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MULȚUMIRI
Acest raport a fost realizat de către
echipa editorială a Energynomics,
în coordonarea redactorului
șef Gabriel Avăcăriței. Ca punct
de pornire au fost folosite
transcripturile discursurilor din
cadrul Summitului pentru Strategie
Energetică 2021 (17 iunie) și
dezbaterile din cadrul sesiunilor
tematice.
Energynomics mulțumește
Ministerului Energiei, Ministerului
Investițiilor și Proiectelor Europene,
Autorității de Reglementare a
Operațiunilor Petroliere Offshore
la Marea Neagră – ACROPO,
Consiliului Concurenței și Autorității
Naționale pentru Reglementare în
Energie – ANRE pentru susținerea
constantă și pentru participarea
la Summitul pentru Strategie
Energetică 2021.
Future Energy Leaders Romania,
programul de tineret al Comitetul
Național Român al Consiliului

Mondial al Energiei (CNR-CME),
Federația Patronală Petrol și Gaze
– FPPG, Asociația Furnizorilor de
Energie din România – AFEER și
Asociația Română pentru Energie
Eoliană - RWEA s-au numărat printre
organizațiile care și-au oferit sprijinul
în desfășurarea Summit-ului.
Nu în ultimul rând, adresăm
mulțumiri speciale tuturor
vorbitorilor, moderatorilor,
delegaților oficiali și tuturor
participanților la Summitul pentru
Strategie Energetică din 2021 pentru
contribuțiile lor valoroase, în lipsa
cărora acest Raport nu ar fi existat.

Vă mulțumim că ați
participat la a 7-a ediție!
Ne revedem în 2022!

Organizat de

PARTENERI

PARTENERI STRATEGICI

PARTENERI MEDIA
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CU VITEZĂ MAXIMĂ
Transformarea energetică este ireversibilă, a
spus Cristian Bușoi, europarlamentar român și
președintele Comisiei pentru industrie, cercetare
și energie (ITRE) din Parlamentul European,
în deschiderea ediției a 7-a a Energy Strategy
Summit. Parcursul spre decarbonare și soluții
verzi este ireversibil, a insistat Cristian Bușoi,
înaintea comunității energetice din România,
aparent bătând la uși deschise, pentru că toți
cei prezenți păreau să accepte această idee.
Mai puțin vizibilă, există totuși o rezistență la
schimbare, pentru că Oana Mogoi (ING Bank
România) a simțit și ea nevoia să atingă aceeași
temă: ”Trebuie să înțelegem că finanțările vor fi
direcționate de acum înainte cu prioritate către
susținerea tranziției energetice, către ideea de
sustenabilitate. În consecință, unele tehnologii
vor suferi, în raport cu altele – practic, unele
tehnologii vor fi mai riscante [din punctul
de vedere al finanțării]. Cu toții trebuie să ne
îndreptăm către ideea de sustenabilitate și
energie verde”, a explicat ea.
Planul național integrat de energie și schimbări
climatice (PNIESC) va fi actualizat în următorii
doi ani, pentru a ține cont de noile ținte și
discuții în desfășurare la nivelul Comisiei
Europene, a asigurat Dan Drăgan, secretar de
stat în Ministerul Energiei. La nivelul autorităților
din România, direcția este limpede: “Suntem în
curs de a asigura tranziția de la cărbune la gaze
naturale și energie regenerabilă și ne dorim
atingerea țintelor climatice la nivelul anului 2030
și, totodată, a neutralității climatice pe care
Uniunea Europeană dorește să o atingă la nivelul
anului 2050”.

PREMISE BUNE
Mulți vorbitori au subliniat oportunitățile
extraordinare cu care vine transformarea
energetică. Suntem în fața unei revoluții
tehnologice, a observat Cristian Pîrvulescu
(Enevo): „Vorbim de miliarde care vor fi investite
în decarbonare, regenerabile, digitalizare, în
Uniunea Europeană, SUA și peste tot în lume”.
“Sursele de finanțare care vor fi disponibile în
sectorul energetic în această decadă prin Just
Transition Fund, Planul Național de Redresare
și Reziliență și Fondul de modernizare sunt
impresionante”, a subliniat Dan Drăgan.

Suntem în fața celui de-al doilea val de
dezvoltare a regenerabilelor, crede și Florin Pop
(EnergoBit): “Spun eu că firmele – integratorii
ca noi – sunt pregătite să facă față provocărilor
tehnice.”
E adevărat că “România are de recuperat un
decalaj față de țările occidentale”, dar „îl poate
surmonta, exact cum s-a întâmplat și în cazul
industriei telecom”, a afirmat Lucian Enaru, CEO
Schneider Electric.
România se numără “printre puținele țări care
are tot ce-i trebuie ca să producă hidrogen
albastru” (Cătălin Stancu, Associated Senior
Expert, Horvath & Partners). Mai mult, în
condițiile în care tranziția energetică plasează
hidrogenul în punctul central, “România este
foarte bine situată, întrucât rețelele de gaze pot
contribui în viitor la integrarea hidrogenului”
(Dragoș Bărbulescu, CFO, E.ON România).
“Pentru început, hidrogenul produs din gaze
naturale poate fi un precursor al hidrogenului
verde”, a precizat și Georgian Albu, manager
general Future Energy Leaders (FEL) România,
platforma de tineret a CNR-CME. “Cel mai
mare avantaj pentru România în îmbrățișarea
hidrogenului verde ca soluție pentru viitor
constă în deblocarea investițiilor în regenerabile.”

ARMONIZAREA LEGISLAȚIEI
Europarlamentarii români, alături de toți
reprezentanții României în forurile de negociere
europene, “trebuie să vadă în ce măsură anumite
propuneri o pun într-o situație dificilă” și trebuie
“să își susțină apăsat punctul de vedere”. La
nivel național, “legislația încă nearmonizată
este o frână în calea proiectelor noi de
energie solară” (Adrian Moldovanu, Head of
Business Development Romania, Greencells),
“lipsește o strategie națională a hidrogenului
și o asumare politică a mix-ului energetic
viitor”, “legislația nu permite corelarea unor noi
proiecte energetice cu planurile de dezvoltare
locale” (Dragoș Bărbulescu, E.ON România), iar
procedurile trebuie accelerate în întreg procesul
de accedere la fondurile europene (Adrian
Dumitriu, Chimcomplex).
Cristina Prună, vicepreședintele Camerei
Deputaților, a enumerat principalele proiecte
legislative și documente strategice aflate în curs
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Popescu, CEO-ul grupului. “Pentru noi, cel mai
mare dușman este timpul”, a spus și Lăcrămioara
Diaconu-Pințea, membră a Directoratului CE
Oltenia, întărind tema vitezei necesare. “CE
Oltenia dezvoltă numeroase investiții noi și
are în plan colaborarea cu alți investitori și
finanțatori pentru realizarea acestora”, a explicat
ea, referindu-se la peste 40 de companii invitate,
dintre care 20 și-au exprimat interesul. “De la
începutul anului discutăm cu circa 10 bănci
din România și internaționale”, a mai spus
Lăcrămioara Diaconu-Pințea.

de modernizare: legea Energiei, legea offshore,
Strategia Energetică Națională, Strategia
Hidrogenului, legea consumatorului vulnerabil.
“Piața așteaptă principalele schimbări legislative
pentru a demara noile investiții: contractele
bilaterale pe termen lung (PPA), schema de
sprijin prin Contracte pentru Diferență (CfD)
și alte prevederi care să stimuleze investitorii”
(Ramona Kurko, BCR). “Finanțarea sustenabilă
ia amploare pe plan mondial, [dar] în România
astfel de instrumente se dezvoltă mai greu”
(Oana Mogoi, ING Bank România).
Din punct de vedere a noilor tehnologii
nucleare, legislația națională este complet
armonizată cu cea europeană și permite
licențierea reactoarelor modulare de mici
dimensiuni (SMR-uri) (Mădălina Coca, CNCAN).
Nuclearelectrica urmărește și evaluează
progresul diferitelor tehnologii, anticipând că
unitățile nucleare modulare de mici dimensiuni
vor putea fi utilizate cândva după anul 2030,
poate chiar după 2035, consideră Teodor
Chirica, membru în Board-ul Nuclearelectrica.
Unul dintre avantajele acestora este viteza
crescută cu care ar putea construite și integrate
în rețeaua de energie electrică, în amplasamente
existente sau în zone izolate (Alan Woods, RollsRoyce).

FLORIN CÎȚU, PREMIERUL ROMÂNIEI (22 IULIE 2021)

 a, vrem să fim o economie
D
competitivă și nepoluantă, dar
tranziția are un cost. Din punctul
nostru de vedere, viteza cu care
România va face această tranziție
va fi diferită de viteza pe care o
vom vedea în alte țări. În același
timp, bineînțeles, și susținerea o să
trebuiască să fie mai mare din partea
partenerilor noștri europeni dacă
vrem să mărim viteza.

VITEZA ESTE CHEIE
ȘI E NEVOIE DE CURAJ

INDUSTRIE LOCALĂ PUTERNICĂ

A spus-o cu subiect și predicat Răzvan Copoiu,
CEO Signify Romania și South-Eastern Europe,
iar pentru creșterea vitezei “este nevoie și de
atragerea specialiștilor, de o colaborare foarte
bună cu consultanții în fonduri europene,
administrația publică și companii”. L-a susținut
Lucian Enaru, CEO Schneider Electric: „Nu
este de ajuns o implementare sau o dezvoltare
în ritmul în care am fost obișnuiți până acum.
Trebuie să accelerăm, pentru că avem de
recuperat pași importanți.”

„Pentru a dezvolta marile proiecte energetice,
avem nevoie de o industrie orizontală foarte
puternică”, a subliniat Corina Truică, CEO,
Automatica, într-un apel adresat direct oficialilor
guvernamentali. În ceea ce privește, industria,
Corina Truică a propus “să integrăm mai mult
științele sociale în procesul de dezvoltare a
produselor pentru ca să înțelegem psihologia
oamenilor pe care dorim să-i ajutăm”. În aceeași
linie, Corina Popescu, CEO Electrica, consideră
că “în această decadă trebuie să ne schimbăm
modul de gândire”, pentru a lucra într-un sistem
energetic “în care consumatorul final începe să
aibă un rol activ”.

Predomină sentimentul că ritmul tranziției poate
fi accelerat inclusiv printr-un plus de curaj. Este
nevoie de îndrăzneală pentru a lucra având
în vedere deceniile viitoare. Este nevoie de
îndrăzneală pentru a aborda și oportunitățile
din afara granițelor țării și pentru a începe “să
producem tehnologie, mai degrabă, în loc să
integrăm sau să consumăm tehnologie” (Cristian
Pîrvulescu, Enevo). “Electrica trebuie să fie mai
curajoasă în a dezvolta propriile proiecte de
producție a energiei electrice”, a spus și Corina

Perfect conectată la realitățile europene,
industria energetică din România se teme să
nu rămână în urmă. Construind pe baza a trei
decenii de convergență accelerată în plan
economic și social, România caută în grabă să
profite de beneficiile tranziției energetice, ale
cărei costuri nu le va putea evita.
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ALIN MĂRGĂRIT, MANAGER PUBLIC, MINISTERUL
INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

KRISTIAN RUBY, SECRETARUL GENERAL AL
EURELECTRIC

 inisterul urmărește ca, până la
M
finalul anului, să depășim cel puțin
etapele de negociere informală,
precum și transmiterea variantelor
finale ale programelor operaționale.
Noi sperăm ca la începutul anului
viitor – dacă nu vom avea o surpriză
pozitivă, ca unele din apeluri să
fie lansate înainte! – să putem să
discutăm despre lansarea primelor
apeluri de proiecte.

 indem să uităm că 70% din
T
noile capacități de generare pe
care trebuie să le implementăm
vor fi conectate la rețelele de
medie și de joasă tensiune.
Trebuie să prioritizăm investițiile
în rețeaua de distribuție ca parte
a planurilor de redresare și
reziliență.

ANDREAS LIER, DIRECTORUL GENERAL AL BASF ROMÂNIA

 omânia oferă un mediu de producție perfect pentru
R
hidrogenul verde, de exemplu – cu parcuri eoliene,
parcuri solare și hidroenergie. România are mari șanse
să‑și alimenteze industria cu energie verde și, de
asemenea, să exporte această energie verde / hidrogen în
cantități semnificative.

FLORIN FRUNZĂ, CEO MET ROMÂNIA ENERGY

 na din ambițiile noastre pentru anii următori este să
U
dezvoltăm noi de capacități de producție din surse
regenerabile. Avem deja primele investiții în Bulgaria,
Ungaria, Serbia și sper ca în curând să devenim
producători de energie regenerabilă și în România.
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GEORGIAN ALBU, MANAGER GENERAL FUTURE ENERGY LEADERS (FEL) ROMÂNIA,
PLATFORMA DE TINERET A CNR-CME

 el mai mare avantaj pentru România, în îmbrățișarea
C
hidrogenului verde ca soluție pentru viitor, constă
în deblocarea investițiilor în regenerabile. Pentru
început, hidrogenul produs din gaze naturale poate fi
un precursor al hidrogenului verde.

NICOLAE VLĂDUȚ, DIRECTORUL
DIRECȚIEI TEHNICE, EFICIENȚĂ
ENERGETICĂ ȘI TEHNOLOGII NOI,
TRANSELECTRICA

 ranselectrica
T
lucrează la
dezvoltarea rețelei
în așa fel încât să
asigure posibilitatea
de a prelua din
zonele cu producție
de energie
excedentară și să
o ducă în zonele
deficitare.

CĂTĂLIN STANCU, ASSOCIATED
SENIOR EXPERT, HORVATH &
PARTNERS

 omânia va avea
R
o provocare
extrem de greu de
rezolvat pe termen
mediu – absorbția
fondurilor
europene, dar se
numără printre
puținele țări care
are tot ce-i trebuie
ca să producă
hidrogen albastru.

CORINA TRUICĂ, CEO, AUTOMATICA

 entru a dezvolta marile
P
proiecte energetice,
avem nevoie de o
industrie orizontală
foarte puternică.

7

RAMONA KURKO, HEAD
OF ENERGY&UTILITIES,
CORPORATE BANKING BCR

 iața așteaptă
P
principalele
schimbări
legislative
pentru a demara
noile investiții:
contractele
bilaterale pe
termen lung
(PPA), schema
de sprijin prin
Contracte pentru
Diferență (CfD)
și alte prevederi
care să stimuleze
investitorii,
asigurând
stabilitate și
predictibilitate
legislativă pe
termen lung.
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ADRIAN MOLDOVANU, HEAD OF
BUSINESS DEVELOPMENT ROMANIA,
GREENCELLS

LUCIAN ENARU, CEO SCHNEIDER ELECTRIC

 omânia are de recuperat
R
un decalaj față de țările
occidentale, pe care îl
poate surmonta, exact
cum s-a întâmplat și în
cazul industriei telecom.
Acum toată lumea
vorbește despre digitalizare.
Trebuie să ne dorim mai
mult și să accelerăm
în perioada aceasta
procesul de integrare. Deși
oportunitățile de piața
locală sunt importante, nu
trebuie să ne limităm la
contextul local, trebuie să
ne raportăm la un context
global.

 egislația încă
L
nearmonizată este
o frână în calea
proiectelor noi de
energie solară. Grupul
Greencells a lansat o
emisiune de obligațiuni
verzi la Bursa din
Frankfurt și a strâns 25
de milioane de euro,
pentru investiții. Suntem
foarte interesați de
România, însă vedem
inconsecvență între
declarații și acțiuni.
OANA MOGOI, SECTOR HEAD
UTILITIES & NATURAL RESOURCES,
ING BANK ROMÂNIA

RĂZVAN COPOIU, CEO SIGNIFY ROMANIA
AND SOUTH-EASTERN EUROPE

 iteza în accesarea
V
fondurilor și în încheierea
contractelor e importantă.
Pentru aceasta este
nevoie și de atragerea
specialiștilor, de o
colaborare foarte bună
cu consultanții în fonduri
europene, administrația
publică și companii.
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 inanțarea
F
sustenabilă ia
amploare pe plan
mondial, iar grupul
ING a reușit să
intermedieze, doar
în 2020, peste
60 de emisiuni
de obligațiuni
verzi cu o valoare
medie de peste 1
miliard de euro.
În România astfel
de instrumente se
dezvoltă mai greu.

DRAGOȘ BĂRBULESCU, CFO, E.ON ROMÂNIA

 ranziția energetică plasează hidrogenul în punctul
T
central, inclusiv ca un important element de stocare
a energiei, în special pentru producătorii din surse
regenerabile. Din această perspectivă, România
este foarte bine situată, întrucât rețelele de gaze pot
contribui în viitor la integrarea hidrogenului.
ADRIAN PARASCHIV, COUNTRY
MANAGER PHOTOMATE

 dată cu dezvoltarea
O
tehnologiei dictată de
pandemie și lockdown,
tot mai multă lume a
înțeles necesitatea în
creștere a eficienței
energetice și reducerile
de cost care pot fi
obținute.

CRISTIAN PÎRVULESCU, CEO ENEVO

 ste momentul să ne
E
aducem aminte că
suntem toți ingineri
și nu trebuie să fim
neapărat beneficiarii
unei tehnologii, ci să
fim mai îndrăzneți
ca antreprenori
și să începem să
producem tehnologie,
mai degrabă, în loc
să integrăm sau să
consumăm tehnologie.

FLORIN POP, DIRECTOR GENERAL,
ENERGOBIT

 ccesul la date în timp
A
real permite operatorilor
să ia decizia corectă
(de exemplu în smart
metering), așa că
digitalizarea trebuie să
reprezinte o stare de fapt,
nu ceva extraordinar.

ADRIAN DUMITRIU, CFO CHIMCOMPLEX

 himcomplex are planuri foarte ambițioase în ceea
C
ce privește dezvoltarea în segmentul poliolilor, parte a
spumelor poliuretanice care reprezintă cea mai eficientă
metodă de izolare a clădirilor. Atât în PNRR, cât și în alte
planuri ale Uniunii Europene acest sector de reabilitare
a clădirilor joacă un rol important, iar produsele noastre
sunt cel mai eficient instrument de reabilitare termică.
9
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ADRIAN PARASCHIV, COUNTRY MANAGER PHOTOMATE

 șteptăm să vedem și în România
A
investițiile de mare capacitate – de 1050-100 MW. Pentru a putea conecta
tot mai multe astfel de sisteme, trebuie
efectuate investiții și în sistemul de
transport și trebuie realizate mai multe
conexiuni cu țările din jur, pentru ca
energia în exces să poată fi exportată,
iar producătorii să beneficieze de
expunerea pe piețele respective.

LĂCRĂMIOARA DIACONU-PINȚEA, MEMBRĂ
A BOARD-ULUI CE OLTENIA

 lanul de restructurare
P
[al CE Oltenia] nu este
doar despre securitatea
energetică a României.
Este despre oameni – cum
avem grijă de ei, și este
vorba de investiții, [pentru
că] trebuie să înlocuim
cărbunele cu altceva.

CRISTIAN BUȘOI, EUROPARLAMENTAR

 ransformarea energetică este ireversibilă. Trebuie să
T
înțelegem că drumul este ireversibil și să înțelegem care
sunt oportunitățile pentru mediul de afaceri din România
și pentru principalii actori ai industriei energetice.

ZOLTAN NAGY-BEGE,
VICEPREȘEDINTELE
ANRE

BOGDAN CHIRIȚOIU,
PREȘEDINTELE
CONSILIULUI
CONCURENȚEI

 omânia are
R
mare nevoie
de capacități
de producție
din surse
curate,
care să
înlocuiască
centralele
pe cărbuni.

 rocesul de
P
restructurare
a companiilor
de stat rămâne
unul dificil și
este important
ca statul
român să nu
mai piardă
atâția bani.
10

CORINA POPESCU, CEO ELECTRICA

În această decadă trebuie să ne schimbăm modul
de gândire. Dacă în trecut, la nivelul european,
consumatorul final era în centrul dezvoltărilor de
energie electrică și gaze, această decadă este cea în
care consumatorul final începe să aibă un rol activ.

BOGDAN BADEA, CEO HIDROELECTRICA

 mare provocare a pieței
O
e reprezentată de lipsa
resursei umane. A doua
mare provocare este dată
de procesul de digitalizare.
Vom demara acțiuni
foarte concrete în ceea ce
înseamnă restructurarea
și optimizarea procesului
de producție, în paralel cu
procesul de diversificare și
cu cel de profesionalizare a
personalului.

FRANCK NEEL, MEMBRU AL
BOARD-ULUI OMV PETROM

În Q3-Q4 vom
lansa pe piață
noua strategie a
OMV Petrom. În
primul rând, vedem
dezvoltarea Mării
Negre ca fiind foarte
importantă pentru
OMV Petrom. []
Privim cu atenție
și către sursele
regenerabile, ca o
modalitate de a ne
reduce amprenta
de carbon și vedem
acest model de
mix ideal între gaz
și solar, deoarece
ambele produc în
principal în timpul
orelor de vârf și
avem flexibilitate în
echilibrare.

RAMONA KURKO, HEAD OF ENERGY&UTILITIES,
CORPORATE BANKING BCR

 inanțările sustenabile nu sunt
F
numai activity-based, ci pot
avea la bază comportamentul
companiilor, care își
pot seta niște obiective
pe interes strategic pe
partea de sustenabilitate
și pe toată paleta ESG
[Environmental, Social and
Governance / Mediu, Social
și Guvernanță]. Nu vorbim
numai de sustenabilitate,
ci și de aspectele sociale
și de guvernanță – pe care
se pot seta indicatori de
performanță.
11
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DAN DRĂGAN, SECRETAR DE STAT ÎN
MINISTERUL ENERGIEI

 lanul național integrat
P
de energie și schimbări
climatice (PNIESC) va
fi actualizat la nivelul
perioadei 2022 – 2023,
în contextul noilor ținte și
discuții în desfășurare de
la Comisia Europeană.

CRISTINA PRUNĂ, VICEPREȘEDINTELE
CAMEREI DEPUTAȚILOR

 u putem avea o tranziție
N
justă, corectă, dacă gazul
natural nu este parte din
această poveste și, evident,
trebuie să modificăm
legea offshore pentru ca
proiectul din Marea Neagră
să aibă loc.

BOGDAN BADEA, CEO HIDROELECTRICA

 trategia companiei este
S
să mergem mai departe
cu dezvoltarea de proiecte
verzi. Cele mai naturale
dezvoltări sunt în zona
parcurilor fotovoltaice,
dar și în zona unor noi
capacități pe bază de vânt.

MĂDĂLINA COCA, ȘEF DE
SERVICIU ÎN CADRUL SERVICIULUI
REGLEMENTARE ȘI SUPRAVEGHERE
REACTOARE, CNCAN

În 2019, neam revizuit
reglementările cu
privire la acordarea
licențelor și am
inclus reactoare
modulare de mici
dimensiuni (SMRuri), astfel încât
nu există cerințe
speciale care să
împiedice acordarea
de licențe pentru
noi reactoare
în România. Pe
lângă cerințele
de reglementare
la nivel național,
trebuie să fie
respectate și
cerințele din
Directiva UE privind
siguranța nucleară.

ZOLTAN NAGY-BEGE, VICEPREȘEDINTELE ANRE

 egislația națională este din ce în ce mai aproape de cea
L
europeană – urmărim exact aceleași valori ca și Europa,
de sustenabilitate a producției cu emisii reduse de carbon
și luptă împotriva schimbărilor climatice.
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TEODOR CHIRICA, MEMBRU ÎN BOARD-UL NUCLEARELECTRICA

 entralele nucleare mari sunt tehnologii deja dovedite,
C
care contribuie cu securitate și stabilitate la rețelele
naționale și regionale. SMR-urile sunt răspunsul
industriei nucleare la cerințele sporite de flexibilitate
ale rețelei. Și centralele mari și cele mici fac parte
dintre soluțiile necesare pentru atingerea obiectivelor
climatice de neutralitate a carbonului până în 2050,
alături de alte resurse energetice cu conținut scăzut de
carbon, în principal regenerabile.

LUCIAN ENARU, CEO
SCHNEIDER ELECTRIC

CORINA POPESCU, CEO
ELECTRICA

 rebuie să gândim
T
curajos. Nu
este de ajuns o
implementare sau
o dezvoltare în
ritmul în care am
fost obișnuiți până
acum. Trebuie
să accelerăm,
pentru că avem
de recuperat pași
importanți.

 ără să
F
digitalizăm
rețeaua și fără să
implementăm
sisteme de
automatizare
care să ne ajute
să controlăm
aceste procese,
lucrurile nu se
pot controla în
viitor.

LĂCRĂMIOARA DIACONU-PINȚEA, MEMBRĂ
A BOARD-ULUI CE OLTENIA

 E Oltenia pregătește
C
numeroase investiții noi
și are în plan colaborarea
cu numeroși investitori și
finanțatori pentru realizarea
acestora.
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ALAN WOODS, DIRECTOR DE
STRATEGIE ȘI DEZVOLTAREA
AFACERILOR PENTRU DIVIZIA SMR A
ROLLS-ROYCE

 MR-urile pot
S
răspunde unui set
mai larg de nevoi pe
măsură ce sectorul
energetic se modifică
în jurul nostru, odată
cu decarbonizarea
sistemului energetic.
Unitățile nucleare
modulare de mici
dimensiuni pot
fi amplasate în
amplasamente
existente sau în
zone izolate și, de
asemenea, pot fi
integrate mai rapid și
mai eficient în rețelele
de electricitate
existente.
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OANA MOGOI, SECTOR HEAD
UTILITIES & NATURAL RESOURCES,
ING BANK ROMÂNIA

CORINA TRUICĂ, CEO, AUTOMATICA

 vem nevoie să integrăm
A
mai mult științele
sociale în procesul de
dezvoltare a produselor
pentru ca să înțelegem
psihologia oamenilor
pe care dorim să-i
ajutăm. Avem nevoie de
concepte din sociologie
ca să dezvoltăm
orașe inteligente și
de economie, dintr-o
perspectivă mai amplă
decât cea pe care ne-o
oferă strict contul de
profit și pierdere sau
economia la nivel macro.

 rebuie să înțelegem
T
că finanțările vor fi
direcționate de acum
înainte cu prioritate
către susținerea
tranziției energetice,
către ideea de
sustenabilitate. În
consecință, unele
tehnologii vor suferi,
în raport cu altele
– practic, unele
tehnologii vor fi mai
riscante [din punctul
de vedere al finanțării].

DAN DRĂGAN, SECRETAR DE STAT
ÎN MINISTERUL ENERGIEI

CRISTIAN PÎRVULESCU, CEO ENEVO

 ercepția mea, ca
P
antreprenor, este că
dacă acum doi ani de
zile aveam doar planuri
în minte, în aceste zile
observ că am suport,
că există disponibilitate
de parteneriate și de
finanțare.

14

 untem în curs de a
S
asigura tranziția de
la cărbune la gaze
naturale și energie
regenerabilă și ne
dorim atingerea
țintelor climatice
la nivelul anului
2030 și, totodată,
a neutralității
climatice pe care
Uniunea Europeană
dorește să o atingă
la nivelul anului
2050.

DRAGOȘ BĂRBULESCU, CFO, E.ON ROMÂNIA

 egislația nu permite corelarea unor noi proiecte
L
energetice cu planurile de dezvoltare locale și nu
putem să prioritizăm investițiile într-un mod care să
țină cont de volumul de consum și de potențialul de
consum viitor în acele rețele.

FRANCK NEEL, MEMBRU
AL BOARD-ULUI OMV PETROM

 omânia are
R
oportunitatea de a
deveni cel mai mare
producător de gaze
din Europa, odată ce
proiectul de la Marea
Neagră primește
aprobările necesare.

RĂZVAN COPOIU, CEO SIGNIFY
ROMANIA AND SOUTH-EASTERN
EUROPE

 onsumul pentru
C
iluminat al companiilor,
industriilor, marilor
parcuri industriale se
va reduce la un sfert
față de valorile actuale,
în următorii 3-6 ani.
Este important de luat
în calcul asta, atunci
când analizăm mix-ul
energetic.

FLORIN POP, DIRECTOR GENERAL,
ENERGOBIT

 redem în necesitatea
C
stocării energiei electrice
și credem că aceasta este
o soluție pentru viitor.
Avem un departament
de cercetare și vom veni
cu soluții modulare de
stocare a energiei.

TEODOR CHIRICA, MEMBRU ÎN BOARD-UL NUCLEARELECTRICA

În prezent, nu avem o echipă dedicată pentru
implementarea SMR-urilor în România. Cu toate
acestea, evaluăm progresul diferitelor tehnologii și
anticipăm că unitățile nucleare modulare de mici
dimensiuni vor putea fi utilizate cândva după anul
2030, poate chiar după 2035.
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Energynomics este singura agenție media care oferă servicii complete de
consultanță specializată pentru companiile energetice care operează atât în
România, cât și în țările vecine. Începând din 2013, Energynomics administrează
singura platformă de comunicare multi-canal dedicată industriei energetice
locale și regionale. Fiind implicați pe termen lung și în diverse moduri în
sectorul energetic din România, fondatorii Energynomics au decis să vină
în întâmpinarea nevoilor jucătorilor publici și privați cât și a ONG-urilor
care activează în sectorul energetic. Energynomics oferă produse media și
servicii business de elită personalizate, cu un spor de valoare unic generat de
experiența în industrie și dedicarea exclusivă pe acest sector.

ORGANIZAȚII PARTICIPANTE
#Better, ABB, Academia Română, ACROPO, ACUE, AFEER (Asociatia furnizorilor de
energie din România), Ambasada Federației Ruse, Ambasada Republicii Kazahstan,
Ambasada Spaniei, ANRE, AON, APAN Motors, Atlantic Council, Automatica, Axpo
Solutions AG, BASF, BCR, Camera Deputaților, Caranda, CE Oltenia, Chimcomplex,
CNR-CME, E.ON România, Eco Hornet, Elcen, Electrica Furnizare, Electrica SA,
Electroalfa, Electrocentrale Constanta S.A., Electrogrup, Elektra, EMD International
A/S, Emerson, EnergoBit, EnergyPath, Enevo, Expense Reduction Analysts, EY,
FEL Romania, FPPG, Global Industrial Consult, Greencells Group, GSP Power,
Hidroelectrica, Hidroelectrica Wind Services SRL, Horváth & Partners Management
Consulting SRL, Huawei, Hydrogen Europe, ICPE-CA, Kawasaki, LAPP Kabel, Marsh
Romania, MET, Metaplast, Mininsterul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul
Energiei, Musat si Asociatii, Nexans, OMV Petrom, OPCOM SA (Operatorul Pieţei de
Energie Electrica), Petrotel Lukoil, Photomate, RWEA, S&T, Samo Teb Energy, SCM
ATI ELECTRIC, Siemens Energy, Signify Romania, SII Romania, Telekom, Tenaris
Silcotub, TIAB, Transelectrica.
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AGENDA
Deschidere oficială – Dan Drăgan, secretar de stat, Ministerul Energiei
Invitat special – Cristian Bușoi, membru în Parlamentul European (înregistrat)
Invitat special – Zoltan Nagy-Bege, vicepreședintele ANRE
Invitat special – Andrew Kakabadse, Chairman of the Board, Envisia – Boards of Elite

SESIUNEA 1 – Un parcurs sigur pentru decarbonare
Cristina Prună, vice-președintele Camerei Deputaților
Corina Popescu, CEO Electrica
Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica
Franck Neel, membru în Boardul OMV Petrom
Lăcrămioara Diaconu-Pințea, membru în Board-ul CE Oltenia
Adrian Dumitriu, CFO Chimcomplex
Adrian Moldovanu, Head Of Business Development România, Greencells Group
Varinia Radu, director general și fondator Energynomics - moderator
Invitat special – Corina Truică, CEO Automatica

SESIUNEA 2 – Transformare digitală și noi tehnologii
Răzvan Copoiu, CEO Signify Romania and South-Eastern Europe
Lucian Enaru, CEO Schneider Electric
Dragoș Bărbulescu, director general adjunct E.ON România
Cristian Pîrvulescu, CEO Enevo Group
Adrian Paraschiv, Country Manager Photomate
Florin Pop, director general EnergoBit
Ion Lungu, președintele AFEER - moderator
Invitat special – Andreas Lier, Managing Director, BASF Romania
Invitat special – Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței

SESIUNE SPECIALĂ – Sectorul nuclear
Teodor Chirica, membru în Boardul Nuclearelectrica
Alan Woods, Director Strategy and Business Development for Rolls-Royce’s SMR business
Mădălina Coca, Head of the Nuclear Reactors Regulation and Oversight Section, CNCAN
Gabriel Avăcăriței, redactor șef Energynomics - moderator

SESIUNEA 3 – Finanțare și scheme de sprijin
Alin Mărgărit, manager public, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
Oana Mogoi, Head Utilities & Natural Resources, ING Bank România
Ramona Kurko, Head of Energy&Utilities, Corporate Banking BCR
Roxana Simon-Loeys, Principal Banker, Power & Energy Utilities, BERD
Cătălin Stancu, Associated Senior Expert, Horvath & Partners
Cristina Păun, FEL România, CNR-CME - moderator
Invitat special - Cristina Șetran, Director Program, Dezvoltare-Implementare Proiecte, OPCOM

SESIUNEA 4 – Securitate energetică
Florin Frunză, CEO MET România Energy
Gabriela Dan, președinte ACROPO
Georgian Albu, director general FEL România, CNR-CME
Nicolae Vlăduț, director al Direcției Tehnice, Eficiență Energetică și Tehnologii Noi, Transelectrica
Adrian Borotea, vicepreședinte RWEA - moderator
Invitat special – Kristian Ruby, Secretary General of Eurelectric

17

Raportul oficial al Energy Strategy Summit 2021

18

19

