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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 pune la dispoziția 
industriei 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 noastre - Energy Breakfast Club; Spring 
Cocktail; Energy Strategy Summit; Eficiență energetică, 
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.

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, precum 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.
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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 2018 (7 iunie), dezbaterile din cadrul sesiunilor 
tematice și al Cinei VIP (6 iunie). 

Wing Media Energy Consulting mulţumeşte Ministerului Energiei, 
Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Energie - ANRE, 
Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale - ANRM și Autorității 
Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore 
la Marea Neagră - ACROPO pentru susţinerea constantă şi pentru 
participarea activă la Summitul pentru Strategie Energetică 2018. 

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, AFEER - Asociaţia 
Furnizorilor de Energie Electrică din România, ARPEE - Asociația 
Română pentru Promovarea Eficienței Energetice 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 vorbitorilor, 
moderatorilor, delegaților oficiali și tuturor participanților la Summitul 
pentru Strategie Energetică din 2018 pentru contribuțiile lor valoroase și 
fără de care acest Raport nu ar fi existat.
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Marele câștig al ediției din acest 
an este identificarea micro-

strategiilor – ale consumatorilor – 
ca fundament al evoluției viitoare 

în industria energetică

GABRIEL AVĂCĂRIȚEI
redactor șef energynomics.ro
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ENERGY STRATEGY SUMMIT 2018  
– AM ÎNCHIS CERCUL!

Două au fost ideile recurente în cadrul intervențiilor și dezbaterilor care au însumat peste 6 ore 
pline de dinamism: 1. România este interconectată la spațiul economic european ceea ce înseamnă 
ținte comune și obligații ferme în plan local, și 2. Avansul tehnologic schimbă deja și și va continua 
să modifice în mod accelerat peisajul energetic românesc, în principal prin creșterea rolului 
consumatorilor în piețele de electricitate. Contribuțiile celor 24 de vorbitori au detaliat și au explicitat 
aceste tendințe din toate perspectivele pe care numărul mare de companii și instituții reprezentate îl 
promitea. Au rezultat 5 categorii de acțiuni necesare pentru viitorul industriei energetice din România.

O viziune de dezvoltare a industriei energetice românești

Așa cum a fost prezentată de către Ministrul Energiei, Anton Anton, viitoarea formă a strategiei 
energetice naționale pornește de la faptul că România este parte din procesul de creare a Uniunii 
Energetice, alături de celelalte state europene. “Știm cu toții că Uniunea Energetică înseamnă o 
piață regională bazată pe libera circulație a mărfurilor, dar și pe standarde ridicate în ceea ce privește 
eficiența energetică, protecția mediului și suportabilitatea la nivelul consumatorilor”, a declarat 
domnia sa. “România își asumă toate obligațiile emise de Bruxelles, dar această asumare trebuie să fie 
conștientă, bazată pe sistemul energetic românesc, și să țină cont de realitatea obiectivă”, a precizat 
Anton Anton.

De asemenea, relevant din perspectiva fundamentelor viziunii pentru viitorul industriei energetice, 
summit-ul din acest an a arătat că nu este suficient ca aceasta să fie căutată în strategiile europene 
și naționale, precum și în cele ale marilor companii. „Marele câștig al ediției din acest an este 
identificarea micro-strategiilor – ale consumatorilor – ca fundament al evoluției viitoare în industria 
energetică”, a sintetizat Gabriel Avăcăriței, redactor șef energynomics.ro, în finalul dezbaterilor 
din 7 iunie. Consumatorul, la nivel de gospodărie sau agent economic, se impune ca element 
determinant, independent de marile strategii naționale sau europene. Micile decizii individuale 
construiesc tendințe de anvergură și obligă companiile să își adapteze portofoliile de servicii și 
abordările comerciale în noi forme de interacțiune în care digitalizarea, securitatea cibernetică și 
analiza marilor baze de date sunt factori decisivi.

Interconectarea cu piețele regionale

Interconectarea cu piețele energetice regionale nu este doar o obligație ce rezultă din apartenența 
României la Uniunea Europeană, ci este, înainte de toate, o garanție a asigurării resurselor energetice 
(electricitate, gaze naturale și țiței) necesare pe plan local, inclusiv în perioadele de vârf ale cererii. În 
același timp, este o oportunitate de dezvoltare a industriei energetice, de la explorare și producție, la 
stocare, transport și distribuție. În fine, doar printr-o interconectare reală, care să permită exporturi 
relevante din punct de vedere cantitativ. Ne dorim “să trecem de la poziția de piață de desfacere, la a fi 
un nod a rutelor de transport care să unească Europa cu spațiile învecinate”, a mai spus ministrul Anton.

Investiții

Pentru aceasta este nevoie de investiții considerabile, în condițiile în care sistemul energetic 
românesc este învechit în multe aspecte ale sale. Ministrul s-a referit la reducerea emisiilor de carbon 
din transporturi: “înseamnă foarte mulți bani pe care România în minutul ăsta nu-i are”. Companiile 
energetice aflate în administrarea statului anunță investiții importante. Încă o dată, ministrul Anton 
Anton: ”Oltenia are în plan investiții de 810 milioane de lei pentru 2018. Romgaz a programat investiții 
de 1,6 miliarde de lei, din care 400 de milioane deja au fost investite. Nuclearelectrica își propune 
investiții de 254 de milioane de lei, dublu față de valoarea de anul trecut (131 de milioane de lei). 
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Hidroelectrica a bugetat investiții de 110 milioane de euro față de 64 de milioane care a fost în 2017 
și față de 40 de milioane de euro acum doi ani”.

Dincolo de aceste sume, companiile private anunță la rândul lor investiții considerabile, cu OMV Petrom 
în prim plan. Doar investițiile în proiectele offshore se pot ridica la miliarde de dolari, cu un efect de 
multiplicare de 1 la 3, adică fiecare dolar cheltuit în proiectele offshore în România va genera 3 dolari în 
produsul intern brut (Lăcrămioara Diaconu-Pințea, OMV Petrom). În plus, zeci de proiecte onshore pot 
atrage finanțarea necesară, prin fonduri de investiții sau mari bănci active nu doar în România, ci peste tot 
în lume, cu experiență bogată și cu instrumente încă prea puțin utilizate în România.

Modernizarea guvernanței energetice

Una dintre condițiile esențiale pentru un nou imbold în industria energetică națională ține de 
clarificările legislative așteptate de ani buni. Acte esențiale precum legea energiei, legea petrolului, 
legea minelor, legea termoficării, legea biomasei, legea regenerabilelor, legea redevențelor, legea 
offshore sunt în dezbatere parlamentară cu promisiunea mereu înnoită că vor fi adoptate curând. 
Comunicarea interinstituțională, mai întâi la nivelul Guvernului, dar și în relația cu Parlamentul și cu 
autoritățile publice locale trebuie mult îmbunătățită.

La nivelul organismelor de reglementare, ANRM are nevoie rapid de un aport substanțial de forță 
umană și tehnologie. Agenția gestionează circa 470 de acorduri petroliere de exploatare și circa 57 
de acorduri petroliere de explorare, adică aproximativ 13.700 de sonde active. “Realizăm această 
activitate cu 23 de oameni, 10 în teritoriu, la control și 13, în București, care fac toată partea de 
reglementare”, a declarat Sorin Gal, director general pentru petrol și gaze în cadrul Agenției. 
Autoritatea Competentă de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră – 
ACROPO așteaptă la rându-i clarificări legislative și este în plin proces de recrutare a personalului 
calificat. În fine, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE, depinde în 
multe din acțiunile sale de viitoare decizii legislative.

În concluzie, este nevoie de o amplă și rapidă modernizare a sistemului de guvernanță a energiei, 
prin actualizarea cadrului legislative și întărirea organismelor de reglementare în domeniu.

Noi tehnologii

Aproape independent de marile decizii de la nivel național, uneori împotriva acestora, fiecare zi 
contribuie la o prezență tot mai extinsă a noilor tehnologii, care la rândul lor modifică modul de 
producție a energiei, dar mai ales modul de monitorizare și control ale consumului, în fiecare 
gospodărie și în fiecare organizație, mare sau mică, industrială, publică sau comercială. Împinși 
de necesitatea de a-și optimiza factura energetică, sun mirajul noilor oportunități de economisire 
sau confort, companii și persoane fizice aleg soluții încă și mai digitalizate, platforme informatice, 
automatizări, comunicare și control de la distanță.

Toate acestea schimbă deja nevoile și comportamentul tuturor actorilor din piața energetică, 
vor obliga la noi abordări din partea autorităților și ridică noi riscuri, precum cele de securitate 
cibernetică.

“În condițiile în care România are un prestigiu la nivel global și are specialiști în IT recunoscuți peste tot 
în lume, ar fi păcat să nu jucăm un rol important de lider în dezvoltarea acestor tehnologii”, a subliniat 
Zoltan Nagy-Bege, vice-președinte al ANRE. Participanții la Energy Strategy Summit s-ar referit și la 
oportunitatea de a dezvolta sau de a susține dezvoltarea, pe plan local, a unor noi afaceri conexe 
industriei energetice, care ar putea înlocui coloșii industriali de dinainte de 1989 cu o industrie bazată 
pe noile tehnologii. “România poate să producă tehnologie atâta timp cât considerăm zona software 
ca zonă a tehnologiei”, a opinat Cristian Pîrvulescu, director executiv Enevo Group. “Noi producem în 
România stații de încărcare a mașinilor electrice și sisteme de generare a energiei electrice, iar 99% din 
producția din România se exportă”, a precizat, la rândul său, Bogdan Cojocaru, Business Development 
Manager la Stratum Enclosures. “Ingineria revine ca interes de carieră, la nivelul tinerilor”, a adăugat și 
Cătălin Lepinzean, Business Development Manager la Phoenix Contact.



6

VIZIUNE ANTON ANTON, ministrul Energiei

 Uniunea Energetică înseamnă o piață regională 
bazată pe de libera circulație a mărfurilor, dar și 
pe standarde ridicate în ceea ce privește eficiența 
energetică, protecția mediului și suportabilitatea 
consumatorilor. România își asumă toate obligațiile 
emise de Bruxelles, dar această asumare trebuie să fie 
conștientă, să fie bazată pe sistemul nostru, să țină cont 
de realitatea obiectivă.

ANTON ANTON, ministrul Energiei

 Unul dintre elementele definitorii 
și noi în noua strategie este conversia 
tuturor centralelor de la cărbuni la gaz, 
într-un interval de timp lung, până în 
2040.

BOGDAN SIMION,  
Data Analytics Advisor, Gas 
Infrastructure Europe- GIE

 În contextul țintelor asumate 
de Europa pentru decarbonizare, 
viziunea GIE implică faptul că o 
trecere bruscă la o electrificare totală 
nu este un obiectiv imediat realizabil; 
o bună alternativă ar fi ca această 
decarbonificare să se facă parțial luând 
în calcul și infrastructura existentă, mai 
ales cea de gaze naturale. Folosind 
infrastructura de gaze se pot folosi 
foarte ușor resursele regenerabile 
obținute prin convertirea excesului 
energetic, mă refer la hidrogen, 
obținut prin electroliză.

CONSTANTIN ICHIMOAEI,  
director executiv ABB

 ABB a utilat unul din laboratoarele 
de la Universitatea Politehnică 
București, în care studenții învață 
despre roboți nu citind în cărți, ci 
folosind roboți reali, făcând simulări și 
aplicații reale, în timp real.

SORIN GAL, director general pentru 
petrol și gaze la Agenția Națională 
pentru Resurse Minerale – ANRM

 Estimez că potențialul Mării Negre 
este la 200 de miliarde de metri cubi, 
iar potențialul din onshore de mare 
adâncime, pe un viitor de 25-30 de 
ani, cred că este încă și mai mare. Va 
trebui, deci, să ne canalizăm pe zona 
de mare adâncime din onshore și 
bineînțeles pe exploatările în care vor 
începe la Marea Neagră.

ADRIAN ȘUȚA,  
Director, Direcția pentru Relațiile 
cu Autoritățile de Reglementare și 
ENTSO-E, Transelectrica

 O propunere controversată din 
pachetul “Energie curată pentru 
toți europenii” introduce obligația 
operatorilor de sistem ca, pentru maximizarea 
capacității comerciale, să pună la dispoziția pieței, 
pentru schimburi transfrontaliere, un barem minim 
de 75% din limita tehnică a liniilor de interconexiune. 
Inclusiv din această perspectivă, este important ca 
planul de investiții Transelectrica să fie orientat către 
creșterea capacităților de interconexiune la nivel intern, 
astfel încât să nu existe probleme cu tranzitul energiei 
produse de flota de generare națională, până la granițe. 
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LĂCRĂMIOARA DIACONU-PINȚEA,  
membru în Directoratul OMV Petrom responsabil 
Divizia Downstream Gas

 Avem nevoie de un plan de acțiune cu privire la 
noile volume de gaze naturale care vor veni de la Marea 
Neagră și mă refer la o politică industrială, pentru că 
România nu va exporta toate noile cantități care ar 
putea apărea ținând cont de potențialul Mării Negre.

MIHAELA COROIU, 
Marketing Director 
EnergoBit

 Nu mizăm pe relansarea 
proiectelor de regenerabile 
foarte curând. Urmărind 
piață, ne așteptăm la 
demararea de proiecte mici, în principal cele 
care se adresează sectorului industrial pentru 
îmbunătățirea performanței energetice. Nu 
neapărat doar eficiență energetică, pentru că 
performanța implică tot ceea ce este necesar 
să corectezi sau să aduci ca plus valoare 
sistemului, cu toate formele de energie: 
termică, electrică, apă, dacă este nevoie.

ION LUNGU,  
președintele AFEER

 Este obligatoriu să 
punem clientul în centrul 
preocupărilor noastre.

CĂTĂLIN LEPINZEAN, 
Business Development 
Manager, Phoenix Contact

 Ingineria revine ca 
interes de carieră, la nivelul 
tinerilor din România și 
eu cred că avem speranțe 
să putem evolua încă și mai mult. Putem 
dezvolta, putem integra, putem aduce 
valoare adăugată în viitor, mai mult decât 
astăzi.

ANDREI BUCUR, Business 
Development Manager,  
MET România Energy

 Nu mai putem vorbi de 
furnizarea de electricitate sau 
gaze naturale fără să venim 
și cu soluții pentru clienți în 
ceea ce privește eficientizarea 
și costurile. Eficientizând 
consumul clientului, și noi, 
la rândul nostru, putem să 
evităm costuri crescute cu 
achiziția și livrarea.

DAN DĂNULESCU, 
membru în Directoratul 
“PETROTEL-LUKOIL”

 Dezvoltarea pe termen 
lung a rafinăriei este 
strâns legată de Acordul 
de la Paris, de legislația 
europeană și de legislația 
românească. Strategia 
noastră pe următorii 10-
20 de ani va fi influențată 
de țintele fixate pentru 
reducerea emisiilor de 
dioxid de carbon.

ALIN TOMA, Business Development 
Manager Schneider Electric

 Estimăm că la nivelul clădirilor din orașe 
se poate obține o reducere a consumului 
energetic în medie cu 30%.
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INTERCONECTARE

HARALD KRAFT, președintele ROPEPCA

 Actualmente, România este 
interconectată doar pentru importul 
de gaze. Este aceasta în interesul 
României? Nu cred! Cred că trebuie să ne 
concentrăm să devenim o țară de tranzit 
și un exportator de gaze naturale, evident, 
ținând cont de faptul că pentru noi este 
mai avantajos să nu exportăm materie 
primă, ci produse prelucrate cu o valoare 
adăugată mai mare.

VASILE CIOLPAN,  
Director Departament Trading Energie, Romgaz

 Ținând cont de volumele de gaze naturale care 
urmează să se vehiculeze prin sistemul național de 
transport - din producția proprie, dar și din țările 
din jur care nu au depozite de capacitate mare 
-, înmagazinarea este un factor de siguranță în 
perioadele de vârf de cerere. Sigur că este nevoie 
ca regulile privind exportul și tranzacționarea să fie 
foarte clare, dar și să rezolvăm cu condițiile tehnice 
de export, neîndeplinite în prezent.

FLORIN-RADU 
CIOCĂNELEA, 
consilier al primului 
ministru cu atribuții  
în domeniul energetic

 Este lansat deja pe 
traseul guvernamental 
un proiect de dezvoltare a rețelei 
Transgaz la nivel local, în sensul de a duce 
gazele naturale în zone încă neconectate, 
pentru a răspunde nevoilor sociale din 
aceste zone, dar și pentru a oferi mai 
multe pârghii economice pentru micii 
antreprenori.

ADRIAN ȘUȚA,  
Director, Direcția pentru Relațiile cu Autoritățile de 
Reglementare și ENTSO-E, Transelectrica

 Linia care conectează sistemul electroenergetic 
sârbesc cu cel românesc a fost construită și va fi 
dată în exploatare comercială cel mai devreme la 
sfârșitul acestui an. Efectul substanțial al acestui 
interconector dintre România și Serbia se va vedea 
cu adevărat în momentul în care axul de sud-vest al 
României va trece de la 220 KV la 400KV.

VASILE CIOLPAN, Director Departament Trading Energie, Romgaz

 Continuăm dezvoltarea depozitelor de înmagazinare, pentru că suntem convinși că acestea sunt 
foarte importante pentru viitorul producției și al sistemului de transport, întrucât permit o flexibilitate 
care ajută atât consumatorul, cât și furnizorul, cât și producătorul.
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INVESTIȚII

ANTON ANTON, ministrul 
Energiei

 Ne dorim să devenim un 
pol regional de securitate 
energetică, adică să trecem 
de la poziția de piață de 
desfacere, la a fi un nod a 
rețelelor de transport care să 
unească Europa cu spațiile 
învecinate. Pentru aceasta 
este nevoie de investiții.

LĂCRĂMIOARA 
DIACONU-PINȚEA, 
membru în Directoratul 
OMV Petrom responsabil 
Divizia Downstream Gas

 OMV Petrom își 
dorește să investească 

în continuare cel puțin la nivelul din trecut 
(între 0,7 și 1 miliard de euro pe an), în funcție 
de condițiile de piață (prețul țițeiului, prețul 
gazului) și de cadrul de reglementare.

ZOLTAN NAGY-BEGE, 
vice-președinte  
al Autorității Naționale  
de Reglementare  
în Energie - ANRE

 Distribuitorii de 
electricitate vor trebui să 
investească în rețele pentru a permite instalarea 
stațiilor de încărcare a mașinilor electrice, 
astfel încât această nouă cerere din partea 
pieței să fie asigurată. Sarcina noastră este să 
recunoaștem costurile cu aceste investiții și să 
asigurăm recuperarea acestor sume de către 
cei care administrează rețelele.

DAN SILVIU BACIU, 
Director General  
CONPET SA

 Am format grupuri 
de lucru partenerii noștri 
contractuali, astfel încât să 
ne armonizăm programele 
de investiții cu investițiile lor.

IOANA GHEORGHIADE, 
Executive Director 
Corporate Risk 
Underwriting BCR

Toate finanțările pe termen 
lung trebuie să aibă la bază 
mecanisme care să asigure 
predictibilitatea veniturilor; un exemplu 
concret este contractul bilateral negociat 
direct (PPA - Power Purchase Agreement), 
adică posibilitatea de a contracta vânzarea 
unei cantități de energie în termeni care sunt 
stabiliți între părți, înainte de a face investiția 
concretă.

VARINIA RADU, WMEC

 Statul nu poate finanța în 
întregime și nici nu își dorește 
să finanțeze tot ce este 
necesar, mai ales în condițiile 
în care proiectele din energie 
sunt capital intensive și de 
termen lung.

DAN DĂNULESCU, membru în Directoratul “PETROTEL-LUKOIL”

 Din 1998, am investit peste 500 de milioane de dolari, în special în 
retehnologizare și pentru atingerea nivelului european privind calitatea 
combustibililor și standardele de protecția mediului. În următorii 3-4 ani vom investi 
în jur de 80-90 de milioane de dolari, de data aceasta pentru îmbunătățirea factorilor 
de mediu și pentru creșterea eficienței energetice și a siguranței industriale.
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GUVERNANȚĂ

MIRCEA IONESCU,  
consilier în Direcția Generală 
Politici Energetice,  
Ministerul Energiei

 O strategie energetică 
trebuie să răspundă și la 
întrebarea “ce producem 
în țară?”, pentru că numai 
producția de valoare adăugată 
la nivel local ne conduce 
către consumatori inteligenți 
și cu potențialul să folosească 
importurile de tehnologii 
dezvoltate în alte părți.

FLORIN-RADU CIOCĂNELEA,  
consilier al primului ministru cu atribuții în 
domeniul energetic

 Guvernul dorește realizarea unui parteneriat 
între executiv și antreprenorii privați din sectorul 
energetic, un dialog și un parteneriat care să se 
bazeze pe o filosofie de tipul „win-win“.

LĂCRĂMIOARA DIACONU-PINȚEA, 
membru în Directoratul OMV Petrom 
responsabil Divizia Downstream Gas

 Dacă vom avea confirmarea stabilității 
fiscale și de reglementare, 2018 va fi anul 
în care se va lua decizia de investiție în 
proiectul OMV Petrom-ExxonMobil din Marea 
Neagră. Dacă pentru OMV Petrom proiectul 
de la Marea Neagră înseamnă un company 
changer, el poate fi un country changer 
pentru România, în sectorul gazelor naturale.

ZOLTAN NAGY-BEGE,  
vice-președinte al Autorității Naționale  
de Reglementare în Energie - ANRE

 Ne dorim să încurajăm dialogul 
constructiv și, dacă cineva consideră că 
legislația primară sau secundară nu permit 
accesul noilor tehnologii, suntem deschiși să 
discutăm și să găsim soluțiile pentru elimina 
aceste bariere. În condițiile în care România 
are un prestigiu la nivel global și are specialiști 
în IT recunoscuți peste tot în lume, ar fi păcat 
să nu jucăm un rol important de lider în 
dezvoltarea acestor tehnologii.

OVIDIU BĂLĂCESCU, membru 
al Directoratului CE Oltenia

 Au fost probleme în 
emiterea actelor normative 
pentru exproprierile de utilitate 
publică la perimetrele miniere 
care asigură cărbunele pentru 
termocentrale. Lucrăm cu 
Guvernul și cu ministerele de 
resort pentru a debloca aceste 
hotărâri de guvern.

HARALD KRAFT, 
președintele ROPEPCA

 România pierde 
competitivitate în raport cu 
alte țări din cauza cadrului 
legal instabil și a birocrației. 
Multe investiții sunt blocate 
din cauza perioadei îndelungate necesare 
pentru a obține autorizația de construcție; 
pentru o simplă sondă de explorare sau de 
producție ai nevoie de minim nouă luni, 
câteodată durează peste 12 luni.
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ADRIAN ȘUȚA, Director, 
Direcția pentru Relațiile 
cu Autoritățile de 
Reglementare  
și ENTSO-E, Transelectrica

 Ar trebui să luăm în 
considerare introducerea 
unui sistem de asigurare 
de capacități, inclusiv prin 
intermediul unei forme de 
sprijin. De exemplu, numai 
în luna februarie, Comisia 
Europeană a aprobat șase 
scheme de suport de tipul 
ajutorului de stat pentru 
câteva state importante din 
Europa, între care Germania, 
Belgia, Polonia și Grecia.

HARALD KRAFT, președintele ROPEPCA

 Producătorii autohtoni sunt obligați să plătească 
redevența prin raportare la prețul de la Baumgarten, 
Austria. Anul trecut, la Bursa Română de Mărfuri s-a 
tranzacționat un volum de 56 de milioane de MWh, ceea 
ce reprezintă aproape jumătate din consumul țării. Nu 
înțeleg de ce nu luăm în calcul acest preț de referință și 
continuăm să folosim prețul de la Baumgarten, unde nu se 
tranzacționează nicio moleculă de gaz natural din România.

CONSTANTIN GHEORGHE, 
președintele ACROPO

 Vom lucra împreună cu 
titularii de active offshore 
pentru ca aceste operațiuni 
să fie sigure, atât pentru 
personalul propriu, cel 
implicat în operațiuni, cât și 
pentru mediul marin și pentru 
populația de pe coasta Mării 
Negre.

SORIN GAL, director general pentru 
petrol și gaze la Agenția Națională  
pentru Resurse Minerale – ANRM

 Capacitatea de reglementare și control 
a Agenției n-a fost niciodată atât de redusă 
ca în prezent. Mai avem 90 de oameni 
din 128 de posturi, iar toata Direcția de 
Petrol își desfășoară activitatea atât de 
reglementare, cât și de control, cu 23 
de oameni. Aceștia gestionează în jur de 
470 de acorduri petroliere de exploatare 
și circa 57 de acorduri petroliere de 
explorare. De partea cealaltă avem o 
industrie de vreo 23.000 de oameni și 
circa 13.700 de sonde active.

VARINIA RADU, WMEC

 România nu a mai lansat o rundă publică de licitații pentru 
concesiuni petroliere de aproape 10 ani și este o nevoie acută 
de oportunități de investiție, de oportunități de new country 
entry, dar și de dezvoltare pentru companiile care sunt deja 
active aici.
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FLORIN-RADU CIOCĂNELEA, 
consilier al primului ministru  
cu atribuții în domeniul energetic

 Noua formă a Legii Minelor vine să 
faciliteze accesul la resursele care pot 
fi considerate depletate din sectorul 
minier, să clarifice foarte multe aspecte, 
inclusiv unele care țin de emiterea 
diferitelor autorizații.

SORIN GAL, director general pentru petrol 
și gaze la Agenția Națională pentru Resurse 
Minerale – ANRM

 Faptul că Legea Offshore nu este aprobată 
implică un singur lucru - întârzierea luării unor 
decizii de investiție din partea operatorilor.

CĂTĂLIN ARAMĂ,  
Director General CERT-RO

 Securitatea cibernetică este 
omniprezentă, iar Directiva NIS întărește 
cooperarea la nivel european și 
promovează o politică de management 
al riscului la nivelul operatorilor de servicii 
esențiale.

CONSTANTIN GHEORGHE,  
președintele ACROPO

 Există încă lipsuri în legislație în ceea ce 
privește autoritatea organismelor responsabile 
care ar trebui să dea un aviz sau să participe 
la răspunsul în situații de urgență. Ceea ce ne 
propunem să facem este să aducem la aceeași 
masă organismele din plan local pentru a vedea 
ce restricții există și cum am putea să ajutăm. Am 
putea să fim noi, ACROPO, cei care să propunem 
o lege care să permită autorităților locale să își 
îndeplinească toate responsabilitățile care le revin 
în domeniul offshore.

OANA MOGOI, Sector Head Utilities & Natural Resources – ING

 Riscul legislativ este foarte diferit de celelalte riscuri care amenință proiectele 
din Upstream, deoarece pentru celelalte în general piața oferă instrumente 
de diminuare, în timp ce în cazul riscului legislativ, practic, nici finanțatorul, 
nici investitorul nu au absolut niciun control real. Investitorul resimte un dublu 
impact din cauza riscului legislativ; pe lângă riscul ca atare, al doilea efect este 
o oportunitate de finanțare mai mică, deci practic o contribuție mai mare din 
partea investitorului sau poate o dezvoltare mai lentă a zăcământului.
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TEHNOLOGIE

ION LUNGU,  
președintele AFEER

 Digitalizarea nu mai 
este doar o opțiune, ci o 
necesitate absolută pentru că 
fără introducerea proceselor 
digitale modelul de business 
nu mai face față noilor cerințe.

ANDREI BUCUR, 
Business Development 
Manager,  
MET România Energy

 Încercăm să oferim 
clienților un ecosistem. 
Lucrurile devin extrem 
de complexe, iar în viitorul apropiat 
niciun furnizor de energie nu va putea 
ignora servicii din zona Internet of Things 
și digitalizare. Un element important 
în portofoliul nostru este segmentul 
submetering, mai exact cunoașterea 
consumului pe circuite.

MIHAELA COROIU,  
Marketing Director EnergoBit

 La amânarea introducerii la scară largă 
a contorizării inteligente în România, noi 
răspundem cu reorientare și flexibilitate. Nu sunt 
proiecte de anvergură, dar un proiect de smart-
metering poate alipit unui proiect de performanță 
energetică. Aceasta formulă face posibilă inclusiv 
finanțarea contorizării inteligente, un element 
destul de costisitor într-un proiect, care nu aduce 
neapărat economii vizibile în factură.

OVIDIU BĂLĂCESCU, membru al Directoratului CE Oltenia

 Universitățile și școlile de profil nu mai furnizează foarte mulți specialiști. 
Cel puțin în domeniul ingineriei și al meseriilor de care avem nevoie aceștia 
sunt foarte greu de găsit. Necesarul de forță de muncă va trebui înlocuit cu 
roboți sau automatizări.

RĂZVAN GRECU, 
președintele ARPEE

 Odată cu liberalizarea 
piețelor, devine foarte 
important pentru companii 
să identifice în avans 
consumatorii cu cea mai 
mare probabilitate de a migra către alți furnizori. 
Deocamdată, gradul de colectare și structurare 
a datelor de către companiile de utilități este 
unul mult mai redus de cât ar putea să fie, având 
în vedere un orizont în care tehnologia de data 
analytics sau predictive analytics va fi folosită 
în decizia de business, fie pentru reducerea 
costurilor, fie pentru prevenirea sau minimizarea 
unor comportamente de tipul customer switch.

CRISTIAN PÎRVULESCU,  
director executiv Enevo Group

 Un oraș este inteligent dacă folosește 
tehnologii pentru a-și eficientiza serviciile 
publice și dacă face investiții în tehnologie 
și soluții inteligente cu scopul de a crește 
calitatea vieții cetățenilor.
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ZOLTAN NAGY-BEGE,  
vice-președinte al Autorității Naționale de Reglementare în Energie - ANRE

 Ne este foarte greu și nouă să înțelegem noile tehnologii și să anticipăm ce 
va cere piața, pentru că noi suntem specializați în energie, și nu în tehnologia 
informației. Plecăm de la premisa că nu există nicio barieră legală pentru ca noile 
tehnologii să pătrundă și să aibă un impact asupra piețelor de energie.

OVIDIU BĂLĂCESCU,  
membru al Directoratului CE Oltenia

 Presiunea asupra CE Oltenia venită 
din sistemul legislativ european este reală, 
prin pachetul legislativ “Energie curată 
pentru toți europenii”, dar deja prin decizia 
care a accelerat procesul de reducere 
a concentrațiilor de carbon la 43% prin 
producerea de energie electrică din resurse 
regenerabile și prin creșterea prețurilor la 
certificatele de CO2 până la peste 16 euro pe 
certificat.

DORIAN HODOROGEA, 
Analytics Consultant,  
SAS Romania

 În sectorul energetic - 
producție, distribuție, utilități 
- se generează mai multe date 
decât în telecomunicații sau 
în sectorul financiar. Aceste 
date sunt obținute în timp 
real, dar, în general, nu sunt 
stocate și nu sunt folosite. 
Prin aplicarea tehnologiilor 
care pun bazele inteligențelor 
artificiale, aducem înaintea 
utilizatorilor din business 
informații privind profilurile 
de consum, pierderile de 
energie sau prognozele de 
producție pentru ca aceștia să 
adauge propriile cunoștințe 
și, folosind experiența 
acumulată, sa ia decizia cea 
mai bună.

CRISTIAN PÎRVULESCU,  
director executiv Enevo Group

 România poate să producă tehnologie 
atâta timp cât considerăm zona software ca 
zonă a tehnologiei.

DAN DĂNULESCU,  
membru în Directoratul 
“PETROTEL-LUKOIL”

 Strategia noastră este 
influențată și de tendința 
de creștere a componentei 
electrice a transportului. 
Vedem cum mașinile electrice 
sunt din ce în ce mai mult 
prezente în viața noastră de 
zi cu zi și ele vor influența 
destul de mult portofoliul de 
produse și de servicii pe care 
va trebui să le oferim.

BOGDAN COJOCARU, 
Business Development 
Manager la Stratum 
Enclosures

 Noi producem în 
România stații de încărcare 
a mașinilor electrice și 
sisteme de generare a energiei electrice, iar 
99% din producția din România se exportă.
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CĂTĂLIN ARAMĂ, Director General CERT-RO

 În prezent, rețelele industriale care sunt operate în sectorul energetic sunt 
rețele proiectate având în vedere perioade lungi de utilizare, de 20 sau chiar 
30 de ani. Aceste rețele sunt acum insulare și nu prezintă riscuri importante, 
atâta vreme cât nu sunt conectate la internet. Pe măsură ce se fac investiții în 
modernizare, odată cu conectarea la internet, apar și noi vulnerabilități.

ALIN TOMA, Business Development 
Manager Schneider Electric

 În cadrul companiei Schneider Electric, 
am unificat toate aspectele ce țin de 
tehnologia informației într-o singură 
arhitectură deschisă și interoperabilă 
EcoStruxure, care operaționalizează 
convergența informației tehnologice, de 
proces, cu tehnologia informației.

ADRIAN ȘUȚA, Director, 
Direcția pentru Relațiile cu 
Autoritățile de Reglementare 
și ENTSO-E, Transelectrica

 Există o tendință din ce 
în ce mai accentuată de 
încurajare a consumului, de 
a face tranziția de la un rol 
tradițional-pasiv la un rol activ, 
inclusiv în ceea ce privește 
oferirea de produse pentru 
echilibrarea sistemului, pentru 
siguranța alimentării, pornind 
de la capacități de consum 
importante, relevante, 
tranzacționabile pe piața 
de echilibrare sau pe piața 
serviciilor de sistem și până la 
agregarea unor consumuri de 
mici dimensiuni. Agregatorul 
ar fi deci un nou rol în 
viitoarea arhitectură a pieței, 
iar în acest sens digitalizarea 
și tehnologia sunt foarte 
importante pentru că aceste 
portofolii agregate de 
consumuri foarte mici, care 
au totuși masă critică, devin 
tranzacționabile pe piețele de 
echilibrare, iar pentru a deveni 
cu adevărat eficiente este 
obligatoriu ca acțiunea lor să 
fie simultană.

DORIAN HODOROGEA,  
Analytics Consultant, SAS Romania

 Oricât ne-am dori, volumele de date la 
care avem acces astăzi nu pot fi asimilate și 
înțelese strict pe baza capacităților umane. 
Avem nevoie de sisteme automatizate 
care să aducă datele într-o formă cât mai 

ușor de înțeles și de utilizat. Inteligența artificială nu va lua 
decizii pentru noi tot timpul, dar ne va furniza răspunsuri 
pentru probleme ce vor deveni din ce în ce mai complexe. 
În domeniul energetic, vorbim despre aplicații legate de 
comportamentul clienților: cum va evolua cererea, ce tipuri de 
pachete sunt optimale și ce surse ar trebui să exploatez astfel 
încât să optimizez acest proces lung și complicat.

RĂZVAN GRECU, președintele ARPEE

 Progresul tehnologic deschide noi 
orizonturi de afaceri pentru firmele de 
energie, în zona de mobilitate alternativă, 
în zona de smart cities și la eficiență 
energetică.
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DATE ȘI CIFRE

peste 130 de participanţi

24 de vorbitori

6 autorităţi relevante

9 asociaţii profesionale

reprezentanţi din peste 50 de companii

STRUCTURA PARTICIPANŢILOR

29,7% DIRECTORI GENERALI  
DIN COMPANII INFLUENTE

ABB România  Amerocap LLC  BCR  CE 

Oltenia  CEZ România  Cis-Gaz  Conpet 

  Distribuție Energie Oltenia  ELCEN  

Electrica SA  Emerson  EnergoBit  Enevo 

Group  ENGIE România  Honeywell  ING 

Bank  Investisia Group  Jereh, MET România 

Energy  NewPark  Petrotel LUKOIL  Phoenix 

Contact  Photon Energy  Romgaz  SAS  

Schneider Electric România  Transelectrica  

Veolia Energie România.

FORMATELE SUMMITULUI

Dezbatere în cadrul Cinei VIP

2 Vorbitori invitat

4 Sesiuni de discuții tematice

Oportunități pentru discuții 1 la 1

Ample oportunități de networking

23,7%  actori majori din energie

9,90%  autorități publice şi de reglementare

43,5%  alte companii energetice

9,90%  alte sectoare

7,90%  experți

4,90%  parteneri şi sponsori
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Deschidere oficială: Florin-Radu Ciocănelea, consilier al primului ministru cu atribuții în domeniul energetic

STRATEGII PENTRU INVESTIȚII – cadru legal și stimulente eficiente
Florin-Radu Ciocănelea, consilier al primului ministru cu atribuții în domeniul energetic 

Dan Silviu Baciu, Director General CONPET SA

Vasile Ciolpan, Director Departament Trading Energie, Romgaz

Bogdan Simion, Data Analytics Advisor, Gas Infrastructure Europe- GIE

Lăcrămioara Diaconu-Pințea, Membru Directorat OMV Petrom responsabil Divizia Downstream Gas

Gabriel Avăcăriței, WMEC (moderator)

STRATEGII PENTRU INTEGRARE – viziune pe termen lung și oportunități de piață
Constantin Gheorghe, președintele ACROPO

Sorin Gal, director general pentru petrol și gaze la Agenția Națională pentru Resurse Minerale – ANRM

Dan Dănulescu, membru în Directoratul “PETROTEL-LUKOIL”

Oana Mogoi, Sector Head Utilities & Natural Resources – ING

Harald Kraft, președintele ROPEPCA

Cătălin Aramă, Director General CERT-RO

Varinia Radu, WMEC (moderator)

Invitat special: Anton Anton, ministrul Energiei

STRATEGII PENTRU TRANSFORMARE – noi tehnologii și modele de afaceri
Andrei Bucur, Business Development Manager, MET România Energy

Mihaela Coroiu, Marketing Director EnergoBit

Ioana Gheorghiade, Executive Director Corporate Risk Underwriting BCR

Adrian Șuța, Director, Direcția pentru Relațiile cu Autoritățile de Reglementare și ENTSO-E, Transelectrica

Ovidiu Bălăcescu, membru al Directoratului CE Oltenia

Ion Lungu, președintele AFEER (moderator)

ORAȘE INTELIGENTE: regenerabile, eficiență energetică, stocare, cogenerare
Zoltan Nagy-Bege, vice-președinte al Autorității Naționale de Reglementare în Energie - ANRE

Alin Toma, Business Development Manager Schneider Electric

Dorian Hodorogea, Analytics Consultant, SAS Romania

Cristian Pîrvulescu, director executiv Enevo Group

Constantin Ichimoaei, director executiv ABB

Cătălin Lepinzean, Business Development Manager, Phoenix Contact

Răzvan Grecu, președintele ARPEE (moderator)

AGENDA






