CONFERINȚĂ
Securitatea energetică a UE.
Participarea României la Uniunea Energetică
- Miercuri, 15 februarie 2017 -

Monitorizarea apariţiilor în presă

Ministerul Afacerilor Externe
Participarea ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Ana Birchall, la dezbaterea cu tema
„Securitatea energetică a UE. Participarea României la Uniunea Energetică”
Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ana Birchall, a participat astăzi,
15 februarie 2017, la dezbaterea cu tema „Securitatea energetică a UE. Participarea
României la Uniunea Energetică”, organizată de Institutul European din România (IER).
În alocuțiunea sa, ministrul delegat Ana Birchall a menționat că tema abordată
este una de interes major atât pentru România, cât și pentru Uniunea Europeană, din
perspectiva identificării și adoptării celor mai potrivite instrumente menite să asigure
atingerea unor obiective concrete ale Strategiei privind Uniunea Energiei.
Totodată, ministrul delegat pentru afaceri europene a menționat că dezbaterea
organizată de IER reprezintă un bun prilej de a dezbate modalitățile optime de
promovare a priorităților României în interiorul UE în domeniul energiei și de a
aprofunda înțelegerea viziunii UE privind diplomația energetică.
În context, ministrul delegat Ana Birchall a evocat că „pentru România este
importantă crearea Uniunii Energetice în limitele și competențele prevăzute de Tratatele
europene. Este importantă respectarea dreptului de stabilire a mix-ului energetic
național, neutralitatea tehnologică și dreptul fundamental de acces la energie electrică a
tuturor membrilor UE, la prețuri stabile, accesibile și competitive”.
În intervenția sa, oficialul MAE a subliniat că dosarul Uniunii Energetice are o
relevanță deosebită și din punctul de vedere al procesului de pregătire a exercitării de
către România, în primul semestru al anului 2019, a Președinției Consiliului
UE. „Obținerea unei Președinții de succes constituie un obiectiv de interes național, fiind
necesar un efort convergent și o mobilizare pe multiple nivele de implicare a întregii
societăți, inclusiv a mediului academic, în ansamblu. În acest sens, energia este un
domeniu în care România beneficiază de un potențial semnificativ, țara noastră având o
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contribuție relevantă la creșterea securității energetice la nivel regional”, a conchis Ana
Birchall.
Sursa: http://www.mae.ro/node/40499
Preluări: http://revistablogurilor.ro/participarea-la-dezbaterea-cu-tema-securitateaenergetica-a-ue-participarea-romaniei-la-uniunea-energetica-organizata-de-institutuleuropean-din-romania/
http://www.anabirchall.ro/politic/participarea-la-dezbaterea-cu-tema-securitateaenergetica-a-ue-participarea-romaniei-la-uniunea-energetica-organizata-de-institutuleuropean-din-romania/
http://www.amosnews.ro/dezbatere-cu-tema-securitatea-energetica-ue-participarearomaniei-la-uniunea-energetica-2017-02-15

AGERPRESS
Birchall: România poate și trebuie să fie o voce importantă la nivel regional și al UE în privința
securității energetice
România poate și trebuie să fie o voce importantă la nivel regional, dar și la
nivelul întregii Uniuni Europene în ceea ce privește securitatea energetică, o temă
principală care va figura pe agenda președinției țării noastre la Consiliul UE în 2019, a
declarat ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ana Birchall.
"România poate și trebuie, din punctul meu de vedere, să fie acea voce
importantă, nu numai la nivel regional, dar și la nivelul Uniunii Europene în ceea ce
privește securitatea energetică, strategia energetică. Pentru România, sigur că aici vor fi
vocile tehnice, dar vă asigur că deja este cuprinsă în planul nostru de teme pe care le
avem în vedere pentru pregătirea președinției Consiliului UE, e deja cuprinsă în
ministrategia pe care noi am făcut-o. (...) Noi vrem să declanșăm această dezbatere,
sper eu în martie să reușim și, după aceea, dezbaterea mare, după care sectorial. Pentru
că putem să avem pe mandatul președinției noastre (la Consiliul UE — n.r.) o temă atât
de importantă. Avem și expertiză, dar și un cuvânt greu profesional de spus", a afirmat
Ana Birchall, prezentă la dezbaterea "Securitatea energetică a UE. Participarea României
la Uniunea Energetică", organizată de Institutul European din România.
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Sursa: http://www.agerpres.ro/politica/2017/02/15/birchall-romania-poate-si-trebuiesa-fie-o-voce-importanta-la-nivel-regional-si-al-ue-in-privinta-securitatii-energetice-1337-32
Preluări: https://www.romanialibera.ro/politica/institutii/birchall--romania-poate-fi-ovoce-importanta-la-nivelul-ue-in-privinta-securitatii-energetice-441062
http://www.ziare.com/bucuresti/stiri-actualitate/birchall-romania-poate-fi-o-voceimportanta-la-nivelul-ue-in-privinta-securitatii-energetice-6600175
http://www.ultimelestiri.com/birchall-romania-poate-fi-o-voce-importanta-la-nivelulue-in-privinta-securitatii-energetice-723350.html
http://www.chillpill.ro/birchall-romania-poate-si-trebuie-sa-fie-o-voce-importanta-lanivel-regional-si-al-ue-in-privinta-securitatii-energetice/
http://www.ziarelive.ro/stiri/birchall-romania-poate-fi-o-voce-importanta-la-nivelul-uein-privinta-securitatii-energetice.html

România a fost în această iarnă un factor de echilibru în toată regiunea, din punct de vedere
energetic (secretar de stat)
România a fost în această iarnă un factor de echilibru în toată regiunea, din
punct de vedere energetic, iar, la un moment dat, 12% din energia produsă în țară a
asigurat echilibrul pentru toate celelalte state din jurul nostru, a declarat, miercuri,
Corina Popescu, secretar de stat în Ministerul Energiei, în cadrul unei dezbateri pe tema
securității energetice a Uniunii Europene.
"România se află la granița Uniunii Europene, din perspectiva energiei. Aceasta
poate să însemne un avantaj, dar, în același timp, există și riscuri și vulnerabilități. Eu
consider că nu este necesar doar să identificăm acele riscuri și vulnerabilități, ci trebuie
să venim cu planuri de măsuri și cum să transformăm aceste riscuri și vulnerabilități în
avantaje pentru România", a spus Popescu.
Potrivit acesteia, la nivel european se discută în această perioadă un nou pachet
de reglementări, denumit Pachetul de iarnă.
"În Pachetul de iarnă, conceptul se schimbă. Nu mai vorbim, ca în Pachetul III, de
o piață unică energetică, ci vorbim despre regionalizare, de piețe regionale, de coduri de
rețele. Vorbim despre o regionalizare inclusiv a cadrului de reglementare secundar", a
susținut oficialul ministerial.
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Sursa:
https://www.agerpres.ro/economie/2017/02/15/romania-a-fost-in-aceastaiarna-un-factor-de-echilibru-in-toata-regiunea-din-punct-de-vedere-energetic-secretarde-stat--12-42-21
Mihnea Constantinescu: Este nevoie de finalizarea rapidă a Strategiei Energetice Naționale
Diplomația energetică depinde, în primul rând, de credibilitatea internă a acestui
sector, a declarat miercuri ambasadorul Mihnea Constantinescu, coordonator cu
însărcinări speciale pentru securitate energetică la Ministerul Afacerilor Externe, care a
pledat pentru finalizarea rapidă de către țara noastră a Strategiei Energetice Naționale.
"Diplomația energetică nu este salonul de cosmetică al energeticii românești, ci
este, fără îndoială, un instrument prin care obiectivele strategice pe care ni le propunem
în plan intern în ceea ce privește sustenabilitatea sectorului românesc pot fi mai bine
promovate și armonizate cu obiectivele pieței UE. Cred că este esențial din această
perspectivă să spunem că diplomația energetică depinde, în primul rând, de
credibilitatea internă a sectorului energetic", a afirmat Constantinescu, la dezbaterea
"Securitatea energetică a UE. Participarea României la Uniunea Energetică", organizată
de Institutul European din România.
Potrivit lui Constantinescu, credibilitatea internă a sectorului energetic se
fundamentează pe cel puțin trei piloni.
Sursa:
http://www.agerpres.ro/politica/2017/02/15/mihnea-constantinescu-estenevoie-de-finalizarea-rapida-a-strategiei-energetice-nationale-15-27-25

BURSA
MINISTRUL DELEGAT ANA BIRCHALL
"România trebuie să fie o voce importantă la nivel regional în privinţa securităţii
energetice"
România poate şi trebuie să fie o voce importantă la nivel regional, dar şi la
nivelul întregii Uniuni Europene, în ceea ce priveşte securitatea energetică, afirmă
ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ana Birchall, adăugând că aceasta este o
temă principală care va figura pe agenda preşedinţiei ţării noastre a Consiliului UE, în
2019.
Prezentă ieri la dezbaterea cu tema "Securitatea energetică a UE. Participarea
României la Uniunea Energetică", Ana Birchall a spus: "România poate şi trebuie, din
punctul meu de vedere, să fie acea voce importantă, nu numai la nivel regional, dar şi la
nivelul Uniunii Europene în ceea ce priveşte securitatea energetică, strategia energetică.
(...) Noi vrem să declanşăm această dezbatere, sper să reuşim în luna martie. Putem să
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avem pe mandatul preşedinţiei noastre a Consiliului UE o temă atât de importantă.
Avem şi expertiză, dar şi un cuvânt greu profesional de spus".
Sursa:
http://www.bursa.ro/ministrul-delegat-ana-birchall-romania-trebuie-sa-fie-ovoce-importanta-la-nivel-regional-in-priv...&s=politica&articol=317234.html

ACTMEDIA
EIR Debate: Energy security of the EU. Romania's participation in the Energy Union
The European Institute of Romania (EIR) organized on 15 February 2017 a debate
on Energy security of the EU. Romania's participation in the Energy Union.
The debate was occasioned by the presentation of the research results of the
study The energy diplomacy of the European Union and the potential of developing
new infrastructure projects. Romania`s participation in the Energy Union, conducted
within the project Strategy and Policy Studies (SPOS) 2016, coordinated by the EIR.
The event was attended by representatives of the Romanian Government,
members of the research team, experts in European affairs, economy, energy policy and
security, environment, and representatives of academic and research institutions, media
etc.
According to the Minister-delegate for European Affairs, Ana Birchall, Romania
can and should be an important voice on the regional level, but also on the level of the
whole European Union in what regards energy security, a main theme that will figure on
the agenda of our country's Presidency of the Council of the EU in 2019.
"Romania can and should be, from my point of view, that important voice, not
only on the regional level, but also on the level of the whole European Union in what
regards energy security, energy strategy. For Romania, surely here will be technical
voices speaking up, but I assure you that it is already comprised in our plan of subjects
we have in sight for preparing the Presidency of the Council of the EU, it is already
comprised in the short strategy which we already drafted. (...) We want to launch this
debate, I hope by March to succeed and, after that, the big debate, after which the
sectorial one. As we can have on the mandate of our Presidency (of the Council of the
EU - e.n.) a subject so important. We have expertise, but also professional effectiveness",
Ana Birchall stated, attending the debate "Energy security of the EU. Romania's
participation to the Energy Union", organized by the European Institute of Romania.
She added that for Romania the setting up of the Energy Union is important "in
the limits and competencies provided by the European treaties."
"It is important to respect the right of establishing the national energy mix and
technological neutrality and the fundamental right of access to energy of all the EU
members at the table, accessible and competitive prices. Likewise, establishing realistic
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objectives and deadlines in the process of energy transition for setting an internal energy
market. Here we should ensure that the transition will be accomplished through a crosssectorial approach, in order to avoid the possible negative effects over other areas,
mainly over the competitiveness of the national economy", the Minister-delegate for
European Affairs explained.
According to her, the agenda of the Energy Union has a significant relevance and
in accordance with the preparing process of Romania's exercise, in the first semester of
2019, Presidency of the Council of the EU.
"Obtaining a successful Presidency represents an objective of national interest, a
convergent effort and mobilization on multiple levels of the whole society being
necessary, including the academic environment, on the whole", she said.
The debate took place on the occasion of presenting the results of the research
conducted within the study "Energy diplomacy of the European Union and the potential
development of new infrastructure projects. Romania's participation at the Energy
Union", project coordinated by Sorin Ionita, head of the Expert Forum, and experts in
drafting Ana Otilia Nutu, analyst of public politics, and Valentina Ivan, co-author of the
study, head of the Energy Investment Policy.
The EIR’s Strategy and Policy Studies project (SPOS) aims at providing elements
for Romania’s policy making and post-accession position regarding the European
integration. In 2016, this project delivered four studies that addressed various thematic
areas relevant to the evolution of Romania in the European context. Research has sought
to supply fundamental elements of policies in areas such as energy diplomacy of the
European Union and Romania's participation in the Energy Union; the relationship
between migration and labour market in Romania; the future strategic partnership
between Romania and the United States in the context of TTIP; the prospects for
Romania’s accession to the euro area.
Sursa: http://actmedia.eu/daily/eir-debate-energy-security-of-the-eu.-romania-sparticipation-in-the-energy-union/68123
Mihnea Constantinescu: it is necessary to finalise the national energy strategy
The energy diplomacy depends, firstly, on the domestic credibility of the sector,
stated on Wednesday ambassador Mihnea Constantinescu, coordinator with special
tasks for the energy security at the ministry for foreign affairs, who pleaded for the fast
finalisation of the national energy strategy.
‘The energy diplomacy is not the beauty salon of the Romanian energy, it is an
instrument through which the strategic objectives which we propose on the domestic
level as regards the sustainability of the Romanian sector can be better promoted and
harmonised with the objectives of the EU market. I think it is essential from this point of
view to say that the energy diplomacy depends, firstly, on the domestic credibility of the
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energy sector’ stated Constantinescu at the debate’ Energy security of the EU.Romania’s
participation to the Energy Union’ organised by the European Institute in Romania (…).
Sursa: http://actmedia.eu/energy-and-environment/mihnea-constantinescu-it-isnecessary-to-finalise-the-national-energy-strategy/68126

Romania was this winter a factor of balance in the whole region from the point of
view of energy (state secretary)
This winter, Romania was a factor of balance in the whole region, from the point
of view of energy and at a certain moment, 12% of the energy produced in the country
assured the balance for all the other states around us, stated on Wednesday Corina
Popescu state secretary in the ministry of energy, in a debate on the issue of energy
security of the European Union.
‘Romania is at the border of the European Union, from the perspective of
energy. This can mean an advantage but, at the same time, there are risks and
vulnerabilities. I consider it is not necessary just to identify these risks and vulnerabilities
but to come with plans of measures and how to transform these risks and vulnerabilities
in advantages for Romania’ Popescu said.
According to her, at the European level there are discussions about a new
package of regulations, called the Winter package (…).
Sursa: http://actmedia.eu/energy-and-environment/romania-was-this-winter-a-factorof-balance-in-the-whole-region-from-the-point-of-view-of-energy-statesecretary/68127

ANRE's Havrilet: Gas prices might grow up by 10 percent on 1 April
Natural gas prices might increase by up to 10 percent starting with 1 April, after
liberalising the domestic market's gas prices, Chairman of the National Energy
Regulation Authority (ANRE) Niculae Havrilet said on Wednesday.
"We'll have a price modification in the natural gas sector from 1 April. We'll also
have finalised market regularisation for natural gas and a possibility exists that we have
an upward adjustment in the gas prices, but not of 10 percent. We believe it will be an
increase of a few percentages, up to 10 percent," said Havrilet.
Just two days ago, Managing Director of E.ON Romania Frank Hajdinjak told
AGERPRES that the household gas prices might grow by over 10 percent from 1 April.
Sursa: http://actmedia.eu/energy-and-environment/anre-s-havrilet-gas-pricesmight-grow-up-by-10-percent-on-1-april/68131
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Black Sea Oil & Gas will kick off Romania's Black Sea natural gas production in mid2018
Black Sea Oil & Gas will kick off Romania's Black Sea natural gas production in
mid-2018, when Romania is expected to become a natural gas exporter as well,
Chairman of Romania's National Energy Regulatory Authority (ANRE) Niculae Havrilet
said Wednesday.
"Starting next year, a new important natural gas sources of 4 billion cubic metres
a year will be commissioned, namely the natural gas discovered in the Black Sea. Local
operators and investors have shown us that next July 1 a new structure will be
commissioned. From that moment on, Romania virtually becomes an exporter, because
the new structure will generate a surplus that exceeds normal demand in Romania," said
Havrilet.
Sursa: http://actmedia.eu/energy-and-environment/black-sea-oil-gas-will-kick-offromania-s-black-sea-natural-gas-production-in-mid-2018/68132

ÎNREGISTRARE VIDEO
Dezbatere organizată de IER cu tema „Securitatea energetică a UE. Participarea
României la Uniunea Energetică”
https://www.privesc.eu/Arhiva/73457/Dezbatere-organizata-de-IER-cu-tema--Securitatea-energetica-a-UE--Participarea-Romaniei-la-Uniunea-EnergeticaPreluări: http://www.25.md/stire-privesc-dezbatere-organizata-de-ier-cu-temasecuritatea-energetica-a-ue-participarea-romaniei-la-uniunea-energetica
http://www.stirinonstop.md/search/index.html
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