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Deteriorarea vizibilă a securității în regiune după anexarea Crimeii şi începerea 
conflictului în Estul Ucrainei a afectat stabilitatea în zonă, fapt ce poate influența 
volumul investițiilor, inclusiv în domeniul energetic. În comparație cu majoritatea 
vecinilor săi din Europa Centrală și de Sud Est, România se găsește astăzi într-o poziție 
relative avantajoasă în ceea ce privește securitatea energetică. Nivelul scăzut al 
importurilor precum și schimbările structurale ale economiei românești au dus la 
restrângerea semnificativă a sectoarelor industriale mari consumatoare de energie și au 
ajutat România să treacă cu bine peste crizele energetice recurente din această parte a 
Europei.  
 
Cu toate acestea în viitorul apropriat, România va avea de făcut fata unor provocări 
considerabile ale sectorului sau energetic care are nevoie de investiții masive și 
modernizare tehnologică într-un cadru național coerent. Având în vedere inerția mare 
investițională din industria energetică, România va fi nevoită să ia decizii importante 
într-un termen scurt pentru a tine pasul cu dinamica dezvoltărilor din piețele de 
energie mondiale, inovațiile tehnologice ale sectorului, opțiunile și politice europene și 
nevoile specifice de dezvoltare ale țării. 
 
România are cea de a doua piață de gaz natural ca mărime din Europa Centrala și de Est. 
Istoric, a fost prima țara din regiune care a folosit gazul natural în scopuri industriale. În 
anii ’80, ca urmare a politicilor centralizate de eliminare a importurilor, producția, 
transportul și distribuția gazului natural a atins niveluri record. Exploatarea intensivă a 
resurselor domestice a condus în timp la epuizarea prematură a rezervelor cunoscute și 
la un declin de producție. Dezvoltarea unor surse noi de producție reprezintă un 
imperativ economic și de securitate energetică.  
 
Rolul acestei dezbateri propuse de New Strategy Center este să realizeze o radiografie a 
modului în care situația de securitate din regiune influențează securitatea energetică și 
volumul investițiilor, a felului în care autoritățile responsabile acționează pentru a 
păstra investițiile străine din energie sau chiar pentru a crește nivelul acestora. Dorim să 
evaluăm interdependențele dintre securitatea energetică și noi investiții în sectorul 
energetic și să discutăm ce poate România să facă în următorii ani pentru a menține atât 
securitatea energetică cât și pentru a atrage noi proiecte necesare pentru creșterea și 
dezvoltarea economică a țării. 


