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Publicație: Agerpres 
Data apariției: 10 iunie 2014 
 

Strategia energetică a României 2014-2035, finalizată în toamna acestui an, estimează Karoly 
Borbey 

 
Trimisul special al AGERPRES, Cătălina Matei, transmite: Strategia energetică a României pentru 
perioada 2014 - 2035 ar putea fi finalizată în toamna acestui an, a declarat luni, la Bruxelles, secretarul de 
stat în Departamentul pentru Energie, Karoly Borbely. 
 
"Departamentul pentru Energie lucrează deja de două luni la Strategia energetică pentru perioada 2014 
— 2035. Prima fază a consultării publice a luat sfârșit. Acum suntem în discuții (consultări interne) și în 
faza de selectare a consultantului care ne va furniza datele cu privire la evoluția pieței și a consumului 
României în următoarea perioadă. Ne-am propus ca în luna octombrie să avem un document final pe care 
să-l prezentăm tuturor partidelor politice și organizațiilor neguvernamentale, plus celor profesionale, iar la 
sfârșitul lunii octombrie — începutul lunii noiembrie să aprobăm acest document și să avem o strategie 
energetică realistă și care să corespundă modelului României din perioada următoare", a declarat 
secretarul de stat, care a participat la reuniunea "Romanian Energy Day 2014 in Brussels". 
 
Potrivit acestuia, energiile regenerabile vor fi susținute în continuare în strategie, dar într-o formă mai 
precaută, mult mai sustenabilă. 
 
"Cota de regenerabile a României, deci cota de energie electrică pe care o producem din surse 
regenerabile, este una extrem de bună, deja ne-am atins cotele pentru 2020. Dar, având în vedere 
potențialul extrem de mare și având în vedere că în continuare există un interes deosebit pentru această 
zonă, trebuie să găsim o formulă echilibrată și sustenabilă. Iar în strategia energetică vom sublinia foarte 
clar susținerea investițiilor în biomasă — aceasta este una dintre prioritățile acestei strategii energetice și 
nu în ultimul rând acele rezerve neconvenționale pe care sperăm să le avem la noi în țară", a detaliat 
secretarul de stat. 
 
În ceea ce privește situația din Ucraina, Karoly Borbely consideră că rolul României este unul extrem de 
important. 
 
"Suntem o țară membră UE, membră NATO, o țară care în momentul de față importăm foarte puține gaze 
de la ruși. Deci putem fi o țară care poate asigura o stabilitate foarte importantă în zonă. Ați văzut și în 
ultimele luni vizitele la nivel foarte înalt în țara noastră ne-au ridicat la un nivel foarte mare rolul României. 
Cred că atât în această perioadă, cât și în perioada următoare vom juca în continuare un rol important 
atât pentru Europa, cât și pentru NATO și trebuie să răspundem, să fim foarte consecvenți, să putem trăi 
cu acest rol important pe care noi l-am primit și să avem un cuvânt important de spus", a subliniat 
secretarul de stat. 
 
Ziua românească a energiei la Bruxelles a fost organizată de Centrul Român al Energiei în capitala 
Belgiei, cu sprijinul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană și 
reprezentanța landului german Baden — Wurttemburg, între temele reuniunii figurând potențialul 
energetic al României, infrastructura energetică, România ca pol al energiei în Uniunea Europeană și 
sursele alternative de energie. Printre invitații conferinței s-au numărat reprezentanți ai Comisiei Europene 
și ai companiilor mari din domeniul energiei din România. 
AGERPRES/(editor: Tudor Martalogu) 
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Publicație: Agerpres 
Data apariției: 10 iunie 2014 
 

Cristian Bădescu: Dinamica unui mesaj românesc la Bruxelles în domeniul energiei - extrem de 
importantă 

 
Trimisul special al AGERPRES, Cătălina Matei, transmite: Prezența României și dinamica unui mesaj 
românesc la Bruxelles în domeniul energiei sunt extrem de importante și de aceea crearea Centrului 
Român al Energiei și activitatea acestuia contribuie de o manieră semnificativă în încercarea absolut 
legitimă pe care o fac toate statele membre și companiile, cu privire la influența decizională, a declarat 
luni Cristian Bădescu, reprezentant permanent adjunct al României pe lângă UE. 
 
"De aceea, Reprezentanța (Permanentă a României pe lângă UE) are un dialog consistent cu Centrul 
Român al Energiei și încearcă să ofere background-ul necesar, pozițiile guvernamentale, pentru 
consolidarea acestei activități a Centrului de la Bruxelles. Este, în același timp, o ocazie foarte bună, o 
oportunitate de a aduce o contribuție românească în dezbaterea mai generală, într-un domeniu extrem de 
important și într-o perioadă crucială în definirea pașilor următori ai Uniunii Europene în ceea ce privește 
politica în domeniul energiei. Sunt atât mize interne, mize de consolidare a pieței interne, cât și mize 
externe, acea dimensiune coerentă a acțiunii externe a Uniunii Europene, într-un domeniu crucial care 
influențează de o manieră fundamentală activitatea economică a Uniunii", a declarat oficialul român, 
prezent la reuniunea "Romanian Energy Day 2014 in Brussels". 
 
Potrivit acestuia, contribuția țării noastre în acest sector este foarte importantă în actualul context 
internațional.  
 
"Un exemplu foarte bun este acesta de astăzi, acela în care, într-un cadru românesc, pe niște coordonate 
de sensibilitate românească, se discută subiectele care sunt binecunoscute și care sunt îndelung 
analizate atât în capitalele europene cât și în instituțiile europene. Reprezentanța, pe baza orientărilor 
pozițiilor stabilite la București, încearcă să fie cât mai dinamică, să aibă rezultate cât mai bune în dialogul 
dintre statele membre. Există dimensiunea parlamentară, cu parlamentari români, bineînțeles, care 
încearcă să promoveze obiective care sunt agreate la București. Există totodată această dimensiune de 
bussiness, prin care companiile își promovează de o manieră foarte legitimă interesele. Sigur că aici 
nuanțele sunt foarte variate, dar este un plus pentru activitatea Centrului Român al Energiei care reunește 
activități economice din domeniul energiei foarte diferite in funcție de membrii pe care îi reprezintă și sigur 
că este un plus, pentru că e un efort care trebuie lăudat, apreciat, de a defini niște poziții comune și de a 
promova anumite poziții dincolo de activitatea absolut normală pe care o face centrul de informare a 
membrilor săi cu privire la evoluțiile discuțiilor de la Bruxelles din domeniul energiei", a mai spus oficialul 
român. 
 
Ziua românească a energiei la Bruxelles a fost organizată de Centrul Român al Energiei în capitala 
Belgiei, cu sprijinul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană și 
reprezentanța landului german Baden — Wurttemburg, între temele reuniunii figurând potențialul 
energetic al României, infrastructura energetică, România ca pol al energiei în Uniunea Europeană și 
sursele alternative de energie. Printre invitații conferinței s-au numărat reprezentanți ai Comisiei 
Europene, ai companiilor mari din domeniul energiei din România și secretarul de stat din Ministerul 
Energiei Karoly Borbely. 
 
AGERPRES/(editor: Tudor Martalogu) 
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Publicație: Economica.net 
Data apariției: 10 iunie 2014 
 

Strategia energetică a României 2014 - 2035 ar putea fi finalizată în toamna acestui an 
 

Strategia energetică a României pentru perioada 2014 - 2035 ar putea fi finalizată în toamna acestui an, a 
declarat luni, la Bruxelles, secretarul de stat în Departamentul pentru Energie, Karoly Borbely. 
 
'Departamentul pentru Energie lucrează deja de două luni la Strategia energetică pentru perioada 2014 - 
2035. Prima fază a consultării publice a luat sfârşit. Acum suntem în discuţii (consultări interne) şi în faza 
de selectare a consultantului care ne va furniza datele cu privire la evoluţia pieţei şi a consumului 
României în următoarea perioadă. Ne-am propus ca în luna octombrie să avem un document final pe care 
să-l prezentăm tuturor partidelor politice şi organizaţiilor neguvernamentale, plus celor profesionale, iar la 
sfârşitul lunii octombrie - începutul lunii noiembrie să aprobăm acest document şi să avem o strategie 
energetică realistă şi care să corespundă modelului României din perioada următoare', a declarat 
secretarul de stat, care a participat la reuniunea 'Romanian Energy Day 2014 in Brussels'. 
 
Potrivit acestuia, energiile regenerabile vor fi susţinute în continuare în strategie, dar într-o formă mai 
precaută, mult mai sustenabilă. 
 
'Cota de regenerabile a României, deci cota de energie electrică pe care o producem din surse 
regenerabile, este una extrem de bună, deja ne-am atins cotele pentru 2020. Dar, având în vedere 
potenţialul extrem de mare şi având în vedere că în continuare există un interes deosebit pentru această 
zonă, trebuie să găsim o formulă echilibrată şi sustenabilă. Iar în strategia energetică vom sublinia foarte 
clar susţinerea investiţiilor în biomasă - aceasta este una dintre priorităţile acestei strategii energetice şi 
nu în ultimul rând acele rezerve neconvenţionale pe care sperăm să le avem la noi în ţară', a detaliat 
secretarul de stat. 
 
În ceea ce priveşte situaţia din Ucraina, Karoly Borbely consideră că rolul României este unul extrem de 
important. 
 
'Suntem o ţară membră UE, membră NATO, o ţară care în momentul de faţă importăm foarte puţine gaze 
de la ruşi. Deci putem fi o ţară care poate asigura o stabilitate foarte importantă în zonă. Aţi văzut şi în 
ultimele luni vizitele la nivel foarte înalt în ţara noastră ne-au ridicat la un nivel foarte mare rolul României. 
Cred că atât în această perioadă, cât şi în perioada următoare vom juca în continuare un rol important 
atât pentru Europa, cât şi pentru NATO şi trebuie să răspundem, să fim foarte consecvenţi, să putem trăi 
cu acest rol important pe care noi l-am primit şi să avem un cuvânt important de spus', a subliniat 
secretarul de stat. 
 
Ziua românească a energiei la Bruxelles a fost organizată de Centrul Român al Energiei în capitala 
Belgiei, cu sprijinul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană şi 
reprezentanţa landului german Baden - Wurttemburg, între temele reuniunii figurând potenţialul energetic 
al României, infrastructura energetică, România ca pol al energiei în Uniunea Europeană şi sursele 
alternative de energie. Printre invitaţii conferinţei s-au numărat reprezentanţi ai Comisiei Europene şi ai 
companiilor mari din domeniul energiei din România. 
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Publicație: Radio Romania 
Data apariției: 10 iunie 2014 
 

Potenţialul energetic al României 
 

Potenţialul energetic al României, infrastructura europeană, energia regenerabilă, dar şi rolul României ca 
pol al energiei în UE au fost principalele teme abordate la Bruxelles, cu prilejul Zilei româneşti a energiei. 
 
Evenimentul a fost organizat de Centrul Român al Energiei, în capitala Belgiei, cu sprijinul reprezentanţei 
permanente a României pe lângă UE. 
 
Au participat oficiali ai Comisiei Europene şi ai companiilor mari din domeniul energiei, din România. 
 
Corespondentul nostru, Cerasela Rădulescu, a aflat, pentru "Apel matinal", de la secretarul general al 
Centrului Român al Energiei, Mihai Păun, cum va participa România la interconectarea pieţelor din 
domeniu. 
 
Audio: Potenţialul energetic al României. 
 
În UE se ridică din ce în ce mai des problema independenţei energetice a Europei, în contextul crizei din 
Ucraina. 
 
S-a vorbit aici despre o interconectare a pieţelor de energie, la care România poate participa. 
 
Mihai Păun: Este într-adevăr o oportunitate pentru România, este o oportunitate şi pentru Europa. 
Discutăm despre interconectarea pieţelor, discutăm în acelaşi timp şi despre interconectarea fizică a 
reţelelor de înaltă tensiune, cât şi a conductelor de înaltă presiune. Am avut surpriza plăcută să fim în 
situaţia să prelungim discuţiile înainte de prânz, în sesiunea a doua, care a fost foarte interesantă, 
abordând subiecte de mare actualitate: regenerabile, infrastructură energetică europeană şi 
interconexiuni, atât pe pieţe, cât şi de reţele. 
 
Reporter: Centrul Român al Energiei, prin proiectele pe care le are, aici, la Bruxelles, poate deschide 
uşile către proiecte ale României în domeniul energiei. 
 
Mihai Păun: Putem spune că deja uşile au fost deschise şi ca să vă dau un exemplu concret, am avut 
anul trecut întâlnire cu directorul general pentru energie din partea Comisiei Europene, domnul Philip 
Lowe, ca să discutăm oportunităţi de proiecte şi iată că avem un început bun în lista proiectelor de interes 
comun european, atât în ceea ce priveşte infrastructura pentru gaze, cât şi în ceea ce priveşte 
infrastructura pentru electricitate. 
 
Realizator: Şi de asemenea prezent la conferinţa de la Bruxelles, secretarul de stat în Departamentul 
pentru energie, Karoly Borbely, a vorbit despre noua strategie energetică a României pentru 2014-2035. 
 
Reporter: Domnule secretar de stat, vorbeaţi în timpul conferinţei despre o actualizare a strategiei de 
energie a României. 
 
Karoly Borbely: Da. Departamentul pentru energie lucrează deja de două luni la strategia energetică 
penrtu perioada 2014-2035; prima fază a consultării publice a luat sfârşit. Acum suntem în discuţiile, 
consultările interne şi în faza de selectare a consultantului care ne va furniza datele cu privire la evoluţia 
pieţei şi a consumului României în următoarea perioadă. Ne-am propus ca în luna octombrie să avem un 
document final pe care să îl prezentăm tuturor partidelor politice şi organizaţiilor non-guvernamentale,  
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politicile profesionale, iar la sfârşitul lunii octombrie-începutului lui noiembrie să aprobăm acest document 
şi să avem o strategie energetică realistă şi care să corespundă nevoilor României în perioada următoare. 
 
Reporter: Care ar fi resursele de energie alternativă pe care ar putea conta România? 
 
Karoly Borbely: Susţinem energiile regenerabile, dar într-o formă mult mai precaută, mai sustenabilă. 
Cota de regenerabile a României, deci cota de energie electrică pe care o producem din regenerabile 
este extrem de bună, deci deja ne-am atins cotele pentru 2020, dar având în vedere potenţialul foarte 
mare şi având în vedere faptul că în continuare există un interes deosebit pentru această zonă trebuie să 
găsim o formulă echilibrată şi sustenabilă. Iar în această strategie energetică vom sublinia foarte clar 
susţinerea investiţiilor în biomasă - acesta este una din priorităţile acestei strategii energetice şi nu în 
ultimul rând acele rezerve neconvenţionale pe care sperăm să le avem la noi în ţară. 
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Publicație: Fabricadebani.ro 
Data apariției: 10 iunie 2014 
 

Strategia energetica a Romaniei 
 

Strategia energetica a Romaniei pentru perioada 2014 - 2035 ar putea fi finalizata in toamna acestui an, a 
declarat luni, la Bruxelles, secretarul de stat in Departamentul pentru Energie, Karoly Borbely, transmite 
Agerpres).  
 
"Departamentul pentru Energie lucreaza deja de doua luni la Strategia energetica pentru perioada 2014 
— 2035. Prima faza a consultarii publice a luat sfarsit. Acum suntem in discutii (consultari interne) si in 
faza de selectare a consultantului care ne va furniza datele cu privire la evolutia pietei si a consumului 
Romaniei in urmatoarea perioada. Ne-am propus ca in luna octombrie sa avem un document final pe care 
sa-l prezentam tuturor partidelor politice si organizatiilor neguvernamentale, plus celor profesionale, iar la 
sfarsitul lunii octombrie — inceputul lunii noiembrie sa aprobam acest document si sa avem o strategie 
energetica realista si care sa corespunda modelului Romaniei din perioada urmatoare", a declarat 
secretarul de stat, care a participat la reuniunea "Romanian Energy Day 2014 in Brussels".  
 
Potrivit acestuia, energiile regenerabile vor fi sustinute in continuare in strategie, dar intr-o forma mai 
precauta, mult mai sustenabila.  
 
"Cota de regenerabile a Romaniei, deci cota de energie electrica pe care o producem din surse 
regenerabile, este una extrem de buna, deja ne-am atins cotele pentru 2020. Dar, avand in vedere 
potentialul extrem de mare si avand in vedere ca in continuare exista un interes deosebit pentru aceasta 
zona, trebuie sa gasim o formula echilibrata si sustenabila. Iar in strategia energetica vom sublinia foarte 
clar sustinerea investitiilor in biomasa — aceasta este una dintre prioritatile acestei strategii energetice si 
nu in ultimul rand acele rezerve neconventionale pe care speram sa le avem la noi in tara", a detaliat 
secretarul de stat.  
 
In ceea ce priveste situatia din Ucraina, Karoly Borbely considera ca rolul Romaniei este unul extrem de 
important.  
 
"Suntem o tara membra UE, membra NATO, o tara care in momentul de fata importam foarte putine gaze 
de la rusi. Deci putem fi o tara care poate asigura o stabilitate foarte importanta in zona. Ati vazut si in 
ultimele luni vizitele la nivel foarte inalt in tara noastra ne-au ridicat la un nivel foarte mare rolul Romaniei. 
Cred ca atat in aceasta perioada, cat si in perioada urmatoare vom juca in continuare un rol important atat 
pentru Europa, cat si pentru NATO si trebuie sa raspundem, sa fim foarte consecventi, sa putem trai cu 
acest rol important pe care noi l-am primit si sa avem un cuvant important de spus", a subliniat secretarul 
de stat.  
 
Ziua romaneasca a energiei la Bruxelles a fost organizata de Centrul Roman al Energiei in capitala 
Belgiei, cu sprijinul Reprezentantei Permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana si 
reprezentanta landului german Baden — Wurttemburg, intre temele reuniunii figurand potentialul 
energetic al Romaniei, infrastructura energetica, Romania ca pol al energiei in Uniunea Europeana si 
sursele alternative de energie. Printre invitatii conferintei s-au numarat reprezentanti ai Comisiei Europene 
si ai companiilor mari din domeniul energiei din Romania. 



  

 

 

Energy is Information – Information is Power 

 

 
 
 

Romanian Energy Center – CRE • Rue Montoyer 23, B-1000 Bruxelles •  www.crenerg.org 
Centrul Român al Energiei – CRE •  Blv.Gh.Magheru Nr. 33 •  Sector1 •  Bucuresti •  România •   Tel +4 021 3035 741 •  Fax +4 021 3035 630 • office@crenerg.org 

 

Publicație: Radio România Agenția de Presă RADOR 
Data apariției: 10 iunie 2014 
 

La Bruxelles are loc astăzi conferinţa 'Ziua românească a energiei’ 
 

La Bruxelles are loc astăzi conferinţa 'Ziua românească a energiei' organizată de Centrul Român al 
Energiei în capitala Belgiei. Temele sunt: Potenţialul energetic al României, Infrastructura energetică, 
România ca pol al energiei în Uniunea Europeană, Sursele alternative de energie. Conferinţa are ca 
invitaţi reprezentanţi ai Comisiei Europene, ai companiilor mari din domeniul energiei din România şi, din 
partea Ministerului Energiei, secretarul de stat Karoly Borbely. 
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Publicație: Reprezentanța Permanentă a României pe lângă UE (Pagina Oficială Facebook) 
Data apariției: 10 iunie 2014 
 
Potenţialul energetic al României, infrastructura energetică europeană, energia regenerabilă, dar şi rolul 
României ca pol al energiei în Uniunea Europeană au fost principalele teme abordate luni, la Bruxelles, cu 
prilejul Zilei româneşti a energiei -'Romanian Energy Day 2014 in Brussels'. 
 
Evenimentul, organizat de Centrul Român al Energiei (CRE) în capitala Belgiei, cu sprijinul 
Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană şi-a propus să evidenţieze 
potenţialul energetic românesc care poate contribui la consolidarea unei politici comune a UE in domeniul 
energiei. 
 
Tematica reuniunii a vizat şi provocările legate de potenţialul energetic românesc, fiind totodată luată în 
discuţie modalitatea de finanţare a proiectelor din domeniu. 
 
În deschiderea reuniunii, Cristian Badescu, reprezentant permanent adjunct al Reprezentantei 
Permanente a României pe lângă UE, a subliniat importanţa prezenţei României şi dinamicii unui mesaj 
românesc la Bruxelles în domeniul energiei: “Este o ocazie foarte bună, o oportunitate de a aduce o 
contribuţie românească în dezbaterea mai generală, într-un domeniu extrem de important şi într-o 
perioadă crucială în definirea paşilor următori ai Uniunii Europene în ceea ce priveşte politica în domeniul 
energiei. Sunt atât mize interne, mize de consolidare a pieţei interne, cât şi mize externe, acea 
dimensiune coerentă a acţiunii externe a Uniunii Europene, într-un domeniu crucial care influenţează de o 
manieră fundamentală activitatea economică a Uniunii’. 
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Publicație: Bizlawyer.ro 
Data apariției: 10 iunie 2014 
 

Strategia energetică a României 2014-2035, finalizată în toamna acestui an, estimează Karoly 
Borbely 

 
‘Cota de regenerabile a României, deci cota de energie electrică pe care o producem din surse 
regenerabile, este una extrem de bună, deja ne-am atins cotele pentru 2020. Dar, având în vedere 
potentialul extrem de mare și având în vedere că în continuare există un interes deosebit pentru această 
zonă, trebuie să găsim o formulă echilibrată și sustenabilă.’ 
 
Strategia energetică a României pentru perioada 2014 - 2035 ar putea fi finalizată în toamna acestui an, a 
declarat luni, la Bruxelles, secretarul de stat în Departamentul pentru Energie, Karoly Borbely. 
 
"Departamentul pentru Energie lucrează deja de două luni la Strategia energetică pentru perioada 2014 
— 2035. Prima fază a consultării publice a luat sfârșit. Acum suntem în discuții (consultări interne) și în 
faza de selectare a consultantului care ne va furniza datele cu privire la evoluția pieței și a consumului 
României în următoarea perioadă. Ne-am propus ca în luna octombrie să avem un document final pe care 
să-l prezentăm tuturor partidelor politice și organizațiilor neguvernamentale, plus celor profesionale, iar la 
sfârșitul lunii octombrie — începutul lunii noiembrie să aprobăm acest document și să avem o strategie 
energetică realistă și care să corespundă modelului României din perioada următoare", a declarat 
secretarul de stat, care a participat la reuniunea "Romanian Energy Day 2014 in Brussels". 
 
Potrivit acestuia, energiile regenerabile vor fi susținute în continuare în strategie, dar într-o formă mai 
precaută, mult mai sustenabilă. 
 
"Cota de regenerabile a României, deci cota de energie electrică pe care o producem din surse 
regenerabile, este una extrem de bună, deja ne-am atins cotele pentru 2020. Dar, având în vedere 
potențialul extrem de mare și având în vedere că în continuare există un interes deosebit pentru această 
zonă, trebuie să găsim o formulă echilibrată și sustenabilă. Iar în strategia energetică vom sublinia foarte 
clar susținerea investițiilor în biomasă — aceasta este una dintre prioritățile acestei strategii energetice și 
nu în ultimul rând acele rezerve neconvenționale pe care sperăm să le avem la noi în țară", a detaliat 
secretarul de stat. 
 
În ceea ce privește situația din Ucraina, Karoly Borbely consideră că rolul României este unul extrem de 
important. 
 
"Suntem o țară membră UE, membră NATO, o țară care în momentul de față importăm foarte puține gaze 
de la ruși. Deci putem fi o țară care poate asigura o stabilitate foarte importantă în zonă. Ați văzut și în 
ultimele luni vizitele la nivel foarte înalt în țara noastră ne-au ridicat la un nivel foarte mare rolul României. 
Cred că atât în această perioadă, cât și în perioada următoare vom juca în continuare un rol important 
atât pentru Europa, cât și pentru NATO și trebuie să răspundem, să fim foarte consecvenți, să putem trăi 
cu acest rol important pe care noi l-am primit și să avem un cuvânt important de spus", a subliniat 
secretarul de stat. 
 
Ziua românească a energiei la Bruxelles a fost organizată de Centrul Român al Energiei în capitala 
Belgiei, cu sprijinul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană și 
reprezentanța landului german Baden — Wurttemburg, între temele reuniunii figurând potențialul 
energetic al României, infrastructura energetică, România ca pol al energiei în Uniunea Europeană și 
sursele alternative de energie. Printre invitații conferinței s-au numărat reprezentanți ai Comisiei Europene 
și ai companiilor mari din domeniul energiei din România. 
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Publicație: Casa Europei (blog Dan Luca, EurActiv) 
Data apariției: 10 iunie 2014 

Bravo Energiei Româneşti. La Bruxelles. 
 

Mi-a fãcut o mare plãcere sã particip azi, 10 iunie 2014, în calitate de moderator, la a doua ediţie a 
˝Romania ENERGY DAY in Brussels˝. 
 
Mã bucur sã constat cã atât eurodeputaţii români, cât şi românii din instituţiile europene acordã o mare 
importanţã prezenţei sectorului energetic românesc la Bruxelles. Centrul Român al Energiei deruleazã o 
activitate de pionerat pentru industria româneascã (aceea de implicare activã în dezvoltãrile legislative din 
capitala Europei) şi este bine cã atât Guvernul României, cât şi Reprezentanţa Permanentã a României 
de la Bruxelles, integreazã activitatea centrului în strategia energeticã naţionalã. 
 
S-au întâmplat multe în intervalul scurs de la prima ediţie, cea de anul trecut, a ˝Romania Energy Day˝. 
Acum vorbim despre criza din Ucraina şi Rusia, despre Energy Package 2030, Security of Energy Supply 
sau chiar despre numele posibilului viitor comisar european pe Energie. 
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Publicație: Politicaromaneasca.ro (Radio România) 
Data apariției: 11 iunie 2014 
 

Mihai Păun, secretarul general al Centrului Român al Energiei 
 

Centrul Român al Energiei, prin proiectele pe care le are, aici, la Bruxelles, poate deschide uşile către 
proiecte ale României în domeniul energiei. 
 
Realizator: Potenţialul energetic al României, infrastructura europeană, energia regenerabilă, dar şi rolul 
României ca pol al energiei în UE au fost principalele teme abordate la Bruxelles, cu prilejul Zilei 
româneşti a energiei. Evenimentul a fost organizat de Centrul Român al Energiei, în capitala Belgiei, cu 
sprijinul reprezentanei permanente a României pe lângă UE. Au participat oficiali ai Comisiei Europene şi 
ai companiilor mari din domeniul energiei, din România. Corespondentul RRA, Cerasela Rădulescu, a 
aflat, pentru "Apel matinal", de la secretarul general al Centrului Român al Energiei, Mihai Păun, cum va 
participa România la interconectarea pieţelor din domeniu.  
 
Reporter: În UE se ridică din ce în ce mai des problema independenţei energetice a Europei, în contextul 
crizei din Ucraina. S-a vorbit aici despre o interconectare a pieţelor de energie, la care România poate 
participa.  
 
Mihai Păun: Este într-adevăr o oportunitate pentru România, este o oportunitate şi pentru Europa. 
Discutăm despre interconectarea pieţelor, discutăm în acelaşi timp şi despre interconectarea fizică a 
reţelelor de înaltă tensiune, cât şi a conductelor de înaltă presiune. Am avut surpriza plăcută să fim în 
situaţia să prelungim discuţiile înainte de prânz, în sesiunea a doua, care a fost foarte interesantă, 
abordând subiecte de mare actualitate: regenerabile, infrastructură energetică europeană şi 
interconexiuni, atât pe pieţe, cât şi de reţele.  
 
Reporter: Centrul Român al Energiei, prin proiectele pe care le are, aici, la Bruxelles, poate deschide uşile 
către proiecte ale României în domeniul energiei.  
 
Mihai Păun: Putem spune că deja uşile au fost deschise şi ca să vă dau un exemplu concret, am avut 
anul trecut întâlnire cu directorul general pentru energie din partea Comisiei Europene, domnul Philip 
Lowe, ca să discutăm oportunităţi de proiecte şi iată că avem un început bun în lista proiectelor de interes 
comun european, atât în ceea ce priveşte infrastructura pentru gaze, cât şi în ceea ce priveşte 
infrastructura pentru electricitate.  
 
Realizator: Şi de asemenea prezent la conferinţa de la Bruxelles, secretarul de stat în Departamentul 
pentru energie, Karoly Borbely, a vorbit despre noua strategie energetică a României pentru 2014-2035.  
Reporter: Domnule secretar de stat, vorbeaţi în timpul conferinţei despre o actualizare a strategiei de 
energie a României.  
 
Karoly Borbely: Da. Departamentul pentru energie lucrează deja de două luni la strategia energetică 
penrtu perioada 2014-2035; prima fază a consultării publice a luat sfârşit. Acum suntem în discuţiile, 
consultările interne şi în faza de selectare a consultantului care ne va furniza datele cu privire la evoluţia 
pieţei şi a consumului României în următoarea perioadă. Ne-am propus ca în luna octombrie să avem un 
document final pe care să îl prezentăm tuturor partidelor politice şi organizaţiilor non-guvernamentale, 
politicile profesionale, iar la sfârşitul lunii octombrie-începutului lui noiembrie să aprobăm acest document 
şi să avem o strategie energetică realistă şi care să corespundă nevoilor României în perioada următoare.  
 
Reporter: Care ar fi resursele de energie alternativă pe care ar putea conta România?  
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Karoly Borbely: Susţinem energiile regenerabile, dar într-o formă mult mai precaută, mai sustenabilă. 
Cota de regenerabile a României, deci cota de energie electrică pe care o producem din regenerabile 
este extrem de bună, deci deja ne-am atins cotele pentru 2020, dar având în vedere potenţialul foarte 
mare şi având în vedere faptul că în continuare există un interes deosebit pentru această zonă trebuie să 
găsim o formulă echilibrată şi sustenabilă. Iar în această strategie energetică vom sublinia foarte clar 
susţinerea investiţiilor în biomasă - acesta este una din priorităţile acestei strategii energetice şi nu în 
ultimul rând acele rezerve neconvenţionale pe care sperăm să le avem la noi în ţară. 
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Publicație: Bizenergy.ro 
Data apariției: 11 iunie 2014 
 

Rolul României ca pol al energiei în UE, evidenţiat în cadrul ‘Romanian Energy Day 2014 in 
Brussels’ 

 
Potenţialul energetic al României, infrastructura energetică europeană, energia regenerabilă, dar şi rolul 
ţării noastre ca pol al energiei în Uniunea Europeană au fost principalele teme abordate luni, la Bruxelles, 
cu prilejul Zilei româneşti a energiei (‘Romanian Energy Day 2014 in Brussels’). 
 
Evenimentul, organizat de Centrul Român al Energiei (CRE) în capitala Belgiei, cu sprijinul 
Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană şi reprezentanţei landului german 
Baden – Wurttemburg, şi-a propus să evidenţieze potenţialul energetic românesc care poate contribui la 
atingerea ţelurilor europene, venind în acelaşi timp în întâmpinarea europeană cu soluţii noi şi cu 
chestiuni legate de rezolvarea problemelor din domeniul energetic. 
 
Tematica reuniunii a vizat şi provocările legate de potenţialul energetic românesc, fiind totodată luată în 
discuţie modalitatea de finanţare a proiectelor din domeniu. 
 
‘România are într-adevăr un potenţial extraordinar. În ceea ce priveşte finanţarea, sunt foarte multe 
programe care oferă posibilitatea finanţării din surse europene, rămânând ca noi să fim în stare să 
aducem proiecte care să fie înţelese şi acceptate pentru finanţare’, a declarat preşedintele Centrului 
Român al Energiei, Stelian Gal. 
 
Potrivit acestuia, România, graniţă a ‘zonei fierbinţi’ marcate de situaţia din Ucraina, are un rol tot mai 
important. ”Mai ales în ceea ce priveşte alimentarea cu energie electrică a Republicii Moldova, sunt deja 
paşi făcuţi înspre interconectarea, atât pe gaz, cât şi pe energie electrică, astfel încât, la un moment dat, 
Moldova să nu mai fie dependentă de energia din Ucraina şi Rusia’, a arătat acesta. 
 
România stă foarte bine în ceea ce priveşte resursele, în special resursele de gaz, şi joacă un rol 
important din punct de vedere geostrategic, fiind vecină cu ţări precum Ucraina şi Bulgaria şi 
interconectată la reţele de transport de gaz cu Austria şi Ungaria, a declarat Mark Van Stiphout, 
reprezentant al comisarului european pentru energie, Günther Oettinger. 
 
‘Constatăm acum şi îmbunătăţiri ale pieţei energiei în Europa de sud-est. Comisia Europeană consideră 
că România poate juca un rol foarte important prin stimularea cooperării regionale, precum şi prin 
deschiderea pieţei energiei. Este important ca statele membre să devină mult mai legate între ele prin 
această strategie a interconectării, dar, în acelaşi timp, sunt importante şi strategiile naţionale’, a subliniat 
reprezentantul Comisiei Europene. 
 
Despre noua strategie energetică a României pentru 2014 – 2035, dar şi despre rolul ţării noastre în 
regiune a vorbit secretarul de stat în Departamentul pentru Energie Karloy Borbely. ‘Suntem o ţară 
membră UE, membră NATO, o ţară care în momentul de faţă importăm foarte puţine gaze de la ruşi. Deci 
putem fi o ţară care poate asigura o stabilitate foarte importantă în zonă. Cred că atât în această 
perioadă, cât şi în perioada următoare vom juca în continuare un rol important atât pentru Europa, cât şi 
pentru NATO’, a subliniat secretarul de stat. 
 
Potrivit lui Gheorghe Vişan, reprezentant al conducerii Transelectrica, România are, în momentul de faţă, 
o mare capacitate de transport, care este o sursă extraordinară de fonduri pentru economia românească. 
El a adăugat că noile coduri de reţea, aflate acum în curs de creare, vor aduce avantaje tuturor  
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participanţilor, ca operatori de transport şi sistem din Europa. ‘Vorbesc în special de piaţa de echilibrare, 
piaţa de capacităţi şi piaţa unică europeană, care ar trebui să fie funcţională până în anul 2016′, a 
adăugat Vişan. 
 
La reuniune au mai participat reprezentanţi ai asociaţiilor europene din domeniul energiei care 
cooperează cu CRE, ai instituţiilor europene şi ai unor firme interesate, precum ArcelorMittal. 
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Publicație: Europeanul.org 
Data apariției: 10 iunie 2014 
 

Strategia energetică a României 2014 – 2035, finalizată în toamnă 
 

Strategia energetică a României pentru perioada 2014 – 2035 ar putea fi finalizată în toamna acestui an, 
a declarat luni, la Bruxelles, secretarul de stat în Departamentul pentru Energie, Karoly Borbely, 
informează Agerpres. 
 
infrastructura energie Strategia energetică a României”Departamentul pentru Energie lucrează deja de 
două luni la Strategia energetică pentru perioada 2014 — 2035. Prima fază a consultării publice a luat 
sfârșit. Acum suntem în discuții (consultări interne) și în faza de selectare a consultantului care ne va 
furniza datele cu privire la evoluția pieței și a consumului României în următoarea perioadă. Ne-am 
propus ca în luna octombrie să avem un document final pe care să-l prezentăm tuturor partidelor politice 
și organizațiilor neguvernamentale, plus celor profesionale, iar la sfârșitul lunii octombrie — începutul lunii 
noiembrie să aprobăm acest document și să avem o strategie energetică realistă și care să corespundă 
modelului României din perioada următoare”, a declarat secretarul de stat, care a participat la reuniunea 
”Romanian Energy Day 2014 in Brussels”. 
 
Potrivit acestuia, energiile regenerabile vor fi susținute în continuare în strategie, dar într-o formă mai 
precaută, mult mai sustenabilă. 
 
”Cota de regenerabile a României, deci cota de energie electrică pe care o producem din surse 
regenerabile, este una extrem de bună, deja ne-am atins cotele pentru 2020. Dar, având în vedere 
potențialul extrem de mare și având în vedere că în continuare există un interes deosebit pentru această 
zonă, trebuie să găsim o formulă echilibrată și sustenabilă”, a mai precizat secretarul de stat. 
 
Ziua românească a energiei la Bruxelles a fost organizată de Centrul Român al Energiei în capitala 
Belgiei, cu sprijinul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană și 
reprezentanța landului german Baden — Wurttemburg. 
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Publicație: Diacaf.com 
Data apariției: 10 iunie 2014 
 

Cristian Bădescu: Dinamica unui mesaj românesc la Bruxelles în domeniul energiei - extrem de 
importantă 

 
"De aceea, Reprezentanța (Permanentă a României pe lângă UE) are un dialog consistent cu Centrul 
Român al Energiei și încearcă să ofere background-ul necesar, pozițiile guvernamentale, pentru 
consolidarea acestei activități a Centrului de la Bruxelles. Este, în același timp, o ocazie foarte bună, o 
oportunitate de a aduce o contribuție românească în dezbaterea mai generală, într-un domeniu extrem de 
important și într-o perioadă crucială în definirea pașilor următori ai Uniunii Europene în ceea ce privește 
politica în domeniul energiei. Sunt atât mize interne, mize de consolidare a pieței interne, cât și mize 
externe, acea dimensiune coerentă a acțiunii externe a Uniunii Europene, într-un domeniu crucial care 
influențează de o manieră fundamentală activitatea economică a Uniunii", a declarat oficialul român, 
prezent la reuniunea "Romanian Energy Day 2014 in Brussels". 
 
Potrivit acestuia, contribuția țării noastre în acest sector este foarte importantă în actualul context 
internațional. 
 
"Un exemplu foarte bun este acesta de astăzi, acela în care, într-un cadru românesc, pe niște coordonate 
de sensibilitate românească, se discută subiectele care sunt binecunoscute și care sunt îndelung 
analizate atât în capitalele europene cât și în instituțiile europene. Reprezentanța, pe baza orientărilor 
pozițiilor stabilite la București, încearcă să fie cât mai dinamică, să aibă rezultate cât mai bune în dialogul 
dintre statele membre. Există dimensiunea parlamentară, cu parlamentari români, bineînțeles, care 
încearcă să promoveze obiective care sunt agreate la București. Există totodată această dimensiune de 
bussiness, prin care companiile își promovează de o manieră foarte legitimă interesele. Sigur că aici 
nuanțele sunt foarte variate, dar este un plus pentru activitatea Centrului Român al Energiei care reunește 
activități economice din domeniul energiei foarte diferite in funcție de membrii pe care îi reprezintă și sigur 
că este un plus, pentru că e un efort care trebuie lăudat, apreciat, de a defini niște poziții comune și de a 
promova anumite poziții dincolo de activitatea absolut normală pe care o face centrul de informare a 
membrilor săi cu privire la evoluțiile discuțiilor de la Bruxelles din domeniul energiei", a mai spus oficialul 
român. 
 
Ziua românească a energiei la Bruxelles a fost organizată de Centrul Român al Energiei în capitala 
Belgiei, cu sprijinul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană și 
reprezentanța landului german Baden — Wurttemburg, între temele reuniunii figurând potențialul 
energetic al României, infrastructura energetică, România ca pol al energiei în Uniunea Europeană și 
sursele alternative de energie. Printre invitații conferinței s-au numărat reprezentanți ai Comisiei 
Europene, ai companiilor mari din domeniul energiei din România și secretarul de stat din Ministerul 
Energiei Karoly Borbely. 
 
 
 


