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Excelentei Sale Domnului Constantin NIȚA 
Ministrul delegat al Energiei 
Guvernul Romaniei 
 

23 Mai 2013, Bruxelles 
 
Subiect: Evenimentul International CRE “România un Pol Energetic în Europa”, 15 Mai – Bruxelles si 

Intalnirea pentru prezentarea activitatii Centrul Roman al Energiei – CRE societatilor aflate in  
 coordonarea Ministerului Energiei 
 
Excelenta, 

Ne adresăm dumneavoastră în contextul evenimentul international “România un Pol Energetic în Europa”, 
eveniment organizat la Bruxelles pe data de 15 mai 2013, de către Centrul Român al Energiei (CRE), în 
cooperare cu Reprezentanța Permanentă a Romaniei pe lângă Uniunea Europeană. 

Avem placerea să vă comunicăm faptul că evenimentul a fost foarte apreciat de către participanți și totodata 
să vă mulțumim pentru mesajul de susținere pe care l-ați transmis Centrului Român al Energiei și 
participanților. 

Politica energetică românească și europeană a fost în centrul atenției la Bruxelles, dintingându-se prin 
prezența Comisarului European pentru Energie, Günther Oettinger. Acesta a discutat despre prioritățile 
energetice ale României și ale Uniunii Europene, împreuna cu membrii executivi ai CRE, reprezentanți ai 
Comisiei Europene, membrii ai Parlamentului European și ai Parlamentului României, precum și cu 
reprezentanți ai altor asociații din domeniul energiei, cu sediul  la Bruxelles. De asemenea, evenimentul s-a 
bucurat de o participare activă a reprezentanților companiilor de stat și private din Romania, care activează în 
domeniul energiei, în calitatea lor de membri ai CRE.  

Dezbaterile au fost structurate în trei sesiuni tematice și au vizat obiectivele Romaniei și ale Uniunii Europene 
în domeniul energetic, în contextul strategiei de creștere “Europe 2020” și al integrării pieței europene a 
energiei, rolul de pol energetic european al României, precum și evoluția și provocările pieței locale și 
regionale. 

Prezentările și dezbaterile derulate pe parcursul evenimentului au adus în discuție probleme care preocupă 
deopotrivă reprezentanții companiilor publice și private care activează în domeniul energiei pe piața din 
România, dar și soluții care pot contribui la dezvoltarea pieței locale și regionale a energiei. Va rugam sa 
primiti atasat Rezumatul discutiilor, Programul evenimentului si Comunicatul de presa. 

In acest sens dorim să vă prezentăm o serie de subiecte care au facut obiectul dezbaterilor, instituția pe care 
o conduceți având un rol potential important în soluționarea problemelor cu care se confruntă piața de energie 
și în promovarea soluțiilor sustenabile: 

 Au fost aduse în discuție prioritătile de investiții în infrastructura energetică românească, în contextul 
includerii inelului energetic de 400 KV în sistemul energetic național și faptul că aceste investiții 
substanțiale nu pot fi susținute în totalitatea lor exclusiv din fonduri publice. În acest context, o soluție 
pentru susținerea efortului investițional necesar este aceea de cointeresare și implicare a investitorilor 
privați; 

 Membrii CRE, in special reprezentantii mediului privat ai sectorului energetic din România au dorit să 
transmită mesajul lor oficialităților europene și celor din România, în special Comisiei Europene și 
Ministerului Energiei. Acesta se refera la cadrul actual de reglementare care nu este suficient de 
transparent, de stabil și de predictibil; aceasta situație descurajează investitorii privați în a-și asuma 
planuri investiționale și mai mult decât atât, sunt provocate sincope care pot genera pierderi substanțiale 
și chiar inchiderea activităților;  
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 Un subiect important adus în discuție il reprezinta potențialul surselor de energie regenerabilă din 
România, sistemul de sustinere a energiilor regenerabile prin acordarea de certificate verzi aflat in 
proces de redefinire astazi in Romania. Membrii CRE au evidentiat faptul că aceste resurse nu pot fi 
exploatate în mod eficient dacă nu va exista o revizuire a cadrului de reglementare și a legislației în 
domeniul energiei, pentru a îndeplini criteriile absolut necesare de stabilitate și predictibilitate; 

 S-a discutat despre beneficiile pieței comune europene a energiei, atragându-se însa atenția că evoluția 
firească a acestui proces va implica o creștere a prețurilor în România, pentru a fi aduse la nivelul celor 
din țarile Europei de vest și că trebuie găsite soluții la nivel național pentru a gestiona cât mai eficient 
această creștere; 

 Dezvoltarea rețelelor de înaltă tensiune în cadrul European Network of Transmission System Operators 
for Electricity (ENTSOE) se confruntă cu o serie de provocări pe care guvernele naționale ale statelor din 
Uniunea Europeană trebuie să le înțeleagă și să găsească soluții de depășire a lor: 1) întârzieri datorate 
procedurilor de aprobare birocratice, care determină ca o treime din lucrările la infrastructura de transmisie 
să fie amânate, 2) lipsa compatibilității politicilor energetice naționale ale statelor membre și 3) lipsa unui 
cadru de finanțare previzibil, a stimulentelor și a legislației favorabile operatorilor rețelelor de transport; 

 Din aceeași perspectivă a operatorilor rețelelor de transport, s-a amintit despre nevoia integrării surselor 
de energie regenerabilă în mixul energetic, despre incertitudinile privind evoluțiile viitoare ale coșurilor de 
generare și de consum, despre problema investițiilor în proiectele de dezvoltare a rețelei de transport a 
energiei electrice, precum si obtinerea drepturilor de proprietate sau de utilizare asupra terenurilor; 

 S-a atras atenția asupra faptului că România, în calitate de membru al Uniunii Europene, trebuie să își 
alinieze prețurile interne la gaze naturale cu cele ale celorlate state membre, întrucât consumatorul final 
din România plâtește unul dintre cele mai ridicate prețuri la nivel european pentru gazul consumat; 

În măsura în care considerați că aceste puncte de vedere, exprimate pe parcursul dezbaterilor din cadrul 
evenimentului “România un Pol Energetic în Europa”, pot fi completate cu informații suplimentare pe care le 
considerați relevante, conducerea și membrii Centrului Român al Energiei vă asigură de întreaga lor 
participare si va stau la dispozitie pentru discuii aprofundate pe temele enuntate anterior. 

In acest context, dorim sa va multumim pentru intalnirea agreabila pe care am avut-o la inceputul lunii ianuarie 
si pentru sustinerea dvs. in discutia pe tema rolului Centrului Roman al Energiei in consolidarea dimensiunii 
europene a sectorului energetic romanesc. 

In acest sens, permiteti-ne sa va propunem organizarea unei intalniri pentru prezentarea activitatii Centrul 
Roman al Energiei societatilor aflate in coordonarea Ministerului Energiei.  Va rugam sa acceptati ca aceasta 
intalnire sa fie gazduita de Ministerul Energiei pe care il conduceti, la o data convenabila in perioada 13-14 
iunie 2013. 

Va rugam sa primiti atasat Propunerea de Agenda pentru aceasta intalnire. 

Sustinerea dvs. si a institutiei pe care o reprezentati va fi foarte utila in atingerea obiectivelor CRE si 
foarte apreciata de membrii acestei asociatii profesionale. 

Vă mulțumim înca o data pentru mesajul de sprijin pe care l-am primit din partea dumneavoastră și vă 
asiguram de cele mai bune intenții ale Centrului Român al Energiei, îndreptate spre dezvoltarea pieței de 
energie din Romania, în contextul pieței comunitare. 

Va rugam sa primiti, domnule ministru, expresia sentimentelor noastre cele mai distinse. 

Stelian GAL           

Presedinte      

  

 


