
Cursa net-zero 2050: Cum va progresa România către neutralitate
climatică?

Ce-a de-a treia sesiune din cadrul Forumului EUROSFAT 2021, organizat de Europuls –
Centrul de Expertiză Europeană, intitulată „Cursa net zero 2050: Cum va progresa
România către neutralitate climatică?” și realizată cu susținerea Confederației Patronală
Concordia a avut ca temă centrală tranziția energetică la care România s-a angajat prin Planul
Național de Redresare și Reziliere (PNRR). Acest eveniment, desfășurat sub egida
Conferinței privind Viitorul Europei a adus împreună oficiali naționali și europeni, alături de
profesioniști din mediul privat, din cel academic și reprezentanți ai societății civile.

Invitați:

Siegfried Mureșan - Membru al Parlamentului European
Corina Murafa - Co-Leader Global Ashoka Next Now: Planet & Climate
Livia Stan - TF Viitorul Transportului, Confederația Patronală Concordia
Elena Popescu - Director General, Direcția Politici Energetice, Tranziție Energetică şi
Regenerabile, Ministerul Energiei
Dumitru Chisăliţă - Preşedinte al Asociaţiei Energia Inteligentă
Andrei Covatariu - Expert al Task Force pe digitalizare în energie la Comisia Economică
pentru Europa din cadrul Națiunilor Unite / Senior Research Associate la Energy Policy
Group

Moderator:
Carolina Novac - Expert afiliat privind politicile energetice,  Europuls

Rezumat:
Anii următori vor fi decisivi pentru asigurarea tranziției verzi, iar pentru România, sectorul
energetic prezintă provocări semnificative. Prin mecanismul NextGenerationEU și Planul
Național de Redresare și Reziliere (PNRR), Guvernul României și-a propus o serie de măsuri
pentru a atinge obiectivul european al neutralității climatice până în anul 2050.
Însă, în afara de oportunitățile apărute odată cu această tranziție, există și o serie de provocări
pentru România : Cum vom putem atinge obiectivul de decarbonizare în contextul crizei
economice pe care o traversăm? Cum putem eficientiza procesul de implementare a noilor
tehnologii, sau cum putem înlesni dialogul între actorii din domeniul public, societatea civilă
și mediul de afaceri?



Pentru a răspunde la aceste întrebări, aceasta conferința i-a adus laolaltă pe actorii cheie din
domeniu pentru a dezbate problema tranziției verzi și sustenabilității energetice.

Intervenții ale vorbitorilor:

Siegfried Mureșan - Membru al Parlamentului European

„Eu cred în tranziția spre o energie verde:

1. Trebuie să ținem cont de realitatea economică de după această pandemie;
2. Trebuie să ținem cont și de realitatea economică și energetică din fiecare stat membru al
Uniunii Europene, țările au niveluri diferite de dezvoltare, avem mixuri energetice diferite
3. Trebuie sprijinite acele proiecte și acele regiuni ce pot aduce un aport cât mai mare pentru
atingerea obiectivelor climatice.”

Corina Murafa - Co-Leader Global Ashoka Next Now: Planet & Climate

„Soluția cea mai la îndemână este să fie ascultate toate vocile și mereu să ne întrebăm, cine
nu este prezent la masa discuției. Pentru că de cele mai multe politicul este obișnuit sa asculte
de marele interese economice ale actorilor care practic fac parte din aceasta structura de
incumbents; căci la acele canale de discuții și de împărtășire nu au acces, din rațiuni de
resurse și de capacitate, actorii mici, actorii care inovează la firul ierbii.”

Livia Stan - TF Viitorul Transportului, Confederația Patronală Concordia

„Ne-am dori foarte mult ca aceste mecanisme europene de finanțare să poată să susțină
proiecte integrate care pot aduce această componentă de inovare, [...]să nu se concentreze
doar pe componenta de consum și doar pe înlocuirea combustibilului fosil din
capacitățile de producție, ci să treacă la etapa următoare care să încurajeze comunitățile să
devină independente din punct de vedere energetic.”

Elena Popescu - Director General, Direcția Politici Energetice, Tranziție Energetică şi
Regenerabile, Ministerul Energiei

„Tranziția energetică are provocarile ei, este foarte clar, dar este o mare oportunitate pentru că
sunt puse fonduri de finanțare pentru investiții la dispoziția statelor membre, în special cele
care au un starting point diferit pentru această tranziție energetică. [...] Este foarte
important să ne unim forțele, instituțiile publice, cât și mediul privat ca să folosim



aceste fonduri care ne revin atât prin fondul de modernizare, prin PNRR, cât și prin
fondul de tranziție justă și alte fonduri europene.”

Dumitru Chisăliţă - Preşedinte al Asociaţiei Energia Inteligentă

„Vorbim foarte mult de conversia de pe gaz pe cărbune, de eliminarea cărbunelui, de energie
regenerabilă, dar noi nu avem un element foarte important - noul model energetic spre care
vrem să mergem. Modelul actual a fost construit în anii ‘60 și a avut la bază niște elemente de
consum, niște elemente de producție, un anumit mix de producție, aspecte care nu se mai
regăsesc deloc în momentul de față [...] Înainte să ne gândim la orice aspecte punctuale,
trebuie să avem foarte clar conturat cum va arăta viitorul.”

Andrei Covatariu - Expert al Task Force pe digitalizare în energie la Comisia Economică
pentru Europa din cadrul Națiunilor Unite / Senior Research Associate la Energy Policy
Group

“Există (în actuala formă a PNRR-ului n.r.) din punctul meu de vedere două elemente
importante pentru care lipsește un drum de execuție:

1. Pentru atingerea tintei de regenerabile este nevoie în primul rand de investiții în
rețeaua de transmisie.

2. În ce măsură gazul mai este un element de tranziție, cum era acum 5 ani sau 10 ani. În
zona de energie electrică vom avea nevoie (de gaz n.r.) pentru echilibrarea sistemului,
[...] întrebarea este de cât gaz vom avea nevoie, pentru că, sunt tehnologii și opțiuni de
energie regenerabila care vor rezista testului timpului.”

Concluzii:

● Succesul tranziția energetică va depinde de fondurile investite de actori de la nivel
public și privat, cât și de calitatea proiectelor propuse spre finanțare

● În domeniul energetic, pentru a depăși decalajele care există între România și restul
Europei toți actorii, atât cei din mediul public, din cel privat, inovatorii sociali precum
și consumatorii de energie trebuie să-și schimbe perspectiva în ceea ce privește
producția și consumul de energie.

● Viziunea pe care o avem în prezent trebuie racordată nevoilor noastre prezente și
viitoare



● Fondurile de finanțare europene sunt absolut necesara României în tranziția
energetică și reechilibrarea pieței.

Acest material a fost realizat de Ruxandra Cucu, Asistent Moderator Eurosfat 2021,Europuls.


