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1.Introducere
Ministerul Energiei va finaliza în această toamnă Strategia Energetică a
României, valabilă pentru 2016-2030, cu perspectiva anului 2050, însă capitolele
documentului vor fi lansate în dezbatere publică pe parcurs ce sunt redactate, a declarat
luni 22 Februarie 2016, ministrul de resort, Victor Grigorescu.
"Strategia o face Ministerul Energiei, este o strategie a României. (...) Avem
câteva sute de specialişti care, într-un fel sau într-altul, sunt în dialog cu noi pe
marginea Strategiei Energetice. Îmi este de fiecare dată dificil să alcătuim un grup de
lucru, pentru că de fiecare dată vom lăsa pe cineva în afara lui din motive strict
obiective, de spaţiu, de lipsă de eficienţă a dialogului, efectiv este foarte complicat.
Dar vă asigur că, pentru fiecare om sau companie care doreşte să participe la acest
exerciţiu important, va exista o modalitate în care poate să contribuie", afirma
ministrul Victor Grigorescu, la ZF Power Summit, 22 Februarie 2016.
1.1 Aspecte de cadru general. În cadrul etapei de analiză calitativă a procesului
de realizare a Strategiei Energetice a României 2016-2030, conform datelor publicate,
în data de 11 martie a.c., s-a desfăşurat sesiunea de lucru Petrol şi Gaze Naturale. La
dezbatere au participat experţi din domeniul energetic român, mediul guvernamental,
mediul academic, companii şi autorităţi de reglementare, ale căror idei, opinii, sfaturi
sunt aşteptate să aducă plus valoare etapei de analiză calitativă din cadrul Strategiei
Energetice a României 2016-2030. Minuta acestei întâlniri se regăsește pe Internet.
Este util să fie analizată.
În 20 Iulie 2016, pe platforma Contributors.ro apare un articol critic referitor
la Strategia Energetică a României 2016-2030 scris de cunoscutul economist Răzvan
Orășanu, fost consilier al Prim Ministrului în 2004-2008. În data de 25 Iulie 2016 pe
aceiaș platformă apare Nota de răspuns a Conf. Univ.Dr. în filozofie Radu Dudău,
coordonator al proiectului strategiei energetice.Ambele puncte de vedere se regăsesc
pe Internet. Merită a fi analizate.
Aici din prezentarea conf.univ. Radu Dudău, reținem următoarele idei cadru
care vin să explice modul de lucru la această strategie și ce mai este de făcut pentru
definitivarea acestui proiect (cu sublinierele noastre):

Pentru textul integral al documentului va rugam sa trimiteti o solicitare la e-mail:
office@uniromsider.ro
cu subiectul: text integral.

