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MOTIVAŢIA ORGANIZĂRII EVENIMENTULUI 

Dezvoltarea și creșterea competitivității economiei României, creșterea calității vieții și grija pentru mediul 
înconjurător sunt indisolubil legate de dezvoltarea și modernizarea sistemului energetic. 
 
Toate strategiile energetice elaborate în ultimii zeci de ani fac referire la faptul că o mare parte a instalaţiilor 
de producere au o vechime mare, că starea reţelelor de distribuţie este precară etc şi că sunt necesare 
măsuri urgente şi ferme pentru remedierea acestei situaţii. Aceste instalaţii sunt, totuşi, în funcţiune şi 
contribuie în mod semnificativ la funcţionarea sistemului energetic naţional.  Eforturile mari depuse de 
generaţia anterioară îşi arată încă rezultatele şi ele merita să fie mai bine cunoscute, mai ales de către 
tânara generaţie. Un prim obiectiv al evenimentului organizat de către CNR- CME este de a contribui la 
păstrarea în memoria colectivă a acestor eforturi şi, implicit, rezultate. 
 
Pe de altă parte, la nivel internaţional şi, în particular, la nivelul UE, sectorul energiei traversează o perioadă 
de profunde transformări. Uniunea energetică europeană a stabilit că este necesar să fie acoperite cinci 
dimensiuni-cheie: securitatea energetică, piața internă a energiei, eficiența energetică, decarbonizarea și 
cercetarea/ inovarea/ competitivitatea. Scopul este să ofere consumatorilor din Uniune, atât gospodării cât 
și întreprinderi, o energie sigură, durabilă, competitivă și la prețuri accesibile, cu respectarea cerinţelor de 
mediu. Acest lucru presupune o transformare fundamentală a sistemului energetic al Europei, realizabilă 
prin acțiuni coordonate la nivelul Uniunii și la nivel național. Prezentarea şi discutarea unor aspecte 
importante despre prezentul si (mai ales) viitorul sectorului energiei din România reprezintă cel de al doilea 
obiectiv al manifestării. 

 

SUBIECTE DE INTERES MAJOR   
 
 Transpunerea în documentele strategice naţionale a celor cinci dimensiuni cheie pentru sectorul energetic 

european (securitatea energetică, piața internă a energiei, eficiența energetică, decarbonizarea și 
cercetarea/ inovarea/ competitivitatea) 

 Măsuri legislative necesare pentru implementarea celor opt obiective strategice ale sectorului energetic 
românesc, a setului de obiective operaționale (OP) şi a acțiunilor prioritare (AP) stabilite prin actualul 
proiect al Strategiei energetice 

 Trecutul şi viitorul celor patru obiective din Programul de investiţii strategice de interes naţional (PNIESC), 
stabilit prin actualul proiect al Strategiei energetice 

 Asigurarea resurselor financiare pentru investiţii în sectorul energetic 
 Starea actuală şi perspectivele SACET; programul „Termoficare 2006-2020 căldură și confort” de la 

prevederi şi declaraţii la realizări efective. 
 
 



     AGENDA 
 

 
MODERATOR 

 

 Iulian IANCU, Preşedinte CNR- CME 
 

VORBITORI 

1 Iulian IANCU /  
Ştefan GHEORGHE 

Preşedinte CNR-CME / 
Director General Executiv CNR-CME 

CNR-CME - factor de coagulare a 
instituţiilor şi specialiştilor din ţară  
cu activităţi  în industria energetică 

2 Ioan AVRAM Fost ministru al industriei 
constructoare de maşini, fost ministru 
al energiei electrice 

Realizări remarcabile din trecut ale 
industriei energetice  

3 Emanuel BABICI Fost director IMGB, fost ministru 
adjunct şi secretar de stat 

 

4 Cosmin URSONIU Director General, 
UCM Reşita 

 

5 Doru VIŞAN Secretar de Stat, 
Ministerul Energiei 

Probleme actuale ale sectorului 
energetic din România 

6 Niculae HAVRILEŢ Membru în Consiliul de Administraţie  
Electrica SA, Consilier al Ministrului, 
Ministerul Energiei 

Obiective strategice pentru 
dezvoltarea sectorului energetic 
national  

7 Sorin ELISEI  Senior Consultant, 
Deloitte 

Dezvoltarea durabilă a sectorului 
energetic; PNIESC 

8 Radu Cosmin BĂDIŢĂ 
 

Secretar General, 
ANRE 

Probleme actuale şi de perspectivă 
ale reglementărilor în domeniul 
energiei în România 

9 Reprezentant HIDROELECTRICA  

10 Teodor CHIRICA  Consilier al Dir. General,  
SN NUCLEARELECTRICA 

Dezvoltarea componentei nucleare 
a sectorului energetic naţional 

11 Ionuţ PURICA Member Advisory Group for Energy, 
Comisia Europeană 

Istorie şi perspective în fabricaţia 
de echipamente pentru CNE – 
exemplu de caz Coloanele D2O 

12 Mihai TOADER-PASTI  Preşedinte  
FEL Romania 

Prezentul şi viitorul sectorului 
energetic din Romania prin ochii (şi 
mintea) tinerei generaţii 

 
 

 
 
 

Parteneri media: 

 

 
Informaţii suplimentare: 

 
Secretariatul Executiv CNR-CME 
Tel.: 0372 821 475; 0372 821 476; 

e-mail: secretariat@cnr-cme.ro;  
website: www.cnr-cme.ro 

 

 

  

 930-1000 
 

Înregistrare participanți – Relaţionare – Invitaţie la cafea 

  

 1230-1300 
 

 Discuţii. Concluzii 


