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CONFERINŢA 
 

Noul Model al Pieţei de Energie Electrică,  
generat de Regulamentul (UE) 2019/943 şi Directiva (UE) 2019/944  

 

„The new Electricity Market Model 
generated by Regulation (UE) 2019/943 and Directive (UE) 2019/944” 

 

29 Ianuarie 2020 │ Electrica SA, Sala Radu Zane, orele 1000-1400  
 

Eveniment organizat de: 

   

 

 

SCURTĂ DESCRIERE 

Sistemul energetic traversează în prezent perioada cu cele mai profunde modificări din ultimele decenii, iar piața 
de energie electrică se află în centrul acestui proces de schimbare. Obiectivul comun de decarbonare a sistemului 
energetic creează noi oportunități și provocări pentru participanții la piață. În același timp, progresele tehnologice permit 
noi forme de participare a utilizatorilor și de cooperare transfrontalieră.  

Regulamentul (UE) 2019/943 şi Directiva (UE) 2019/944 stabilesc norme pentru a asigura funcționarea pieței 
interne de energie electrică și include anumite cerințe legate de dezvoltarea de energie din surse regenerabile și de 
politica de mediu, în special norme specifice pentru anumite tipuri de instalații de producere a energiei electrice din surse 
regenerabile, cu privire la responsabilitatea în materie de echilibrare, dispecerizare și redispecerizare, precum și un prag 
pentru emisiile de CO2 pentru noua capacitate de generare.  

Modul de implementare a prevederilor Regulamentului (UE) 2019/943 şi Directivei (UE) 2019/944 vor fi esenţiale 
pentru dezvoltarea sistemelor de energie din România. 

OBIECTIVE  

Prezentări tematice pe următoarele direcţii: 

• Implementarea prevederilor  Regulamentului (UE) 2019/943 şi Directivei (UE) 2019/944 în legislaţia 
românească; 

• Ordinul Nr.236/20.12.2019 al ANRE, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 1029/20.XII.2019 
privind aprobarea regulilor pentru eliminarea și/sau atenuarea impactului unor măsuri sau politici care pot 
contribui la restricționarea formării prețurilor pe piața angro de energie electrică; 

• Sublinierea principalelor modificări şi responsabilităţi pentru operatorii din piaţă; 

• Modul în care poate fi accelerată decarbonarea industriei energetice şi soluţiile pentru creşterea ponderii 
surselor regenerabile de energie; 

• Obiectivele ENTSO pentru energie electrică. 

SUBIECTE DE INTERES 

• Sectorul energie în perioada de tranziţie; 

• Importanţa pieţei de energie în procesul de tranziţie; 

• Principalele direcţii de evoluţie a pieţei de energie electrică în piaţa europeană; 
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AGENDA 

 

9.30-10.00        Înregistrare participanți și invitaţie la cafea 

10.00-10.20 

SESIUNE DE DESCHIDERE 

• Iulian IANCU, Preşedinte CNR-CME / Ştefan GHEORGHE, Director General Executiv 

• Nicolae Havrileț – Secretar de stat, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de 
Afaceri 

 

 

MODERATOR: 
Prof. Dr. ing. Nicolae GOLOVANOV, consilier al CNR-CME 
Prof. Dr. Ing. Ion Lungu, CEO CEZ Trade Romania 

 
Speakeri: 

• Claudiu DUMBRĂVEANU ANRE, Directorul General al Direcţiei Generale Piaţa de Energie şi Preţuri 

• Virgil Dumbravă  Universitatea Politehnica București, Prof.Dr. Ing 

• Victor IONESCU  OPCOM, Director General 

• Virgiliu IVAN   Transeletrica, Director DEN 

• Geanina Dumitru  Electrica, Director Departament Reglementare 
 

 

 

MODERATOR: 
Prof. Dr. ing. Nicolae GOLOVANOV, consilier al CNR-CME 
Prof. Dr. Ing. Ion Lungu, CEO CEZ Trade Romania 

 
Panelişti: 

• Claudiu DUMBRĂVEANU         ANRE, Directorul General al Direcţiei Generale Piaţa de Energie şi Preţuri 

• Virgil Dumbravă          Universitatea Politehnica București, Prof.Dr. Ing 

• Victor IONESCU          OPCOM, Director General 

• Corina Popescu          Electrica, Director General 

• Anca DRAGU           EON, Director General Adjunct 

• Virgiliu IVAN           Transelectrica, Director DEN 
 

13.45-14.00        Concluziile conferinţei 

 
 

• Participarea operatorilor din piaţă la implementarea prevederilor Regulamentului (UE) 2019/943 şi 
Directivei (UE) 2019/944. 

REZULTATE PRECONIZATE 

• Propuneri de soluţii pentru dezvoltarea pieţei de energie electrică în actuala etapă de tranziţie în sectorul 
energie 

PARTICIPANŢI ŢINTĂ 

Specialişti din sistemele de reglementare, operatori de piaţă, operatori din domeniul surselor regenerabile de 
energie, participanţi la programul de implementare a panourilor solare în clădiri, specialişti în protecţia mediului 
ambiant 

10.20-11.45        SESIUNE DE PREZENTĂRI 

11.45-12.00   PAUZĂ DE CAFEA 

12.00-13.45   SESIUNE DE DISCUŢII 


