
Opinii post-eveniment: „Am avut ocazia sa particip la o dezbatere 

intre oameni carora le pasa” 
 

Conferinta din 18 februarie, organizata de PSPR, s-a bucurat de opinii favorabile din partea 

participantilor. Redam mai jos o parte dintre acestea: 

 

“Evenimentul a fost deosebit de interesant si sper ca reglementarile in domeniul biomasei se vor 

dezvolta in deplin acord cu cerintele privind protectia mediului” - Dumitra Mereuta, Consilier 

personal, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor 

 

“Ma bucur ca am avut ocazia sa particip la o dezbatere intre oameni carora le pasa. Apreciez 

preocuparea si rezultatele d-voastra si cred ca doar o astfel de abordare poate schimba ceva. Va urez 

succes si va promit sa ma instruiesc in zona aceasta de valorificare a resurselor regenerabile cu atat 

mai mult cu cat sunt convinsa ca doar asa putem sustine viitorul si dezvoltarea.” - Diana Tenea, 

Director General Directia Generala Dezvoltare Regionala si Infrastructura, Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si Administratie Publice 

 

“A fost un eveniment foarte interesant si bine organizat, felicitari ! Si noi multumim ca ne-ati invitat si 

speram sa continuam colaborarea cu dvs.” - Dana Ionescu, BERD Romania 

 

“Va multumesc si eu pentru toate eforturile depuse pentru sprijinirea productiei de biomasa si a 

solutiilor inovative de incalzire” - Andrei Apetrei, membru PSPR 

 

“Evenimentul a fost, realmente, foarte interesant si a clarificat situatia existenta, precum si ceea ce se 

prefigureaza - mai de voie, mai de nevoie... Felicitari si pentru organizare! Ca intotdeauna, la 

inaltime.” - Catalina Marinas, membru PSPR 

 

“Va felicitam pentru organizare si va multumim la randul nostru pentru invitatie! Urmare a 

evenimentului la care am participat in data de 18.02.2016, doresc sa va transmit, de asemenea, ca 

apreciem eforturile si demersurile pe care le efectuati pentru a reprezenta cat mai bine interesele 

noastre, ale celor care suntem direct implicati in domeniul culturilor energetice si implicit a 

producatorilor si procesatorilor de biomasa, in special din culturi energetice. Organizatia noastra nu 

este una foarte mare, insa reuneste atat cultivatori de salcie energetica cat si procesatori de peleti sau 

prestatori de servicii in acest domeniu. Ne bucuram pe aceasta cale sa fim aproape si sa putem 

colabora pe termen lung pentru solutionarea problemelor existente de multa vreme in acest domeniu. 

Este foarte adevarat ca demersurile noastre impreuna sunt mult mai eficiente si eficace decat daca nu 

ne-am apropia si solidariza, drept pentru care va vom transmite la randul nostru diverse probleme cu 

care ne confruntam in practica (...).” - Cornelia Mos , Vicepresedinte Asociatia Cultivatorilor de 

Salcie Energetica 

 

“Multumesc pentru eveniment! Dupa parerea mea a fost reusita. Asta putem face, de a ne aduna 

puterile si sa ne spunem ofurile la cati mai multi si de cat mai multe ori.” - Benko Sándor, Director 

General, KWG Salcie Energetica 

 

“Va multumesc pentru invitatia primita si va felicit pentru organizarea realizata. Va pot mentiona ca, 

referitor la scuzele dvs., pentru ca s-a decalat prima parte cu o ora, atat eu cat si cei din jur nu am 

simtit asta, deoarece subiectele si discutiile au fost interesante si antrenante; 

In ceea ce priveste prezentarile, inca o data multumiri si, vorba romanului, “gand la gand cu 

bucurie”. Pentru mine personal, suplimentul primit - Capitalul privat romanesc - a fost un alt motiv 

de multumire catre dvs. si bucurie pentru mine (va aminteam aceasta in calitatea de cercetator si 

responsabil de bloc in macromodelul Dobrescu la Comisia Nationala de Prognoza si participant ca 

expert in modelare la Banca Mondiala, in proiectul Climate Change al Ministerului Mediului, finantat 

de BM). 

In fine, legat de bioresurse, biomasa, ANRE si legea asteptata, intr-adevar trebuie o corelare corecta, 



bazata pe o modelare si strategie pe date reale si pe o viziune strategica pe termen lung. As reaminti 

de strategia Academiei Romane care, in tema 3, puncteaza cateva probleme sensibile 

(http://www.acad.ro/bdar/strategiaAR/doc11/Strategia.pdf) si la care urmeaza sa fie publicata si faza 

ulterioara (aici insa am participat la alte doua teme).” - Dr.ing. Viorel Gaftea, Secretar Stiintific, 

Sectia Stiinta si tehnologia informatiei, Academia Romana 

 

“Va multumesc mult pentru posbilitatea de a participa si de a cunoaste  sau revedea   oameni de 

calitate. Asa cum am discutat , stam aproape!” - Emeric Torkos, Addinol Lubricants Romania 


