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Comunicare Săptămânală CRE
PARTICIPAREA PREŞEDINTELUI CENTRULUI ROMÂN AL ENERGIEI, CORNELIU BODEA ÎN CADRUL
EVENIMENTELOR ORGANIZATE DE THE DIPLOMAT ŞI ZIARUL FINANCIAR – ZF POWER SUMMIT.
THE DIPLOMAT
Preşedintele Centrului Român al Energiei (CRE), Corneliu BODEA, a participat în calitate de speaker în cadrul
evenimentului organizat de The Diplomat – Thermal Energy Forum 2015 – 19 februarie - Intercontinental Hotel
Bucharest, Romania Rapsodia Hall, eveniment la care au participat,printre alte personalităţi, Viorel Alicuş – Director
General în ANRE, Gerard Verdebout – Preşedinte ARPEE, Jean Sacreste – Membru al Consiliului de Administraţie al
EFIEES, Adrian Cristea – Director General AMRSP, Gabriel Ignat – Director General ELCEN.
Subiectul centrul al dezbaterii l-a constituit sistemul de încălzire, precizându-se că în țările cu economii libere,
sistemul de încălzire centralizat s-a dovedit a fi o metodă durabilă, oferind un cost minim pentru orașele masiv populate,
însă în economiile în tranziție, sistemul de încălzire centralizat, deşi este larg răspândit, necesită modernizare pentru a
deveni competitiv la nivel de performanță și costuri.
Preşedintele Corneliu Bodea a precizat necesitatea unui cadru politic adecvat care să faciliteze legislaţia ce
vizează întregul sistem de producţie al energiei termice şi a menţionat iniţiativa Centrului Român al Energiei de emitere a
punctului de vedere oficial al asociaţiei privind documentul aflat în dezbatere publică – “Strategia energetică naţională a
României”. În cadrul documentului înaintat Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri
(iniţial), grupul de analiză al organizaţiei a precizat necesitatea dezvoltării unui întreg capitol dedicat energiei termice, mai
ales datorită impactului pe care aceasta o are asupra producţiei de energie electrică.
De asemenea, Preşedintele CRE, a menţionat necesitatea concentrării atenţiei pe consumator, acesta
reprezentând pilonul de bază al întregului sistem energetic naţional.
În încheierea discursului, Corneliu Bodea a lansat invitaţia la evenimentul – “Romania Energy Day”, eveniment
anual, pe care Centrul Român al Energiei îl va organiza la Bruxelles în luna mai, urmând ca în perioada imediat
următoare să fie trimise invitaţiile oficiale şi toate detaliile organizatorice.
Pentru mai multe detalii privind evenimentul “Thermal Energy Forum 2015” puteţi accesa link-ul următor:
http://thermal2015.thediplomat.ro/
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ZF POWER SUMMIT 2015
Ministrul energiei şi IMM-urilor, preşedintele Consiliului Concurenţei, al Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Energie şi reprezentanţi ai celor mai importanţi jucători din industria de petrol şi de energie electrică din România au fost
prezenţi în prima zi a conferinţei ZF Power Summit. Peste 300 de invitaţi au participat la dezbateri, iar cele mai multe
întrebări au fost adresate ministrului energiei, Andrei Gerea. Preocupările investitorilor vizează piaţa certificatelor verzi,
liberalizarea pieţei de gaze naturale şi sustenabilitatea producţiei de energie din cărbune.
Preşedintele Centrului Român al Energiei, Corneliu Bodea, a participat la eveniment şi a precizat următoarele cu
privire la subiectul aflat în dezbatere:
“Clienţii fug de sistemul centralizat de energie termică şi se îndreaptă spre sistemul propriu de încălzire, însă acest
sistem este unul scump, neţinându-se cont de toate costurile, cele privind amortizarea investiţiei sau de evoluţia preţurilor
la gazele naturale şi mai mult decât atât, de taxele care se vor pune pe emisiile de CO2.”
Corneliu Bodea a menţionat că problema încălzirii, în România, este una politică, astfel, nu se poate vorbi despre
strategie energetică dacă nu avem o viziune clară asupra direcţiei spre care ne îndreptăm şi în ceea ce priveşte energia
termică. De asemenea, Preşedintele Centrului Român al Energiei aduce în discuţie ideea de continuitate spunând că cei
care preiau funcţii de conducere în instituţiile din domeniu, ar trebui să menţină proiectele iniţiale.
În încheiere, Corneliu Bodea a lansat invitaţia oficială la evenimentul anual organizat la Bruxelles de către Centrul
Român al Energiei, Romania Energy Day - eveniment care va avea loc în data de 26 Mai şi a menţionat că detalii privind
organizarea evenimenului vor fi furnizate în perioada următoare.

Pentru mai multe informaţii: www.crenerg.org şi www.crenerg-events.eu.
Comunicările CRE reprezintă un serviciu intern oferit în exclusivitate Membrilor CRE. Acestea nu reprezintă în nici un caz
o poziţie a CRE sau un document public.
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