de management la 
nivel central, în condițiile în care organismele de reglementare invocă personalul insuficient și slaba dotare 
tehnică, simultan cu dinamica impredictibilă a modificărilor din legislația primară.

La nivelul companiilor de stat, o bună guvernanță ar încuraja dezvoltarea de către acestea a unor strategii 
sănătoase, lucru imposibil în condițiile anului 2017: „Am ajuns în situația în care avem Directorate și 
conducere executivă numite pe mandate succesive de câte o lună și un Consiliu de Supraveghere numit pe 
4 luni sau pe două luni! Nimeni nu-și va asuma responsabilitatea implementării unor strategii de dezvoltare 
atâta timp cât ei sunt preocupați mai degrabă de când le expiră mandatul” (Oana Truță, vicepreședinte 
Franklin Templeton Investment).

3. ... dar proiecte majore sunt totuși în curs de desfășurare

Fără stabilitate și predictibilitate legislativă, în lipsa unei strategii energetice, băncile comerciale găsesc cu 
greu proiecte energetice, ba chiar unii reprezentanți ai companiilor afirmă „Nu există oportunități pe piață”.

Unele proiecte se vor dezvolta, totuși, pe măsură ce România se va decide asupra cadrului fiscal. În principal, 
există așteptări de la companiile din sectorul de hidrocarburi, cele care pot angrena surse de finanțare 
considerabile, pentru proiecte la Marea Neagră și în onshore.

Alte proiecte vor fi susținute printr-un nou cadru al schemelor de sprijin pentru regenerabile. „Noile 
propuneri ale Comisiei privind Directiva pentru energia din surse regenerabile vor ajuta statele membre ale 
UE să decidă ce scheme vor alege pentru a obține o abordare mult mai orientată spre piață, mai eficientă 
și mai integrată la nivel european a surselor regenerabile de energie. În primul rând, prin renunțarea la 
obiectivele naționale în favoarea unei deschideri transfrontaliere progresive a schemelor de sprijin, dar și prin 
simplificarea procedurilor administrative cu care se confruntă noile inițiative și prin eliminarea modificărilor 
retroactive ale schemelor de sprijin existente, care subminează încrederea investitorilor “, a spus Benedikt 
Klauser (DG Energy, Comisia Europeană). Frank Hajdinjak (director general E.ON România) s-a referit și la 
unele modificări în legislația secundară prin care ar fi încurajate investiții în micro-generarea distribuită din 
resurse regenerabile (eolian și solar), însoțită de stocare.

O altă direcție în care noi proiecte au mari șanse de dezvoltare este eficiența energetică, în care investițiile 
încep să se recupereze imediat. Este una dintre ideile principale pe care le-a lansat Mihnea Constantinescu, 
ambasador cu însărcinări speciale pentru securitate energetică, în Ministerul Afacerilor Externe, împreună 
cu un îndemn-dojană adresat companiilor: “Haideți să gândim la scară largă, să ne lărgim perspectiva și să 
nu ne mai gândim doar la ce poate oferi statul aici în România”.

Certitudinile momentului în ceea ce privește proiectele majore sunt însă trei la număr: lucrările la 
gazoductul BRUA (Transgaz), operațiunile pentru închiderea inelului de transport al electricității de 400 
de kV (Transelectrica) și programul de implementare a contorizării inteligente în transportul și distribuția 
de electricitate (Electrica, Enel, CEZ, E-ON). Toate acestea sunt programe multi-anuale, incluse deja în 
strategiile de business ale marilor jucători din energetica locală, cu finanțări identificate și cu termene de 
realizare comunicate.

Vorbim de sute de milioane de euro, anual, care pot angrena și alte investiții importante, pentru a contribui 
nu doar la modernizarea și creșterea în eficiență a unei rețele sau a unei companii anume, ci și la menținerea 
unui tonus pozitiv pe ansamblul industriei energetice românești.
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POLITICILE UE Noile propuneri ale Comisiei cu 
privire la Directiva pentru energie regenerabilă vor ajuta 
statele membre ale UE să decidă ce scheme vor alege 
pentru a obţine o abordare a surselor regenerabile de 
energie mult mai orientată spre piață, mai eficientă și mai 
integrată la nivel european. În primul rând, prin renunţarea 
la obiectivele naționale în favoarea unei deschideri 
transfrontaliere progresive a schemelor de sprijin, dar și 
prin simplificarea procedurilor administrative cu care se 
confruntă companiile noi și prin eliminarea modificărilor 
retroactive ale schemelor de sprijin existente, care 
subminează încrederea investitorilor.

BENEDIKT KLAUSER DG Energy, Comisia Europeană

GUVERNANŢĂ Indiferent 
de ceea ce se întâmplă în 
politică, avem totuşi câțiva 
piloni stabili, şi anume cadrul 
de reglementare, agențiile de 
reglementare, care sunt parteneri 
independenți și de încredere 
pentru sectorul de afaceri, 
pentru cei care intenționează să 
investească în acest sector. Un 
alt pilon important și stabil pentru 
sectorul energetic din România îl 
constituiţi dumneavoastră, aceste 
companii dinamice din domeniul 
energiei, pe care mi-aș dori să le 
văd mai hotărâte, mai insistente, 
mai ales atunci când este nevoie 
să exercite presiuni asupra 
factorilor de decizie din sector.

MIHNEA CONSTANTINESCU, 
ambasador pentru securitate 
energetică în cadrul Ministerului 
Afacerilor Externe

RESURSE Depozitele de 
înmagazinare sunt o componentă 
foarte importantă pentru că permit 
transferul gazelor naturale dintr-o 
perioadă în care nu există cerere 
către o perioadă cu o cerere foarte 
mare. A optimiza acest proces prin 
folosirea facilităţilor de înmagazinare 
este unul dintre elementele 
importante în asigurarea securităţii 
aprovizionării cu gaze naturale.

VASILE CIOLPAN, Director Departament 
Comercializare Energie, Romgaz

RESURSE România are un mare potențial de a 
contribui la securitatea energetică a regiunii și de a 
deveni un hub energetic. Primul avantaj incontestabil 
este poziționarea geografică și accesul la Marea 
Neagră, unul dintre centrele de greutate ale industriei 
petroliere. De asemenea, România este deja foarte 
bine plasată, cu scoruri foarte bune, în ceea ce 
priveşte propria securitate energetică. Este un bun 
punct de pornire pentru a continua să întărească acest 
avantaj, nu doar în plan intern, prin asigurarea energiei 
necesare, ci inclusiv cu o contribuție la securitatea 
energetică regională, printr-o extindere a bazei de 
active de care dispune.

ALEXEY GOLOVIN, vicepreședinte KMGI

REGLEMENTARE Încă avem zone în România în 
care nu există gaze naturale sau electricitate. Pentru un 
sat cu 100 de clienți, investiția în construirea unei rețele 
noi nu va fi niciodată eficientă și rezonabilă din punct de 
vedere financiar. Dar astăzi putem gândi soluții mult mai 
inteligente pentru a furniza încălzire și energie electrică, 
într-un mod eficient, prietenoase cu mediul înconjurător 
și nu neapărat mai scumpe. Dar avem nevoie ca aceste 
soluţii să fie recunoscute în tariful reglementat.

FRANK HAJDINJAK, directorul general E.ON România

OPORTUNITĂȚI
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TRADIŢIE Conpet este o societate solidă, 
avem un management profesionist, avem 
performanță economico-financiară și, evident, 
potențial de creștere a acțiunilor.

MIRCEA AUREL NIȚĂ, Director Direcția Guvernanță 
Corporativă, Resurse Umane și Comunicare, Conpet

GUVERNANŢĂ Există o anume 
conştientizare la nivelul factorilor decidenţi 
a potenţialului pe care îl are România în 
domeniul energetic. Această conştientizare 
trebuie susţinută de un cadru de reglementare 
şi legislativ coerent, stabil, integrat şi cursiv. 
Guvernanţa în energie înseamnă nu numai 
stabilitatea legislativă şi a reglementărilor, 
dar şi funcţionabilitatea autorităţilor publice, 
care să comunice între ele şi fără o birocraţie 
excesivă. Înseamnă transparenţă decizională 
şi un proces decizional susţinut, în prealabil, 
de o consultare publică cu toate părţile 
implicate şi mai ales cu investitorii.

VARINIA RADU, partener CMS

RESURSE România oferă oportunităţi 
investitorilor din punctul de vedere al resurselor 
naturale de care dispune, al resurselor umane şi al 
poziţiei geostrategice, dar toate aceste oportunităţi 
trebuie să fie susţinute de cadrul legal.

VARINIA RADU, partener CMS
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INTERCONECTARE Ne dorim ca transportul de petrol prin 
conducte – ce facem noi la Conpet – să fie mai bine integrat 
în discuţiile privind transportul de energie, prin includerea 
proiectelor de dezvoltare pe care le susținem în lista proiectelor 
de interes comun ale Uniunii Europene. România este o 
frontieră energetică sud-estică a Uniunii, iar dacă obiectivul 
strategiei de țară se referă la interconectare, respectiv la 
securizarea aprovizionării și la diversificarea resurselor, noi 
suntem aici şi ne dorim să devenim actori regionali, prin 
parteneriate și colaborare.

MIRCEA AUREL NIȚĂ, Director Direcția Guvernanță Corporativă, 
Resurse Umane și Comunicare, Conpet

GUVERNANŢĂ Pe 
cât de importantă este o 
schimbare a legislației, pe 
atât de importantă este 
și o strategie foarte clară, 
care să dureze, care să 
fie transpartinică, trans-
guvernamentală. Strategia 
trebuie să stabilească ceea 
ce trebuie și direcţiile pe 
care și le propune România, 
prin diverse programe. 
Diverse guverne trebuie să 
aleagă dintre aceste direcții 
anumite elemente, dar 
menținând aceeași linie.

CARMEN NEAGU, directorul 
general EnergoBit

RESURSE La începutul 
acestui an, China a lansat 
inițiativa “One Belt, One 
Road”. Este un proiect imens, 
care va încuraja investiții de 
aproximativ 125 miliarde de 
dolari, în următorii 5 ani. 
Aproximativ 11 miliarde din 
această sumă pot fi investite 
în România, în următorii 5 ani. 
Din perspectiva noastră, ca un 
mare jucător din industria de 
petrol şi gaze, suntem într-o 
poziţie foarte bună pentru 
a absorbi aceste investiții și 
pentru a consolida statutul 
României de hub energetic.

ALEXEY GOLOVIN, 
vicepreședinte KMGI

GUVERNANŢĂ Din perspectiva noastră, a investitorului 
instituțional minoritar preponderent în companiile din 
sectorul energetic, am experimentat în ultimii ani într-
adevăr o creștere spectaculoasă a profiturilor acestora. Unul 
dintre fundamentele acestei creșteri în ultimii ani a fost și 
implementarea principiilor de guvernanță corporativă.

OANA TRUȚĂ, vicepreședinte Franklin Templeton Investment

POLITICILE UE Una dintre cele mai 
importante măsuri a fost liberalizarea pieţei 
de gaze începând cu 1 aprilie, prin care, 
indirect, s-au ridicat, teoretic, şi barierele 
care înainte afectau exportul de gaze 
naturale, prin aceea că producătorii erau 
obligaţi să aloce o parte din producţie către 
consumatorii casnici.

VARINIA RADU, partener CMS

RESURSE Noi, la CE Oltenia, suntem oameni 
dispuşi să inovăm, dispuşi să ne dezvoltăm şi vom 
face tot ce depinde de noi pentru a face pe mai 
departe din acest complex acel element care 
salvează sistemul energetic naţional, aşa cum a 
facut-o în iarnă. Să nu uitaţi că echilibrarea o face 
cărbunele, mult mai bine decât o fac toţi ceilalţi 
producători.

SORIN BOZA, președintele Directoratului CE Oltenia

RESURSE În sectorul de 
distribuție, România are șansa 
de a lucra cu niște operatori 
concesionari cu o mare 
reputație profesională și o 
mare experiență în domeniu.

EMIL CALOTĂ, vicepreședinte 
ANRE
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POLITICILE UE Cred că 
am făcut în general bine ce am 
făcut petru dezvoltarea pieţei de 
electricitate. De aceea, am tendința 
să cred că e bine să urmăm aceiași 
pași și pentru piaţa de gaze.

BOGDAN CHIRIȚOIU, președintele 
Consiliului Concurenței

TEHNOLOGIE Motoarele sectorului energetic vin 
dinspre tehnologie și, foarte des, provin din afara Europei. 
Trebuie să ne confruntăm cu consecințele acestui fapt, să 
ne pregătim pentru ele. Această situaţie ne complică viața 
și munca încă şi mai mult, în acelaşi timp în care ne oferă 
numeroase noi oportunități.

FRANK UMBACH, the Research Director of EUCERS, King’s 
College London & Associate Senior Fellow at the Centre for 
European Security Strategies
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RESURSE La nivel global, rolul regenerabilelor este deja 
extrem de important, iar România, cu hidroelectricitatea, evident, 
este deja în topul țărilor producătoare de energie regenerabilă. 
Energia regenerabilă trebuie privită ca o soluție sustenabilă, 
care să răspundă evoluției pieței, resurselor din România și 
preocupărilor legate de schimbările climatice.

CLAUDIA BRÂNDUȘ, președintele RWEA

POLITICILE UE Ar trebui 
să nu mai gândim doar în 
interiorul granițelor proprii, 
ar trebui să gândim regional. 
De ce? Pentru că în domeniul 
energiei ne aflăm într-un 
proces de transformare 
care își propune să ducă la 
nivel regional conceptele 
naționale, pentru ca ulterior 
să le ducă încă și mai departe, 
în conceptul de piață unică 
internă la nivel european.

CORINA POPESCU, membru al 
Directoratului Transelectrica

INTERCONECTARE 
Transelectrica este o punte 
de legătură între regiunea 
Central-Est Europeană și 
regiunea Sud-Est Europeană, 
două regiuni diferite ca 
structura și ca nivel de 
dezvoltare. Dacă geopolitic 
ne încadrăm mai bine în 
regiunea Sud-Est Europeană, 
din perspectiva dezvoltării 
pieței de electricitate suntem 
mult mai aproape de regiunea 
Central-Est Europeană, 
oricum, mult mai avansați 
decât alte țări din Europa de 
Sud-Est.

CORINA POPESCU, membru al 
Directoratului Transelectrica

POLITICILE UE Vrem 
să facem România un actor 
important în regiune şi 
avem și de unde pleca. Am 
reușit să instalăm 5 GW de 
energie eoliană și solară, 
s-au creat meserii noi, avem 
membri în asociație care deja 
exportă servicii de operare 
și mentenanță, am creat un 
peisaj nou în Dobrogea. De 
aceea, insist că trebuie să 
abordăm cu toții cu mare 
atenție acest moment în 
care se va stabili planul 
european integrat de acțiune 
în energie și în climă. Trebuie 
să simplificăm procedurile, 
trebuie să lăsăm energia 
regenerabilă să meargă 
natural.

CLAUDIA BRÂNDUȘ, 
președintele RWEAREGLEMENTARE Trebuie 

să adaptăm regulile de piață, 
să dăm mai multă flexibilitate 
producției de energie din 
resurse regenerabile. Trebuie să 
începem să ne gândim foarte 
serios la agregare, pentru că 
atâta timp cât ai unități de 
producție mici, trebuie să le 
dai posibilitatea să-și unească 
eforturile, să devină mai mari.

CLAUDIA BRÂNDUȘ, 
președintele RWEA

RESURSE Petrolul nu va 
dispărea, are un viitor lung și 
luminos. Cererea va continua 
să crească, deși într-un ritm 
mai lent din cauza resurselor 
regenerabile. Să nu uităm 
această industrie, pentru că 
România are un viitor luminos 
dacă va investi în sectorul 
Upstream de țiței și gaze. Tot 
ce trebuie să facă guvernul 
este să nu mai blocheze 
industria și să creeze un 
regim previzibil și stabil pentru 
sectorul de țiței și gaze.

MARK WAGLEY, președintele 
ROPEPCA

GUVERNANŢĂ Din perspectiva guvernanţei corporative 
introduse prin Ordonanţa 109, este clar că nu este un sistem 
perfect, dar el a produs o mare diferenţă în economia 
românească şi în special în cadrul companiilor cu capital de 
stat, care au înregistrat profituri cu mult mai mari în ultimii ani, 
prin efectele benefice ale implementării ordonanţei.

DANIELA LULACHE, directorul general Nuclearelectrica
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GUVERNANŢĂ Nu există un efort concentrat între 
diferitele entități și autorități ale statului român pentru 
a stabili un regim fiscal. Este surprinzător că niciuna 
dintre aceste entități - ANRM, Ministerul Finanțelor, 
Comisia de Buget Finanțe, respectiv, Comisia de 
Industrie și Servicii din Camera Deputaților - nu discută 
între ele pentru a se alinia și pentru a calcula care este 
adevăratul government take - valoarea totală a sumelor 
cu care o companie petrolieră contribuie la bugetul de 
stat, sub orice formă.

ARTUR STRATAN, membru în Comitetul de Coordonare  
al ROPEPCA

BLOCAJE REGLEMENTARE Trebuie 
să ne gândim dacă n-ar trebui 
reconsiderate niște aspecte din 
cadrul legal existent cu privire la 
contractele bilaterale și la exportul 
de energie din partea producătorilor. 
Suntem într-o altă etapă istorică 
decât cea de acum 15-20 de ani. 
Cred că România s-a vindecat 
de boala ”băieților deștepți”, iar 
proiectele importante de investiții, 
indiferent că vorbim de capacități 
noi, de modernizări sau de 
conformitate de mediu, trebuie să 
aibă condiții favorabile de finanțare, 
pentru a deveni bancabile.

EMIL CALOTĂ, vicepreședinte ANRE

REGLEMENTARE Sunt trei condiții minime pentru întemeierea unor contracte: prețul, 
cantitatea și termenul de livrare. Dacă prin cadrul legislativ sau de tranzacționare este afectat 
unul dintre cei trei piloni, deja piața nu mai poate funcționa pe baza cererii și a ofertei. Dacă 
influențezi prețul apar consecințe, dacă impui cantități și obligații, influențezi un alt element de 
bază, dacă impui perioade de timp pentru tranzacționare influențezi al treilea pilon. În concluzie, 
ar trebui ca legislația și toate metodologiile care se aplică să nu afecteze acești trei termeni! Din 
păcate lucrurile nu stau așa!

VASILE CIOLPAN, Director Departament Comercializare Energie, Romgaz
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GUVERNANŢĂ În 
primul rând, avem nevoie 
de o strategie bună și de o 
politică bună în domeniul 
energiei, iar apoi avem 
nevoie de o traducere 
corectă a acestora în 
legislația secundară, adică 
în reglementările pe care 
în principal ANRE este 
chemată să le introducă.

FRANK HAJDINJAK, 
directorul general E.ON 
România

LEGISLAŢIE Nu putem să ne asumăm rol regional, 
dacă nu suntem interconectați. Nu putem să ne asigurăm 
rol regional, dacă nu știm să jucăm pe alte piețe. Și nu 
putem să știm să jucăm pe alte piețe, dacă nu avem 
capacitatea de a ne duce către exterior, respectiv, 
posibilitatea ca producătorii să exporte.

DANIELA LULACHE, directorul general Nuclearelectrica

GUVERNANŢĂ În esenţă, 
discuţia se rezumă la a avea o 
strategie de dezvoltare naţională, 
ca să ne ajute pe noi, producătorii 
mari de echipamente şi soluţii să 
ne construim propria strategie. 
Eu văd trei direcţii majore de 
dezvoltare şi toate trei sunt legate 
de chestiunea competitivităţii, unde 
România suferă puternic. Întâi şi 
întâi, investiţiile în infrastructură 
atrag investitorii şi dezvoltă 
economia. Fără ele nu văd ce am 
putea oferi, în condiţiile în care 
forţa de muncă ieftină, calificată 
şi necalificată, se reduce din ce în 
ce mai mult. Eficienţa energetică 
este şi ea legată de competitivitate, 
iar a treia este tehnologia 
informaţiei, care poate contribui 
cu un plus de eficienţă, şi, deci, de 
competitivitate.

MARIUS PERȘINARU, directorul 
general Schneider Electric România

GUVERNANŢĂ Lipsa 
clarității și predictibilității 
cadrului de reglementare 
în domeniului țițeiului și 
gazelor naturale persistă, 
cu consecințe negative 
majore, atât la nivelul 
investițiilor, cât și al 
producției și al securității 
energetice naționale.

ARTUR STRATAN, membru în 
Comitetul de Coordonare al 
ROPEPCA

GUVERNANŢĂ Este foarte bine să 
gândim strategic, să definim policy-uri 
aliniate cu cele la nivel european, dar 
trebuie să începem să și implementăm, să 
avem proiecte de dezvoltare şi să facem 
ca lucrurile să se întâmple. Aceasta ne 
lipsește și este ceea ce România trebuie să 
dezvolte pe viitor. Atunci când ajungi să fii 
implicat în proiecte regionale pentru a creşte 
securitatea energetică, trebuie să faci ca 
lucrurile să se întâmple.

CORINA POPESCU, membru al Directoratului 
Transelectrica

REGLEMENTARE Am observat o 
evoluție pozitivă în legislația primară privind 
sectorul energiei regenerabile. Începând 
de anul trecut, se presupune că inclusiv 
capacităţile de producţie mai mici de 100 kW 
vor fi susținute; operatorii de rețea trebuie 
să preia electricitatea produsă. Acesta este 
un pas bun, din punctul meu de vedere. Din 
păcate, legislația secundară lipsește. Prin 
urmare, domnule președinte al ANRE, avem 
nevoie de dumneavoaatră, deoarece trebuie 
să lucrăm la legislația secundară pentru 
microgenerarea verde!

FRANK HAJDINJAK, directorul general E.ON 
România
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GUVERNANŢĂ Din păcate, 
în ultima vreme constatăm un 
asalt împotriva implementării 
guvernanței corporative. Nu 
înțelegem de ce ar trebui 
exceptate companiile care 
produc energie electrică din 
România de la implementarea 
guvernanței corporative. 
Din punctul meu de vedere, 
resurse avem, tehnologii putem 
cumpăra, dar suntem deficitari 
la modele de business și la 
guvernanța corporativă.

OANA TRUȚĂ, vicepreședinte 
Franklin Templeton Investment

LEGISLAŢIE Nu există oportunități pe piață. Toată lumea așteaptă de ani de zile ca ANRM să 
lanseze runda 11 de licitație pentru blocuri de explorare și ulterior o altă rundă pentru zăcăminte 
marginale. Încă nu s-a întâmplat, iar argumentul principal a fost că se așteaptă finalizarea regimului 
fiscal pentru industria de petrol și gaze. ROPEPCA a propus încă de 3-4 ani ca runda de licitație să 
fie lansată chiar în baza vechiului regim fiscal, pentru că timpul trece și statul pierde investiții, locuri 
de muncă și eventual o producție timpurie de petrol și gaze naturale.

ARTUR STRATAN, membru în Comitetul de Coordonare al ROPEPCA

RISCUL DE 
REGLEMENTARE Băncile 
pot să îşi asume, împreună 
cu investitorii, riscuri de piaţă 
(preţul energiei electrice sau 
al certificatelor verzi). Suntem 
dispuşi să ne asumăm riscul 
operaţional (funcţionează sau 
nu, avem probleme tehnice 
sau nu etc), dar riscul de 
reglementare este un risc pe 
care un finanţator, din România 
sau din piaţa europeană, 
este foarte greu dispus să şi-l 
asume.

IOANA GHEORGHIADE, director 
Executiv al Diviziei Corporate 
Underwriting, BCR

GUVERNANŢĂ Este 
esenţial să existe startegia 
energetică naţională. Nu 
comentăm neapărat asupra 
diverselor aspecte concrete, 
dar este foarte important 
să existe un ghidaj pentru 
întreaga piaţă, referitor la 
zonele de creştere, la zonele 
de descreştere şi la rolul 
României în tot acest context.

IOANA GHEORGHIADE, 
director Executiv al Diviziei 
Corporate Underwriting, BCR

GUVERNANŢĂ Înainte 
de a vorbi despre cooperarea 
regională pentru securitatea 
aprovizionării sau hub-uri de 
gaze naturale, este important 
să punem lucrurile în ordine 
fiecare la noi acasă. Multe 
țări din regiune, inclusiv 
România, au încă un decalaj 
considerabil în ceea ce 
priveşte implementarea 
corectă și respectarea 
regulilor europene de piaţă.

BENEDIKT KLAUSER, DG 
Energy, Comisia Europeană



14

RISCUL DE REGLEMENTARE În 
acest moment, finanţările către sectorul 
energetic nu sunt o prioritate, pentru că nu 
identificăm proiecte cu adevărat bancabile 
şi care ar putea fi finanţate fără o asumare 
excesivă de risc.

MIRELA IOVU, vice-președinte CEC Bank

GUVERNANŢĂ Guvernanţa energetică ar trebui 
să fie o preocupare activă, continuă, indiferent de 
schimbările politice, astfel încât să asigure încrederea 
investitorilor. În ultimii 2-3 ani, riscul investiţional 
a crescut în România, din cauza inconsistenţelor 
legislative şi de reglementare.

VARINIA RADU, partener CMS

GUVERNANŢĂ Nu putem vorbi de strategii de dezvoltare atâta timp cât nu avem un 
management profesionist în companiile de stat. Dacă ne închipuim că un management care 
este numit pe o lună va implementa vreodată strategii de dezvoltare şi investiţii înseamnă că nu 
înțelegem de fapt cum se conduce o companie. Am ajuns în situația aceasta, să avem directorate și 
conducere executivă numite pe mandate succesive de câte o lună și un Consiliu de Supraveghere 
numit pe 4 luni sau 2 luni! Nimeni nu-și va asuma responsabilitatea implementării unor strategii de 
dezvoltare atâta timp cât ei sunt preocupați mai degrabă de când le expiră mandatul. 

OANA TRUȚĂ, vicepreședinte Franklin Templeton Investment

LEGISLAŢIE Posibilitatea încheierii 
unor contracte pe termen lung poate să 
asigure predictibilitate și stabilitate pentru 
întreaga piață și o sănătate mult mai 
consistentă a jucătorilor din piață.

DANIELA LULACHE, directorul general 
Nuclearelectrica

GUVERNANŢĂ Trebuie încă să stabilim 
un echilibru între ambițiile noastre inițiale 
și noile evoluții din sectorul energetic, 
politicile energetice propuse de Comisie, pe 
care Parlamentul European le va dezbate în 
curând, și anume Pachetul “Energie Curată”. 
Am sentimentul că în România, nu am oferit 
un cadru adecvat pentru consultările cu 
mediul de afaceri privind poziția și sprijinul 
României pentru ţintele ambițioase din 
Pachetul “Energie Curată”.

MIHNEA CONSTANTINESCU, ambasador 
pentru securitate energetică în cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe
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INTERCONECTARE Proiectele de 
dezvoltare ale Transelectrica au în vedere 
închiderea inelului de 400 de kV, prin care 
se încearcă întărirea și creşterea securităţii 
la nivelul rețelei naționale, stabilind totodată 
premisele pentru creșterea interconectivității 
României cu alte state. Este vorba de 
coridorul Sud-Est European, cu realizarea 
unor linii de 400 kV pe zona de Sud-Est a 
României, și de celălalt proiect mare Mid-
Continental East Corridor, pe zona de Sud-
Vest a României, precum şi de proiectul de 
interconexiune cu Serbia (Reşiţa-Pancevo). 
Tot strategic și din rațiuni de securitate 
energetică, este important să găsim soluții 
de a ne interconecta atât cu Republica 
Moldova, cât și cu Ucraina.

CORINA POPESCU, membru al Directoratului 
Transelectrica

REGLEMENTARE Avem 
o lege care s-a dovedit 
viabilă şi în baza acesteia au 
fost acordate concesiuni 
petroliere. Totuşi, această 
lege nu adresează toate 
problemele, nu este specifică 
domeniului offshore, 
deci suntem preocupaţi 
să aducem îmbunătăţiri. 
Acestea se fac în consultare 
cu companiile. Dezvoltarea 
resurselor din domeniul 
offshore este o prioritate 
pentru noi, precum şi 
atragerea investiţiilor şi 
colaborarea cu companii 
importante care dispun de 
cele necesare, tehnologie şi 
know-how, pentru a dezvolta 
aceste resurse.

FLORINA SORA, Consilier 
Superior, Agenția Națională 
pentru Resurse Minerale

INTERCONECTARE Dezvoltarea 
rețelelor de transport de energie va crește 
capacitatea României de a fi securizată 
din punct de vedere energetic, gradul de 
interconectivitate, flexibilitatea și dezvoltarea 
inteligentă a rețelelor. Dacă România își 
asumă prin strategia energetică minim 
10% interconectivitate pe parte de energie 
electrică, dacă își asumă interconectarea 
cu principalele coridoare europene de gaze 
naturale, cel puțin pe partea de transport, 
lucrurile sunt clare din punctul de vedere al 
priorităţilor.

EMIL CALOTĂ, vicepreședinte ANRE

INTERCONECTARE România a adoptat o lege specială 
pentru construirea interconectorului de gaze naturale între 
Bulgaria, România, Ungaria şi Austria. S-a finalizat conectarea 
Giurgiu-Ruse şi conectarea cu Moldova. Bulgaria, Grecia, 
Ungaria, Polonia şi România au semnat la nivel de guverne o 
declaraţie comună în ceea ce priveşte aplicarea pachetului 
trei pe energie, conlucrarea pentru stabilirea punctelor de 
interconectare şi o aliniere a codurilor de reţea pentru ca 
România în final să fie un jucător regional.

VARINIA RADU, partener CMS

INTERCONECTARE Avem, recent, realizări importante în 
sensul liberalizării piețelor naționale de gaze naturale și energie 
electrică, precum şi investiții fără precedent în interconectări. 
Progresul pe care l-am realizat în investițiile în infrastructură în 
ultimii ani demonstrează o voință politică clară de a accelera 
procesul de integrare a pieței românești de gaze naturale și de 
electricitate cu piețele regionale, pentru a avea un flux liber al 
exporturilor de energie din România.

MIHNEA CONSTANTINESCU, ambasador pentru securitate energetică 

în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

PROIECTE



16

RESURSE Avem acum 
discuții despre cum putem 
restructura Complexul 
Energetic Hunedoara 
pentru a-l profila într-un 
fel ca furnizor de servicii 
de echilibrare a sistemului. 
Subiectul este în discuție 
cu Comisia Europeană și 
sunt convins că vom găsi 
o soluție care să țină cont 
de faptul că este important 
pentru România să-și 
conserve mix-ul energetic și 
să avem reprezentate toate 
sursele de energie.

BOGDAN CHIRIȚOIU, 
președintele Consiliului 
Concurenței

EFICIENŢĂ ENERGETICĂ Există loc pentru investiţii, pentru 
finanţări, în zona de eficienţă energetică rezidenţială. Noi la CEC 
Bank am derulat, nu demult, cu finanţare atrasă de la o instituţie 
financiară europeană, un program de eficienţă energetică ce a 
mers foarte bine. În continuare, sunt în piaţă astfel de posibilităţi de 
finanţare, sunt şi instrumente financiare, sunt şi fonduri europene 
care ar putea să contribuie la rezolvarea acestei probleme de 
consum mare de energie în zona rezidenţială.

MIRELA IOVU, vice-președinte CEC Bank

REGLEMENTARE Piaţa a funcţionat foarte bine după 1 
ianuarie 2015, când a fost liberalizat segmentul consumatorilor 
non-casnici, adică 75% din consumul României. Aceasta arată că 
avem instrumente şi reglementări secundare care pot gestiona 
liberalizarea totală a pieţei de gaze naturale.

NICULAE HAVRILEŢ, preşedintele ANRE
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TENDINŢE GLOBALE CU IMPACT LOCAL
Benedikt Klauser, DG Energy, Comisia Europeană

Mihnea Constantinescu, ambasador pentru securitate energetică în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

Frank Umbach, the Research Director of EUCERS, King’s College London & Associate Senior Fellow at 
the Centre for European Security Strategies

Radu Dudău, co-fondator şi director Energy Policy Group (moderator)

SESIUNEA 1 – STRATEGII PENTRU SECURITATE – cadru legal şi priorităţi naţionale
Corina Popescu, membru al Directoratului Transelectrica

Alexey Golovin, vicepreşedinte KMGI

Mircea Aurel Niţă, Director Direcţia Guvernanţă Corporativă, Resurse Umane şi Comunicare, Conpet

Mark Wagley, preşedintele ROPEPCA

Artur Stratan, membru în Comitetul de Coordonare al ROPEPCA

Vasile Ciolpan, Director Departament Comercializare Energie, Romgaz

Florina Sora, Consilier Superior, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

Varinia Radu, partener CMS

Mirela Iovu, vice-preşedinte CEC Bank

Eugenia Guşilov, director ROEC (moderator)

SESIUNEA 2 – STRATEGII PENTRU SUSTENABILITATE – structurarea pieţei pentru 
atingerea obiectivelor de mediu
Frank Hajdinjak, directorul general E.ON România

Claudia Brânduş, preşedintele RWEA

Sorin Boza, preşedintele Directoratului CE Oltenia

SESIUNEA 3 – STRATEGII PENTRU DEZVOLTARE – tehnologie şi expertiză
Niculae Havrileţ, preşedintele ANRE

Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei

Emil Calotă, vicepreşedinte ANRE

Carmen Neagu, directorul general EnergoBit

Daniela Lulache, directorul general Nuclearelectrica

Oana Truţă, vicepreşedinte Franklin Templeton Investment

Marius Perșinaru, directorul general Schneider Electric România

Ioana Gheorghiade, director Executiv al Diviziei Corporate Underwriting, BCR

Otilia Nuţu, Policy Analyst Expert Forum (moderator)
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