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O dezbatere care pune faţă în faţă experţi români şi străini, membri ai Parlamentului naţional şi ai 
Parlamentului European, reprezentanţi ai Comisiei Europene,reprezentanţi ai autorităţilor publice cu 
responsabilităţi în sector, ai mediului academic şi ai companiilor şi asociaţiilor de profil. 

Dorim să integrăm opinii şi idei astfel încât actorii politici dar şi mediul de afaceri să obţină informaţii 
utile pentru luarea deciziilor.

Scopul participării unor membrii ai Parlamentului European şi ai Comisiei Europene este de a obţine 
un feedback direct de la nivel naţional la nivel european şi invers.

Obiectivul principal este de a declanşa o discuţie fructuoasă între toate părţile interesate, despre 
sursele de energie regenerabilă şi eficienţa energetică în România,  politici pentru implementare şi 
perspective în România dar şi la nivel European, planuri şi politici naţionale de acţiune, implementarea 
directivei privind eficienţa energetică, politici de bună practică, toate acestea în contextul oportunităţilor 
şi provocărilor noii Uniuni Energetice Europene.

Dorim să creăm o atmosferă confidenţială pentru a permite discuţii deschise într-un mediu de 
încredere.



A debate that brings together Romanian and foreign experts, MEPs and National Parliament 
Members, members of European Commission, Government Representatives, Industry, NGOs, Scientists 
and other stakeholders.

We want to integrate different ideas and help the politicians and business environment to get useful 
information in order to take good decisions.

Members of the European Parliament and the European Commission will also be invited to join the 
workshops in order to get direct feedback from the national level back to the European level.

The main objective is to trigger a fruitful discussion among all stakeholders involved, about the RES 
and Energy Efficiency Directives, the actual state of implementation and good practice policies, the 
national renewable energy action plans and policies, considering the opportunities and challenges of 
the new European Energy Union.

A confidential atmosphere will be created in order to enable open discussions in a trustful 
environment.



Bucureşti
Senat - Sala Avram Iancu 

23 iunie 2015

08.00 - 09.00  • Înregistrare participanţi
09.00 - 10.45 Dezbateri • Prezidează: Jan Geiss, Secretar General  EUFORES

 ` Discurs de deschidere şi bun venit • Senator Florin Constantinescu, Membru al Biroului Permanent, Senatul 
României

 ` “Probleme curente discutate în Parlamentul European” • Claude Turmes, Presedinte EUFORES, MEP

 ` “Provocările apărute pe drumul spre o economie cu emisii scăzute de carbon şi eficienţa energetică în 
România” • Iulian Iancu, Deputat, Preşedintele Comisiei pentru Industrie şi Servicii a Camerei Deputaţilor

 ` “Modernizarea politicilor pentru implementarea energiei regenerabile şi a eficienţei energetice în România” 
• Andrei Dominic Gerea, Ministrul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi a Mediului de Afaceri

 ` “Politicile pentru energie regenerabilă şi eficienţă energetică în Uniunea Europeană – prima etapă 2020, 
după care urmează prospectarea pe viitor” • Paul Hodson,  Şeful Departamentului Eficienţă Energetică şi 
Energie DG - Comisia Europeana

  
 ` “Perspectiva Eficienţei energetice în România” • Emil Calotă, Vicepreşedinte, Autoritatea Naţională pentru  

Reglementare în Energie

Sesiune de întrebări şi răspunsuri

10.45 - 11.15 • Pauză

11.15 - 13.00 • Continuarea Dezbaterilor

 ` “Eficienţa energetică necesită o conducere politică determinată” • Reprezentant Energy Efficiency Watch 3 
(tbd)

 ` “Surse de energie regenerabilă în România – evaluare cantitativă şi concluzii referitoare la politicile  
necesare până în 2020 şi după” • Gustav Resch, Reprezentant Energy Economics Group

Panel discussion:

 ` “Cum arată viitorul energiei sustenabile în România” •  
Prezidează : Claude Turmes, Preşedinte EUFORES, MEP
Damian Drăghici, MEP
Paul Hodson, Şeful departamentului Eficienţă Energetică şi Energie DG, Comisia Europeană 
Ciprian Glodeanu, Preşedinte, Asociaţia Română a Industriei Fotovoltaice
Reprezentant al eficienţei energetice industriale; Emil Calotă, vicepreşedinte ANRE
Reprezentant ONG Marina Barbălată, Director Executiv Greenpeace România(tbd)

Discuţii libere: Schimb de păreri şi discuţii între participanţi

P R O G R A M

The sole responsibility for the content of this event lies with the 
authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European 
Union. The European Commission is not responsible for any use that 
may be made of the information contained therein.

Co-funded by the Intelligent Energy Europe
Programme of the European Union



Senate, Bucharest
“Avram Iancu” Hall 

June 23, 2015

8.00 - 9.00 a.m. • Registration
9.00 - 10.45 a.m. Introduction and Policy Makers’ Round • Chair: Jan Geiss, EUFORES Secretary General

 ` Welcome and opening speech • Florin Constantinescu, Member of the Standing Bureau, Senate of Romania

 ` “Current issues discussed in the European Parliament“ • Claude Turmes, EUFORES President, Member of 
the European Parliament

 ` “Challenges on the way towards a low carbon and energy efficient economy in Romania“ • Iulian Iancu, 
Deputy, Chairman of the Committee for Industries and Services of the Chamber of Deputies

 ` “Update on the implementation of renewable energy and energy efficiency policies in Romania” • Andrei 
Dominic Gerea, Minister for Energy, Small and Medium Enterprises and Business Environment

 ` “Renewable energy and energy efficiency policies in the European Union – will we deliver for 2020 and 
prospects beyond?” • Paul Hodson, Head of Unit Energy Efficiency, DG Energy, European Commission

 ` “The energy efficiency outlook of Romania” • Emil Calota, Vice-President of National Authority of Energy 
Regulation

Questions & Answers 

10.45 - 11.15 a.m. • Coffee break

11.15 a.m. - 1.00 p.m. • Input speeches

 ` “Energy efficiency needs strong political leadership” • EEW3 representative (tbd)

 ` “Renewable energy sources in Romania – a quantitative assessment and policy conclusions towards and 
beyond 2020” • Gustav Resch, EEG

Panel discussion: 

 ` “What does the Romanian sustainable energy future look like?” • 
Chair: Claude Turmes, EUFORES President, MEP
Damian Draghici, MEP
Paul Hodson, Head of Unit Energy Efficiency, DG Energy, European Commission
Ciprian Glodeanu, President, Romanian Photovoltaic Industry Association (tbc)
Energy efficiency industry representative (or Emil Calota, VP of National Authority for Energy Regulation)  
NGO representative (Marina Barbalata, Executive Director of Greenpeace Romania, tbc)

Open discussion: Exchange of views and discussion among participants

P R O G R A M M E

The sole responsibility for the content of this event lies with the 
authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European 
Union. The European Commission is not responsible for any use that 
may be made of the information contained therein.

Co-funded by the Intelligent Energy Europe
Programme of the European Union
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