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Bună dimineaţa doamnelor şi domnilor, 

Stimate domnule ministru, stimaţi participanţi la acest eveniment cu expunere internaţională, 

 

Mă simt cu adevărat onorat să particip la această dezbatere, alături de un număr atât de 

mare de distinși participanți. Avem astăzi o adevărată ocazie să discutăm despre problemele 

noastre comune.  Dar această discuție este cu atât mai relevantă pentru mine, ca 

reprezentant al Ambasadei Britanice, datorită legăturii pe care România o are cu Marea 

Britanie în domeniul energiei. 

 

În primul rând, trebuie schițată problema cu care ne confruntăm. 

 

Una dintre prioritățile de bază ale fiecărui guvern este garantarea electricității în fiecare 

casă. Este la fel de important precum apărarea granițelor naţionale, însă contextul actual 

îngreunează acest lucru pentru că cererea de energie la nivel global este în continuă 

creștere. 

 

Diversificarea surselor noastre de energie a devenit  un subiect de securitate strategică. În 

acelaşi timp, ne asumăm obiective ambițioase legate de combaterea schimbărilor climatice. 

Şi ca tabloul să fie complet,  în contextul unei economii turbulente, a fi competitiv  rămâne o 

provocare fundamentală. 

 

i) Schimbarea ca mentalitate 

 

Dar suntem pregătiți să facem față acestei provocări? Există un stereotip despre britanci, că 

suntem conservatori și nu întâmpinăm inovaţia cu brațele deschise. Există și o glumă  pe 

seama noastră: 

- De câți englezi e nevoie pentru a schimba un bec ? 

- Să schimbăm ?! Ce vrei să spui cu asta ? E un bec foarte bun, îl avem de o mie de 

ani și încă merge. 

 

Ca la mai toate stereotipurile, poată că există  puțin adevăr. Dar cred că atunci când vine 

vorba de probleme serioase noi, britanicii, căutăm  perspective noi şi  vrem să ne actualizăm 

atât abordarea, cât și parteneriatele. 

 



 

 

ii) Dialogul bilateral pe energie 

 

Cooperarea noastră din ce în ce mai strânsă cu România este un exemplu clar în acest 

sens. Noi am găsit aici un partener adevărat. Deși între ţările noastre stă un întreg continent, 

ne regăsim pe aceleași coordonate în multe chestiuni pe tema energiei și a reducerii 

emisiilor de dioxid de carbon. Tocmai din acest motiv am lansat la Londra, la începutul 

acestui an, Dialogul Bilateral pe Energie. 

 

Este vorba de un dialog firesc. Ne confruntăm cu aceleași probleme provenite dintr-un mix 

energetic asemănător, care reunește dezvoltarea surselor nucleare de energie, exploatarea 

rezervelor de petrol și gaz natural și un potențial semnificativ pentru resurse regenerabile de 

energie.  

 

Țările noastre  şi-au propus o creștere sustenabilă prin reducerea emisiilor de dioxid de 

carbon și prin implementarea  unei agende mai ambițioase de combatere a schimbărilor 

climatice.   

 

Marea Britanie investește în energie regenerabilă; România, într-o manieră impresionantă, a 

atins déjà cotele propuse de energie din surse regenerabile pentru 2020.  

 

Există un potențial important pentru exploatarea gazelor de șist atât în România cât și în 

Marea Britanie. Am apreciat susţinerea arătată de Prim-Ministrul Victor Ponta ieri faţă de 

utilizarea gazelor de şist ca sursă alternativă de energie. În plus, trebuie să depășim 

aceleași obstacole legislative și de percepție publică legate de subiect. Doar lucrând 

împreună putem să înţelegem mai bine cum să beneficiem de această oportunitate, care nu 

este doar în interesul Marii Britanii și României, ci și în al Europei.  

 

De asemenea, țările noastre şi-au propus investiții în energie nucleară și fac schimb de idei 

despre  posibilităţi de finanțare în acest sens.  

 

iii) România și Marea Britanie - oportunități de business 

 

De asemenea, relația comercială dintre țările noastre se înscrie pe un trend ascendent. 

Companii de stat ca Romgaz și Nuclearelectrica au fost listate cu succes pe Bursa din 

Londra, iar Electrica urmează şi ea să fie  listată în curând. 

 

 



 

 

Totodată, am remarcat succese importante în parteneriate de afaceri dintre firme  britanice 

şi româneşti. De exemplu, companii britanice precum Amec, Nuvia și National Nuclear 

Laboratory au contribuit la iniţiativele de resuscitare a energiei nucleare, atât în Marea 

Britanie, cât și în România. La fel, Petrofac și Zeta Petroleum sunt implicate în investiţii  

importante din România în domeniul exploatării de petrol și gaze, iar compania Ener-G 

promovează folosirea unei resurse mai puţin folosite, deşeurile, pentru generarea energiei 

electrice. 

 

Putem obține rezultate chiar mai bune dacă lucrăm la un nivel european pentru a ne crește 

competitivitatea și pentru a asigura că Europa va avea la dispoziție energie pe măsura 

nevoilor ei. Marea Britanie a salutat Strategia Europeană pe Securitate Energetică recent 

publicată de Comisia Europeană, document ce trasează un număr de opțiuni pentru a 

asigura securitatea aprovizionării cu resurse energetice.  

 

Noi vedem mai multe moduri de a realiza aceste obiective. Ajutoarele de stat trebuie să 

faciliteze proiecte care sunt esențiale pentru asigurarea rezervelor de energie de care are 

nevoie Uniunea Europeană. Împreună cu partenerii noștri europeni, trebuie să accelerăm 

eforturile de a implementa Piața Unică de Energie.  Este important să investim în 

infrastructura care va îmbunătăți securitatea energetică din UE. Aceste abordări vor face 

bătrânul continent mai eficient și mai capabil să facă față șocurilor unui context global 

turbulent. 

 

iv) Diversificarea surselor de energie 

 

Am menționat mai devreme că diversificarea aprovizionării noastre cu energie a devenit o 

chestiune de securitate strategică. În acest sens, va fi nevoie de o cooperare strânsă cu 

partenerii noștri europeni pentru a garanta că ne vom folosi la maximum puterea de 

cumpărare când vine vorba de importuri de gaz natural. Dar trebuie să facem acest lucru 

fără să ne știrbim avantajul competitiv, evitând măsuri ca achiziționarea în comun de gaz 

natural.  Împreună, trebuie să ne orientăm spre rezerve de resurse din America de Nord, 

spre coridorul de sud, spre Norvegia și Africa de Nord. 

 

Atenția sporită acordată securității energetice nu înseamnă că am uitat de urgența 

combaterii încălzirii globale. Marea Britanie a fost dintotdeauna un susținător ambițios al 

inițiativelor pentru un acord global de reducere obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de 

seră. Obiectivul nostru nu este lipsit de provocări, dar credem cu tărie că, pe termen lung, 

aceste măsuri se justifică din punct de vedere economic. Studii recente arată că România 



 

 

chiar ar beneficia economic de pe urma unei ținte europene ambițioase de reducere a 

emisiilor de dioxid de carbon până în 2030. 

 

La final, noi credem că perspectivele pentru competiție și investiții în sectorul energetic din 

România sunt excelente. Prețuim dialogul pe care îl avem cu dumneavoastră și apreciem 

expertiza, efortul și flexibilitatea de a lua în considerare idei noi. Este important să fim 

inovatori, să investim, pentru a păstra “luminile aprinse” și pentru a avea în continuare 

economii competitive. 

 

Vă mulțumesc! 


