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PREFAȚĂ

De ce a doua ediție a Caietului Documentar Energia? 

Coordonatorii 

Caietului Documentar Energie a inaugurat seria Caietelor Documentare 
Club România. Față de momentul apariției sale în 2017, o serie de schimbări 
sau cristalizări s-au produs în plan global, regional şi local. Această viziu-
nea telescopică de la global la local reprezintă de altfel logica de bază a 
seriei Caietelor Documentare. Determinarea conceptelor şi instrumentelor 
centrale unui sector nu se poate face decât prin această analiză panoramică. 
Sectorul energetic a cunoscut aşadar în ultimii doi ani atât schimbări de pa-
radigmă la nivel global (izolaționismul marilor puteri), cât şi la nivel regional 
şi local (cadru de reglementare comun pentru energie şi mediu, modificarea 
comportamentului de consum sau inovații tehnologice). 

Există astfel, o serie de motivații pentru apariția celei de a doua ediții 
care o revizuieşte pe prima. 

1. Peisajului geopolitic internațional schimbat
Un argument central al primei ediții a fost reziliența oferită de interco-
nectare la nivelul Uniunii Europene şi integrarea Sistemului Ener-
getic Național în Uniunea Energetică. Este în continuare actual, dar 
trebuie contextualizat mai bine în raport cu schimbările produse la nivel 
internațional.

Căderea consensului multilateral internațional a readus în prim plan 
obiectivul strategic al autonomiei energetice. Desigur, acest deziderat 
nu poate fi aplicat oricărei țări, ci numai marilor puteri economice (cu resur-
se naturale şi piață de consum deopotrivă). Astfel, confruntarea dintre SUA, 
Rusia, China şi chiar Uniunea Europeană (în ansamblul ei) trebuie citită şi în 
cheia cursei către autonomie energetică. 
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SUA devine în 2020, pentru prima oară în istoria recentă, exportator net 
de energie1. Asta nu înseamnă că a devenit (sau poate deveni) autonomă sub 
forma consumului energetic exclusiv din surse proprii, ci înseamnă ca ba-
lanța dependenței externe a fost modificată astfel încât ponderea resurselor 
proprii să fie mult mai mare ca până acum. Factor determinant a fost politica 
de slabe angajamente de mediu a actualei administrații prezidențiale. Dinco-
lo de naționalismul economic american ce pare a fi fost croit special pentru 
sectorul energetic, există o dimensiune regională ce nu trebuie ignorată. În 
contextul Războaielor Comerciale ale SUA cu China (şi restul lumii), s-a men-
ținut integrarea economică în continentul Nord American – mărturie în acest 
sens stând noul acord comercial USMCA ce a înlocuit NAFTA. În mod similar, 
piața energetică din America de Nord tinde către o integrare profundă. Sub 
creşterea spectaculoasă a exploatărilor neconvenționale din Canada 
şi reforma profundă a sectorului energetic din Mexic, se poate intui o 
autonomie energetică regională a Americii de Nord în următorii ani – 
susținând astfel confruntarea geopolitică a SUA cu restul lumii. 

În acest context, este mai clar ca înainte de ce Europa trebuie să urmă-
rească cu determinare o politică proprie de securitate energetică. Aceasta 
însă este în cazul său dependentă de inovație tehnologică şi surse energe-
tice alternative. De altfel, după retragerea SUA din Acordul de la Paris, UE 
rămâne liderul mondial necontestabil în domeniul schimbărilor cli-
matice. Lumea întreagă este atentă la maniera în care Europa va reuşi să 
rezolve aparenta antiteză dintre securitatea energetică şi politica de mediu. 
Este cheia de boltă a unui statut de lider la nivel global pentru Europa. 

În plan regional, Europa are propriile sale provocări de asigurare a securi-
tății energetice în raport cu dependența istorică de sursele ruseşti, precum şi 
dezvoltarea susținută a unor noi domenii industriale ale sectorului energetic 
– a se vedea susținerea strategică a surselor regenerabile de către Germania. 
Pe măsură ce UE se îndreaptă spre țintele asumate pentru 2050, biogazul, 
biometan, hidrogenul şi metanul sintetic ar să înlocuiască gazele naturale.2 

În cazul țărilor lipsite de resurse energetice proprii extinse, integrarea 
regională şi diversificarea mix-ului energetic sunt cele mai clare opțiuni de a 
asigura reziliență strategică. UE produce aproximativ 5% din producția glo-

1  US Energy Information Administration (EIA) (2019) Annual Energy Outlook 2019 
with projections to 2050.

2  CEPS Research Report (2019) The Future of Gas in Europe.
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bală de energie, consumând în jur de 12 la sută3. În aceste condiții, spre de-
osebire de America sau China, diversificarea poate asigura securitatea 
energetică a Europei.

Ambiția Chinei în economia mondială se reflectă clar în sectorul ener-
getic. Nu este doar o piață uriaşă de producție şi consum, ci mult mai im-
portant: sursa noilor giganți industriali în tehnologie de ultimă generație, 
precum baterii cu capacitate de stocare mare. 

Strategia Chinei este de a domina piața globală prin vectori de 
inovație tehnologică. Nu întâmplător, cea mai mare companie producă-
toare de vehicule electrice nu este Tesla, ci companie chineză BYD. Desigur 
piața internă a Chinei ajută companiile proprii printr-un potențial de scalare 
greu de egalat. De aceea Tesla şi alte companii din vest trebuie să aibă o abor-
dare strategică în cucerirea cât mai multor piețe pentru a ajunge la un nivel 
similar de penetrare al pieței globale. 

2. Inițiative şi concepte noi din domeniu
Tranziția către o nouă paradigmă energetică necesită idei şi soluții inovative.  

La nivel mondial, sectorul energetic începe să se dezvolte din ce în 
ce mai mult pe inițiative inovative de scară mică (bottom-up), nu doar 
pe baza giganților publici şi privați de scară mare (top-down). 

Se dezvoltă în acest sens platforme menite să pună în legătură start-up-
uri internaționale în domeniul tranziției energetice cu actori cheie din sec-
torul energetic, inclusiv investitori, lideri industriali, mass-media şi guvern 
(ex: Start Up Energy Transition (SET), Climate Action, UK). Exploatând astfel 
rodul ideilor şi al inovației tehnologice, sectorul energetic devine o replică a 
revoluției IT&C din anii trecuți, cu aceeaşi fervoare, potențial de profitabili-
tate şi concentrare a capitalului uman de performanță. Elemente disruptive 
(constellation of disruptions) marchează intersecția dintre tehnologie şi acți-
unea actorilor publici şi privați. 

Finanțarea noilor inițiative este dificilă atâta timp cât statele rămân 
principalul investitor; estimări recente plasează nivelul investițiilor guver-
namentale în sectorul energetic undeva la 70% din totalul necesar pentru 
următorii ani4. 

Sursele de finanțare trebuie diversificate. O inițiativă interesantă 
în acest sens poate fi considerat fondul Breakthrough Energy Ventures Euro-

3  EU energy in figures: Statistical pocketbook 2018, European Union.
4  IEA (2019) World Energy Outlook 2018.
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pe co-finanțat de Comisia Europeană, Banca Europeană de Investiții (BEI) 
şi fondul de investiții condus de Bill Gates (Breakthrough Energy Ventures). 
Finanțarea privată nu este esențială numai pentru asigurarea resurselor ma-
teriale, ci pentru a imprima dinamica competițională pe o piață din ce în ce 
mai concurențială. Bazate pe exploatarea tradițională a resurselor energe-
tice, fondurile suverane de investiții (SWF) devin mari promotori ai 
noilor tehnologii şi inițiative în sectorul energetic. Garnitura de actori 
din piața energetică globală va fi dramatic schimbată în următoarele decade.  

În România se conturează o nouă generație de profesionişti în sectorul 
energetic implicați în inițiative antreprenoriale inovatoare. Această ediție 
găzduieşte contribuțiilor unora dintre reprezentanții programului Future 
Energy Leaders Romania dezvoltat sub egida World Energy Council� 

Valoarea acestor inițiative rezidă atât în capitalul ideilor generate, cât şi 
a capitalului uman format – persoane capabile să gestioneze o industrie ce 
intră într-o nouă paradigmă.

Miza în noua paradigmă energetică este de a accelera tranziți-
ei către o economie bazată pe energie curată şi reducerea impactul 
negativ pe care energia îl are asupra mediului. Spre deosebire de ener-
gia din combustibili fosili, care sunt o resursă limitată, prețul energiei din 
fotovoltaice a scăzut foarte mult în ultimii 10 ani, datorită utilizării din ce 
în ce mai extinse şi a evoluției tehnologiei. Energia din eolian este a doua la 
nivel global ca potențial de energie, după solar. La nivel european, în 2017, 
energia eoliană a reprezentat tehnologia cu cea mai mare extindere a capa-
cităților de instalare, iar din toate capacitățile noi instalate, peste 55% erau 
de energia eoliană.

Pentru a atinge obiectivele de mediu asumate, SUA pune pe masă Green 
New Deal5 – un plan de stânga (al Partidului Democrat) de a combate simultan 
inechitatea socială şi schimbările climatice, în timp ce în noua Comisie Euro-
peană vicepreşedintele Frans Timmermans schimbă portofoliul legat de statul 
de drept pe unul legat de angajamentele de mediu – European Green Deal6. 

Putem astfel observa cum politica pe două niveluri se restructurează cu 
aliați de ambele părți ale Atlanticului în favoarea investițiilor publice şi pri-
vate pentru susținerea tranziției către o energie verde.

5  US Congress (2019) RESOLUTION Recognizing the duty of the Federal Government 
to create a Green New Deal.

6  Paola Tamma, Kalina Oroschakoff & Eline Schaart (2019) Frans Timmermans’ big 
climate challenge. Politico. 
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Marea provocare pe care o avem în față însă nu este doar tranziția că-
tre surse verzi (nepoluante), ci sustenabilitatea asigurării necesarului 
energetic global7. 

Studii recente sugerează că problema sustenabilității este mult mai 
greu de rezolvat. Banca Mondială arată cum noile tehnologii eoliene şi 
solare vor pune o presiune uriaşă pe exploatarea minereurilor precum cu-
pru, fier, zinc, aluminiu, dar şi asupra metalelor rare precum iridium, litiu, 
cadmiu, zinc, titan, argint etc.8 Creşterea exploatării acestora urmează să 
fie exponențială, aducând după sine un alt timp de cursă pentru resurse 
(scramble for resources), precum şi noi probleme de mediu şi sociale aferente 
exploatărilor. 

În definitiv, trebuie accesată o tranziție mult mai mare decât cea 
tehnologică – o schimbare de atitudine şi comportament (mindset). 
Epoca consumerismului orb trebuie să apună pentru a asigura succesul tran-
ziției energetice. 

Grupul interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC) a reco-
mandat recent introducerea unor prevederi legislative pentru reglementarea 
ciclului de viață al produselor (e.g. eliminarea uzurii planificate9, promova-
rea transportului public, limitarea bunurilor de lux de consum mare).10  

Practic, singura soluție reală pentru atingerea obiectivelor de mediu este 
reducerea consumului de energie. În acest context, noțiunea de prosumator 
devine un concept cheie al noului lanț de producție şi consum energetic. 

3. Uniunea Energetică şi Schimbările Climatice 
Pilonii de bază ai Uniunii Energetice sunt: decarbonare, eficiență energetică, 
securitate energetică şi solidaritate, dezvoltarea pieței interne a energiei şi 
promovarea cercetării, inovării şi competitivității11.

Relația dintre politica energetică şi cea de mediu devina una 
esențială. Practic, cele două direcții de reglementare nu mai pot fi separate 
în noua paradigmă energetică. 

7  Jason Hickel (2019) The Limits of Clean Energy. Foreign Policy.
8  World Bank (2017) The Growing Role of Minerals and Metals for a Low Carbon Fu-

ture.
9  Glen Hendrix (2019) Climate Change Should Make Planned Obsolescence Obsolete, 

Medium. 
10  IPCC (2018) Global Warming of 1.5 ºC. Special Report. 
11  O strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în 

domeniul schimbărilor climatice [COM(2015) 80].
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Impactul politicii de mediu (climate action) a fost reprezentat în prima 
ediție prin angajamentele asumate la nivel european, dar în această ediție 
revizuită se reflectă evoluția în tandem pe care cele două politici o au astăzi 
atât la nivel european, cât şi (implicit) la nivelul statelor membre.

Unul dintre instrumentele cheie ale UE pentru asigurarea securi-
tății energetice este cadrul său de reglementare12. Planurile Naționale 
în domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice (National Energy and Climate 
Plans (NECPs)) au potențialul de a deveni cele mai puternice vehicule de con-
solidare a Uniunii Energetice. Ele sunt cheia sincronizării demersurilor de 
reformă a sistemului energetic, atât la nivel național (interinstituțional), cât 
şi la nivel european (între statele membre). După cum se reflectă în actuala 
ediție a Caietului Documentar Energie, România se luptă pentru definiti-
varea Planului Național Integrat în domeniul Energiei şi Schimbărilor Cli-
matice 2021-2030 (PNIESC) – un pas important în asigurarea obiectivelor 
Uniunii Energetice. 

Pentru statele vestice politica de mediu este prioritară, dar nu nea-
părat cea energetică, în timp ce pentru noile state membre situația este 
inversă.13 

Deşi s-au făcut progrese semnificative în ultimii ani, Europa Centrală 
şi de Est încă suferă de o deficiență a conectivității energetice – depinzând 
de gazul rusesc pentru a satisface cel puțin 75 la sută din necesarul de gaze; 
aproximativ 40% din importurile de gaz din UE provin de la Gazprom, un 
număr care ar putea creşte odată finalizate Nord Stream 2 şi TurkStream. 
De aceea, UE îşi propune să liberalizeze, să conecteze, şi să diversifice piața 
internă14. Această strategie va duce la consolidarea Uniunii Energetice şi la 
armonizarea capacităților energetice între statele membre. 

Directiva de gaz adoptată sub Preşedinția României la Consiliului Uniu-
nii Europene este aşadar o reflecție a potențialului de cooperare între statele 
membre şi de aliniere a intereselor specifice. Această reglementare va schim-
ba relația cu furnizorii din afara UE, impunând aplicarea aceloraşi condiții şi 
norme ca şi în interiorul pieței unice

12  Atlantic Council Global Energy Center (2019) European Energy Security and Trans-
atlantic Cooperation: A Current Assessment.

13  European Council on Foreign Relations (ECFR) Can Europe create strong energy and 
climate coalitions?, 1st of March 2019. 

14  Atlantic Council Global Energy Center (2019) European Energy Security and Trans-
atlantic Cooperation: A Current Assessment.



Energia. Concepte şi instrumente operaţionale / 23

4. Implicațiile noilor proiecte energetice româneşti, în condițiile 
fluctuației legislative
Securitatea energetică era privită până nu demult ca un capitol al securității 
naționale. Având în vedere volatilitatea peisajului geopolitic internațional 
precum şi impactul combinat al tranziției energetice şi megatendințelor din 
tehnologie, rezultatul este clar: securitatea energetică este securitate 
națională, fapt subliniat recent şi în declarația comună a preşedinților Ro-
mâniei şi Statelor Unite. 

Ce înseamnă pentru România acest lucru? 
În primul rând, este nevoie de definirea unui mix de energie adecvat care 

ține cont de potențialul dat de resursele naturale, viabilitatea proiectelor şi 
impactul asupra prețului final, compatibilitatea cu cerințele tranziției ener-
getice, disponibilitatea şi costul surselor de finanțare.

Este destul de evident că nu se poate atinge independența energetică 
dat fiind faptul că importăm 70% din necesarul de țiței, dar trebuie să evi-
tăm adâncirea acestei dependențe prin extinderea ei asupra gazelor naturale 
(având ca sursă Rusia sau alte surse noi care în scurt timp vor fi gata să intre 
pe piață). Lipsa unor proiecte mari de dezvoltare a resurselor de gaze natu-
rale ne va conduce direct către materializarea unui astfel de risc. 

Rolul regional pe care România îl poate juca ar putea compensa 
lipsa de independență energetică. Un rol regional are dubla funcție, stra-
tegică şi economică şi este strict legat de dezvoltarea la un nivel adecvat a 
infrastructurii interne şi conexiunilor cu țările din jur precum şi a piețelor de 
electricitate şi gaze naturale. Succesul materializării depinde însă şi de facto-
rul timp şi asistăm la o serie de acțiuni ale statelor vecine care indică foarte 
clar dorința de poziționare regională: Ungaria, printr-un operator pe piața 
de energie, a rezervat întreaga capacitate a BRUA pe termen lung (chiar dacă 
procesul de alocare a capacității gazoductului nu este finalizat în absența 
clarității asupra proiectelor din Marea Neagră, semnalul dat este cât se poate 
de clar), Bulgaria a primit finanțare europeană pentru studiul de fezabilitate 
pentru proiectul de a transforma statul vecin într-un hub regional.

Instrumentele care lipsesc de multa vreme pentru a pune în aplicare 
aceste principii sunt: 

(1) o Strategie energetică asumată la nivel politic şi al mediului 
de afaceri care să aibă în spate un plan de acțiune, matrice de res-
ponsabilități, analize de impact şi profitabilitate, disponibilitatea 
şi costul surselor de finanțare. România nu are strategie energetică, ci 
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doar o colecție de propuneri pe hârtie. Mai mult, ultimele propuneri aflate în 
spațiul public introduc ideea unor investiții care ar pune o presiune semnifi-
cativă asupra prețului final al energiei, crescând semnificativ ponderea celor 
care au nevoie de scheme suport (Cernavoda 3 şi 4 în combinație cu Tarnița 
Lăpuşteşti) sau ignoră cerințele date de tranziția energetică (Rovinari). 

(2) îmbunătățirea climatului investițional în domeniul energiei 
prin recalibrarea cadrului legislativ pe baza principiilor stabilității 
şi predictibilității precum şi îmbunătățirii funcționării piețelor şi 
protecției consumatorului vulnerabil. În ultimii 30 de ani, am asistat la 
o lipsa cronică a investițiilor în capacități noi de producție de energie - ex-
cepție făcând centrala pe bază de gaze naturale de la Brazi şi investițiile cu 
schema de sprijin în energie regenerabilă. Progresele făcute în ultimii ani 
în sectorul energiei pentru liberalizarea pieței, pentru sporirea investițiilor 
şi pentru creşterea încrederii participanților la piața au avut grav de suferit 
de pe urma măsurilor de reîntoarcere la o piață reglementată. Prin aceste 
măsuri a fost sporită impredictibilitatea la nivel legislativ, care are efecte 
imediate, importante asupra mediului de afaceri, care nu a întârziat să re-
acționeze. Principiile stabilității şi predictibilității sistemului legislativ sunt 
un stâlp de bază pentru a asigura legitimitatea reglementărilor şi pentru a 
preveni eventuale prejudicii cauzate de reversarea intempestivă a unui re-
gim juridic.

Mai mult decât atât, în contextul în care legislația la nivel european 
are tendința de a reglementa cât mai puternic principiul liberalizării, prin 
îmbunătățirea funcționării pieței şi oferirea de autonomie consumatorilor, 
măsurile adoptate în România ies cu atât mai mult în evidență ca fiind în 
discrepanță cu direcția la nivel european. 

Septembrie 2019



MERSUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI: PENTRU O ROMÂNIE 
ROBUSTĂ ÎNTR-O UNIUNE ROBUSTĂ

Acad. Daniel Dăianu

România are marcată istoria de după 1989 de tranziția către democrație, 
către o economie liberă. Nu folosim sintagma „democrație liberală” întrucât 
aceasta sună a oxymoron (nu puţini o folosesc pentru a defini alunecarea spre 
autoritarism în țări din Europa centrală şi de Răsărit). Mersul României ca 
societate după 1989 a avut doi atractori în ce priveşte metamorfoza insti-
tuțională, a mecanismelor economice şi poziționarea geopolitică – Uniunea 
Europeana şi NATO. Apartenența la aceste două organizații mari a ancorat 
România în spațiul euroatlantic, în familia democrațiilor occidentale.

Cât este România de modernă, de „occidentală”, în zilele noastre 
comportă o discuție amplă şi de adâncime. Este secretul lui Polichinelle că 
avem o considerabilă fragilitate instituțională, că economia, în pofida unor 
progrese vizibile, este departe încă de reperele cu care ne comparăm, că Ţara 
a suferit o emigrație ce are de ce să ne tulbure, că mare parte din populație 
trăieşte într-un mediu rural căruia, în largă măsură, i se pot aplica calificative 
demne de prima parte a secolului XX etc. România este o țară a contrastelor 
multiple, cu părți mai luminoase, altele în culori vagi şi, nu puține, în culori 
deprimante. România putea fi mai avansată decât este din toate punctele 
de vedere. Dar putea fi şi mai în spate dacă, de pildă, nu ar fi „prins trenul” 
aderării la Uniunea Europeană în 2007, dacă ar fi făcut parte din mănunchiul 
de state europene care încă aspiră la intrarea în Uniune.

Observațiile de mai sus se cuvine să fie judecate în contextul marilor 
provocări ce confruntă şi tensionează Uniunea de ani buni, cu origini în 
evoluții tehnologice, criza financiară şi economică, malformații ale statului 
asistenţial, scleroza unor instituții, hibe de design şi de instrumente ale 
zonei euro, ascensiunea economică şi geopolitică a Asiei (Chinei în special), 
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negestionarea globalizării, imigrație masivă din arii răvăşite de conflicte 
militare şi crize umanitare etc.

Exista o discuție tot mai intensă ce priveşte viitorul UE în condițiile 
în care se manifestă curente de fragmentare, interese ale statelor membre 
care, nu arareori, sunt în divergenţă, înclinații de filosofie politică diferite. 
Aceasta dezbatere poate fi interpretată prin mai multe grile analitice: una 
ar fi dorința de integrare mai profundă vs. o atitudine eurosceptică, alias 
„suveranistă”, care nu doreşte o slăbire a prerogativelor naționale; altă grilă 
ar avea în vedere logica „cercurilor concentrice”, a mai multor viteze vs. 
unitate şi solidaritate – viziunea a doua fiind susținută de România; se poate 
gândi şi în termeni ai opoziției între democrație şi sisteme autoritariste.

Discuția privind viitorul UE trebuie să ţină cont de noile tehnologii, 
de ceea ce Klaus Schwab numeşte „a patra revoluție industrială”, de 
impactul asupra structurilor societale şi organizaționale. Digitalizarea, 
robotizarea, fintech, inteligența artificială etc. definesc tot mai mult evoluția 
organizațiilor şi societății în ansamblu. La întrebări majore răspunsuri 
sunt de dat la nivel național (al statelor membre) şi la nivelul instituțiilor 
europene. Ne este frică de viitor, ne strângem, „închidem” în urma şocurilor 
convenționale şi neconvenționale – un sindrom de închidere, de protecţie, 
ce are propria raționalitate până la un punct? Sau încercăm să construim 
împreună cu partenerii din Uniune, cu partenerii strategici, răspunsuri la 
provocări? Adică, în ce priveşte UE, să încercăm să fim un stat membru mai 
robust, într-o Uniune mai robustă. Pericole neconvenționale ce proliferează 
(inclusiv atacuri cibernetice şi forme de război hibrid) reclama capacitate 
sporită de adaptare, flexibilitate structurală; cere capacitatea de învățare 
superioară, deschidere a minții la nivel individual şi organizațional (ieşire 
din şabloane), care să permită absorbția schimbărilor „disruptive” (cerem 
scuze pentru barbarism) cu costuri suportabile.

România trimite anual la Bruxelles (la Comisia Europeană) documente 
privind reforme structurale, procesul de convergenţă, gradul de conformare 
cu „Semestrul European” etc. Ministerele, aparatul administrativ central 
(şi nu numai) sunt legate prin conexiuni formale şi informale de eurocraţia 
bruxelleză. Vedem cât de greu se mişcă, totuşi, adesea, treburile în Ţară. 
Mai trebuie spus că reformele şi mersul unei societăți, ce au forţe motrice 
în dinamica antreprenorială şi politici publice, depind de capacitatea de 
stăpânire intelectuală a programelor. Iar aceasta capacitate ființează prin 
elite, prin experți la vârf şi la nivel de execuție care îmbină cunoştințe 
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consolidate (memoria instituțională în acțiune) cu abilități personale, 
individuale.

Seria de lucrări „Caiete documentare Club România”, care se lansează 
acum cu un volum consacrat domeniului Energiei, se adaugă altor documente 
de reflecție, de analiză, în sfera politicilor publice; ele pot fi văzute în relație 
cu documentele pe care administrația românească le trimite Comisiei 
Europene, altor instituții europene. Între cei care au exprimat opinii în 
aceste volume sunt persoane cu şcoală solidă, cu experienţă profesională 
remarcabilă. Temele abordate în această serie se înscriu la loc central pe 
agenda publică a României – dezvoltare instituțională, educație, energie, 
economie şi competitivitate, agricultură şi valorificarea resurselor naturale, 
demografie, noile tehnologii, infrastructură, calitatea vieții, apărare.

În perioada interbelică, a fost promovata o viziune de politică economică 
esențializată de formula „prin noi înşine” şi care urmărea dezvoltarea 
industrial, progresul economic şi social; se aveau în vedere decalaje de 
dezvoltare economică şi nevoia de a mobiliza resurse interne pentru 
avântul capitalului autohton, pus în slujba Ţării. În condițiile de azi, prin 
apartenența la Uniunea Europeană, se poate utiliza deviza „şi prin noi”, care 
să denote existența unor rădăcini şi resorturi naționale ce se împletesc cu 
dinamica Uniunii. Fiindcă este în beneficiul Uniunii ca fiecare stat membru 
să fie mai robust din punct de vedere economic şi mai coerent din punct de 
vedere instituțional şi social. Viitorul Uniunii depinde de reforme şi întărire 
instituțională în statele membre în conjuncție cu reforme în funcționarea 
Uniunii, a zonei euro.





TRANZIȚIE ȘI ANTIFRAGILITATE – NOUA PARADIGMĂ 
PENTRU SISTEMUL ENERGETIC NAȚIONAL

Marius Stoian, Clara Volintiru

1. Instrumente şi concepte din a IV-a Revoluție industrială. Pentru 
o tranziție flexibilă în energie.
Anul 2017: două reputate instituții media1 cu îndelungată carieră internați-
onală lansează la câteva luni distanță două ştiri cu numitor comun domeniul 
energiei: 

„Puerto Rico, micul stat insular din Caraibe ar putea beneficia de reconstruc-
ția întregii infrastructuri electrice, devastate în urma uraganului Maria la sfâr-
șitul lui septembrie, folosind tehnologia panourilor solare, după un proiect al lui 
Elon Musk�

SolarCity, compania care activează în cadrul Tesla, s-a specializat în stocarea 
eficientă a unor mari cantități de electricitate în așa-numite «bănci de energie»� 

Tot Tesla a pus în funcțiune recent cel mai mare sistem de baterii de stoca-
re de 100-300 megawați/oră, în sudul Australiei, care poate rezolva problemele 
energetice ale statului, fiind considerată una dintre primele minuni de inginerie 
ale acestui secol și o soluție potențială pentru problemele energetice”2;

„Rețeaua de minerit «Bitcoin» utiliza, potrivit statisticilor publicate, mai 
multă energie electrică într-un an decât întreaga Irlanda în momentul în care mo-
neda a depășit pentru prima dată 9 000 de dolari�

Potrivit lui Digiconomist, estimarea actuală a puterii utilizate de rețeaua bit-
coin este de 30,14 TWh pe an, ceea ce depășește valoarea estimată pentru 19 țări 
europene� Pentru a înțelege diferența, deși consumul de energie al altor rețele de 
plăți este mai greu de izolat, unul dintre cele două centre de date americane ale 

1 BBC, The Guardian
2 Elon Musk says he can rebuild Puerto Rico’s power grid with solar, disponibil online pe 

site-ul http://www.bbc.com/news/world-us-canada-41524220
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Visa se bazează pe aproximativ 2% din energia necesară bitcoin� Cele două centre 
de date desfășoară aproximativ 200 de milioane de tranzacții pe zi; rețeaua Bit-
coin se ocupă de mai puțin de 350 000”3.

Ne putem imagina cu puțin efort că aceste breaking news-uri ale anului 
2017 ar putea fi în următorii zece ani de o banalitate înduioşătoare, ca tele-
fonul mobil, internetul sau chiar automobilul electric în prezent.

Trăim în lumea predicțiilor nonliniare, a tranziției către a IV-a Revoluție 
industrială. Cuvântul-cheie: flexibilitate. În dinamica tehnologică actuală, 
un număr finit de inovații disruptive pot pulveriza un întreg inventar de se-
turi de modelări econometrice, predicții şi planificări strategice ale statelor 
sau corporațiilor „clasice”. 

Credeam că energia regenerabilă se blochează în incapacitatea rețelelor 
de transport şi e limitată de fluctuațiile orare ale vântului? Eroare. Stocarea 
în baterii modifică radical cota şi sensul pariului.

Decretasem că post-industrializarea aduce consumuri reduse de ener-
gie? Surpriză. Minerii bitcoin consumă cât 19 țări din Europa, iar transferu-
rile sunt abia la câteva procente din potențialul global. Revoluția blockchain 
a făcut doar primii paşi.

Capacitatea de mobilizare pentru operaționalizarea conceptelor inova-
tive, adaptarea rapidă la noile realități încep să bată strategiile incrementale 
pe termen lung, conservatoare prin excelență. Lebăda neagră e dominantă. 
Poți fi expert în energie, dar e extrem de greu să fii designer de sistem pen-
tru că predicția a devenit cvasiimposibilă. Observăm cum doar două inova-
ții schimbă complet peisajul: stocarea în baterii şi revoluția blockchain. Și 
previzionăm o emisie în bandă a creativității laboratoarelor hi-tech.

În acest context, un volum – cel de față – ce sumarizează şi des-
cifrează Concepte și Instrumente Operaționale sincronizate evoluți-
ilor globale în energie are o dublă valență: completează Strategia 
Energetică Națională cu un arsenal profesional de generație nouă şi 
pregăteşte terenul pentru transferul de viziune de la aceasta către 
task-force-urile modulare cu priză instant la noile realități tehnolo-
gice care ne parvin în cascadă.

Sincronizarea cu trendurile planetare – iată numele jocului în-
tr-o lume a interdependențelor.

3 Bitcoin mining consumes more electricity a year than Ireland, disponibil online pe site-ul 
https://www.theguardian.com/technology/2017/nov/27/bitcoin-mining-consumes-elec-
tricity-ireland 
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2. România – actor semnificativ în procesul european de integrare 
aprofundată. Uniunea Energetică, pilon central al integrării. 
După 60 de ani, o vârstă tânără din punct de vedere istoric, Uniunea Europea-
nă trece de la stadiul integrării primare (instituții, legislație şi mecanisme 
formale), la cel de integrare aprofundată (interconectarea funcțională a 
sistemelor şi subsistemelor majore)4. 

Astfel, sub mai multe aspecte, UE este un puzzle de şantiere deschise 
într-o perioadă in-between.

Pe de-o parte, unele state (este şi cazul României) nu au epuizat eta-
pa integrării primare: eurozona conține doar 19 țări, în spațiul Schengen 
sunt 26 de actori, mecanismul de cooperare şi verificare MCV (un soi de in-
strument de preaderare) este încă instituit în două state. 

Pe de altă parte, proiectele integrării aprofundate sunt la rândul lor la 
cota zero sau în faze incipiente. 

a) În privința fiscalității, obiectivul major, „unificarea fiscală”, nu are 
suport legal (Tratatul CE, principiul subsidiarității, exercită o presiune limi-
tativă), nici suport politic (structura UE nu este de tip federal), nici raționali-
tate economică (nu există politică economică unică la nivel comunitar). Însă, 
simpla „coordonare fiscală” corespunde unui nivel de integrare economică şi 
politică mult mai puțin avansată decât cea realizată până în prezent5. 

b) Piața unică digitală ar însemna comerț on-line în toate cele 27 țări, 
livrare ieftină şi unitară, servicii de streaming funcționale în tot spațiul. Fără 
a fi revoluționară, piața digitală unică se bazează pe 3 piloni şi 16 puncte de 
acțiune; Piloni: 1) acces la servicii digitale şi produse, 2) protecția datelor 
private şi transparență, 3) alfabetizare şi supraalfabetizare digitală. Cele 16 
direcții includ: deschiderea competiției transnaționale între site-uri, prețuri 

4 În viziunea noastră, procesul de integrare europeană poate fi segmentat în trei etape 
distincte:

a) Integrarea primară care se referă la aspectele formale (instituții, legislație, meca-
nisme formale şi principiile generale: prevalența legislației europene asupra celei naționale 
etc.). Această etapă este una preparatorie.

b) Integrarea aprofundată are în vedere interconectarea funcțională a sistemelor 
majore, cu scopul uniformizării veniturilor şi costurilor la nivelul tuturor statelor membre. 
Această perioadă este cea mai dificilă din punct de vedere tehnic.

c) Integrarea totală (stat supranațional) care adaugă pe lângă primele două şi ide-
ea integrării culturale. Orizontul de timp al realizării acesteia nu poate fi estimat. 

5 Dănuț Chilarez, George-Sebastian Ene, Armonizare și competiție fiscală la nivelul Uni-
unii Europene, disponibil online pe site-ul http://www.strategiimanageriale.ro/images/ima-
ges_site/articole/article_3a5744edeef192e0d12f8e9a8446293c.pdf
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de livrare ieftine, eliminarea practicilor antitrust, o singură lege a copyrigh-
tului, acces total la servicii de televiziune on-line, coordonarea spectrului 
de licențe telecom, parteneriat pe cybersecurity, cloud european etc. Planul 
este la început. 

c) Proiectul PESCO al unei armate comune, lansat în timpul elaborării 
acestui cuvânt introductiv, cu 25 de state membre, care are ca obiectiv in-
tegrarea comandamentelor, entităților din industria militară şi structurilor 
operaționale pare mai degrabă fructul unei reacții conjuncturale care a rea-
dus în discuție un proiect vechi de jumătate de secol al comunității europene 
pentru apărare. 17 proiecte militare şi cinci miliarde de euro reprezintă star-
tul unui proces ce se anunță de asemenea lung şi complicat. 

Nu întâmplător lucrarea se deschide cu al treilea Raport asupra stării 
Uniunii Energetice.

Nu cred că ar fi cazul să insistăm asupra concluziilor, care vor putea fi 
găsite direct în paginile acestuia.

În opinia noastră, Uniunea Energetică ar trebui să fie pivotul cen-
tral al integrării aprofundate. UE importă 53% din necesarul de energie. 
Cheltuielile cu acest import se cifrează la aproximativ 400 miliarde de euro 
anual şi fac din UE cel mai mare importator de energie din lume.

Multe state membre se bazează în mare măsură pe un oligopol al fur-
nizorilor, fiind vulnerabile la perturbațiile din aprovizionarea cu energie. 
Modernizarea infrastructurii energetice, integrarea completă a piețelor de 
energie şi asigurarea coordonării prețurilor la energie de la nivel național 
pe fondul îndeplinirii obiectivelor cadrului privind clima şi energia pe 2030 
sunt țintele ce pot şi trebuie să fie atinse pe un termen rezonabil. 

Din punct de vedere energetic, România are atuuri importante. O parte 
dintre acestea pot fi descoperite şi în conținutul lucrării. Expertiză, prin re-
sursă umană, parcuri de capacități de producție, centrate în ultima decadă 
pe clean energy, lipsa dependenței de un singur furnizor, rețele viabile de 
transport etc. 

Prin urmare, România poate aduce o contribuție vitală la con-
strucția Uniunii Energetice, cu atât mai mult cu cât în acest interval 
au loc negocieri în formate cu geometrie variabilă care permit des-
făşurarea unei ample ofensive româneşti cu mijloacele „diplomați-
ei energetice” şi rezultate potențial spectaculoase, pentru că încă 
aproape totul e work in progress. Inclusiv pentru un spor de credibilitate 
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în perspectiva epuizării agendei integrării primare: paradoxal, în ideea ac-
celerării proceselor integraționiste, a unei desfăşurări de forțe pe tot frontul, 
succesul într-un domeniu al integrării profunde atrage după sine şansa 
unor recuperări de teren „din spate”.

Abordarea noastră generală pleacă de la teza potrivit căreia România nu 
poate fi un actor internațional de sine stătător relevant, ci doar în conjuncție 
europeană; iar Europa însăşi, fără parcurgerea procesului de integrare apro-
fundată, nu poate fi un jucător relevant în arealul internațional din ce în ce 
mai competitiv.

Pledăm aşadar pentru mai multă integrare europeană a României 
şi pentru mai multă integrare între statele din Uniunea Europeană. 

3. Dileme, controverse, provocări şi oportunități
La dilema securitate vs. independență energetică dezbaterile ultimilor ani 
au produs un consens intern, cel puțin formal, în sensul înțelegerii că secu-
ritatea energetică (interconectarea) este cheia, şi nu o autarhie ataşa-
tă independenței.

Un alt cvasi-consens rezidă în faptul că atât stakeholder-ii economici 
şi administrativi, dar şi opinia publică, luată separat, înțeleg că nu există 
alternativă calitativă la Uniunea Energetică.

Există însă numeroase dileme care țin fie de diversele şcoli de gândire, 
fie de abordări pragmatic diferite ale unor conjecturi contemporane. Pe lân-
gă certitudini, spațiul de discuții este populat şi cu controverse şi incertitu-
dini, concretizate în întrebări absolut legitime.

Eficiență energetică sau parcuri noi de capacități? Energie nucleară sau 
asimilarea integrală a conceptului german Energiewende, vechi de patru de-
cenii dar din ce în ce mai actual? 

Concept seducător, eficiența energetică are „subtilitățile” sale. Efici-
ența energetică poate contribui la creşterea încălzirii globale – paradoxul 
 Jevons şi efectul de recul6 –, după cum susține prof. Constantin Crânganu 
de la Universitatea din New York. Și atunci cum o armonizăm cu noua para-
digmă a energiilor curate? Conex incapacității predicțiilor econometriei de a 
da răspunsuri satisfăcătoare în acest peisaj fluid, am atenționa asupra unui 

6 Constantin Crânganu, Eficiența energetică poate contribui la creșterea încălzirii globale� 
Despre paradoxul Jevons și efectul de recul, disponibil online pe site-ul http://www.contribu-
tors.ro/cultura/eficien%C8%9Ba-energetica-poate-contribui-la-cre%C8%99terea-incalzi-
rii-globale-despre-paradoxul-jevons-%C8%99i-efectul-de-recul/ 
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fenomen pe care l-am putea numi „Capcana industrializării româneşti” 
(perioada Ceauşescu): când generațiile tehnologice se succed accelerat, exis-
tă intermezzo-uri cu tehnologii ofertante, atractive financiar, insuficient 
testate şi depăşite deja conceptual. Când o tehnologie nouă e pe piață, o alta, 
necunoscută, superioară, se află în blocstarturi.

Investițiile în perioadele de experimente sunt dezastruoase. În dorința 
industrializării rapide şi cu costuri mici, România comunistă a achiziționat 
preponderent tehnologie deja depăşită. Pe termen lung, acest fapt a produs 
un dezastru de proporții dramatice asupra economiei. Chilipiruri nu există 
în zona marilor businessuri globale. Are deci sens un angajament bugetar 
colosal pentru reactoarele 3 şi 4 în condițiile actuale sau printr-un mix de 
politici de eficiență energetică şi tehnologii inovative putem suplini capaci-
tățile de producție nefinalizate?

Informația acționabilă, sinteză de date relevante despre parametrii şi 
stadiul de pregătire a proiectelor stocării în baterie a energiei electrice şi 
timpul de accesibilitate universală a inovației, e mai scumpă decât o investi-
ție masivă în noi rețele clasice de transport? Sau decât în proiecte recurente 
din protoistorie de tip Tarnița? Greu de răspuns, de cuantificat. Aşteptăm? 
Construim? Cumpărăm? 

Exemplul infrastructurii broadband este unul care ne pune pe gânduri: 
sfârşitul implementării, aplicate cu dificultăți şi întârzieri în temeiul Progra-
mului Național de Infrastructură de Comunicații, a prins localitățile rurale 
fără niciun apetit pentru subiect, deja conectate la 4G mobil şi cloud. Tim-
pul expirase, costurile sunt pierdere netă. În România, ca şi în alte state din 
lume care încearcă să depăşească întârzieri de dezvoltare, în plan tehnologic 
este frecvent şi util fenomenul leapfrogging-ului, prin care se ard etape 
implementându-se direct cea mai nouă tehnologie. Este cea mai efi-
cientă cale de a face rattrapage în cursul unei generații.

Pentru ce ne batem concret în negocierile pentru Uniunea Energetică? 
Încercăm să obținem acorduri pentru mai multe capacități de producție în 
condițiile în care va exista o planificare regională? Vrem, în contrasens, să 
salvăm industria cărbunelui? Cumpărăm de la statele din jur operatori de 
transport sau producție? 

Aspectele de securitate națională şi aspectele de securitate energetică, 
cât şi unde se suprapun? 

Centralele atomo-electrice, pentru că tot le-am invocat, sunt o amenin-
țare la adresa siguranței naționale prin efectul distructiv în cazul unui atac 
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sau, ca plusvaloare pentru securitatea economică, aduc şi un plus securității 
naționale? Dar cele din jurul României cu sisteme ruseşti de generație ’70?

Tranziția energetică înseamnă profilarea mai multor noi riscuri, 
pentru care nu avem nevoie doar de flexibilitate şi de un sistem rezi-
lient (capabil să facă față şocurilor, schimbărilor rapide), ci de unul 
antifragil, care să transforme „loviturile” în oportunități de perfor-
manță.

E bine să avem companii mari de stat? Sunt „campionii naționali ai Ro-
mâniei” sursă de bunăstare pentru cetățeni sau entități arondate forțelor 
politice, factori de iradiere a corupției. Și atunci ne trebuie transparența cu 
care listarea pe bursă vine la pachet? Trebuie ca acestea să „stea pe cash” 
nepus la lucru sau, dimpotrivă, excedentul de cash în conturi este expresia 
unui management neprofesionist care scade valoarea acțiunilor?

Veți găsi prin juxtapunerea elementelor din volum numeroase chei de 
decriptare a unui comportament inteligent față de toate aceste dileme con-
troverse şi provocări.

În 2019, România are şansa să fie în avangarda proceselor; timp de şase 
luni va coordona activitatea formațiunilor Consiliului. Este o fereastră de 
oportunitate care permite un salt înainte în cazul unei pregătiri adecvate. 

Trebuie să ne găsim mize importante pe care să le jucăm la Bruxelles. O 
sinteză a priorităților strategice se regăseşte în capitolul „Politica energetică 
– prioritate a Preşedinției Române a Consiliului UE”, redactat de specialişti 
Europuls.

Este o provocare pe care această lucrare încearcă să o privească în ochi. 
În acest sens, cum afirmă Maroš Šefčovič, vicepreşedintele Comisiei Euro-
pene: „Uniunea energiei va fi un succes numai dacă avansăm cu toții în aceeași 
direcție� Dorim să ne îndeplinim angajamentul privind finalizarea acestei Uniuni 
până la sfârșitul actualului mandat al Comisiei� Până în 2019, Uniunea energiei 
ar trebui să se transforme dintr-un obiectiv politic într-o realitate cotidiană care 
aduce beneficii fiecărui cetățean european� Acest lucru va necesita asumarea în 
mai mare măsură a responsabilității de către toate segmentele societății� Prin ur-
mare, consider că următorul an va fi anul de angajament”7. 

Adică 2018, anul la începutul căruia ieşim în larg cu Concepte şi in-
strumente operaționale. 

7 Maroš Šefčovič, Uniunea energiei: progrese și perspective, disponibil online pe site-ul 
https://ec.europa.eu/romania/news/20172411_al_treilea_raport_privind_uniunea_ener-
giei_ro 
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4. De la concepte şi instrumente operaționale la politici publice.  
Și de la policymaking la decizia politică.
În mod evident, lucrarea de față nu este un document de politici publice8. Nu 
este, pe de altă parte, nici un compendiu, o crestomație de viziuni abstracte 
nestructurate, fără fir logic. Nici un studiu academic. Dar, în orice moment, 
ea se poate constitui în sursă de politici publice, un izvor de instrumente de 
luare a deciziei în domeniul energetic. 

Aceasta este o țintă.
Câteva link-uri sunt indicii pe această direcție:
a) capitolul Digitalizare în energie, prin Marcel Foca şi Yugo Neumorni, 

aduce în discuție o potențială construcție instituțională Agenția Naționa-
lă pentru Protecţia Infrastructurilor Critice şi o schiță de parcurs în 
elaborarea statutului şi funcțiilor acesteia.

b) Orașe autonome și inovație energetică ar putea furniza prin extensie şi 
aprofundare un Plan național pentru oraşe autonome energetic, dotat 
cu accesorii de implementare, ca aplicație ce decurge din „democratizarea 
energiei” şi descentralizarea sistemului în contextul în care oligopolurile au 
implicații majore şi o putere îngrijorătoare atât în viața economică cât şi în 
viața politică a spațiului euroatlantic.

c) Răzvan Nicolescu proiectează o Autoritate Europeană pentru Re-
glementare în Energie, diferită de agenția omonimă pe care a condus-o 
în calitate de preşedinte, prin capacitatea de a lua decizii obligatorii pentru 
statele membre ale Uniunii Energetice.

d) Marius Stoian lansează provocarea de a regândi radical proprieta-
tea asupra resurselor subsolului, în sensul identificării ei cu proprieta-
tea asupra terenului, o discuție complexă în siajul unei eventuale modificări 
constituționale.

Sunt mulți alți germeni de politici publice, camuflați în paginile lucrării, 
care aşteaptă întâlnirea cu cititorul şi în egală măsură cu decizia politică.

Cum, unde şi cu ce intensitate se va produce aceasta din urmă rămâne 
de văzut. Însă este cert că dincolo de litera scrisă există şi capacitatea unui 
network inteligent de a proiecta influență şi presiune la nevoie, dacă me-
diile specializate vor valida schimbarea de paradigmă pe care o supunem 
atenției.

8 Politica publică este o reţea de decizii legate între ele privind alegerea obiectivelor, a 
mijloacelor şi a resurselor alocate pentru atingerea lor în situaţii specifice (Adrian Miroiu, 
Introducere în analiza politicilor publice, Ed. Paideia, Bucureşti, 2001, p. 9).
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Există, credem, şi un alt numitor al Caietului Documentar Energie (pri-
mul din seria „Caietelor Documentare Club România”): profilul resursei 
umane, al contributorilor. În mod categoric, profesional şi în mod indiscuta-
bil din punct de vedere al valorilor societale pe care le exprimă. Afirmația nu 
este irelevantă în condițiile globale regionale şi naționale actuale.

Ataşamentul față de societatea deschisă, de democrația liberală 
este un diferențiator necesar.

În corelația energie/ideologie observăm pe plan mondial o tendință ma-
nifestă: ar părea că societățile deschise optează cu entuziasm pentru ener-
giile curate/alternative/verzi, în timp ce modelul conservator protecționist 
sau cel iliberal duc o luptă pentru salvarea combustibililor fosili ca materie 
primă de bază.

Și din acest unghi, mesajul emanat de volum este, credem noi, limpede.
Welcome on board!





CONTEXT GLOBAL

Calea către o transformare globală în energie

Daniela Lulache

Ţările se confruntă cu provocări fără precedent în efortul de a dezvolta 
politici care să  răspundă nevoilor energetice, provocărilor generate de 
schimbările climatice precum şi celor de natură economică. Din perspecti-
va unei organizații internaționale este evident că nivelul incertitudinii în 
ceea ce priveşte viitorul şi evoluția sectorului energetic este foarte ridicat. 
Adaptarea la schimbări radicale în tehnologie, politici şi politică, precum 
şi îndeplinirea obiectivelor presante ce necesită nu doar rezultate pe ter-
men scurt ci şi eforturi pe termen lung, angajamente, investiţii şi viziune 
sunt sarcini cel puţin intimidante. Există, însă, o certitudine: nevoia de 
schimbare.

În acest context, „tranziția energetică” este un concept care devine o 
temă din ce în ce mai prezentă în conversațiile tuturor celor implicați– de la 
decidenți politici şi guvernamentali la executivi ai diverselor companii - în 
toate forumurile de dezbatere, fie ele naţionale sau internaționale. Inclu-
derea sa în atât de multe analize, discuţii şi dezbateri arată complexitatea 
provocărilor cărora atât profesioniştii din domeniu cât şi politicienii trebuie 
să le răspundă: dinamica schimbării (inclusiv în noile tehnologii), impactul 
greu de estimat al unor tehnologii noi, diversitatea de obiective precum şi 
de posibile abordări, sau provocările în a găsi soluții capabile să răspundă 
unor obiective uneori contradictorii. Deşi definițiile „tranziției energetice” 
pot varia în funcţie de modul in care este utilizat conceptul, există totuşi 
câteva elemente comune:

•  recunoaşterea slăbiciunilor din sistemele şi reglementările actuale îm-
preună cu limitele lor în adresarea noilor obiective (ca de exemplu emisiile 
de CO2 sau structura pieței de electricitate), împreună cu nevoia de a schim-
ba paradigma curentă;
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•  acceptarea faptului că va fi mai puțină predictibilitate atât pe termen 
scurt cât şi pe termen lung;

•  înţelegerea că o lume interconectată are nevoie de soluții globale. Gu-
vernele sunt suverane în determinarea obiectivelor şi politicilor energetice 
şi alegerea instrumentelor utilizate pentru a atinge aceste obiective. Însă, 
într-o lume tot mai conectată, imaginea de ansamblu nu poate fi ignorată; 
mai mult, un efort colectiv poate genera rezultate mai rapide, mai bune şi 
mai sigure.

Multe ţări deja s-au angajat într-un proces de tranziţie energetică, în 
timp ce altele sunt încă în faza de planificare. Însă, ce presupune un astfel 
de proces?

Contextul actual şi politica energetică
World Energy Council (WEC) susţine ca o „tranziţie energetică robustă (adi-
că la momentul oportun, bine coordonata, şi desfăşurată la nivel global)” 
care trebuie să „răspundă provocării de a realiza un echilibru între securi-
tatea energetică, echitatea energiei şi sustenabilitatea mediului” (World 
 Energy Council, 2018: 11). Capacitatea de a formula şi a stabili un echilibru 
între toate cele trei obiective va fi determinantă pentru orice țară care urmă-
reşte să îşi mențină atât competitivitatea cât şi dezvoltarea durabilă. Acest 
echilibru ideal nu este uşor de atins şi  în niciun caz simplu de menținut. 
WEC descrie această problemă drept „trilema energetică” şi propune ca ea 
să servească drept cadru pentru ghidarea decidenților politici dar şi a indus-
triei, astfel încât prin efortul comun să poată transforma sustenabilitatea 
energetică din concept în realitate. 

În mod similar, în studiul World Energy Outlook din 2018, International 
Energy Agency  (IEA)  poziționează parte din analiza sa în jurul Agendei 
pentru Dezvoltare Durabilă a Organizaţiei Naţiunilor Unite (Agenda 2030), 
ce include Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 7 (ODD 7) pentru „asigurarea 
accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, într-un mod sigur, durabil 
şi modern” până în 2030.

În timp ce descentralizarea si diversificarea resurselor de energie vor 
contribui la o mai mare flexibilitate a sistemului, vor aduce totodată şi mai 
multe provocări din perspectiva securității energetice în condițiile adminis-
trării unui sistem din ce in ce mai complex şi cu din ce în ce mai multe con-
diționalități. De asemenea, nu poate fi ignorat un risc de sistem în creştere. 
Provocări similare se aplică structurii pieţelor de electricitate, nu doar pen-
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tru a repara eşecul curent al pieţelor (market failure) ce se poate observa în 
multe ţări, ci şi pentru a răspunde provocărilor ridicate de folosirea masivă 
de noi tehnologii ce sprijină cresterea cotei regenerabilelor în mixul energe-
tic (aşa cum este stipulat de ODD 7.2), şi impactului acestora asupra elemen-
telor de natura economica a sistemului energetic.

Inițiativele în ceea ce priveşte echitatea energetică şi asigurarea accesu-
lui universal şi durabil la servicii energetice moderne şi la prețuri accesibile 
(prevăzute de ODD 7.1), abordează atât  avantajele cât şi posibilele provo-
cări în ceea ce priveşte calea către un sistem energetic mai complex şi mai 
diversificat. Pe de o parte, acestea pot sprijini progresul în direcția accesului 
universal la energie, dar, în acelaşi timp, vor aduce probabil creşteri de cos-
turi, în special în ceea ce priveşte costurile de sistem, ceea ce ar putea, final-
mente, compromite echitatea.

În final, sustenabilitatea mediului aduce întrebarea cum putem prote-
ja sau chiar îmbunătăţi mediul într-un mod sustenabil în timp ce atingem 
ţelurile de echitate şi securitate energetică. Deşi nevoia pentru energie cu-
rată este evidentă, Indicatorul Intensității Carbonului în Sectorul Energetic 
( ESCII) al IEA în fapt în 2017 a crescut, combustibilii fosili fiind folosiţi pen-
tru 70% din creşterea în cererea de energie, iar mixul de consum de energie 
la nivelul lumii în 2018 a fost exact la fel de intensiv în privinţa carbonului 
ca în anul 2000.1 Găsirea mixului potrivit de tehnologii cu carbon scăzut, 
precum energia nucleară sau hidro, şi energie regenerabilă variabilă (VRE), 
precum eoliană şi fotovoltaică, a devenit una din provocările-cheie ale poli-
ticilor în domeniul energiei.

Înţelegerea stadiului de dezvoltare al fiecărei resurse energetice şi impac-
tul fiecăreia asupra sistemului energetic în vederea luării de decizii informa-
te, a devenit, astfel, o prioritate. Inteligența artificială, Big Data, Blockchain 
şi Internet of Things, stocarea de energie sau transportul inovativ se vor 
adăuga complexității şi incertitudinii acestei sarcini; estimarea privind mo-
dul şi dimensiunea în care inovarea va transforma şi va contribui la echita-
tea, securitatea şi sustenabilitatea energiei va fi dificilă.

Drumul către o tranziţie în energie nu este în niciun caz o sarcină uşoa-
ră, şi nici o cale pe care țările pot merge singure. Punerea la un loc a resur-
selor şi celor mai bune practici, consultarea cu experții mondiali şi schimbul 
de date relevante vor contribui la succesul acestui efort. Un număr mare de 

1  IEA (2019a); Lee (2018).
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organizaţii internaționale dedică multă atenţie şi eforturi căutării celor mai 
bune soluţii. Spre exemplu, AEN lucrează cu membrii săi pentru a răspunde 
la diverse subiecte în legătură cu această sarcină – inclusiv completarea lacu-
nelor din arhitectura de politici globale pe subiecte, precum costul decarbo-
nizării (discutat mai jos în acest studiu) sau costul complet al electricităţii. 
Harta Problemelor Mondiale a WEC (Figura 1) oferă o viziune la nivel global 
precum şi regional cu scopul de a distinge acele semnale de schimbare ce 
sunt semnificative. Spre exemplu, este clar că inovarea la toate nivelurile 
este unul din domeniile principale de preocupare. Alte subiecte, precum di-
gitalizarea, stocarea energiei electrice, designul pieţelor, sistemele descen-
tralizate şi energiile regenerabile, primesc din ce in ce mai multă atenţie, 
pe măsură ce creşte impactul lor asupra sectorului energetic. Instrumentul 
pentru Urmărirea Progresului în Energie Curată (TCEP) al Agenţiei Inter-
naţionale pentru Energie măsoară nivelul de dezvoltare a tehnologiilor din 
diferite segmente ale sectorului energetic, iniţiativele guvernamentale ce 
ghidează sistemele energetice şi oferă măsurători ale progresului de până 
acum (IEA, 2019b).

Figura 1: Perspectiva globală a tranziţiei în energie
  Sursa: World Energy Council

Decarbonizarea sectorului de energie electrică trebuie să se 
întâmple mai devreme decât mai târziu

Degradarea severă a mediului a forţat ţările să recunoască că modelele 
de creştere economică de astăzi ne subminează capacitatea de a genera stan-
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darde de viaţă mai bune în viitor sau chiar să le menţină pe cele existente. Un 
sistem economic bazat pe combustibili fosili, agricultură intensivă şi exploa-
tarea resurselor naturale globale pur şi simplu nu este sustenabil. Schim-
barea climatică, poluarea aerului şi a oceanelor, precum şi declinul ecologic 
deja aduc daune vieţilor şi mijloacelor de trai a milioane de oameni la 
nivel global; există un risc real de pagube catastrofice în economiile 
şi societăţile noastre în următoarele câteva decenii dacă formele ce 
domină în mod curent producţia şi consumul nu sunt schimbate radical.

Figura 2: Bugetul mondial de carbon rămas
Sursa: IEA (2015)

Conform Acordului de la Paris, multe ţări au fost de acord să seteze un 
obiectiv de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră suficient pentru 
menţinerea creşterii temperaturii medii globale la sub 2°C fata de nivelurile 
preindustriale. Menţinerea creşterii temperaturilor globale sub 2°C necesită 
limitarea concentrațiilor de gaze cu efect de seră din atmosfera pământului 
la aproximativ 450 ppm de emisii echivalente CO2. După cum vedem din Fi-
gura 2, timpul rămas pentru îndeplinirea acestei schimbări este foarte scurt. 
Un efort masiv pentru decarbonizarea generării de electricitate este absolut 
necesar, deoarece se preconizeaza că productia de energia va prelua mare 
parte din efortul de a reduce emisiile pe parcursul următoarelor trei decenii. 
Previziunile arată că pentru a reuşi reduceri conform obiectivului propus de 
2°C, emisiile de CO2 din sectoarele de energie electrică ale ţărilor OECD, spre 
exemplu, ar trebui să se reducă cu 90% până la jumătatea secolului. Intensi-
tatea de carbon medie a electricităţii produse în ţările OECD, care se află în 
mod curent la 430 g CO2 per kWh, ar trebui redusă la aproximativ 50 g  CO2 
per kWh până în 2050.2 

2  NEA (2019), The Costs of Decarbonisation: System Costs with High Shares of Nuclear and 
Renewables.
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Această decarbonizare va necesita o restructurare radicală a sectoarelor 
de energie electrică din fiecare ţară şi o implementare cu adevărat masivă 
a tehnologiilor cu emisii reduse de carbon – în special energie nucleară şi 
energie regenerabilă, precum cea eoliană şi fotovoltaică solară. Opţiunile de 
generare, inclusiv hidroenergia, sunt limitate într-o fereastră de doar 25-35 
de ani, care este scurtă dată fiind inerţia intrinsecă a sistemelor electrice, 
unde centralele electrice şi infrastructura de distribuţie au adesea durate de 
viaţă de 60 de ani sau mai mult.3

În prezent, politicile existente la nivel naţional şi internaţional (legile şi 
reglementările la jumătatea anului 2019) nu răspund ambiţiilor şi obiective-
lor pe care guvernele le-au anunţat. Figura 3 arată clivajul dintre direcţia pe 
care o are lumea dacă ţările menţin statu-quo-l şi direcţia pe care ar trebui să 
o aibă lumea pentru a asigura o dezvoltare sustenabilă. 

Figura 3. Emisii CO2 din energie
Sursa: IEA (2019b)

Analizarea costurilor de sistem ale diverselor mixuri de energie
Studiul recent al Agenţiei pentru Energie Nucleară, Costurile decarboniză-
rii: Costurile sistemelor cu cote mari de energie nucleară și regenerabilă, aduce 
o analiză detaliată a costurilor asociate realizarii obiectivelor ambiţioase de 
decarbonizare, de care lumea are nevoie pentru a ţine în frâu efectele nocive 
ale schimbării climatice. Studiul schiţează, de asemenea, un cadru de politici 

3  Ibid. 
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publice recomandate pentru a atinge astfel de obiective într-o manieră ren-
tabilă. Cei cinci piloni principali, sunt:

a. Implementarea tarifării robuste a carbonului - cea mai eficientă 
abordare a decarbonizării furnizării de electricitate;

b. Folosirea pieţelor competitive pe termen scurt pentru dispeceri-
zarea eficienta a resurselor  dar şi pentru înțelegerea valorii de sistem speci-
fice a electricităţii;

c. Asigurarea nivelurilor adecvate de capacitate și flexibilitate, 
precum şi ale infrastructurii de transport şi distribuţie;

d. Încurajarea noilor investiţii în toate tehnologiile cu emisii re-
duse de carbon prin oferirea de stabilitate pentru investitori, inclusiv prin 
reforma mecanismelor existente; şi

e. Recunoașterea și alocarea corectă a costurilor de sistem către 
tehnologiile care le provoacă. 

Atingerea reducerilor masive de emisii de carbon nu este gratuită. Stu-
diul AEN arată că definirea mixului potrivit si al cotelor de energie nucleară 
şi regenerabilă, precum şi setarea cadrului potrivit de politici si reglemen-
tari, pot facilita atingerea obiectivelor de mediu, respectând, în acelaşi timp, 
standardele de securitate in furnizarea de energie electrică la un cost rezo-
nabil pentru consumatorii.

Indiferent de cota de energie hidro pe care o au, toate țările din cadrul 
OECD, care au piețe de energie liberalizate, se confruntă în prezent cu pro-
bleme majore atât în atingerea obiectivelor de mediu cât şi în asigurarea unui 
nivel corespunzător al investițiilor în technologiile cu emisii reduse de car-
bon. Motivele sunt, în special, dezavantajul relativ resimţit de tehnologiile 
cu costuri fixe ridicate într-o piaţă dereglementată cu preţuri volatile, lipsa 
de preţuri la carbon robuste şi sigure, precum şi finanţarea din afara pie-
ţei a unor cantităţi mari de regenerabile variabile, fără a lua în considerare 
impactul lor asupra restului sistemului energetic. Aceste deficiențe au făcut 
întoarcerea progresivă la o piață reglementată, o opţiune distinctă pentru 
evoluţia viitoare a sectorului de energie electrică a ţărilor OCDE. Însă, în 
lipsa unei viziuni, a unei foi de parcurs clare, riscul este că o astfel de întoar-
cere la sisteme reglementate va face mai mult rău decât bine prin pierderea 
câştigurilor de eficienţă aduse de liberalizare. Alternativa este tranziția către 
piețe de energie specifice producției cu emisii reduse de carbon, fundamen-
tate pe cei 5 piloni anterior enunțați. Chiar dacă reforma pieţei de electrici-
tate va necesita eforturi şi discuţii substanţiale între experți, este important 
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ca factorii de decizie să înţeleagă importanţa acestor cinci piloni, care sunt 
absolut necesari pentru a menţine un echilibru potrivit între competitivita-
te pe termen scurt şi stimularea investiţiilor pe termen lung în producția de 
energie cu emisii reduse de carbon. 

Împreună, aceşti cinci piloni formează structura de bază a designului 
pentru o piaţă de electricitate cu emisii reduse carbon redus. O astfel de 
piaţă ar permite co-existenţa optimizată între regenerabile variabile (VRE), 
energie hidro şi nucleară ca părţi ale unui sistem electric eficient, integrat 
şi decarbonizat cu niveluri mari de securitate a aprovizionării, considerând 
costurile specifice fiecarei resurse şi independent de resursele specifice la 
nivel de ţară. Și mai important, aceşti cinci piloni permit implementarea de 
structuri, reglementari de piaţă sustenabile ce facilitează investiţiile necesa-
re în tehnologii de producție de energie cu emisii reduse de carbon, necesare 
pentru tranziţia din energie.

De asemenea, între momentul actual şi 2050 – orizontul de timp al 
studiului AEN –, progresele în cercetare şi dezvoltare vor reduce, probabil, 
costul total al generării de energie. Tehnologiile vor deveni probabil mai ief-
tine şi mai flexibile. La fel de plauzibile sunt şi reducerile de costuri pentru 
tehnologiile cu carbon redus, precum energia nucleară, probabil în forma 
reactoarelor modulare mici (SMR-uri), energie regeneravila variabila (VRE) 
şi baterii. În primul rand datorită motivelor fizice intrinseci, captarea, utili-
zarea şi stocarea de carbon au o probabilitate mai mică să fie o opţiune com-
petitivă, chiar şi până în 2050, dar o descoperire decisivă nu poate fi exclusă. 
Producția de energie va fi probabil din ce în ce mai puternic interconectata 
cu celelalte sectoare economice datorită cogenerării dar şi convergenţei cu 
tehnologiile digitale şi de comunicaţii.4 

Aceste pieţe viitoare de energie, unde electricitatea, transportul şi căldu-
ra sunt interconectate strâns, aduc noi provocări din punct de vedere tehno-
logic, economic şi al politicilor şi reglementărilor. În primul rând, va exista o 
nevoie de a menţine şi a mări infrastructura într-o manieră care poate sus-
ține conectivitatea sporită necesară pentru a compensa pătrunderea masiva 
a surselor de energie variabilă şi volatilitatea cererii şi ofertei. În plus, toate 
tehnologiile de generare vor trebui să devină mai flexibile, cu capacitate de 
adaptare crescută către noile nevoi ale pieţei. Aceste provocări, mai mult ca 
niciodată, necesită un nivel înalt de coordonare în ceea ce priveşte dezvol-

4  NEA (2019), The Costs of Decarbonisation: System Costs with High Shares of 
Nuclear and Renewables
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tarea de politici şi reglementarea, dar trebuie, de asemenea, să fie abordate 
nu doar la nivel naţional, ci şi - la fel de important-, la nivel regional. În plus, 
există nevoia de definire a piețelor de energie ce favorizează investițiile în 
tehnologii flexibile şi permit planificarea pe termen lung. Pentru a îndeplini 
aceasta va fi importantă şi o înţelegere clară a structurii de preţ a electricită-
ții şi a alocării corecte a diferitelor componente între generatorii costurilor.

Figura 4: O taxonomie a costurilor
Source: AEN, 2019

Aşa cum se arată în Figura 4, sunt trei mari componente ale costurilor 
asociate furnizării de energie electrică:

 – costurile la nivel de producător, ce includ betonul, oţelul, echipa-
mentele folosite pentru construcția centralei, precum şi combustibilul şi re-
sursele umane necesare operării;

 – costurile de reţea determinate de conectarea la rețea a diferitelor uni-
tăţi de generare şi furnizarea de electricitate consumatorilor finali. Acestea 
includ costurile pentru menţinerea capacităților de rezervă sau capacității 
adiționale dispecerizabile, pentru compensarea indisponibilității temporare 
a surselor variabile;

 – costurile sociale și de mediu pe care diferitele tehnologii le impun 
asupra bunăstării indivizilor şi comunităților. Acestea includ aspecte pre-
cum poluarea aerului, schimbarea climatică, exploatarea pământului, secu-
ritatea energetică, ocuparea forţei de muncă şi dezvoltarea economică, sau 
evoluții subsecvente inovării tehnologice.

Din păcate, piețele de energie de la momentul actual nu reflectă costul 
real al tuturor resurselor de energie în preţul de piaţă. Costurile sociale şi de 
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mediu, inclusiv costul schimbării climatice, în mod curent nu sunt incluse în 
costul electricităţii.

Per total, pieţele de energie electrică necesită reforme semnificative. Pe 
tot mapamondul, indiferent de obiectivele pe care ţările şi le-au propus pen-
tru viitor, pieţele de astăzi nu le deservesc. Pieţele ar trebui să fie balansate 
pentru a oferi fiabilitate şi stabilitate pe tot parcursul anului, permiţând fur-
nizorilor de energie să facă investiţiile necesare pentru a asigura atât securi-
tatea în aprovizionare cât şi obiectivele de mediu. Din perspectiva emisiilor 
de carbon, tendințele sunt mai alarmante. Chiar şi cu investiţii masive în 
surse de energie regenerabilă, emisiile cresc vertiginos şi au ajuns la un nivel 
record în 2018 (IEA, 2019c). 

În practică, alegerea modelului de piață de energie şi, în special, mixul 
de generare sunt o alegere politică suverana. Însă decizia la nivel național 
trebuie să satisfacă nevoile, specificităţile şi obiectivele unei ţări, precum şi 
nevoile şi angajamentele internaționale mai largi. Deşi există, spre exemplu, 
un amplu efort global în desfăşurare pentru reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de sferă şi prevenirea schimbărilor climatice periculoase, rezultatele 
specifice atinse vor fi produsul unui mix mai amplu de criterii si obiecti-
ve sociale şi politice. Provocările pentru factorii de decizie dintr-o lume cu 
dinamici tehnologice şi geopolitice rapide, într-un spaţiu interconectat lo-
cal-global, şi cu impact mai puţin predictibil sunt mari, dar momentul de in-
tervenţie este acum. Riscurile abordării „aşteptăm şi vedem” sunt mai mari 
decât cele ale opţiunii „facem tot ce putem acum”. 
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Geopolitica energetică: jocul pe resurse 
şi sfere de influență 
2019: Când se retrage America (?)

Antonia Colibășanu

Cheia în care înțelegem geopolitica este puterea, derivată din percepția asu-
pra „bogăției” statelor națiune. Modul în care statul național alege să-şi apere 
interesele, folosindu-şi atributele (deci, folosindu-şi bogăția), devine impli-
cit, un factor modelator asupra percepției vis-a-vis de locul şi rolul statului 
la nivel global. Resursele solului sunt considerate drept cele mai importante, 
în toate cele ce constituie bogăția. Omul este cel care le evaluează, însă – ca 
atare, resursa umană le este superioară. 

Fără să călătorim prea departe în istorie, accesul la hidrocarburi a jucat 
un rol esențial în cel de-al doilea război mondial. Pentru a înțelege, însă, 
modul în care percepem astăzi sectorul energetic, precum şi urmările acestei 
percepții în plan geopolitic, trebuie să ne referim la felul în care lumea, la 
modul general, s-a aşezat, după acel conflict. Strategiile dezvoltate de cele 
două puteri mondiale adversare din timpul războiului rece, inspirate din lec-
țiile celui de-al doilea război mondial, se fundamentează pe accesul şi utiliza-
rea resurselor energetice. Acest lucru nu mai e întru totul valabil astăzi, deşi 
unele elemente rămân valabile. Lumea de astăzi este mai individuală, ceea ce 
face ca omul să fie şi mai important, în contextul în care statul națiune revine 
din scurta călătorie în globalizare. 

Energia din noduri de rețea: redefinirea lumii
Sfârşitul celui de-al doilea război mondial a însemnat (şi) sfârşitul imperiilor 
tradiționale, europene. Dintre câştigători, Statele Unite erau mai puterni-
ce, în sensul în care, din punct de vedere economic fuseseră cel mai puțin 
afectate de conflagrația mondială, iar militar rămăseseră singura forță na-
vală considerabilă, la nivel global. Dacă, înainte de război, poziția geografi-
că impunea Americii investiția în dezvoltarea capacităților navale, necesare 
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pentru apărarea graniței, după război, SUA a făcut din această nevoie un 
avantaj strategic. America a înțeles că, pentru securizarea graniței, va trebui 
să securizeze oceanele lumii. 

În fapt, America a preluat controlul asupra rețelelor comerciale mondia-
le. Elementul securitar susținut prin prezența flotei americane, a fost dublat 
de politicile comerciale derivate din acordurile şi sistemul economic imple-
mentat la Bretton Woods. Practic, pentru a obține avantajele aferente din 
participarea la sistemul de comerț liber, trebuia să colaborezi cu SUA în plan 
securitar. Aceasta colaborare a însemnat fundamentarea NATO şi a rețelelor 
de parteneriate internaționale aferente Alianței. Astfel, Bretton Woods nu 
a fost doar despre economie, ci a fost mai ales despre securitate – SUA şi-a 
folosit poziția pentru a se asigura pe termen lung de alianțe durabile, într-un 
război cu U.R.S.S., care atunci părea foarte probabil.  

Rețeaua economică stabilită la Bretton Woods nu doar că a făcut posi-
bil ca Occidentul să câştige războiul rece, dar a susținut şi NATO. Pentru 
că, prin sistemul de comerț liber s-a creat prosperitate, acesta a câştigat, 
de fapt, simbolic, războiul. Simbolurile contează: ele trăiesc mai mult decât 
sunt programate, prin operaționalizarea strategiilor calculate de liderii poli-
tici. Astfel, sistemul comerțului liber a stat la baza globalizării – prin rețele 
comerciale şi stabilirea legăturilor profunde între comunități s-ar fi diminu-
at riscul de conflict. Aceasta a fost teoria pe baza căreia s-au creat modelele 
de dezvoltare de la începutul anilor `90. 

Rețeaua comercială din timpul războiului rece a fost susținută prin ope-
raționalizarea unei strategii energetice, cu obiectivul ca accesul aliaților la 
resursele energetice globale să fie relativ facil. Aceştia trebuiau să poată achi-
ziționa, relativ ieftin, energie (în special petrol): materie primă strategică 
pentru producția mondială de bunuri şi servicii. Europa Occidentală, care, 
înainte de cel de-al doilea război mondial se aproviziona pe rutele coloniale 
şi descoperise sursele din România şi Azerbaidjan pentru completarea ne-
cesarului de consum, după război, şi mai ales după Criza Suezului (1956), 
când America a refuzat să-i ajute pe britanici şi francezi să-şi mențină pro-
prietatea asupra uneia din cele mai importante rute comerciale (coloniale), a 
devenit complet dependentă de protectoratul american. Noile rute de apro-
vizionare mondială s-au stabilit prin extinderea rețelei de parteneriate cu 
Alianța Nord Atlantică, iar prin practica rețelei s-a urmărit, pe de-o parte, 
blocarea influenței sovietice şi pe de altă parte, lărgirea pieței de aprovizio-
nare şi desfacere. 



52 / Caiet documentar 1

Odată cu această extindere, consumul de energie s-a mărit şi el. Producă-
torii relevanți la nivel mondial au rămas, pe tot parcursul războiului rece Ru-
sia – cu exploatări limitate, având în vedere accesul dificil, datorat geografiei 
resurselor (aflate în bazinul siberian) şi Orientul Mijlociu – principala sursă 
de aprovizionare cu petrol. Statele Unite, un producător de talie mondială 
în timpul celui de-al doilea război mondial, fapt ce i-a conferit şi un avantaj 
competitiv, s-a transformat, din 1973, în importator net de hidrocarburi. 
Presiunea impusă de nevoile energetice şi dependența de exterior a condus 
la stabilirea unor relații strategice cu state precum Arabia Saudită sau Alge-
ria, chiar dacă acestea nu corespundeau valorilor şi principiilor democratice 
susținute de Washington sau alte capitale ale Occidentului. 

Relaxare şi optimism: securitatea energetică în tranziție
Lumea, după sfârşitul războiul rece, este una a speranței şi a optimismului. 
Simbolul comerțului liber este potențat de creşterea digitalizării, susținută, 
la rândul ei, de dorința consumatorilor de a-şi depăşi granițele, o tendin-
ță înspre diminuarea diferențelor culturale. Pentru că noi toți, în anii `90, 
aveam sentimentul că nu se poate „mai rău”, ci doar „mai bine”. Chiar dacă 
pentru Rusia, fostele state ale U.R.S.S. şi fostele state-satelit din Estul Eu-
ropei, procesul de tranziție spre „lumea nouă”, impusă drept câştigătoare, 
nu era unul facil, acesta era animat de speranța şi dorința transformatoare, 
alimentate, la rândul lor, de credința de „mai bine”. 

După încheierea războiului rece, harta şi infrastructura de aproviziona-
re cu hidrocarburi nu    s-a simplificat – dimpotrivă, atât pentru Europa, dar 
şi pentru America, aceasta a devenit şi mai complexă. La începutul anilor 
2000, lista importatorilor de top pentru SUA se află Canada, Mexic, Arabia 
Saudită şi Venezuela. Dependența Europei de Rusia a crescut după războiul 
rece, chiar dacă, pentru statele din Europa Occidentală, sursele de aprovizi-
onare sunt mai diverse şi includ state din Africa de Nord sau Orientul Mijlo-
ciu. Sute de contracte, pe fiecare tip de amestec, se încheie zilnic, la vedere şi 
pe piețele secundare, indicând proliferarea unor riscuri comerciale datorate 
unor realități tot mai diverse şi complexe. 

În 2001, America se trezeşte prima din visul globalizării. E momentul 
când devine evident faptul că sfârşitului războiului rece, asumat, dar nead-
ministrat de învingători, producea noi riscuri. Acestea se adăugau celor deja 
strânse în contractele comerciale, în tranzacțiile de pe piața energetică glo-
bală. Simplist vorbind, marile corporații, unele din sectorul privat iar altele 
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aparținând statelor, au trebuit să-şi administreze mai mult sau mai puțin 
singure riscurile politice şi de securitate aferente lanțului de aprovizionare 
cu energie, devenind jucători alături de state, pe piața energetică globală. 
Acest lucru, alături de realitatea unei lumi din ce în ce mai complexă, carac-
terizată prin impulsuri de dezvoltare economică accelerată şi resurse limita-
te, a susținut creşterea diferențelor dintre statele naționale, dintre clasele 
sociale.... dar şi a creşterea cererii de energie, deci a prețului petrolului. 

În acelaşi timp, marii consumatori de energie, membrii fondatori ai sis-
temului de la Bretton Woods, au înțeles că, deşi sistemul stabilit atunci încă 
mai există, condițiile de funcționare ale acestuia s-au schimbat. În noua rea-
litate a anilor 2000, aceste state pot controla din ce în ce mai puțin evoluția 
prețului petrolului. Statele Unite – şi în special mediul de afaceri american, 
după 11 septembrie 2001, au conştientizat că, în absența unei coordonări 
americane a fluxurilor economice, imposibilă în noul context, îşi pot pierde 
avantajul competitiv pe piața energetică (şi nu numai). 

Mai târziu, criza financiară din 2007 a expus şi mai mult problemele 
unui sistem economic neadministrat, cu reguli ce păreau prea puține, com-
parativ cu interdependențele existente. Uniunea Europeană, în plină expan-
siune spre est, începea să înțeleagă problema dependenței energetice față de 
Rusia. În acelaşi timp, economia emergentă a Chinei, cu ambiții regionale, 
devenea un consumator important pe piața energetică globală. Rusia, după 
investiții importante în dezvoltarea sectorului energetic, creştea în impor-
tanță, atât în ceea ce priveşte piața europeană, cât şi în ceea ce priveşte po-
tențialul unei cooperări cu China. 

Deşi, din punct de vedere economic, regulile după care se realizau tran-
zacții erau aceleaşi cu cele stabilite la Bretton Woods, instituțiile şi alianțele 
stabilite atunci, precum şi cele ale anilor `90, începeau, încet, să fie depăşite. 
Alianțele politice priveau dependențe care se formau atât în cadrul cât şi în 
exteriorul vechilor parteneriate. Între Rusia şi Germania se profila o colabo-
rare bazată pe interese economice. Statele membre ale Uniunii Europene din 
Estul Europei prioritizează discuțiile regionale, în fața unui Occident din ce 
în ce mai preocupat cu probleme socio-economice interne decât cu proble-
matica integrării UE. În Orientul Mijlociu, Turcia încearcă să reintre în rolul 
puterii regionale, deşi, în plan intern, se confruntă şi ea cu probleme ce-i pun 
în discuție stabilitatea. Statele Unite devin din ce în ce mai preocupate de 
probleme domestice, chiar dacă rămân active în plan global, securizându-şi 
poziția de lider mondial. 
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Reaşezare, în dezordine
Lumea se schimbă din nou. Dacă în 2001 mediul de afaceri constata că Ame-
rica nu (mai) controlează lumea, începând cu 2007, societatea americană 
începe să se schimbe. Acelaşi lucru se întâmplă şi in Europa. Mai lent, so-
cietatea europeană, răspunde provocărilor datorate efectelor negative ale 
globalizării, într-un mod similar celei americane. Contextul geografic şi so-
cial face ca aceste răspunsuri să influențeze sectorul energetic într-un mod 
diferit.

În America.... 
Prețul barilului de petrol a crescut de la 15$ în 1989, la 20$ în 2000, la 

70$ în 2007 şi 100$ în 2011. Facturile la energia electrică, la gaze, la ben-
zina, la...aproape orice înglobează aceste creşteri. Când costul vieții creşte, 
pentru că prețul energiei este în creştere, iar tu nu ai posibilitatea să-ți creşti 
veniturile (contextul crizei financiare din 2007), te gândeşti să scazi chel-
tuielile. Mai mult, când vezi trendul crescător al prețului barilului de petrol 
şi auzi că poluarea omoară încet planeta, te gândeşti că poate ar fi bine să 
consumi mai puțină energie. Și...s-ar putea să iei în considerare să cumperi 
produse mai eficiente energetic. În acelaşi timp, producătorii iau în calcul 
cererea şi-şi adaptează oferta. 

Sigur, lucrurile nu se întâmplă de pe-o zi pe alta – dar, atunci când adapta-
rea trebuie făcută brusc, în context de criză economică, restructurarea poate 
produce eficiență energetică. Sigur că şi politicile guvernamentale ajută – mai 
ales în statele unde „plasa de siguranță” şi politicile sociale sunt importante. 
Nu e cazul Americii (unde bruschețea este regula adaptării) – dar este ca-
zul statelor Europene. Obiceiurile de consum nu se schimbă radical decât în 
condiții de mediu care favorizează schimbarea, de obicei generate de şocuri 
economice, care au nevoie de mai puțin timp pentru a percuta la nivel social. 
De asemenea, aceste schimbări, deşi importante, rămân marginale şi devin 
sursă de inspirație pentru inovațiile viitoare. Marginal într-o piață de două 
milioane de consumatori poate însemna că s-a format o nişă de câteva mii de 
oameni. Când e vorba de o piață de peste 300 milioane de consumatori... mar-
ginalul influențează producția de nişă la nivel mondial. Schimbarea obiceiului 
de consum la nivel individual in SUA a produs schimbare la nivel mondial – 
chiar doar atât cât să constituie un „nou punct de plecare”. 

Mai important este modul în care societatea americană a reacționat, în 
plan politic, la provocările aduse de criza financiară. Pentru prima oară după 
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sfârşitul războiului rece, implicarea SUA în plan global şi dependențele pe 
care aceasta le-a dezvoltat au început să fie văzute drept problematice pen-
tru stabilitatea a Statelor Unite. Sursa problemelor socio-economice ale SUA 
a început să fie considerată lipsa preocupării clasei politice de nevoile „ce-
tățenilor de rând”. Politica externă americană a început să fie văzută drept 
favorizantă celor bogați şi puternici, în timp ce „ceilalți” sunt mai mult con-
tribuabili decât beneficiari. 

Înainte de apariția acestei „atmosfere” sociale, mediul de afaceri ame-
rican din sectorul energetic a fost printre primele care a reacționat la noul 
context internațional, care începea să se creioneze încă din 2001. Din cau-
za presiunii pe preț şi a creşterii riscului de securitate pentru dezvoltările 
de afaceri în mediul internațional (pentru companiile petroliere în special), 
companiile din energie au revenit la investițiile domestice, favorizând teh-
nologiile noi. Progresului tehnologic în domeniul energetic a însemnat creş-
terea producției de petrol de şist. De la 6,8 milioane de barili pe zi în 2006, 
la 13 milioane de barili pe zi în 2015, este de aşteptat ca producția de petrol 
de şist să transforme America, în 2019, din importator în exportator net. 
Această realitate, împreună cu elementele care redefinesc modelul de con-
sum la nivelul celei mai importante piețe de energie din lume, creează un 
fundament nou pentru discuțiile despre securitate energetică. 

În Europa... 
Efectele crizei financiare, s-au propagat relativ lent pe continentul euro-

pean şi au fost mai puțin abrupte decât în Statele Unite. Au produs şi produc, 
însă, consecințe pe termen lung. Pentru proiectul european, problemele so-
cio-economice au readus în prim plan naționalismul. Sentimentele populației 
vis-a-vis de politica tradițională, în mare parte percepută ca o clasă mai mult 
sau mai puțin viciată şi coruptă, sentimente similare cu cele existente în soci-
etatea americană, au avut un efect dublu. Nu au influențat doar viața politică 
internă a statelor membre, ci au influențat modul de operare şi percepție, la 
nivel global, al Uniunii Europene. Brexitul este doar unul din efectele senti-
mentului generalizat de nemulțumire la nivelul societății, în timp ce integra-
rea frânată, obosită şi pe alocuri oprită, îi serveşte drept oglindă acestuia. 

Uniunea energetică, unul dintre proiectele pornite ca soluție pentru di-
minuarea dependenței față de Rusia şi, în general a efectelor problemelor so-
cio-economice pe termen lung, este suspendat între practica numerelor şi a 
discuțiilor politice. Proiectele de infrastructură energetică nu sunt neapărat 
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rezultatul voinței politice la nivelul Uniunii Europene, ci servesc intereselor 
naționale – exemplul clasic, în acest sens, este proiectul Nord Stream II. Pro-
blemele socio-politice ale statelor membre, susținute de realități economice 
diferite au rezultat în formarea, la nivelul UE, a grupurilor de interese regi-
onale, pe anumite probleme: statele din estul Europei vs. statele din vest, 
statele fondatoare vs. statele nou venite, statele „nucleu” vs. statele din pe-
riferie, şi altele.

Pe lângă aceste aspecte, nivelul prețul petrolului de la începutul anilor 
2000, discuțiile politice despre responsabilitatea socială şi protecția mediu-
lui, dar şi nevoia de economisire apărută după efectele crizei economice, au 
condus la formarea unei atitudini similare vis-a-vis de consumul individual 
de energie. Populația europeană îşi doreşte, la fel ca cea americană, să con-
sume şi să plătească mai puțin. 

Modelarea dezordinii mondiale, de la piață la interesul suveran
Pentru a stabili modele de acțiune şi strategii eficiente în noul context glo-
bal, trebuie să înțelegem noile atribute ale populației. Acestea ne definesc, în 
fond, piața. Deci: cine este, mai precis, populația? Și cum este? Pentru înțele-
gerea modelelor de consum, trebuie luate în considerare aspectele demogra-
fice. Într-un fel te comporți la 20 de ani, altfel la 40 şi altfel la 70. Sociologii 
ştiu mai multe despre comportamente, cu siguranță. Totuşi, dacă majorita-
tea populației unui stat este îmbătrânită, putem comenta, geopolitic, despre 
modalitatea în care acesta poate să se dezvolte, nevoile de securitate specifi-
ce, care derivă din obiectivele aferente interesului național şi contextul tem-
poral dat. Și, sigur, în funcție de aceste variabile (şi altele), putem anticipa 
modul în care se va poziționa pe piața bunurilor de consum, a serviciilor şi 
piața energetică. 

În cazul celor doi consumatori tradiționali de energie – SUA şi Europa, 
demografia, alături de celelalte aspecte sociale, indică o scădere naturală a 
consumului de energie pentru următorii 15 ani. Cei mai vârstnici din gene-
rația boomului demografic (baby boomers) au început să iasă la pensie înce-
pând cu 2007. Dispariția acestora de pe piața forței de muncă (şi nu numai) 
se va traduce, în mod natural, într-o diminuare a consumului de energie. 
Sigur, SUA are în continuare o demografie „sănătoasă”, cu o bază solidă – 
dar obiceiurile de consum diferă între generații. Și datorită obiceiurilor de 
consum ale generațiilor X şi Y (copiii şi nepoții baby boomers-ilor), formate 
în ideea eficientizării. 
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În Europa, occidentul a început deja să se confrunte cu o problema de-
mografică. Efectele acesteia se pot deja observa în sfera social-politică, mai 
ales în ceea ce priveşte modul în care se dezvoltă politica de imigrare la nive-
lul statelor europene. În Occident, criza refugiaților din 2015 a adăugat pre-
siune mediului demografic deja problematic la acel moment. Estul Europei, 
deşi cu o demografie mai bună, nu este cu mult în urma occidentului. Dacă în 
Germania, Italia, Grecia sau Franța, populația pensionară a început să creas-
că accelerat din 2013-2014, în Europa de Est există deja presiune pe fondul 
de pensii, în timp ce o mare proporție a populației tinere munceşte în afara 
țării. Ca atare, deşi cauzele sunt diferite, este aşteptată contracția pieței. Pe 
termen lung, preferințele generaționale alimentate de progresul tehnologic, 
vor produce schimbări în sensul diminuării cererii din partea consumatori-
lor tradiționali şi creşterea nevoii de inovație.

Toate acestea conduc spre o reinterpretare a hărții mondiale în ceea ce 
priveşte resursele energetice în general şi securitatea energetică în particu-
lar. Producătorii de energie vor continua să caute noi piețe. Nu pentru a-şi 
diversifica piața de desfacere, ci pentru a-şi susține modelul de dezvoltare. 
Asia, China în particular, va fi ținta ofertelor lor – dar consumul acesteia este 
limitat. Neaflându-ne într-o perioadă de creştere economică globale, state 
precum Rusia şi alți producători din Orientul Mijlociu vor traversa perioade 
de instabilitate economică. Acestea se pot sfârşi prin reformarea modelelor 
de dezvoltare națională dar, pot conduce şi la conflict intern sau internațio-
nal, pe fondul crizelor politice şi de securitate. 

Statele Unite şi-a început retragerea din rolul de administrator global, 
inclusiv la nivel politic, vizibil, încă din 2016. Protagoniştii campaniei prezi-
dențiale din 2016 au fost Donald Trump – care a propus (şi ulterior a pus în 
practică) renegocierea tuturor alianțelor şi acordurilor comerciale ale SUA şi 
Hillary Clinton – care s-a opus încheierii tuturor acordurilor de liber schimb 
negociate în ultimii 25 de ani, inclusiv celor pe care le-a negociat personal, 
din postura de oficial american. Mai mult, numărul forțelor armate din 
teatre de operațiune a fost redus, în 2015, la valori care nu au fost văzute 
dinainte de 1941. Odată cu creşterea producției interne, SUA nu mai are 
aceeaşi miză pentru securizarea rutelor de aprovizionare cu energie. 

Deşi întreaga lume este dependentă de sistemul imaginat, administrat 
şi protejat de SUA după încheierea celui de-al doilea război mondial, la Bret-
ton Woods, SUA nu mai este interesată să fie atât de prezentă în plan mon-
dial ca până acum. America îşi permite să se retragă, nemaiexistând acelaşi 
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interes care să justifice costurile unei implicări globale - dimpotrivă. Această 
retragere înseamnă pentru exportatorii de energie că vor trebui să-şi găseas-
că piețe şi să-şi asigure livrările, iar pentru importatori că vor trebui să-şi 
găsească modalități prin care să-şi securizeze şi să-şi eficientizeze sursele de 
energie. 

Noul context reformulează unele dintre problemele cheie ale geopoli-
ticii mondiale. Odată cu retragerea Statelor Unite din Golful Persic (puțin 
probabilă, totuşi, în viitorul foarte apropiat) se poate profila un nou conflict: 
între Arabia Saudită şi Iran. Ambele state au probleme economice, ambele se 
confruntă cu procese complicate de reformare a societății. Ambele au rezer-
ve de hidrocarburi din ce în ce mai ieftine şi costisitoare, precum şi o relație 
complicată cu Statele Unite. La nivel regional, un astfel de conflict ar atrage 
participarea Turciei, stat care încearcă să-şi restabilească rolul de putere re-
gională, nod între Europa şi Asia. 

Într-un astfel de scenariu, situația poate escalada – fapt ce va afecta, di-
rect sau indirect, nu doar piața energetică, ci şi stabilitatea mondială. Statele 
Unite vor rămâne implicate acolo unde au un interes să o facă, încercând 
să-şi temporizeze eficient prezența. Având în vedere scenariul posibil din 
Orientul Mijlociu, America va acționa cât de lent posibil – iar celelalte puteri 
(mai ales Rusia, dar şi Turcia) vor încerca să împiedice un exit complet al 
SUA.  

În Europa, datorită dependențelor pe care SUA le are față statele mem-
bre şi piața Uniunii Europene, unul dintre imperativele geopolitice ale Ame-
ricii este să evite un nou conflict pe continent. Este posibil ca agresivitatea 
Rusiei, a cărei economie este dependentă de prețul petrolului, slăbită de pro-
blemele sociale interne, să continue. De aceea, pentru a descuraja astfel de 
acțiuni, Statele Unite susține stabilirea unei alianțe regionale în Estul Euro-
pei. Este, de asemenea, posibil ca în Rusia să se profileze o criză social poli-
tică – caz în care instabilitatea va creşte nu doar în vecinătatea europeană a 
acesteia, dar şi în Asia Centrală. Acest scenariu ar atrage implicarea Americii, 
Europei şi Asiei deopotrivă. 

Într-o întorsătură a sorții, retragerea calculată a Americii, datorată şi 
faptului că îşi poate asigura consumul din producția proprie de energie, 
poate fi, pe termen lung, în detrimentul acesteia. Lumea multipolară care 
s-a profilat după 2007 nu potențează statele „jucători regionali” în admi-
nistratori de rețele şi nici nu le adaugă, prin definiție, atribute noi, care să 
adauge la bogățiile acestora şi să le facă mai puternice, mai responsabile. 
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Aşa cum retragerea Americii, deşi pe de-o parte naturală şi pe de altă parte 
administrată, nu înseamnă o diluare a bogăției sau puterii acesteia. Doar că 
reaşezarea actuală va produce consecințe ce presupun calcule mai complexe 
pentru administratorii de risc din mediul privat şi pentru operaționalizarea 
strategiilor naționale.

2019: un nou început
Anul 2019 anunță o lume fără „polițist global” asumat. Geografia a devenit 
mai fluidă – harta energetică nu mai cuprinde, simplist, doar producătorii şi 
consumatorii de hidrocarburi. Inovația şi-a făcut loc prin noile tehnologii de 
extracție a resurselor energetice, dar şi la nivelul tehnologiilor care privesc 
infrastructura, lanțul de aprovizionare şi chiar modul în care se consumă 
energia. De aceea, resursa umană depăşeşte resursa naturală – inteligența, 
creativitatea sunt cele care determină modelele de dezvoltare ale sectorului ener-
getic. 

Cu toate acestea – sau tocmai de aceea, diviziunile, diferențele geografi-
ce persistă şi se vor adânci. Suveranitatea, susținută de naționalism este în 
creştere, nu în scădere. Pe termen lung, statul național va evolua probabil 
într-o formulă nouă, în funcție de modul în care va evolua percepția socială a 
politicului şi individualismul. Vom avea, poate, state-oraş sau state-regiune, 
în interiorul sau grupând state națiune de azi. 

Granițele fizice vor continua să fie diluate prin digitalizare, iar in-
frastructura, prin conectarea rețelelor sociale emergente, va deveni parte 
din geografia fizică. Totuşi, conectivitatea creează şi claustrofobie şi noi te-
meri, determinate de noile provocări ale societății. Ca atare, discuțiile pri-
vitoare la modul în care comunitățile umane îşi pot diminua dependențele, 
vor continua. Iar acest lucru va influența modul în care se va dezvolta sec-
torul energetic din lumea de mâine – profilându-se noi (tipuri de) jucători. 



Confruntarea principalilor actori  
din piața energetică mondială

Clara Volintiru

Sectorul energetic la nivel global trece printr-o mare schimbare de roluri. 
Poziția de protagonişti a marilor companii energetice de astăzi este pusă sub 
semnul întrebării în perspectiva următoarelor decenii. Schimbările din piață 
(competitori, noi tehnologii, fragmentarea lanțurilor de producție internați-
onale) fac ca logica de consolidare a marilor companii de la începutul anilor 
2000 să nu mai fie suficientă pentru a asigura dominația acestora. 

Companii emergente din piețe emergente ocupă poziții competitive. 
Pentru prima oară în istorie o companie din afara lumii vestice poate deveni 
cea mai valoroasă companie de energie listată la bursă – compania de stat 
Aramco a Arabiei Saudite. Marile companii energetice din China, India, Bra-
zilia şi Rusia au de asemenea performanțe remarcabile pe piața liberă. Ast-
fel, diferența dintre companiile de stat petroliere şi companii internaționale 
petroliere este estompată. 

Declinul probabil al marilor companii de petrol şi gaze este însă numai o 
parte din schimbarea de peisaj. Un ansamblu de elemente tehnologice şi de 
reglementare pun în circulație noi modalități de asigurare a energiei. 

Declinul multilateralismului şi a ordinii globale implică o schimbare a 
relației geopolitice dintre marile puteri. Acestea abandonează cooperarea 
în favoarea concurenței (chiar confruntării) economice. O luptă acerbă se 
prefigurează în sectorul energetic; cursă în care inovația şi autonomia vor fi 
cuvinte cheie. 

Pentru prima oară în istoria recentă, SUA va deveni exportator net de 
energie în 2020. Această situație marchează un deziderat prioritar al tu-
turor preşedinților americani de la Nixon încoace: autonomie energetică. 
Performanța administrației Trump vine însă cu sacrificarea angajamente-
lor de mediu (vezi Ordinul Executiv din martie 2017 prin care se repudiază 
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de facto angajamentele Acordului de la Paris) şi abandonarea tehnologiilor 
emergente în sectorul energetic (energie curată). SUA îşi bazează în mare 
măsură creşterea economică actuală pe boom-ul energetic şi acest lucru va 
aduce beneficii nu doar companiilor energetice, ci şi actualei administrații în 
alegerile de anul viitor. Nici un preşedinte în funcție nu a pierdut alegerile 
pe un context de creştere economică. Avem astfel imaginea clară a obiecti-
vului central al strategiei de naționalismului economic (dezvoltată de Steve 
 Bannon): sectorul energetic. 

Companii emergente în sectoarele „de nişă” energetice, precum cele de 
stocare a energiei în baterii vor revoluționa la rândul lor alte sectoare cheie, 
precum cel al transportului. China investeşte strategic în acest domeniu, ca 
prioritate națională, în condițiile în care în numai câțiva ani ne putem aştep-
ta ca producătorii de vehicule electrice să depăşească cota de piață a liderilor 
actuali precum Volkswagen sau Toyota. 

Dezvoltarea economică la nivel mondial este strict corelată cu cererea de 
energie. Cu cât o piață se dezvoltă mai mult, cu atât necesarul său de energie 
va fi mai mare. Tehnologiile de eficientizare a consumului energetic, precum 
şi tehnologiile ce permit exploatarea mai eficientă unor rezerve energetice 
(ex: şisturi, solar) sunt cheia de boltă a dominației economice în sens gene-
ral. Bătălia se desfăşoară între marile puteri şi rămâne de văzut cum se vor 
reîmpărți cotele de piață în câțiva ani. 

Marile companii de energie la nivel global
Mix-ul energetic la nivel global este încă dominat de carburanții fosili. Mai 
mult de jumătate din consumul energetic este asigurat de petrol şi gaz1. Ast-
fel încât, marii actori de astăzi continuă să fie coloşii petrolieri (supermajors). 
Rămâne însă de văzut în ce măsură vor rămâne relevanți şi în anii următori, 
dată fiind ponderea în creştere a surselor regenerabile. Un lucru este sigur, 
asistăm la o confruntare din ce în ce mai intensă între giganții vestici şi 
companiile din statele emergente. Liberalizarea recentă a acestora din urmă 
le-a impus pe piața globală ca actori redutabili, dar acest lucru consolidează 
economic totodată țările de proveniență (ex: China, Arabia Saudită, India, 
Brazilia, Rusia). 

Garnitura marilor companii petroliere din sectorul energetic a cuprins 
inițial aproape în exclusivitate companii din vest: cele americane (Exxon, 

1  BP Energy Outlook (2019). 
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Mobil şi Chevron), cea britanică (British Petroleum BP), cea anglo-olandeză 
(Royal Dutch Shell) şi cea franceză (Total). Această garnitură, într-o formulă 
şi mai consolidată (Chevron, Exxon şi Mobil făceau încă parte din Standard 
Oil Company) au fost renumitul cartel petrolier al secolului trecută (până la 
criza petrolieră din ’73), sudat inițial de interesele de exploatare din Iran, 
controlau până la 85% din rezervele mondiale. 

Existența şi supraviețuirea acestor coloşi petrolieri la finalul anilor ’90 a 
depins în mare măsură de capacitatea acestora de a se consolida prin fuziuni 
şi achiziții. Astfel, Exxon a fuzionat cu Mobil, BP a fuzionat cu o companie 
americană Amoco (ceea ce îi permite actuala exploatare a zăcămintelor Arc-
tice din Alaska), Total a achiziționat o altă companie franceză Elf, Chevron a 
fuzionat cu Texaco. Această serie de mişcări în piața marilor companii petro-
liere a generat o garnitură de companii mamut capabile să domine întregul 
lanț de producție. 

Mai mult decât oricare alta, fuziunea Exxon cu Mobil este cea care a lă-
sat o amprentă puternică asupra pieței globale. Ambele companii america-
ne sunt descendentele colosului Standard Oil Trust înființat de Rockefeller 
la sfârşitul secolului 19. Fuziunea lor punea problema concentrării pieței 
şi a declanşării clauzelor anti-monopol din legislația americană. Totuşi, în 
plan intern, cota lor de piață nu depăşea pragul de 15%. Logica acțiunii în 
comun nefiind dictată de o strategie în aval (distribuție), ci de o strategie 
față în amonte pe lanțul de producție (investiții în exploatare)2. Înainte de 
fuziunea celor două companii, investițiile în explorare ale acestora la nivel 
mondial acopereau planeta. Ambele companii aveau investiții de exploa-
tare în SUA, Canada, Marea Britanie, Norvegia şi Emiratele Arabe Uni-
te. Exxon mai avea site-uri în exploatare în Tailanda, Malaiezia, Yemen şi 
Australia. Mobile avea de asemenea investiții proprii exclusive în amonte 
în Argentina şi Guineea Ecuatorială, dar cel mai mare potențial de randa-
ment investițional îl avea în exploatările din Kazahstan, Nigeria, Qatar şi 
Indonezia. Acestea din urmă aveau totodată un grad mare de risc geopoli-
tic şi necesitau un grad de lichiditate pe care compania îl asigura cu greu pe 
cont propriu3. Dacă la începutul mileniului, investițiile în explorare putea 
însuma în jur de 500 mil. dolari pentru o companie mare, astăzi numai 

2  Yergin, D. (2011). The quest: Energy, security, and the remaking of the modern world. 
Penguin.

3  Pentru informații detaliate asupra investițiilor în amonte pe lanțul de producție vezi 
Steve Coll (2013). Private empire: ExxonMobil and American power. Penguin.
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firma ExxonMobile are investiții anuale de aproximativ 25 de miliarde de 
dolari pe an. 

Pe valoarea de piață de astăzi, regăsim lista celor mai mari companii din 
sectorul energetic dominată în continuare de companii cu activitate tradi-
țională în petrol şi gaze. ExxonMobil ocupă primul loc cu o capitalizare de 
318.77 miliarde dolari în iulie 2019. Pe locul doi de află Royal Dutch Shell 
cu o capitalizare de piață de 257.72 miliarde de dolari. Pe locul trei se află 
Chevron cu o capitalizare de piață de 236.63 miliarde de dolari. Pe locul pa-
tru regăsim PetroChina cu 162.24 miliarde de dolari. Mai departe urmează, 
Total cu 142.59 mld. dolari, BP cu 133.03 mld. dolari, Reliance Industries 
(India) cu 111.65 mld. dolari, Petrobras (Brazilia) cu 95.94 mld. dolari, Si-
nopec (China) cu 89.54 mld. dolari şi Gazprom cu 88.39 mld. dolari.4 

Pe scurt, putem observa cum astăzi topul celor mai puternice companii 
petroliere la nivel global nu mai este dominat de vest (deşi primele trei pozi-
ții de capitalizare rămân concentrate de SUA şi Marea Britanie), ci împărțit 
egal ca număr de companii cu țările emergente (China, India, Brazilia şi Ru-
sia). 

Această nouă dinamică mondială implică considerente de liberalizare – 
companiile din BRICs ieşind relativ recent de sub tutela statului în mod for-
mal, ele continuând să opereze mult mai vizibil în interes național decât în 
logica pieței libere. Acestora din urmă li se alătură în momentul de față un 
colos petrolier – compania Saudită Aramco estimată ca fiind cea mai valo-
roasă companie petrolieră din lume şi ce urmează să fie listată la bursă (IPO) 
în viitorul apropiat. Achiziția a 20% din compania indiană Reliance de către 
Aramco sugerează o nouă eră de consolidări corporative, de această dată în-
tre giganții țărilor emergente. 

În esență, tranziția de la companii de stat la agenți economici pe pia-
ța liberă implică o tranziție de la un mod de operare primordial național la 
unul internațional. Astfel, se discută mai puțin în literatura de specialitate 
de natura acționariatului companiilor petroliere, ci de companii naționale 
(National Oil Companies) (NOCs) şi companii internaționale (International 
Oil Companies) (IOCs).

În esență, companiile naționale (National Oil Companies) (NOCs) au fost 
mult timp văzute ca auxiliare ale statelor din care provin, aflate sub o formă 
de protecție sau altă, dar lipsite de competitivitate pe piața liberă în absența 

4  Statista 2019. 
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acestor forme de protecție. Cu toate acestea, începând cu PetroChina şi cele-
lalte companii chinezeşti şi continuând cu Aramco al Arabiei Saudite sau Re-
liance din India, vedem o aplicare din ce în ce mai mare a principilor de piață 
în logica activității acestor companii. Profitul îşi face loc ca obiectiv principal 
şi prin prisma lui îndeplinirea unor obiective strategice de concurență la ni-
vel global. Un exemplu elocvent este activitatea de exploatare energetică a 
Chinei în Africa, Orientul Mijlociu, precum şi în Marea Chinei de Sud. Toate 
aceste locații internaționale fac subiectul unor dispute geopolitice ce com-
pletează dezideratele economice ale companiilor energetice listate la bursă.  

PetroChina este un exemplu atipic de companie de stat. Dacă Aram-
co – estimată la o valoare de 2 trilioane de dolari, a ales să nu se coteze pe 
bursă până acum, companiile de stat chineze – PetroChina, Sinopec (com-
pania chinezească de petrol şi gaze) şi CNOOC (companie chinezească de 
exploatări off-shore), au făcut acest pas ca urmare a înțelegerii necesității 
de a se lista la bursă pentru a juca cu adevărat pe piața internațională. Din 
momentul în care China a devenit unul dintre cei mai mari importatori de 
petrol la nivel mondial (este cel mai mare importator în prezent, fiind depă-
şită doar de Uniunea Europeană ca bloc comercial) a realizat necesitatea de 
a îşi diversifica sursele de petrol. Cu o bază puternică internă, importurile 
de petrol ale Chinei au crescut datorită creşterii producției şi a dezvoltării 
economice. 

Companiile chineze au estompat astfel diferența dintre companii inter-
naționale de petrol (IOCs) şi companii naționale de petrol (NOCs) 5.După 
cum am precizat anterior, începând cu începutul anilor 1990, companiile 
internaționale de petrol (IOCs) au răspuns provocărilor pieței dezvoltând 
un model de afaceri mai sofisticat, care viza maximizarea valorii acționarilor 
prin găsirea şi exploatarea tot mai multor rezerve, reducând în acelaşi timp 
costurile. În ultimii 15 ani, însă, acest model de afaceri a devenit din ce în ce 
mai ineficient6.

Prezența pe piața multor țări dezvoltate a marilor companii petroliere 
este un element notabil datorită dimensiunilor acestora. ExxonMobil a avut 
în 2019 o capitalizare de piață mai mare decât PIB-ul unor țări europene 

5  Jiang, J., & Sinton, J. (2011). Overseas investments by Chinese national oil com-
panies. IEA Energy Papers. Vivoda, V. (2009). Resource nationalism, bargaining and in-
ternational oil companies: challenges and change in the new millennium. New Political 
Economy, 14(4), 517-534.

6  Stevens, P. (2016). International Oil Companies. Chatham House.
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precum Cehia, România, Portugalia, sau Grecia, până la de trei ori mai mare 
decât PIB-ul Ungariei sau al tuturor statelor baltice însumat. 

Peisajul se schimbă însă la nivel mondial în privința exploatărilor de pe-
trol. Multe dintre zăcămintele mature fiind astăzi vândute de companiile 
mari către companii mai mici. Cheia este inovația tehnologică – pentru a 
extrage în continuare valoare din multe dintre locurile de exploatare tradiți-
onale, trebuie utilizate noi tehnologii de forare şi explorare. 

Sunt câteva strategii care pot permite actualelor companii internaționa-
le de petrol (IOCs) să îşi consolideze poziția pe piața internațională în anii 
următori7:

– Diminuarea costurilor în aşteptarea revirimentului prețului petrolu-
lui; 

– O nouă rundă de mega-fuziuni;
– Exploatarea la maximum a revoluției gazelor de şist în SUA;
– Restructurarea portofoliilor;
– Diversificare;
– Restrângerea pe piața țărilor dezvoltate;
– Dezvoltarea tehnologiilor proprii
La nivelul anului 2018, statele continuă să joace un rol cheie în piața 

globală de energie. Prima componentă pe care se bazează acest rol este cea 
de reglementator. A doua este cea de proprietar al multora dintre resursele 
naturale existente. A treia este cea de partener inerent al infrastructurii de 
transport. Totuşi, dincolo de toate aceste elemente specifice statelor nați-
onale, mai există o dimensiune mai greu de anticipat: principal promotor 
al inovației şi investițiilor în energie. Estimări recente, plasează nivelul in-
vestițiilor guvernamentale în sectorul energetic undeva la 70% din totalul 
necesar pentru următorii ani8. 

Logica investițională în sectorul energetic este esențială supraviețuirii 
pe termen lung a companiilor de profil. Ceea ce investeşti în anul t0 aduce 
profit în anul t7 sau t8; dacă nu se fac investiții în exploatare, nu ai de unde 
colecta profitul în anii următori9. 

Fondurile suverane de investiții (sovereign wealth funds) (SWFs) au fost 
unul dintre principalele mijloace de asigurare împotriva riscurilor (hedging) 

7  Stevens, P. (2016). International Oil Companies. Chatham House.
8  IEA (2019) World Energy Outlook 2018.
9  William Wicker, CFO Texaco în Yergin, D. (2011). The quest: Energy, security, and the 

remaking of the modern world. Penguin.
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a țărilor exportatoare de petrol. Pentru larga majoritate a acestora, natura 
mono-industrială a economiei lor le face vulnerabile în fața: (1) fluctuațiilor 
de preț la nivel mondial şi (2) a naturii finite a resurselor lor. Pentru prima 
problema a fost înființată Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) 
– un ologopol menit să controleze oferta de petrol la nivel global pentru a 
menține prețul în marja profitabilă şi preferată de țările exportatoare. Pen-
tru a doua problemă, au fost utilizate fondurile suverane de investiții (SWF) 
pentru a diversifica portofoliul investițional.

Ideea de asigurare împotriva riscului a existat şi în manieră mai simpli-
ficată şi fără utilizarea Fondurilor Suverane de Investiții (SWF). Bugetul de 
stat al Mexicului avea în urmă cu un deceniu o dependență semnificativă 
față de prețul petrolului la nivel global, întrucât 35% din veniturile totale la 
bugetul public veneau din compania petrolieră de stat (national oil company 
(NOC)) Pemex. Anual Guvernul Mexican îşi asigura aceste venituri pe un 
preț fix cu costuri semnificative de aproximativ 1.5 mld. dolari anual. Cu 
toate acestea, strategia a dat roade în 2008, când prețul petrolului a căzut 
vertiginos, iar asigurarea guvernamentală a adus la bugetul de stat aproxi-
mativ 8 mld. de dolari.10

Boom-ul energetic al SUA din ultimii ani şi dezvoltarea surselor de ener-
gie alternativă au făcut ca prețul petrolului să scadă. Cu toate acestea, țări-
le exportatoare de petrol nu au mai limitat producția în maniera în care o 
făceau în deceniile trecute, sugerând ceea ce mulți specialişti afirmă deja: 
OPEC este o organizație perimată a semnificație în piața energiei globale de 
astăzi11. De aceea, similar logicii Mexicului de acum o decadă, de a paria îm-
potriva propriei piețe, investițiile Fondurilor Suverane de Investiții (SWF) 
merg în pondere semnificativă către noile tehnologii şi chiar energie verde. 

Astăzi Fondurile Suverane de Investiții (SWF) sunt un foarte puternic 
vehicul de capital la nivel mondial. Dar, lucrurile nu păreau întotdeauna aşa: 
la nivelul anului 2004, veniturile din petrol ale țărilor OPEC erau de numai 
243 miliarde de dolari. Cumulul de factori – creşterea economică la nivel 
global (în special în zona țărilor în curs de dezvoltare BRICs) şi creşterea pre-
țului petrolului, a făcut ca veniturile din petrol ale țărilor OPEC să crească 

10  Yergin, D. (2011). The quest: Energy, security, and the remaking of the modern world. 
Penguin.

11  Un oficial Saudit afirma încă din 2014 că „OPEC is dead” (OPEC e mort) conform 
O’Sullivan, M. L. (2017). Windfall: How the New Energy Abundance Upends Global Politics and 
Strengthens America’s Power. Simon and Schuster. 
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în 2012 până la 1.2 trilioane de dolari. De atunci, veniturile din exportul de 
petrol al țărilor OPEC a fost în cădere, ajungând în prezent (după un uşor re-
viriment al prețului la nivel global) la 711 miliarde de dolari12. Pentru 2020, 
se estimează că veniturile OPEC vor fi de 580 de miliarde de dolari, în mare 
parte ca urmare a scăderii producției OPEC13. 

Arabia Saudită a reprezentat cea mai mare pondere din câştigurile totale 
OPEC, 167 miliarde dolari în 2017, reprezentând aproape o treime din veni-
turile totale petroliere OPEC14. Compania de stat a Arabiei Saudite Aramco 
se profilează astăzi ca cea mai profitabilă companie din lume, cu o cifră de 
afaceri de 111 miliarde de dolari anul trecut, depăşind profiturile combinate 
ale giganților precum Apple, ExxonMobil şi Royal Dutch Shell. Compania 
plănuieşte un IPO, care urmăreşte să adune 100 de miliarde de dolari pentru 
o participație de numai 5%, plasând valoarea companiei astfel la 2 trilioane 
de dolari. Aramco a cumpărat recent 20 la sută din compania petrolieră şi pe-
trochimică a Indiei Reliance Industries (aflată în topul primelor 10 companii 
petroliere la nivel mondial) sugerând debutul unei noi epoci de achiziții şi 
fuziuni pe piața petrolului şi gazelor.  

Autonomie energetică: visul aparent imposibil
Cererea de energie urmează să crească cu peste 25% până în 2040, necesi-
tând investiții de peste 2 trilioane de dolari pe an pentru asigurarea ofertei 
de energie15. 

În oglindă însă, marile puteri economice ale lumii se luptă pentru auto-
nomie energetică, în contextul în care de decenii se tot prevesteşte epuizarea 
stocurilor de petrol şi gaze existente. 

Răspunsul la această aparentă contradicție vine din inovarea tehnolo-
gică (şi procesul de reglementare. Inovația tehnologică permite exploatarea 
mai eficientă a zăcămintelor existente, precum şi dezvoltarea comercială a 
surselor de energie alternativă. Cadrul de reglementare național poate asi-
gura protecție sectoarelor energetice prin prioritizarea anumitor investiții 
– modelul SUA, Germania, Franța, sau prin asigurarea unor subvenții de 
dezvoltare şi consum – modelul China. Mai mult decât atât, prin reglemen-
tare se pot impune anumite standarde de mediu care să susțină sectorul 

12  U.S. Energy Information Administration (EIA) (2018) OPEC Revenues Fact Sheet.
13  Idem. 
14  Idem.
15  IEA (2019) World Energy Outlook 2018.
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energiei alternative – modelul UE, sau se pot dezavua angajamentele națio-
nale şi internaționale de protecție a mediului pentru a permite exploatarea 
resurselor naturale din patrimoniul de stat – modelul SUA. 

Din perspectiva politicilor publice, autonomia energetică poate fi defi-
nită în două feluri. Pe de-o parte putem discuta de autonomie energetică 
ca autosuficiență: acoperirea integrală sau aproape integrală a nevoilor pie-
ței interne din surse proprii. Pe de altă parte, putem discuta de reziliență 
strategică a pieței interne: nevoile de consum sunt asigurate printr-un mix 
energetic suficient de diversificat încât eventualele perturbările din piața in-
ternațională să nu afecteze în mod semnificativ piața internă. 

Discuția despre autonomie energetică ca autosuficiență nu poate fi apli-
cată decât la nivelul marilor puteri economice, cu suficiente resurse proprii 
şi actori economici cu acoperire globală. În cazul țărilor de dimensiuni mai 
mici, lipsite de resurse energetice proprii extinse, integrarea regională şi di-
versificarea mix-ului energetic sunt cele mai clare opțiuni de a asigura rezi-
liență strategică.

În deja celebrul ordin executiv semnat de preşedintele Trump în 2017, 
prin care se repudia angajamentul SUA față de Acordul Climatic de la Paris, 
se menționa premiza strategică a SUA în domeniul energetic:

„Este în interesul național să promoveze dezvoltarea curată şi sigură a 
vastelor resurse energetice ale Națiunii noastre, evitând în acelaşi timp sar-
cini de reglementare care îngreunează inutil producția de energie, constrâng 
creşterea economică şi împiedică crearea de locuri de muncă. Mai mult, dez-
voltarea prudentă a acestor resurse naturale este esențială pentru asigura-
rea securității geopolitice a națiunii.”16

Sub administrația Trump, activitățile de producție de energie şi minera-
le pe terenurile federale au generat 9,1 miliarde de dolari17. Mare parte din 
această creştere este datorată exploatării rezervelor de petrol şi gaze de pe 
teritoriul SUA, anterior aflate sub incidența legislației de protecția mediului. 

Dacă democrații au susținut în mod vizibil alternativele de energie cu-
rată, republicanii au fost tradițional aliniați cu interesele economice din sec-
torul petrolier. Stephan Moore, unul din consilierii preşedintelui Trump pe 
politică energetică acuză că administrațiile trecute au avut un angajament 

16  Presidential Executive Order on Promoting Energy Independence and Economic 
Growth, March 28, 2017. 

17  Trump Administration Harvests Record Royalties From America’s Oil Boom, Jul 18, 
2019, Forbes. 
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subiectiv față de anumite tipuri de producție energetică, neglijând poten-
țialul de creştere şi dezvoltare pe care SUA în are în sectorul energetic şi 
periclitând securitatea sa în raport cu țările emergente. Potrivit lui Moore, 
o valoare de nu mai puțin de 50 de trilioane de dolari există în zăcămintele 
neexplorate din terenurile federale ale SUA, exploatarea cărora ar genera o 
creştere de 4% din PIB şi ar face din SUA cea mai mare putere energetică din 
lume18. 

Într-adevăr, predicțiile lui Moore din urmă cu câțiva ani par să se împli-
nească, făcând totodată să apună epoca de contra-pondere a OPEC19. Înce-
pând din 2020 SUA va deveni pentru prima oară în decenii exportator net 
de energie20.

Strategia de exploatare a zăcămintelor proprii în ciuda costurilor pentru 
mediul înconjurător are la baza filozofia de naționalism economic susținu-
tă de strategul (acum repudiat) al preşedintelui Trump, Steve Banon. Acest 
personaj cu influențe ruseşti este de altfel arhitectul Ordinului Executiv pe 
baza căruia SUA s-a retras din Acordul de la Paris. Alături de mai bine cunos-
cutul Război Comercial (Trade Wars) cu China, retragerea din angajamentele 
climatice a reprezentat una dintre cele mai puternice lovituri efectuate de 
SUA recent la adresa multilateralismului şi a ordinii globale. 

O altă parte importantă a creşterii resurselor energetice în SUA este ex-
ploatarea gazelor de şist. Inovația tehnologică a făcut ca această înzestrare 
naturală să poată constitui baza unei noi politici energetice americane. Deşi 
independența energetică a fost dezideratul tuturor preşedinților americani 
din anii ’70 încoace, politica energetică a SUA continua să fie dependentă de 
circumstanțe externe, până recent. 

În contextul în care lumea occidentală se zbătea să găsească alternative 
eficiente din punct de vedere economic pentru a diminua emisiile de carbon, 
gazele de şist (shale gas) au adus în perioada administrației Obama o imagine 
salvatoare ce părea să atingă obiectivele asumate de mediu, fără să modifice 
în manieră fundamentală ciclul de consum energetic. În esență, gazele de 
şist permit jumătățirea emisiilor de carbon pentru obținerea aceleaşi canti-
tăți de electricitate.

18  Moore, S., & White, K. H. (2016). Fueling freedom: Exposing the mad war on energy. 
Simon and Schuster.

19  O’Sullivan, M. L. (2017). Windfall: How the New Energy Abundance Upends Global Pol-
itics and Strengthens America’s Power. Simon and Schuster.

20  EIA (2019) Annual Energy Outlook 2019 with projections to 2050.
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Creşterea exponențială pe care exploatarea gazelor de şist a avut-o în 
anii 2000 s-a bazat pe dezvoltarea tehnologiei de fracturare hidraulică ce a 
permis extragerea resursei din zăcăminte, dar şi pe descoperirea unor volu-
me uriaşe la nivel mondial al acestei resurse. În SUA, numărul de puncte de 
extracție a gazelor de şist s-a dublat în numai câțiva ani, ajungând să repre-
zintă în 2013 40% din totalul extracției de gaz americane, iar în 2016 esti-
mările ajung la 15.8 trilioane de metri cubi, reprezentând deja mai mult de 
jumătate din extracția totală de gaz a SUA. După toate criteriile cantitative, 
gazele de şist au avut un boom la nivelul acestei țări.

Principalul responsabil pentru boom-ul gazelor de şist în Statele Unite 
ale Americii a fost omul de afaceri George Mitchell care a reuşit să dezvolte 
în 1998 o tehnologie de exploatare a acestei resurse care să mențină costuri-
le de extracție suficient de scăzute pentru a fi atractivă din punct de vedere 
economic - nu doar ecologic. Prin această tehnologie, prețul de extracție a 
coborât până la nivelul de 4$/ MMBtu (milion de unități termale britanice). 
Atâta timp cât acesta rămâne nivelul costurilor, şansele de a realiza profit al 
companiilor sunt atractive. Perspectiva profitului coroborată cu amplitudi-
nea rezervelor au făcut ca multe companii americane să se lanseze pe această 
piață. 

Ultimii ani însă au fost ceva mai descurajanți din punct de vedere al 
profitabilității. Majoritatea companiilor de extracție şi exploatare a gazelor 
de şist în statele unite nu au atins pragul de rentabilitate la începutul acestui 
an, cheltuind aproximativ de două ori mai mult decât câştigă. Mai mult de-
cât atât, acest tip de activități solicită un ciclu mai scurt de reinvestiții decât 
exploatările tradiționale. În ciuda problemelor financiare recente, companii-
le americane prezente pe piața locală de extracție estimează că îşi vor creşte 
expunerea pe parcursul următorului an, mizând pe creşterea prețului petro-
lului. În 2000, profesorul Paul Pierson de la Universitatea Berkeley explica 
acest proces decizional în termeni de gestiune a marginilor de câştig: cu cât 
eşti angajat pe un drum/decizie de mai mult timp, cu atât este mai costisitor 
să îl abandonezi datorită resurselor deja angajate. 

Principalul contraargument a fost formulat în jurul siguranței tehno-
logiei fracturării hidraulice. Deşi privită inițial ca o tehnologie inovatoare 
ecologic pentru că reduce efectele de seră, ea repudiată tocmai de diverse 
grupări ecologiste. Acestea o combat menționând: utilizarea excesivă a apei 
ce devine o resursă prețioasă la rândul său, posibilele pierderi în sol sau apa 
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din proximitate a unor substanțe cancerigene sau mici cutremure21. Repre-
zentanții companiilor susțin că toate acestea sunt incidente de eroare uma-
nă, nefiind în nici un caz defecte inerente ale tehnologiei de extracție. Mai 
mult decât atât, structura de consum la nivel mondial creează aceleaşi am-
prente negative asupra mediului (ex: irosirea apei potabile). Din punct de 
vedere ştiințific se pot susține la fel de bine ambele puncte de vedere. 

Ceea ce rămâne în picioare dincolo de siguranța procesului de extracție 
este că pentru foarte multe grupări de ecologişti, gazele de şist rămân o para-
digmă conservatoare, ce distrage atenția şi deturnează efortul investițional şi 
de reglementare de la tendințele inovatoare din zona resurselor regenerabile. 

La nivel mondial, Centrul Comun Cercetare (Joint Research Centre) al Co-
misiei Europene a realizat recent o analiză preliminară a sectorului gazelor 
de şist, plasând zăcămintele actuale exploatabile - recuperabile tehnologic 
(technically recoverable) la aproximativ 16 trilioane de metri cubi. Europa se 
plasează astfel la o cotă de 12% din totalul global al zăcămintelor exploatabi-
le, după America de Nord cu 24%, America de Sud cu 20%, Asia sau Africa şi 
Orientul Mijloci – ambele categorii cu 19% din rezervele mondiale22. 

Cu toate acestea, revoluție verbala despre gazele de şist, nu aduce o re-
voluționare reala în ceea ce priveşte tranziția de la explorare la exploatate!

Un element determinant în tranziția de la explorare la exploatare este 
analiza oportunității de cost. Chiar şi explorarea fiind un proces costisitor 
nu se (va) produce în absența unui prag de rentabilitate existent sau antici-
pat în raport cu alte surse de energie. Explorarea şi exploatarea se fac în or-
din descrescător al costului de oportunitate oferit de proiecte investiționale 
concurente. 

Tehnologia de exploatare a gazelor de şist este în mare măsură perfor-
mantă şi nu există elemente categorice de punere sub semnul întrebării a 
siguranței sale în condiții optimale de utilizare. 

Ceea ce atestă situația zăcămintelor de gaze de şist din Europa este di-
ferența uriaşă dintre rezerve si resurse. Dacă la nivelul Statelor Unite ale 
Americii, tehnologia fracturării hidraulice a lansat cu ritm accelerat trans-
formarea unor rezerve naturale în resurse energetice cu emisii scăzute de 
carbon, la nivelul Europei acest proces de conversie economică nu se produ-
ce cu acelaşi ritm. 

21  What is fracking and why is it controversial?, 15 October 2018, BBC News. 
22  Brewer, T. (2014) The Shale Gas Revolution: Implications for Sustainable Develop-

ment and International Trade. ICTSD Issue Paper No. 8. 
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La nivel internațional, regăsim o serie de forumuri de dialog ce au un 
rol determinant în exploatarea gazelor de şist, atât din punct de vedere al 
reglementărilor directe (ex: tehnic), cât şi din punct de vedere al costului de 
oportunitate (ex: subvenții şi ajutor de stat pentru alte surse energetice). 
Forumuri importante în ceea ce priveşte gazele de şist sunt OECD sau OMC-
ul şi poziționarea acestora în raport cu comercializarea în plan internațional 
a GNL. De asemenea, investițiile companiilor americane în exploatarea ză-
cămintelor europene poate fi semnificativ influențată de prevederile acor-
durilor comerciale de nouă generație ce reglementează şi zona ISD-urilor. În 
final, în privința reglementării acestui tip de exploatare dezvoltarea şi adop-
tarea unor standarde ISO în domeniu poate asigura buna funcționalitate şi 
siguranța populației şi a mediului înconjurător din zonele de exploatare23. 

Detractorii din stânga ecologistă sunt mai degrabă în favoarea energiilor 
regenerabile decât a investirii într-un alt tip de combustibil fosil. Detracto-
rii din dreapta conservatoare persiflează de asemenea „revoluția” gazelor de 
şist susținând că nu a făcut decât să amâne şi nu să rezolve o precaritate în 
piața de gaz din Statele Unite ale Americii24. Ceea ce rămâne evident este că 
atât boom-ul de la sfârşitul anilor 2000, cât şi orice alt reviriment viitor al 
gazelor de şist se bazează pe raționamente financiare a marginilor de profi-
tabilitate a acestui tip de investiții. 

Dezideratul de securității națională a autonomiei (relative) energetice 
este urmărit sub o formă sau alta de toate marile puteri economice. 

Franța îşi asigură aproximativ 75% din energia electrică din energia nu-
cleară, pe baza unei politici de lungă durată vizând securitatea energetică. 
Franța este astfel cel mai mare exportator net de energie electrică din lume 
datorită costului său foarte mic de generare şi câştigă peste 3 miliarde de 
euro pe an din acest sector25. Japonia şi India au pariat în mod similar pe 
capacități nucleare de producție energetică. Dezastrul de la Fukushima a 
inițiat în schimb în Germania un larg proces de restructurare a mix-ului 
energetic, închizându-şi facilitățile nucleare şi pariind totul pe energie cu-
rată. Până la atingerea pragului de profitabilitate pentru numeroasele com-
panii de energie alternativă germane, dependența de gazul rusesc rămâne 
mare.

23  Brewer, T. (2014) The Shale Gas Revolution: Implications for Sustainable Develop-
ment and International Trade. ICTSD Issue Paper No. 8. 

24 Shale Gas Is Not A Revolution, Forbes, Jul 5, 2017. 
25  World Nuclear Association (2019) Nuclear Power in France.
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Canada îşi atinge obiectivele strategice de autonomie energetică prin ex-
ploatarea câmpurilor de şisturi. Astfel, Canada este prima țară din afara Sta-
telor Unite care se dezvoltă pe scară largă în industria resurselor de şisturi, 
care reprezintă deja 8% din producția totală de petrol canadian. Zăcămintele 
de la Duvernay şi Montney deţin resurse de piaţă estimate la 500 de miliarde 
de metri cubi de gaze naturale, 20 de miliarde de barili de lichide pentru ga-
zele naturale şi 4,5 miliarde de barili de petrol. Principalii producători de pe-
trol care se ocupă de dezvoltarea celor două regiuni sunt Seven Generations 
şi Encana Corp, împreună cu cele două întreprinderi globale Royal Dutch 
Shell şi ConocoPhillips.26

China este în paradoxala situație de a avea şi unele din cele mai mari 
rezerve de petrol din lume, dar şi un import semnificativ datorită cererii 
uriaşe pe care o produce ritmul de creştere economică bazată pe producție. 
Strategia de asigurare a necesarului energetic este de a exploata în primă 
fază rezerve considerabile din Africa şi Orientul Mijlociu prin companiile 
proprii, iar în faza a doua de a îşi diversifica mix-ul energetic cu un segment 
competitiv al energiilor curate. Potrivit clasamentului global al companiilor 
de energie curată (clean energy) companiile chineze reprezintă acum 30% din 
capacitatea totală a clasamentului, în creştere față de 19% inițial şi dețin 
48% din totalul clasamentului pentru energie eoliană şi solară.27 De aseme-
nea, cei mai mari generatori din China se află în primul trimestru al clasa-
mentului, datorită investițiilor uriaşe în producția eoliană şi solară care au 
însumat peste 60 GW în ultimii şapte ani28 – găzduind unele dintre cele mai 
mari parcuri de fotovoltaice din lume. Chile, Australia sau Japonia pariază 
de asemenea pe energia solară. 

Angajamente de sustenabilitate şi noua piață a energiei curate
În 2006, viitorul laureat al premiului Nobel pentru pace, Al Gore realiza 
prin documentarul „Un adevăr incomod”, în afara oricărei funcții oficiale, o 
doctrină marcantă pentru deceniul următor. Ecologia şi asumarea respon-
sabilității pentru schimbările climatice au devenit prioritare pentru agen-
da globală a multor cancelarii din spațiul vestic. Cu toate acestea, soluțiile 

26  Canada, prima ţară care concurează cu Statele Unite la producţia de petrol, Ziarul 
Financiar, 17 Februarie 2018.

27  Energy Intelligence (2018) ANNUAL GLOBAL TOP 100 GREEN UTILITIES RAN-
KING.

28  Idem.
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concrete erau mai puțin evidente decât simpla conştientizare că exploatarea 
resurselor naturale va trece obligatoriu printr-o tranziție radicală.

Astăzi a devenit imposibil să discutăm despre sectorul energetic global 
fără a face însă referire la schimbările climatice şi angajamentele aferente. 
Parte a ceea ce se numeşte corporate social responsibility (CSR), marile compa-
nii energetice trebuie să aplice standarde de protecție a mediului. 

Din 2008, Agenția Internaționale a Energiei (International Energy Agen-
cy) şi-a extins mandatul pentru a se concentra pe elemente specifice de 
sustenabilitate şi protecția mediului. Astfel, mandatul acestei organizații 
internaționale este acum bazat pe cei 3E: securitate energetică, dezvoltare 
economică şi protecția mediului. 

Subsectorul regenerabilelor este cel cu cea mai mare investiție în cerce-
tare şi dezvoltare, precum şi creşterea angajaților şi schimbarea veniturilor 
de la an la an.29

Ponderea energiilor regenerabile pentru satisfacerea cererii globale de 
energie este de aşteptat să crească cu o cincime în următorii cinci ani, ur-
mând să ajungă la 12,4% în 2023.30

La nivel global, dintre cele mai mari companii energetice din domeniul 
energiei regenerabile, putem număra un total de 8 companii în America de 
Nord (1 canadiană31 şi 7 americane32), 6 companii europene (4 din Germa-
nia33, 1 din Spania34 şi 1 din Danemarca35) şi 11 în Asia (9 din China36 şi 2 
din India37). 

Brazilia are cel mai verde mix energetic, iar China conduce la o creşte-
re absolută. Dintre cei mai mari consumatori de energie din lume, Brazilia 
ocupă de departe cea mai mare pondere de energie regenerabilă - aproape 

29  THOMSON REUTERS (2019) TOP 100 GLOBAL ENERGY LEADERS.
30  IEA (2019) Renewables 2018: Market analysis and forecast from 2018 to 2023.
31  Canadian Solar Inc. – Canada.
32  SUA: First Solar, Green Plains Inc., Pacific Ethanol, Renewable Energy Group Inc., 

SunEdison United States of America, SunPower Corp şi TPI Composites. 
33  Germania: CropEnergies, Global Pvq SE, SolarWorld Industries şi VERBIO Vereini-

gte BioEnergie.
34  Siemens Gamesa Renewable Energy – Spania. 
35  Vestas – Danemarca.
36  China: GCL-Poly Energy Holdings Ltd., Guodian Technology & Environment Group 

Corp Ltd., Hanergy Thin, Film Power Group Ltd., Jiangsu Akcome Science & Technology 
Co., Ltd., Motech Industries Inc. (Taiwan), Risen Energy Co., Ltd., Shanghai Aerospace Au-
tomobile Electromechanical Co., Ltd. şi Sungrow, Xiangtan Electric Manufacturing Co., Ltd.

37  India: Inox Wind şi Suzlon Energy. 



Energia. Concepte şi instrumente operaţionale / 75

45% din consumul final total de energie în 2023. Consumul de bioenergie în 
transporturi şi industrie este semnificativ, iar energia hidroenergetică domi-
nă sectorul energiei electrice. Între timp, din cauza politicilor de decarboni-
zare a tuturor sectoarelor şi de reducere a poluării aerului local dăunătoare, 
China conduce la o creştere globală în termeni absoluți în perioada de pro-
gnoză, depăşind Uniunea Europeană pentru a deveni cel mai mare consuma-
tor de energie regenerabilă. În Uniunea Europeană, o utilizare mai mare a 
energiilor regenerabile este stimulată de obiectivele de energie regenerabile 
obligatorii pentru 2020 şi 2030, precum şi de punerea în aplicare a politicilor 
la nivel de țară şi de îmbunătățirea eficienței energetice.38

Total Group reprezintă o teză de bază conform căreia chiar şi companiile 
cu cel mai mare consum de carbon au posibilitatea să îşi schimbe modelul 
de afaceri. Total S.A. este a patra cea mai mare companie de petrol şi gaze 
deținută publică din lume. Firma este responsabilă pentru emisiile de gaze 
cu efect de seră (GHG) care o plasează pe lista emitenților majori. Totuşi, 
Total este, de asemenea, recunoscut pe scară largă ca lider în rândul mari-
lor companii de combustibili fosili pentru viziunea sa asupra unui viitor de 
energie curată şi progresul său în adaptarea unei afaceri mari şi complexe 
pentru acel viitor.

Scenariile de prognoză ale IEA sugerează o creştere semnificativă a pon-
derii regenerabilelor (solară şi eoliene) în acoperirea consumului de electri-
citate din Uniunea Europeană. Conform angajamentelor în vigoare, surse 
poluante precum cărbunele sunt anticipate să scadă considerabil. În con-
trast, previziunile IEA pentru America, China sau India nu reflectă acelaşi 
tip de angajamente în ceea ce priveşte mix-ul energetic. 

Ritmul de dezvoltare al pieței mondiale de vehicule electrice depăşeşte 
cu mult previziunile. În urmă cu numai câțiva ani, estimările plasau valoarea 
totală a pieței globale de vehicule electrice la nivelul anului 2020 la 78 mili-
arde de dolari39.

Flota globală de autovehicule electrice a depăşit 5,1 milioane în 2018, 
în creştere cu 2 milioane față de 2017, aproape dublarea cantității fără pre-
cedent de noi înmatriculări în 2017. China a rămas cea mai mare piață din 
lume cu aproape 1,1 milioane de maşini electrice vândute în 2018 şi, cu 2,3 
milioane de unități, au reprezentat aproape jumătate din stocul global de 

38  IEA (2019) Renewables 2018: Market analysis and forecast from 2018 to 2023.
39  LeVine, S. (2016). The Powerhouse: America, China, and the Great Battery War. Pengu-

in Books.
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maşini electrice. Europa a urmat cu 1,2 milioane de maşini electrice şi State-
le Unite cu 1,1 milioane de maşini electrice. Norvegia a rămas lider mondial 
în ceea ce priveşte cota de piață a maşinilor electrice la 46% din noile sale 
vânzări de maşini electrice în 2018, mai mult decât dublul celei de-a doua 
cote de piață din Islanda cu 17% şi de şase ori mai mare decât a treia cea mai 
înaltă Suedia la 8%.40. 

Astfel încât, deja în momentul de față, cifrele ne arată o piață globală de 
vehicule electrice de o valoare dublă față de estimări41. Mai mult decât atât, 
estimările pentru 2030 sugerează apariția unor companii mamut în piața de 
baterii şi maşini electrice cu venituri de aproximativ 100 de miliarde de do-
lari anual fiecare42. Acest nivel de venituri este comparabil cu cele de astăzi 
a marilor giganți auto precum Toyota sau furnizori de carburanți precum 
ExxonMobil. 

Cheia acestei noi piețe stă în capacitatea de stocare a bateriilor şi in-
frastructura adecvată de încărcare. Din nou rolul statului, atât ca dezvolta-
tor, cât şi ca reglementator este foarte mare. 

Dacă ne uităm la nivel global, competiția în dezvoltarea bateriilor avan-
sate (super battery) este acerbă, iar cele mai mari investiții, inovații şi impli-
cit profituri aparțin firmelor din SUA şi China în momentul de față. 

Până la un punct însă, SUA pare a fi fost depăşită de eforturile concertate 
pe tot lanțul de producție al dezvoltatorilor chinezi (subvenționați puternic 
de stat) pentru a integra soluțiile de stocare energetică – baterii, cu vehiculele 
electrice la scară largă43. La nivelul anului 2019 însă, cel mai mare producă-
tor de baterii litiu-ion este Tesla GigaFactory cu 23 GWh, compania chineză 
Contemporary Amperex Technology (CATL) fiind plasată pe locul doi cu o 
capacitate de 12 GWh. Creşeterea şi dezvoltarea acesteia din urmă a fost însă 
spectaculoasă în ultimii ani, crescând cu aproximativ 70% în 2017 față de 
anul precedent. Alte companii relevante în domeniu sunt compania japoneză 
Panasonic, alte două companii chinezeşti BYD şi OptimumNano Energy şi 
compania sud-coreeană LG Chem. Pe lângă acestea, companii din Germania, 
Marea Britanie, India sau Brazilia mai sunt promițătoare în domeniu. 

40  IEA (2019) Global EV Outlook 2019 Scaling up the transition to electric mobility.
41  Pe baza numărului de vehicule electrice vândute în 2018, am calculat o valoare glo-

bală a pieței de maşini electrice de aproximativ 158 miliarde dolari dacă considerăm prețul 
mediu de 30.000 de dolari. 

42  LeVine, S. (2016). The Powerhouse: America, China, and the Great Battery War. Pengu-
in Books.

43  Idem.
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Compania chineză BYD este compania cu cea mai mare aplicare în regim 
propriu a bateriilor cu stocare mare dezvoltate. Ea comercializează o gamă 
largă de autovehicule electrice – de la maşini personale la autovehicule uti-
litare (inclusiv camioane de gunoi sau maşini de curățat strada). Compania 
BYD în care acționar minoritar este Warren Buffet vinde aproximativ 30,000 
de vehicule electrice în fiecare lună – performanță asigurată şi de sistemul 
complex de subvenții guvernamentale care aduc prețul unui autoturism per-
sonal electric la mai puțin de 15,000 de dolari..44 

De la mici produse electronice cu autonomie şi portabilitate (ex: CD-
player sau jucării), bateriile au ajuns să fie un element esențial astăzi pen-
tru sectorul auto, produse de uz casnic, sectorul industrial şi sistemele de 
stocare a energiei. Bateriile cu capacitate de stocare mare asigură astăzi 
funcționarea telefoanelor mobile şi maşinilor electrice, dar şi a sateliților, 
trenurilor, avioanelor sau bicicletelor. 

Australia a implementat recent un program național în parteneriat cu 
Tesla de a echipa 50.000 de locuințe cu panouri solare şi baterii, transfor-
mându-le într-o singură „centrală virtuală” capabilă să stocheze 250MW45. 

Adoptarea crescută a sistemelor de energie solară şi a bicicletelor elec-
trice în Marea Britanie, Germania şi Olanda va stimula creşterea industriei. 
Cererea crescândă de baterii litiu-ion în Germania, Spania, Italia, Franța şi 
Marea Britanie este de aşteptat de asemenea să aibă un impact pozitiv în 
perioada următoare.46

Până în 2025, se estimează că bateriile litiu-ion vor deveni o piață glo-
bală de 94 de miliarde de dolari47. Profiturile din sectorul energetic vor fi 
concentrate în acest lanț de producție. 

Schimbările de paradigmă în lanțul energetic
Pe tot lanțul de producție în sectorul energetic, putem desprinde o serie de 
schimbări de paradigmă ce vor informa structura pieței globale. 

Schimbările la nivelul exploatării sunt în primul rând influențate de 
declinul relativ (anticipabil) al principalilor actori din vest. Marile compa-

44  The World’s Biggest Electric Vehicle Company Looks Nothing Like Tesla, 16 April 
2019, Bloomberg Businessweek

45  The Verge, Tesla is helping South Australia build what will be the world’s largest vir-
tual power plant, Feb 5, 2018.

46  Grand View Research (2017) Lithium-Ion Battery Market Worth $93.1 Billion By 
2025.

47  Idem.
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nii de petrol şi gaze se confruntă cu falimentului modelului lor de afaceri; 
companiile naționale ce au beneficiat de protecție în plan intern şi cuceresc 
astăzi cote de piață semnificative. Puterile vestice reacționează delimitân-
du-se de multilateralismul de până acum, dar culoarul de oportunitate a 
fost deja creat pentru companiile din piețele emergente ale BRICs. Aceas-
tă noua logică de confruntare va (re)pune sub semnul întrebării ideea de 
„zone de influență” şi în cazul exploatărilor de petrol şi gaz. Rusia şi China 
fac în mod special uz de această tactică în Asia Centrală şi respectiv Marea 
Chinei de Sud.

Dacă prețul carburanților fosili este mare, atunci atractivitatea dezvol-
tării unor surse alternative de energie este de asemenea mare. În schimb, pe 
logica costului de oportunitate, scăderea prețului petrolului poate duce la o 
întârziere a unor progrese tehnologice sau a scalării unor soluții alternative. 
Ultimii ani au ilustrat această situație în SUA. Cu toate acestea, pragul de 
rentabilitate a fost depăşit pentru multe tehnologii regenerabile (ex: solar), 
precum şi pentru eficientizarea producției (ex: şist) şi a consumului. Astfel 
încât, după toate scenariile posibile, ponderea regenerabilelor va creşte în 
următorii ani. 

Se pot identifica şi o serie de schimbări la nivelul producției. Liniile de 
producție cu consum crescut lasă locul unui ansamblu de elemente de pro-
ducție cu eficiență mai mare. Creşterea economică este cea care informează 
în mod direct creşterea cererii pentru carburanți fosili şi alte surse energeti-
ce. La nivel mondial urmează o perioadă de încetinire a ritmului de creştere 
economică, ceea ce va afecta şi cererea de energie. 

Vehicule electrice, baterii cu capacitate de stocare mare – companiile 
din zona aceasta vor deveni probabil noii mamuți economici, influențând în 
mare măsura geopolitica dintre statele dezvoltatoare (tehnologie dezvoltată 
cu ajutorul statului, la fel ca industria auto din Japonia în decadele trecute). 
Vor depăşi cel mai probabil gradul de capitalizare a actualelor companii pro-
ducătoare de maşini sau chiar a companiilor petroliere. 

Schimbările la nivelul consumului sunt de asemenea vizibile. Creşterea 
standardelor de viață conduce şi la o creştere a cererii de energie. 

Eficiența energetică devine o chestiune de securitate națională. Încă din 
2007, administrația Bush a decretat standardele de eficiență a consumului 
energetic în parametri de securitate națională. Uniunea Europeană urmează 
aceeaşi direcție prin reglementările recente în această privință cu privire la 
emisiile de carbon şi eficiența energetică. La nivelul marilor puteri, putem 
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observa eforturi semnificative de câteva decade pentru asigurarea autono-
miei energetice naționale. 

Văzând expunerea economică şi geopolitică cu care se confruntă prin 
perspectiva importurilor de petrol şi gaze, SUA, Germania, Franța, Japonia 
şi chiar China au apelat la strategii specifice de scădere a dependenței exter-
ne şi diminuare a posibilităților de criză sau perturbare a ofertei de petrol şi 
gaze. SUA a recurs la capacitarea exploatării rezervelor naționale. Germania 
a investit masiv în dezvoltarea surselor de energie alternativă. Franța men-
ține cu convingere programul nuclear încă de pe vremea lui Pompidou. Japo-
nia dezvoltă actori economici competitivi în zona energiei solare în speranța 
de a îşi diversifica mixul energetic. În final, China a dezvoltat în primă fază 
la maximum exploatarea resurselor proprii şi atunci când această strategie 
nu a mai fost suficientă pentru acoperirea nevoilor de consum interne, a 
devenit un jucător proactiv pe piețele internaționale cu exploatări proprii 
de proporție în Africa şi Orientul Mijlociu. Toate aceste decizii strategice 
reflectă un deziderat cheie la nivelul marilor puteri: autonomie energetică. 

Autonomie energetică este însă un mijloc de atingere a unui scop mai 
mare: reziliență strategică. Dependența față de un singur furnizor sau oligo-
pol poate fi o vulnerabilitate geopolitică şi poate fi folosită ca levier pentru 
obținerea anumitor concesii. Astfel, ea rămâne un deziderat al marilor piețe. 
În schimb, statele mai mici îşi pot asigura reziliența strategică prin integra-
rea regională şi diversificarea mix-ului energetic.

Inovația tehnologică stă la baza multor tendințe disruptive din sectorul 
energetic global. Într-un volum recent asupra celor mai important inovații 
din sectorul energetic regăsim nominalizate: tehnologia de exploatare a ga-
zelor de şist, producția de panouri fotovoltaice, sistemele de stocare a ener-
giei electrice, vehiculele electrice şi iluminația pe bază de LED48. După cum 
sugera colectivul de autori, compus din cercetători de la MIT, Stanford şi alte 
universități de tot americane, toate acestea erau cele mai promițătoare ino-
vații emergente la nivelul anului 2014. În prezent toate sunt aplicate la scară 
largă, industrială. Ciclul de implementare al inovațiilor în sectorul energe-
tic este mult mai scurt în ziua de astăzi, fiind susținut de resurse materiale 
uriaşe şi imperativul schimbării de paradigmă pentru a face față cerințelor 
actuale – creştere a cererii, competiție crescută la nivel mondial etc. 

48  Shultz, G. P. (2014). Game Changers: Energy on the Move. Hoover Institution Press.



Schimbarea în energie şi implicațiile sale pentru statele 
producătoare şi de tranzit

Jurgen Braunstein

Singapore în tranziţia globală din energie1

O combinaţie de tehnologie, politici şi probleme de schimbare climati-
că transformă lumea energiei pe care o ştim şi crează oportunităţi imense 
pentru diversificarea şi aducerea de noi riscuri pentru statele de tranzit din 
energie. Asta implică emergenţa de noi linii de conflict şi redefinirea relaţii-
lor interstatale. În timp ce tranziţia globală din energie creşte independenţa 
ţărilor consumator faţă de problemele tradiţionale din petrol/gaze, ea pune 
presiuni fără precedent pe modelele de business ale statelor de tranzit. Având 
o poziţie de vârf în rafinarea şi comerţul de combustibili fosili,  Singapore 
ocupă un rol critic în lanţul valoric global al petrolului şi gazului. Singapore 
a căpătat această poziţie centrală în procesarea de energie într-o perioadă 
istorică şi într-o ordine mondială dominată de SUA. În acest moment o parte 
semnificativă a exporturilor singaporeze sunt în sectorul chimic şi al ţiţeiu-
lui rafinat. Împreună cu re-exportarea de ţiţei rafinat sub formă de plastice 
şi produse chimice Singapore a generat în 2017 profituri de export similare 
cu cele pe care le-a generat Kuweit pentru exportul ţiţeiului său.

Schimbarea din lumea economică împreună cu tranziţia globală din 
energie condusă de China aduce mai multe semne de întrebare pentru fac-
torii de decizie din Singapore, inclusiv: Cum ar trebui să se poziţioneze Sin-
gapore într-un mediu în care ţările mari producătoare de petrol au formulat 
planuri ambiţioase de dezvoltare verticală? Ce înseamnă trendul global către 
GNL pentru Singapore? Și care sunt implicaţiile intrării pe piaţa GNL a Ara-

1  O versiune a acestei secţiuni a fost prezentată la conferinţa intitulată „The Statecraft 
of Small States: Foreign Policy and Survival Strategies”, organizată de către Institutul Ori-
entului Mijlociu al Universităţii Naţionale din Singapore şi Centrul Brookings din Doha în 
27 februarie 2019.
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biei Saudite şi Rusiei? Ce rol are poziţia strategică a Singapore şi reputaţia sa 
de hub global de comerţ în privinţa încercărilor globale de decarbonizare, a 
sectorului de regenerabile şi a tehnologiilor verzi?

Timp de decenii Singabore a fost un hub de rafinare de top şi o poartă 
între Asia şi Orientul Mijlociu, însă poziţia sa este ameninţată din ce în ce 
mai mult pe măsură ce ţările producătoare se îndreaptă către activităţile ver-
ticale ce au ajutat Singapore să devină “Houston-ul Asiei”. Petrolul şi petro-
chimia sunt sursa a aproximativ un sfert din exporturile nete ale Singapore. 
O competiţie mai mare în lanţul valoric global petrolier şi de gaz ar putea 
provoca pagube majore bugetului naţional şi perspectivelor de creştere eco-
nomică ale oraşului-stat.

Mixul global de energie al secolului XXI va fi fundamental diferit de cel al 
trecutului. Revoluţia gazelor de şist, rolul sporit al regenerabilelor şi efectele 
schimbării climatice globale transformă lumea energiei pe care o cunoaştem. 
Această transformare creează oportunităţi imense pentru diversificare, dar 
aduce noi riscuri economice economiilor mici şi deschise.

În timp ce tranziţia globală în energie ameliorează problemele tradiţi-
onale de aprovizionare ale petrolului şi gazului pentru ţările consumator, 
aceasta pune presiune fără precedent pe modelele de business ale statelor 
petroliere, în mod notabil pe ţările din Consiliul de Cooperare al Golfului 
(CCG), şi ţările de tranzit din domeniul energetic precum Singapore.

Deşi puţin observat de publicul larg, din anii ‘70 Singapore a fost un be-
neficiar major al economiei de carbon. Economia sa a fost foarte dependentă 
de industria petrolului şi în mod special de activităţile “din aval”. Singapore 
generează aproximativ un sfert din exporturile sale nete din activităţi petro-
liere conexe (inclusiv petrochimie şi plastice). Petrochimia şi plasticele sunt 
critice pentru balanţa comercială a Singapore. Din anii 2000 petrochimia şi 
plasticele au reprezentat o parte solidă şi în creştere a exporturilor nete ale 
Singapore – întrecând chiar şi serviciile. Spre exemplu, în 2016 valoarea netă 
de export a plasticelor a fost echivalentă cu aproape jumătate din valoarea 
netă de export a serviciilor de asigurări şi financiare (vedeţi Figura 1).

În 2017, doar din exporturile de petrol şi ţiţei rafinat în forma plastice-
lor şi produselor petrochimice, Singapore a generat un volum de exporturi 
nete comparabil cu cel generat de Kuweit din exporturile totale de petrol.2 
Singapore importă majoritatea petrolului său din ţări membre CCG, îl pro-

2   “The Atlas of Economic Complexity”, Harvard University, 2019; “Observatory of Eco-
nomic Complexity”, MIT, 2019
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cesează şi îl re-exportă.3 În 2017 Singapore a avut importuri brute de petrol 
în valoare de 73 de miliarde de dolari în total – comparativ, Franţa a avut 
importuri brute de petrol în valoare de 59 de miliarde de dolari în acelaşi an.4 
Singapore a re-exportat parte din ele sub formă de lichide petroliere rafinate 
(vedeţi Figura 2).

Figura 1. Compoziţia exporturilor nete ale Singapore în miliarde de dolari, 1995-2017 
Sursa: “The Atlas of Economic Complexity”, Harvard University, 2019.

Figura 2. Compoziţia exporturilor brute ale Singapore (incluzând re-exporturile) în pro-
centaje, 2017. Sursa: “The Atlas of Economic Complexity”, Harvard University, 2019.

3  Ibid.
4  Ibid. 
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Deschiderea Singapore îl face vulnerabil către evoluţiile pieţelor interna-
ţionale şi către deciziile energetice din Asia şi din ţările CCG. Fiind localizat 
la un punct de inflexiune critic între cel mai mare consumator de energie din 
lume, China, şi ţările producătoare din CCG, Singapore a fost în centrul re-
laţiilor energetice dintre Asia şi Orientul Mijlociu în ultimele patru decenii.

Din anii ’90, Singapore a putut să se stabilească drept una din piețele 
de schimb pentru petrol la nivel global. Spre exemplu, rata de preţ FOB5 
Singapore a ajuns să influențeze aproape un sfert din piaţa globală de petrol. 
Preţurile plătite de consumatori pe piețele în valoare 22 de milioane de barili 
pe zi (mbpd) din Asia şi Orientul Mijlociu sunt legate de preturile de cargo 
setate în Singapore.6 Mai mult decât atât, Singapore a reuşit să îşi stabileas-
că poziţia ca un centru de buncheraj şi stocare pentru petrol, precum şi un 
centru global de transport pentru împărţirea cargourilor petroliere mai mari 
pentru pieţe regionale.

Dată fiind poziţia de lider în rafinarea şi comercializarea combustibililor 
fosili, Singapore a ocupat un rol critic în lanţul valori global al petrolului şi 
gazului. Acesta controlează facilităţi “de aval” cheie şi a fost un hub de rafi-
nare de top de la finalul anilor ’80. La acel moment Singapore era al treilea 
cel mai mare centru de rafinare din lume după statele SUA de lângă Golful 
Mexic şi Rotterdam. În consecinţă, Singapore a fost numit “Houston-ul Asi-
ei” şi rafinatorul de echilibru din Asia-Pacific.7

Însă viitorul poziţiei Singapore-ului în lanţul valoric global petrolier ră-
mâne incert. Dat fiind faptul că ţările producătoare se mişcă din ce în ce 
mai mult către activităţile “din aval”, intermediarii precum Singapore au mai 
puţină influenţă ca în trecut. Ţările din CCG în special vor avea mai multă 
putere internaţională în sectorul “de aval” în anii ce vor veni decât în trecut.

Abu Dhabi, spre exemplu, plănuieşte să îşi dubleze capacitatea de rafi-
narea a ţiţeiului şi să îşi tripleze producţia petrochimică, şi în plus doreşte 
să îşi dezvolte afacerile cu gaze naturale8. Anul trecut directorul general al 
Companiei Naţionale Petroliere din Abu Dhabi a anunţat o investiţie de 45 

5  Franco la bord (n.t.)
6  Ng Weng Hoong, Singapore, the Energy Economy : From The First Refinery To The End Of 

Cheap Oil, 1960-2010 (New York: Routledge, 2012).
7   Tilak Doshi. “Optimism for the Houston of Asia?” Far Eastern Economic Review, 26 

mai 1988.
8  Fareed Rahman, “Adnoc unveils $45b expansion of  Ruwais complex”, Gulf News, 

13 mai2018, https://gulfnews.com/business/energy/adnoc-unveils-45b-expansi-
on-of-ruwais-complex-1.2220790
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de miliarde de dolari pentru a crea cel mai mare proiect integrat de rafinare şi 
petrochimie din lume.9 Directorul general al Saudi Aramco, Nasser, a anunţat 
obiectivul companiei sale de a dubla capacitatea de rafinare de la 5 mbpd la 
8-10 mbpd în următorul deceniu. Aramco de asemenea doreşte să transfere 
2 mbpd adiţionale către petrochimie, cu obiectivul de a aloca 3 mbpd pe zi 
către sectorul petrochimic. În plus, Aramco a anunţat o strategie ambiţioasă 
de extindere în domeniul gazului, investind 150 de miliarde de dolari pentru 
a deveni un lider internaţional în piaţa integrată a gazelor.10 Compania Na-
ţională a Petrolului din Kuweit, pe de altă parte, plănuieşte să cheltuiască 25 
miliarde de dolari pe proiecte noi “de aval” în următorii 20 de ani.11

Presiuni adiţionale asupra rolului de antrepozit de energie al Singapo-
re derivă din noua abilitate a ţărilor consumatoare asiatice de a negocia 
direct cu ţările producătoare, dată fiind fezabilitatea crescândă a exportu-
rilor de gaz natural lichefiat (GNL). Din ce în ce în mai multe companii şi 
operatori navali trec spre GNL drept combustibilul preferat.12 Ţări precum 
Malaezia, Coreea de Sud şi Japonia se pot stabili ele însele drept viitoarele 
hub-uri de GNL ale Asiei – astfel intrând în competiţie cu în această piaţă 
emergentă.

Mai mult decât atât, ţările asiatice caută din ce în ce mai mult rute de 
livrare de energie alternative, ca cele prin Arctic, cu scopul strategic de a re-
duce dependenţa de importurile de energie şi mărfuri ce trec prin punctele 
de “gâtuire” precum Strâmtoarea Malacca.

Modul de operare stabilit între ţările importatoare şi exportatoare a în-
ceput să se schimbe în contextul tranziţiei energetice globale. O implicaţie 
este slăbirea puterii de negociere a statelor de tranzit în avantajul ţărilor 
consumator, ce vor avea mai multe alegeri în era abundenţei energetice. 
Competiţia crescută în petrochimie, în special după intrarea ţărilor produ-
cătoare pe piaţă, de asemenea dezavantajează ţările de tranzit în privinţa 
poziţiei lor privind materiile prime.

9  Ibid.
10  Aramco plans gas expansion with $150b investment drive”, Reuters, reproduced in 

Khaleej Times, 27 noiembrie 2018, https://www.khaleejtimes.com/business/energy/aram-
co-plans-gas-expansion-with-150b-investment-drive

11  Kuwait to spend $20 bn on new downstream projects”, Meed, 4 dec 2018, https://
www.meed.com/kuwait-spend-25bn-new-downstream-projects/

12  Spre exemplu, vedeţi “Deloittte survey reveals LNG is shipping companies’ preferred 
fuel”, Ship Technology Global, 20 iunie 2018, https://www.ship-technology.com/news/de-
loitte-survey-reveals-lng-shipping-companies-preferred-fuel/
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Transformarea din energie deja pune presiune pe rolul de vârf al Sin-
gapore în sectorul de activităţi “de aval”, iar competiţia doar va creşte. Scă-
derea în activităţile “de aval” va afecta negativ potenţiala creştere economică 
a oraşului-stat precum şi bugetele naţionale.

Ţările care astăzi importă produse petroliere rafinate din Singapore vor 
dezvolta propriile capacităţi şi vor încerca să integreze aceste activităţi ale 
lanţului valoric. Aceste evoluţii micşorează puterea de negociere a Singapore 
ca stat de tranzit, spre avantajul statelor consumator care au mai multe ale-
geri în era abundenţei energetice.

Pentru a evita disrupţii economice, Singapore trebuie să se adapteze 
tranziţiei globale în energie. Tranziţia globală în energie este într-o etapă in-
cipientă, iar cererea asiatică pentru petrol şi gaz este preconizată să crească 
iar rutele de livrare alternative încă se definitivează. Cu toate astea, relaţiile 
Singapore-ului cu producătorii de petrol din Golf vor trebui să evolueze dacă 
acesta doreşte să rămână un jucător puternic în viitorul mix energetic.

Momentul de glorie al Arabiei Saudite13

Ca parte a unui tur la nivel înalt în China în februarie, Prinţul moştenitor al 
Arabiei Saudite Mohammed bin Salman (MBS) a supervizat semnarea unei 
game de angajamente în valoare de miliarde de dolari şi memorandumuri de 
înţelegere cu Beijingul. Asta reflectă parţial dorinţa Riadului de a diversifica 
sursele pentru investiţii şi tehnologie după retragerea masivă a liderilor ves-
tici importanţi  de business din Future Investment Initiative în octombrie 
2018, după uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi în ambasada Ara-
biei Saudite din Istanbul. Însă cooperarea cu China pe energii regenerabile, 
dacă va avea succes, ar realiza un prim pas important către ambiţiile mari ale 
Arabiei Saudite pentru energie solară şi eoliană.

Arabia Saudită speră că dezvoltarea unei noi industrii ar ajuta la crea-
rea de locuri de muncă pentru cetăţenii saudiţi. Factorii de decizie ai ţării 
sunt preocupaţi deoarece şomajul masiv al tinerilor – 35% din persoanele 
cu vârsta între 15-25 ani, cu potenţial să crească până la 42% până în 2030 
– poate deveni o sursă majoră de instabilitate. Promovarea angajărilor, în 
special în sectorul privat, este un ţel cheie al Viziunii 2030, ce caută să refor-

13  Această secţiune a apărut ca Braunstein, Juergen şi Oliver McPherson-Smith.“Saudi 
Arabia’s Moment in the Sun.”  Carnegie Endowment for International Peace, 7 mai 2019, şi ca 
Braunstein, Juergen şi Oliver McPherson-Smith.“The US-China Trade War and its Implica-
tions for Saudi Arabia.”  Global Policy, 12 februarie 2019.
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meze fundamental economia şi societatea regatului. Ca parte a reformelor, 
Viziunea 2030 mai încearcă şi să îmbunătăţească mediul de afaceri intern, 
să internalizeze producţia militară, şi să revitalizeze planurile pentru oraşe 
industriale.

Fiind unul dintre cei mai mari consumatori de combustibili fosili, Ara-
bia Saudită speră să folosească programe mari pentru a ajuta expansiunea 
surselor de energie regenerabilă pentru a acoperi cererea internă. În zilele de 
vară, Arabia Saudită arde în jur de 700,000 de barili de petrol pe zi doar pen-
tru generarea de electricitate, în special pentru aer condiţionat şi desaliniza-
rea apei. Iar asta este o aproximativ o cincime din consumul total petrolier 
zilinc al Arabiei Saudite – după transport şi sectorul petrochimic şi de rafi-
nare – însă rata asta este preconizată drept crescând pe măsură ce creşte şi 
populaţia. Oferirea de surse alternative de energie pentru consumul intern 
ar elibera, de asemenea, mai mult petrol şi gaz pentru export. Cu preţurile la 
petrol între 50 şi 70 de dolari, cei 700.000 de barili de petrol pe zi folosiţi în 
mod curent pentru electricitate ar putea fi exportaţi pentru un preţ per an 
între 13 şi 18 miliarde de dolari.

Având o abundenţă atât de pâmânt cât şi de soare, Arabia Saudită are 
un avantaj geografic în dezvoltarea generării de energie solare la scară. Con-
form unui raport din 2016 al Agenţiei Internaţionale de Energie Regenera-
bilă, dezvoltarea şi a 1% din zona propice ce se află în ţările Consiliului de 
Cooperare al Golfului (CCG) ar crea capacitatea de a genera 470 de gigawatti 
de energie fotovoltaică şi ar crea 100.000 de locuri de muncă. În Saudia Ara-
bia în special, raportul estima că asta ar reduce cu 25% uzul de petrol şi gaz 
pentru producţia electrică.

Introducerea regenerabilelor la scară mare ar permite Arabiei Saudite 
să elibereze capacitatea-rezervă de producţie a petrolului, al cărui nivel îl 
menţinea în mod uzual între 1,5 şi 2 milioane de barili. Asta i-ar da mai mare 
avantaj geopolitic în influenţarea preţurilor petrolului prin mărirea sau mic-
şorarea exporturilor. Mai mult decât atât, investiţiile în energie regenerabilă 
sunt critice dacă ţara are intenţia să atingă ţelurile angajate în Paris ca parte 
a Convenţiei-Cadru ONU pentru Schimbările Climatice în 2015. Prin inves-
tiţiile în regenerabile, Arabia Saudită a sugerat că ar putea evita emiterea de 
130 de milioane de tone de dioxid de carbon până în 2030. Un scop ambiţi-
os, dat fiind faptul cî în perioada dintre 2007 şi 2017, emisiile de dioxid de 
carbon ale Arabiei Saudite au crescut, în medie, cu 4,7% anual, de la 392 de 
milioane de tone în 2017 la 594,7 milioane de tone în 2017. Comparativ, în 
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aceeaşi perioadă, Franţa şi-a scăzut emisiile de dioxid de carbon cu 1,9%, sau 
44 milioane tone de dioxid de carbon.

Figura 3. Compoziţia exporturilor brute ale Singapore (incluzând re-exporturile) în pro-
centaje, 2017.  Sursa: “The Atlas of Economic Complexity”, Harvard University, 2019. 

Mai mult decât atât, fiind situat între parapeţii economiilor Europei, 
Asiei şi Africii, regatul poate servi şi drept o platformă de export pentru teh-
nologie solară din locuri precum China pentru alte ţări din regiune ce caută 
să îşi augmenteze capacitatea solară. Spre exemplu, în mai 2018 marele pro-
ducător chinez de fotovoltaice LONGi a semnat un acord cu El Seif Group, 
o companie mare de comerţ şi industrie din Arabia Saudită pentru a crea o 
infrastructură de producţie solară la scară largă în regat.

Ca parte a unui efort mai mare pentru stabilirea sa ca un hub logistic, 
Arabia Saudită a eficientizat deja sistemul de acte necesare pentru comerţ 
ca parte a Viziunii 2030 şi a înfiinţat o zonă economică specială (ZES) lângă 
aeroportul Riad pentru a servi drept hub pentru importarea, asamblarea şi 
re-exportarea bunurilor către trei continente. Mai mult decât atât, cererea 
internă pentru energie regenerabilă ar putea determina creşterea producţiei 
locale a componentelor solare în detrimentul modelului ce implică simpla 
achiziţionare de componente produse în străinătate şi asamblarea lor în Ara-
bia Saudită. Angajamentul Riadului către o politică de susbtituire a impor-
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turilor este evident din Viziunea 2030, ce cere localizarea producţiei atât 
pentru proiecte energetice cât şi pentru echipamente industriale. În mod 
similar, programul IKTVA (In-Kingdom Total Value Add14) al Saudi Aramco, 
lansat în decembrie 2015, are ca scop ca toate companiile din regat – inclusiv 
companiile de energie – să se bazeze pe furnizori saudiţi pentru cel puţin 
70% din bunurile şi serviciile necesare operării, până în 2021.

Arabia Saudită are şanse mari să devină un lider în regenerabile. În mod 
notabil, intră pe piaţa globală de energie solară târziu, şi astfel are o idee mai 
clară cu privire la costuri şi beneficii. Arabia Saudită poate să folosească ex-
perienţa altor ţări şi să folosească avantajul costurilor în scădere al celulelor 
fotovoltaice, mulţumită progresului Chinei în acest aspect. Mai mult decât 
atât, absenţa relativă a regenerabilelor în Arabia Saudită sugerează mai mult 
loc pentru ca creşterea să angreneze economia.

Însă măsura în care Arabia Saudită are un avantaj comparativ în imple-
mentarea unei noi industrie precum cea a producţiei de energie regenerabilă 
rămâne necunoscută. Una din cele mai mari provocări pentru ambiţiile ţării 
privind energia regenerabilă este lipsa expertizei tehnologice, forţei califi-
cate de muncă, sau capacităţii de producţie necesare pentru competiţia la 
nivel global.

În plus, atâta vreme cât China poate produce şi exporta panouri ieftine 
către întreaga lume, nu există multe avantaje pentru firmele chinezeşti dacă 
şi-ar reloca producţia, cu excepţia cazurilor în care ar crede că pot evita im-
pozite mari. O alianţă mai apropiată cu China ar putea pune Arabia Saudită 
într-o poziţie adversă administraţiei Trump. Potrivit Oficiului Reprezentan-
tului pentru Comerţ al Statelor Unite, disponibilitatea companiilor chineze 
de a-şi muta facilităţile de producţie în afara Chinei pentru a evita impozita-
rea a fost motivul celei mai recente runde de penalizări din războiul comer-
cial al lui Donald Trump cu Beijingul. Deşi Trump a sublinia relaţia apropiată 
a Washingtonului cu Riadul, administraţia a demonstrat că este dispusă să 
impună politici comerciale protecţioniste şi faţă de cei mai apropiaţi aliaţi 
politici. Spre exemplu, în februarie 2018, administraţia Trump a introdus o 
taxă de 20% pe maşini de spălat după acuzaţii că producătorii din Coreea de 
Sud introduceau produse masiv pe piaţa SUA. În mod similar, Washington 
a ameninţat cu mărirea taxei impuse importurilor de maşini europene, dat 
fiind faptul că taxa SUA de 2,5% este evident inegală cu taxa de 10% impusă 

14  Total Valoarea Adăugată în interiorul regatului – n.t. 
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de Uniunea Europeană pe maşinile din SUA. Eforturile Riadului de a-şi mări 
industria internă producătoare de energie solară prin cooperare cu China 
riscă provocarea Washingtonului, acesta din urmă putând include în valul 
recent de taxe şi Arabia Saudită.

În timp ce reprezentanţii de comerţ americani şi chinezi discută răz-
boiul comercial al celor două ţări, arhitecţii politicilor ambiţioase privind 
regenerabilele din Orientul Mijlociu caută atent oportunităţi să îşi mărească 
industriile verzi ascendente. Liderii regionali din industrie, guvern şi mediul 
academic s-au adunat recent World Future Energy Summit şi la Conferinţa 
privind Managementul Energiei din Jubail, iar războiul comercial a fost un 
subiect important de pe agendă.

Istoria este abundentă în exemple de ţări terţe care au avut beneficii 
de pe urma conflictelor comerciale. Spre exemplu, în anii ‘80 restricţiile de 
investiţii şi import către producătorii de automobile japonezi i-au provocat 
pe aceştia să construiască uzine în Europa ce puteau ulterior să exporte că-
tre Franţa. Mai recent, în 2012, când UE şi SUA au impus taxe pe panourile 
solare chinezesţi, companiile chinezeşti au început să mute producţia către 
ţări ASEAN, precum Tailanda.

Tensiunile comerciale curente provoacă disrupţii în lanţuri valorice bi-
ne-stabilite ce conectează cele mai mari două economii ale lumii, iar anumite 
ţări, în mod notabil Arabia Saudită, deja văd partea bună a lucrurilor. În plus 
faţă de taxa de 30% globală impusă importurilor de panouri şi celule solare, 
ce scade cu 5% anual până ajunge la 15%, administraţia Trump a impus taxe 
de 10% şi pe importurile de componente cheie pentru producţia de panouri 
solare din China, precum convertoarele statice (inversoare) şi siliconul. În 
funcţie de succesul negocierilor în desfăşurare cu Beijingul, acest tarif de 
10% ar putea creşte la 25% în primele luni ale lui 2019.

Baza pentru taxele solaer ale administraţiei Trump vine din surse diver-
se. Conform Secţiunii 201 a Actului privind Comerţul din 1974, Preşedintele 
Statelor Unite poate institui măsuri temporare pentru a da timp industriei 
interne să se adapteze la schimbări pe piaţa globală. Aceste prerogative sunt, 
în principiu, în acord cu obligaţiile OMC15 şi derivă din predecesorul acestu-
ia, GATT16 (Articolul XIX). Aceste prerogative au permis taxa globală iniţială 
de 30%.

15  Organizaţia Mondială a Comerţului – n.t.
16  Acordul General pentru Tarife şi Comerț (în engleză General Agreement on Tariffs 

and Trade) – n.t.
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În schimb taxa actuală de 10% pe inversoare solare şi silicon este ba-
zată pe prerogativele Preşedintelui în conformitate cu Secţiunile 301-310 
din Actul privind Comerţul din 1974. Aceste prerogative rămân distincte 
de practica OMC, dar au fost în mod tradiţional folosite în concomitent cu 
procedurile OMC de rezolvare a disputelor. Contrar acestei tradiţii, adminis-
traţia Trump a evitat procedurile concomitente de rezolvare a disputelor în 
acest caz.

În pofida faptului că obiectivele privind regenerabilele ale ţării erau deja 
ambiţioase, Arabia Saudită şi-a revizuit obiectivul privind energia solară 
în 2023 de la 5,9 GW la 20 de GW, urmând ca 2,22 GW de energie sola-
ră să fie implementaţi anul acesta. Setarea unui caiet de sarcini total de 60 
GW – obiectiv reiterat într-o declaraţie recentă a Ministrului Energiei sau-
dit Khalid Al Falih – în energie regenerabilă, împreună cu factorul redus al 
competiţiei locale, fac Arabia Saudită o destinaţie potenţial atrăgătoare de 
producţie pentru companiile chinezeşti.

Plecând de la prezumţia că există la nivel global 3,4 milioane de persoa-
ne angajate pentru 94 GW de energie regenerabilă, există şi potenţial pentru 
crearea de locuri de muncă la nivel intern. Asta ar putea atrage Riadul şi mai 
mult, deşi crearea de locuri de muncă în sectorul regenerabilelor probabil nu 
va fi aşa ridicată ca în trecut, date fiind creşterile în productivitate şi îmbu-
nătăţirea automatizării.

Este puţin probabil, însă, ca administraţia Trump să privească cu ochi 
buni progresele Chinei în Orientul Mijlociu. Potrivit Oficiului Reprezentan-
tului pentru Comerţ al Statelor Unite, “Ca urmare a litigiilor comerciale de-
puse de industria internă ce au avut succes şi au dus la impunerea unei taxe 
de 40% pe importurile solare chinezeşti, China a mutat producţia în alte 
locaţii şi a evitat protecţia SUA, menţinându-şi capacitatea de producţie”. În 
consecinţă, deşi taxele solare iniţiale de 30% rămân îndreptate direct către 
producătorii chinezi, ele includ toate importurile din străinătate, indiferent 
de origine. În pofida acordurilor comerciale ce ar fi putut excepta ţări precum 
Mexic, Canada, Coreea, Tailanda şi Filipinele, toate au fost incluse în taxare.

Un model similar este evident şi în politicile administraţiei curente pri-
vind oţelul. În martie 2018 a fost introdusă o taxă de 25% asupra oţelului şi 
una de 10% asupra aluminiului importat din cele mai multe ţări. Aceasta a 
fost extinsă în mai 2018 pentru a include şi Uniunea Europeană, Canada şi 
Mexicul, din cauza temerilor că oţelul chinezesc era livrat prin intermediari 
din aceste ţări pentru a evita taxarea, pe lângă alte probleme comerciale. În-
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tr-un efort de a provoca Washingtonul să renunţe la taxare, Canada a intro-
dus cote şi taxare la 25% pentru a contracara orice eforturi oportuniste de 
a amplifica livrarea prin intermediari, protejând în acelaşi timp şi industria 
internă.

În consecinţă, administraţia Trump a demonstrat că este dispusă să se-
pare politicile comerciale de relaţiile internaţionale de lungă durată şi să ex-
tindă politicile protecţioniste şi către cei mai apropiaţi aliaţi. Deşi eforturile 
Riadului pentru extinderea industriei interne de producţie de energie solară 
au şanse de reuşită, riscă să provoace Washingtonul să extindă cele mai re-
cente taxe şi către Arabia Saudită.

Pe măsură ce conflictul comercial continuă, Arabia Saudită are oportuni-
tatea de a beneficia de această situaţie şi ar putea să îşi adaptezte strategiile 
de dezvoltare în consecinţă. Dată fiind taxa de 10% pe inversoare, cu po-
tenţialul ca acea taxă să crească la 25% în viitorul apropiat, Riadul ar putea 
căuta să se afirme pe piaţa americană şi globală cât unul din cei mai mari 
jucători globali este scos din joc. Însă Riadul trebuie să îşi aleagă partenerii 
cu atenţie – ca nu cumva să ajungă victimă colaterală în războiul comercial 
în curs.

Având geografia de partea sa, Arabia Saudită ar putea executa un pi-
vot economic lin către regenerabile şi să îşi menţină rolul cheie în industria 
energetică globală. Însă Riadul va trebui să păşească foarte atent dacă va 
continua să depindă de China pentru dezvoltarea sectorului de energie sola-
ră, pentru a nu deveni victimă colaterală în războiul comercial actual dintre 
SUA şi China.



Tendințe emergente în sectorul energetic în tranziție: 
crearea unei platforme de dezvoltare pentru viitor

Patricia Florescu

Paradigma istorică a sistemului de producere a energiei electrice a fost baza-
tă pe dezvoltarea unui sistem centralizat, construit pe principiile economiei 
de scară: proiecte cu capacitate de generare mare, de cele mai multe ori pe 
bază de combustibili fosili, conectate prin linii de înalta tensiune cu puncte 
de consum distribuite la distanță. Sistemul este însă în tranziție: datorita 
dezvoltării sistemelor informatice şi ascendenței tehnologiilor de prognoză 
şi analiză de precizie a datelor, precum şi creşterii ponderii în producție a 
energiei regenerabile, tendința globala este către descentralizare. Direcția 
generală este de integrare la nivel local atât a producției cât şi a consumu-
lui, deoarece astfel de sisteme zonale respecta direcțiile dezvoltării durabile 
privind creşterea eficienței energetice şi reducerea emisiilor de gaze de sera.

Creşterea energiei regenerabile necesită noi mecanisme de 
dezvoltare a sistemului energetic
În anul 2016, mai mult de 90% din capacitatea electrica nou adăugată la ni-
vel global a provenit din surse regenerabile, precum energia solara, eoliana, 
sau hidroelectrica . Această tendință indică faptul ca sistemul de producție 
al energiei electrice este în tranziție: sursele de energie regenerabile se apro-
prie de paritate din punctul de vedere al costului cu producția de energie pe 
baza de combustibili fosili şi reprezintă o pondere în creştere progresiva a 
producției globale. Până în anul 2050, mai mult de 30% din energia electrică 
generată global va proveni din surse regenerabile, o creştere rapidă față de 
procentul existent în 2014 de 6% .

Această tendința stabilă aduce însă în discuție problema generării inter-
mitente a energiei solare şi eoliene, care depinde de condiții meteorologice şi 
nu poate fi dispecerizată precum energia termică. Țările cu procent mare de 
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energie regenerabilă, precum Norvegia, Brazilia sau Canada, beneficiază de 
resurse hidroelectrice importante care pot asigura serviciile de sistem nece-
sare modulării producției din tehnologii regenerabile pe curbele de consum 
fără a crea instabilitate în sistem. În schimb, alte țări care nu au aceeaşi fle-
xibilitate de resurse nu pot, în configurația actuala de sisteme de transmisie, 
să atingă o rată de penetrare a energiei solare şi eoliene de mai mult 20-30%, 
în absența surselor conexe de rezervare de putere.

Din această cauză, tendințele globale de dezvoltare din spațiul produc-
ției de energie electrică se orientează nu numai spre creşterea producției de 
energie verde pe scară cât mai largă, cât şi spre identificarea soluțiilor tehno-
logice şi a mecanismelor de piața care permit eliminarea barierelor limitative 
în dezvoltarea energiei regenerabile (ex: sisteme eficiente de stocare, surse 
alternative care asigura rezervarea de putere, modularea la consumator prin 
structuri de tarife preferențiale, etc).

Dezvoltare descentralizată pe baza surselor de generare distribuită
Această schimbare poate fi percepută pe mai multe nivele. Paradigma dez-
voltării centralizate începe să fie înlocuită de aplicarea conceptelor de gene-
rare distribuită sau micro-rețea, prin care generarea de energie electrică se 
efectuează în apropierea locului de consum. Tehnologia cea mai răspândita 
este pe baza de celule fotovoltaice, precum şi turbine eoliene sau sisteme de 
micro-hidrocentrale. 

Aceste soluții elimina o parte dintre probleme legate de cost, comple-
xitate, interdependență de surse mari de producție, favorizând creşterea 
eficienței energetice, îmbunătățirea managementului la vârful de sarcină şi 
utilizarea mai eficientă a rețelei de distribuție. Astfel de rețele vizează as-
pectele cele mai problematice ale unui sistem energetic – abilitatea de a răs-
punde fluctuațiilor de consum în mod eficient, reducerea pierderilor în rețea 
prin apropierea injecției de consumator, capacitatea de dimensionare a ser-
viciilor de furnizare prin asocierea surselor de producție cu tipul de consum 
individualizat pe un singur nivel de tensiune (spre deosebire de cel al unui 
sistem mai extins).

Un corolar la aceasta abordare strategica este faptul ca sistemele distri-
buite pot facilita un nou model de dezvoltare care presupune co-localizare şi 
co-optimizare surselor de energie pentru a permite dezvoltarea în conformi-
tate cu planurile de dezvoltare regionala şi urbana, resursele energetice dis-
ponibile, locația infrastructurii energetice şi tipul de tehnologii de generare. 
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Prin co-localizarea resurselor energetice se înțelege reabilitarea, moder-
nizarea şi dezvoltarea rețelei, precum şi amplasarea de noi obiective energeti-
ce în proximitate geografică față de potențiale puncte de consum de energie, 
fie industriale (mari consumatori respectiv consumatori mici şi mijlocii), fie 
rezidențiale. Prin co-optimizarea resurselor energetice, termen matematic 
consacrat în analiza sistemelor complexe precum sistemele energetice, se 
presupune o abordare şi o înțelegere holistica a numeroaselor interacțiuni 
dintre modalitatea de funcționare a sistemului energetic, impactul asupra 
mediului şi interdependenta cu activitatea economică şi socială. De exem-
plu, companii precum Microsoft desfăşoară proiecte prin care plasează cen-
tre de date alături de surse de energie regenerabile sau în regim insular pe 
bază de celule de combustibil. 

Integrarea serviciilor de generare cu sistemele tehnologice 
informaționale
Un alt set de tendințe globale este influențat de avansul tehnologic. Sistemul 
energetic a început deja să se schimbe datorita introducerii de noi tehnolo-
gii, precum programe de analiză şi prognoză de date în timp real, sisteme 
de monitorizare pe baza de senzori şi sisteme inteligente care asigură tran-
sferul de sarcină electrică în ambele direcții, permițând astfel o mai mare 
vizibilitate asupra ansamblului sistemului. Rețele inteligente cu sisteme de 
măsurare cu citire de la distanta care furnizează informații în timp real pri-
vind facturarea şi fluxurile valorice de energie (smart grid) şi cele de manage-
ment la cerere al sarcinii (demand response) sunt inovații care au început să 
fie instalate la mai multe categorii de consumatori, mai ales la cei industriali. 
Tarifarea şi facturarea în timp real vor face ca relațiile contractuale să se 
adapteze mult mai precis la comportamentul individual al multitudinii de 
participanți pe piața zonala. 

Mai mult, aceste rețele electrice inteligente stau la baza dezvoltării in-
ternetului lucrurilor (internet of things), o rețea de dispozitive electronice 
care pot fi conectate între ele şi/sau la internet şi care asigură un schimb 
continuu de informații. De la sistemele existente care permit controlul de 
la distanta prin telefonul mobil a temperaturii ambientale dintr-o locuința 
până la concepte mai complexe precum smart cities – oraşe care se auto-op-
timizează pe baza informațiilor stocate în diverse dispozitive sau transmise 
de consumatori – nu mai este decât un pas, însă unul care depinde de pre-
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zenta unui sistem energetic capabil să opereze într-un mediu dens de infor-
mații şi tehnologie.

Introducerea de mecanisme de piață flexibile
O condiție necesară pentru a facilita tranziția sistemului electroenergetic 
o reprezintă, pe fondul descentralizării piețelor centralizate de energie, in-
troducerea de mecanisme de piață transparente şi flexibile care să conducă 
la utilizarea eficientă a surselor de producere, reducerea prețului energiei 
electrice, dar care să şi încurajeze investițiile de capital în tehnologiile ne-
cesare. Datorită decuplării pe scara globala a relației liniare dintre creşterea 
economică şi creşterea consumului de energie, un sistem de prețuri pentru 
energie bazat pe volumul de energie produs nu este suficient pentru a încu-
raja crearea unui sistem mai eficient, curat şi sofisticat tehnologic.

Sistemele de energie centralizată din secolul XX au asigurat dezvoltarea 
societății până în momentul actual; însă de acum şi în viitor, industria ener-
getică necesită o evoluție continuă pentru a-şi menține potențialul evolutiv. 
Integrarea strânsă a sistemului energetic cu concepte legate de dezvoltare 
economică, autonomie energetică şi generare distribuită, de funcționare ur-
bană eficientă de tip smart city, de transmitere şi stocare de informații atât la 
nivel individual, cât şi local prin internet of things, va schimba fundamental 
rolul şi natura accesului la electricitate: curentul electric nu va mai fi doar un 
produs sau serviciu, ci o platformă valoroasă pe care se va construi un nou 
mod de organizare economică şi tehnologică. 

România este pregătită structural să răspundă tuturor acestor cerințe şi 
tendințe globale de dezvoltare energetica, sub rezerva voinței factorilor de-
cizionali de a valorifica, prin strategiile şi politicile naționale, oportunitățile 
existente. 

Atât structura producției care poate asigura un excedent de servicii 
tehnologice de sistem, cât şi direcțiile reindustrializării axate pe dezvoltare 
locala, permit dezvoltarea necondiționată a tehnologiilor regenerabile capa-
bile să înlocuiască capacitățile de producție clasică retrase sau programat a fi 
retrase din exploatare, din considerente tehnice sau de incompatibilitate cu 
cerințele de mediu. 

Primul pas în direcția dezvoltării producției din sursele regenerabile care 
poate fi realizat imediat este implementarea legislației primare privind des-
centralizarea piețelor centralizate de energie şi operaționalizarea din punct 
de vedere comercial a piețelor zonale de energie rezultate din procesul des-
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centralizării. O dată ce această infrastructură economică şi legislativă a me-
canismelor de piața este funcțională, componentele adiționale de dezvoltare 
a tehnologiei informaționale necesare transformării sectorului energetic se 
pot implementa prin simbioza cu expertiza IT existentă, prin care România 
este deja cunoscută pe plan european.



Ipocrizia aprinde pădurile planetei.  
Amazonul este doar începutul

Radu Crăciun

Pădurea amazoniană arde în vâlvătăi şi dispare. În mulțimea de date statis-
tice ale ultimelor săptămâni, care vorbesc de milioane de hectare de pădure 
dispărute, iată doar o valoare cât se poate de reprezentativă. Conform New 
York Times, suprafața despăduririlor în pădurea amazoniană a crescut cu 
39% anul acesta în comparație cu perioada similară a anului trecut. Este o 
valoare care ne  semnalează două lucruri extrem de grave: în primul rând că 
pădurea amazoniană scade constant, an de an, şi, în al doilea rând, faptul că 
în 2019 ritmul despăduririlor s-a accelerat dincolo de orice imaginație.

Surprinzător? Dimpotrivă, este logic să se întâmple asta şi ritmul des-
păduririlor la nivel global nu are cum să fie oprit, oricât de multă ipocrizie ar 
folosi țările dezvoltate ale lumii. 

Preşedinții Boliviei şi Braziliei au sfârşit prin a fi arătați cu degetul de 
liderii țărilor dezvoltate ca autori morali ai dezastrului amazonian, conside-
rându-se că politicile şi mesajele lor au încurajat fermierii din zonele rurale 
să elibereze prin despădurire noi suprafețe agricole. Acuzele au mers chiar 
mai departe, sugerând că Brazilia poartă responsabilitatea pentru sănătatea 
planetei prin conservarea pădurii amazoniene şi că ar trebui să fie la înălți-
mea acestei responsabilități. Serios? Adică toți marii poluatori ai lumii nu 
au nicio responsabilitate şi nicio vina în ce priveşte sănătatea planetei? Res-
ponsabilitatea este doar a celor „condamnați” să producă suficient de mult 
oxigen cât să poată înghiți automobilele celor bogați? O astfel de afirmație 
mi se pare de o aroganță teribilă în condițiile în care pădurea amazoniană nu 
face decât să curețe o parte din noxele generate de țările altminteri atât de 
„preocupate” de aerul planetei.

Fără doar şi poate este imoral să încurajezi incendierea pădurilor şi, în 
caz că este adevărată, atitudinea celor doi preşedinți este de condamnat. Dar 
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să nu uităm că există încă câteva miliarde de cetățeni ai planetei cu un com-
portament în egală măsură imoral, din neglijență sau intenție, când vine 
vorba de impactul lor asupra protejării planetei. În frunte cu liderul lumii 
libere. 

Ipocrizia poate aduce eventual voturi din partea celor ignoranți şi mulți, 
dar cu siguranță nu rezolvă problema planetei şi viitorul copiilor şi nepoților 
acestora. Pentru că marile păduri ale planetei vor continua să scadă atâta 
vreme cât țările în curs de dezvoltare care le dețin în America Latină, Africa 
sau Asia nu vor avea niciun beneficiu economic de pe urma păstrării lor. Pen-
tru că, până la urmă, totul se reduce la economie şi la oportunități pierdute. 
Iar țările dezvoltate ştiu mult prea bine aceste lucruri, doar că le aplică cu 
sfințenie doar în cazul lor. Inclusiv atunci când emit din nimic certificate de 
CO2.

Ar trebui condamnată o țară care încearcă să maximizeze valoarea eco-
nomică a pământului în căutarea dezvoltării şi prosperității propriului po-
por dacă acest lucru este dăunător planetei? Dacă da, atunci poate ar trebui 
să mai facem câteva lucruri în partea dezvoltată a lumii: să interzicem ter-
mocentralele - cu riscul creşterii prețului energiei, să interzicem fabricarea 
automobilelor de mare litraj - cu prețul unei deplasări mai lente, să obligăm 
țările exportatoare de petrol să plătească şi pentru uzinele captatoare de bi-
oxid de carbon - cu riscul dezechilibrării lor economice, să facem prohibitivă 
orice investiție în echipamente consumatoare de oxigen şi  producătoare de 
CO2 - cu riscul dispariției unor întregi ramuri economice, iar lista ar putea 
continua. 

Cum? Asta ar duce la şomaj? La stagnare economică şi chiar recesiune? 
La scăderea nivelului de trai din țările dezvoltate? La oportunități economi-
ce nefructificate? Păi nu este exact ceea ce li se cere țărilor subdezvoltate, de-
ținătoare de păduri tropicale şi amazoniene, adică să renunțe la oportunități 
economice de dragul planetei? Priviți în jur.

Care sunt oportunitățile de o amploare similară la care renunță țările 
dezvoltate de dragul planetei? Dimpotrivă. Grija cea mai mare este că nu 
cumva un efort prea mare în direcția reducerii emisiilor de bioxid de carbon 
să aibă un impact negativ asupra economiilor dezvoltate.

Privind la contribuția țărilor dezvoltate la poluarea planetei, chiar au 
acestea autoritatea morală să acuze Brazilia de iresponsabilitate? De fapt 
penalizarea Braziliei cu sancțiuni economice pentru lipsa de grijă pentru pă-
durea amazoniană arată o abordare total pe dos, contraproductivă, ce deno-
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tă aroganță şi aplicarea de standarde duble pentru țările dezvoltate şi cele 
subdezvoltate.

Abordarea ar trebui să fie total opusă. Practic, țările deținătoare de pă-
duri ar trebui încurajate să îşi păstreze pădurile prin finanțare, în funcție de 
pădurile pe care le dețin. Oxigenul generat de acestea ar trebui să devină o 
marfă, care să fie plătită în consecință de cei care îl consumă cel mai mult, 
aşa cum toate celelalte materii prime au un cost. În felul acesta, ar dispărea 
oportunitatea economică de a distruge pădurile şi ar apărea o altă, mai atrac-
tivă, de a le păstra şi de a le extinde.

Aceasta este marea schimbare de paradigmă care ar întoarce cu 180 de 
grade regulile economice mondiale. OXIGENUL ESTE O MARFĂ ȘI ȚĂRILE 
CARE ÎL „EXPORTA” AR TREBUI REMUNERATE ȘI ÎNCURAJATE, ASTFEL 
ÎNCÂT SĂ PRODUCĂ ȘI MAI MULT.

Există o serie de studii care arată efectul pozitiv pe care o împădurire 
masivă a Pământului l-ar avea asupra cantității de bioxid de carbon în at-
mosferă. Cel mai recent studiu publicat în revistă Science arată că, de fapt, 
restaurarea pădurilor este cea mai eficientă metodă de luptă împotrivă 
schimbărilor climatice. Studiul arată că, lăsând deoparte suprafețele agricole 
şi cele locuite, ar există spațiu pentru încă 0,9 miliarde de hectare de păduri 
noi pe Pământ, ceea ce ar reprezenta o creştere de 25% a pădurilor existente. 
Cei 500 de miliarde de copaci plantați astfel ar duce la o micşorare cu 25% a 
bioxidului de carbon în atmosferă.

În acest timp, comportamentul liderilor mondiali frizează absurdul. 
DUPĂ ce pădurea a ars, grupul țărilor dezvoltate G7 a oferit 20 de milioane 
de USD pentru a fi refăcută. De ce nu s-au dat 20 de milioane pentru a fi 
păstrată?

Hazardul moral este evident. Atât vreme cât țările dezvoltate vor finanța 
păduri doar după ce acestea dispar, mesajul este clar: dacă vreți bani, faceți 
pădurile să dispară. Când, de fapt, remunerarea ar trebui să fie exact inversă: 
dacă vreți bani, păstrați pădurile! Căci regenerarea lor durează zeci, dacă nu 
chiar sute de ani, şi va fi imperfectă. Multe specii vor dispărea definitiv.

Lipsa înțelegerii necesității unui nou model economic, care să eticheteze 
oxigenul produs de păduri ca o marfă ce ar trebui plătită, are un impact deja 
devastator. Iar pădurile Pământului vor continua să dispară într-un ritm 
înfricoşător atâta vreme cât țările dezvoltate nu vor fi dispuse că, în locul 
declarațiilor sforăitoare şi ipocrite, să facă un transfer de avuție către țările 
care dețin „plămânii planetei”.
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Printre numeroasele comentarii generate de versiunea engleză a pos-
tării precedente „Cheia supraviețuirii planetei? O categorie de țări nemaîn-
tâlnită”, un cititor brazilian îmi spunea că transferul de avuție din țările 
dezvoltate către țările care acceptă conservarea pădurilor ar fi o formă de 
colonialism, condamnându-le pe acestea din urmă la subdezvoltare. Dimpo-
trivă! De fapt aplicarea de sancțiuni economice țărilor care îşi tăie pădurile 
ar fi cu adevărat o formă de colonialism.



VIZIUNEA EUROPEANĂ

Al patrulea raport privind starea Uniunii Energetice1

I.  INTRODUCERE
Obiectivul proiectului Comisiei Juncker privind uniunea energetică2 
a fost de a oferi consumatorilor din UE o energie sigură, durabilă, 
competitivă şi la prețuri accesibile, prin reformarea politicilor euro-
pene în domeniul energiei şi al climei. De asemenea, acesta a inclus 
angajamentul de a face din UE liderul mondial în domeniul energi-
ei din surse regenerabile, de a plasa eficiența energetică pe primul 
loc şi de a continua eforturile depuse la nivel mondial de combatere 
a schimbărilor climatice. Patru ani mai târziu, uniunea energetică 
este o realitate. Cu sprijinul ferm al Parlamentului European, al statelor 
membre şi al părților interesate, uniunea energetică a sporit reziliența Euro-
pei şi a modernizat în profunzime politica europeană în domeniul energiei 
şi al climei într-o serie de modalități esențiale.

În primul rând, aceasta a condus la un cadru cuprinzător şi obli-
gatoriu din punct de vedere juridic pentru atingerea obiectivelor 
Acordului de la Paris, contribuind în acelaşi timp la modernizarea 
economiei şi a industriei europene. Uniunea energetică include un ca-
dru de guvernanță care va permite statelor membre şi Comisiei Europene 
să colaboreze pentru a dezvolta politicile şi măsurile necesare în vederea în-
deplinirii obiectivelor noastre în materie de climă şi energie. De asemenea, 
aceasta este profund integrată în cadrul mai larg al priorităților UE. Uniunea 

1  Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi 
Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiții, COM(2019) 175 
final, Bruxelles, 9.4.2019 

2  O strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în 
domeniul schimbărilor climatice [COM(2015) 080 final], 25 februarie 2015.
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energetică contribuie la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă şi la 
punerea în aplicare a agendelor privind economia circulară şi calitatea aeru-
lui. Aceasta este strâns legată de politicile privind uniunea piețelor de capi-
tal, piața unică digitală, Noua agendă pentru competențe în Europa, Planul 
de investiții pentru Europa şi uniunea securității.

În al doilea rând, această abordare cuprinzătoare a uniunii 
energetice a permis UE să stabilească obiective clare şi ambițioa-
se pentru 2030 în ceea ce priveşte energia din surse regenerabile 
şi eficiența energetică. Aceasta a permis UE să elaboreze politici la 
fel de ambițioase privind mobilitatea curată, inclusiv emisiile pen-
tru autoturisme, camionete şi camioane noi. Abordarea a oferit, de 
asemenea, o bază solidă pentru eforturile de a realiza o economie 
modernă, prosperă şi neutră din punctul de vedere al impactului 
asupra climei până în 2050. Viziunea pentru 2050 a Comisiei Europene3 
a stabilit un cadru pentru viitoarea politică în domeniul climei şi al energiei 
care va plasa Europa pe calea către neutralitatea climatică, oferind în ace-
laşi timp beneficii semnificative pentru economie şi pentru calitatea vieții 
cetățenilor săi4.

În al treilea rând, uniunea energetică oferă o combinație între 
un cadru de reglementare complet actualizat şi o viziune pentru 
politicile care sunt necesare de acum şi până în 2050. Aceasta oferă 
siguranța necesară pentru investiții inovatoare de înaltă calitate, 
menite să modernizeze economia UE şi să creeze locuri de muncă la 
nivel local. În prezent, în UE există peste 4 milioane de „locuri de muncă 
verzi”, iar tranziția energetică oferă oportunități clare de a crea mai multe. 
Mai multe locuri de muncă verzi vor fi create prin investiții ale UE efectu-
ate prin intermediul fondurilor politicii de coeziune, al fondurilor pentru 
cercetare şi inovare, al Planului Juncker şi al inițiativelor recente ale Comi-
siei Europene privind finanțarea durabilă. Uniunea energetică sprijină com-
petitivitatea industriei europene prin încurajarea inovării care creează un 
avantaj la nivel mondial al primului venit. De asemenea, uniunea energetică 

3  O planetă curată pentru toți – O viziune europeană strategică pe termen lung pentru 
o economie prosperă, modernă, competitivă şi neutră din punctul de vedere al impactului 
asupra climei [COM(2018) 773 final], 28 noiembrie 2018.

4  A se vedea, de asemenea: „10 tendințe care reconfigurează schimbările climatice şi 
energia” (10 trends reshaping climate and energy), Centrul European de Strategie Politică, 
3 decembrie 2018, https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_-_10_trends_transfor-
ming_climate_and_energy.pdf.
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promovează crearea de lanțuri valorice europene în sectoare critice şi emer-
gente, cum ar fi bateriile şi hidrogenul.

În al patrulea rând, uniunea energetică are în centrul său apro-
fundarea pieței interne a energiei, care este esențială pentru a ofe-
ri tuturor cetățenilor o aprovizionare cu energie sigură, durabilă, 
competitivă şi la prețuri accesibile. Investițiile în infrastructura inteli-
gentă, inclusiv în interconexiunile transfrontaliere, şi acordurile comune de 
prevenire şi gestionare a posibilelor perturbări au sporit securitatea aprovi-
zionării cu energie şi au îmbunătățit reziliența globală a sistemului energetic 
al UE la şocurile energetice externe. De asemenea, aceste investiții au pre-
gătit rețeaua UE pentru sistemul energetic în schimbare. În paralel, modifi-
cările recente aduse organizării pieței de energie electrică vor face accesul la 
această piață mai competitiv, vor asigura integrarea eficientă din punctul de 
vedere al costurilor a surselor regenerabile de energie şi vor oferi un raport 
mai bun calitate-preț pentru consumatori, care vor fi în măsură să contribu-
ie cu propria producție şi flexibilitate pe piață.

În al cincilea rând, în paralel cu cadrul de reglementare, Comisia 
Europeană a instituit un cadru de facilitare a măsurilor de sprijin 
pentru abordarea aspectelor sociale, industriale şi de altă natură. 
Aceste măsuri urmăresc să permită cetățenilor, întreprinderilor, oraşelor 
şi inovatorilor să joace un rol activ în tranziția energetică. Noile abordări 
pe care Comisia Europeană le-a inițiat se dovedesc a fi eficace, în special în 
ceea ce priveşte contribuția la crearea unei industrii europene a bateriilor, 
sprijinirea regiunilor carbonifere aflate în tranziție sau punerea la dispo-
ziția oraşelor a mijloacelor şi a motivației pentru a-şi intensifica acțiunile 
în domeniul climei şi al energiei. Cadrul favorabil va fi esențial în vederea 
mobilizării investițiilor necesare pentru a beneficia pe deplin de tranziția 
energetică şi pentru a se asigura că tranziția este echitabilă şi acceptabilă din 
punct de vedere social pentru toți. Implicațiile sociale ale acestor modificări 
trebuie să facă parte din procesul politic încă de la început, nu să constituie 
un simplu aspect secundar.

În fine, uniunea energetică a permis UE să se exprime cu o sin-
gură voce pe scena internațională. UE a fost în măsură să îşi exercite 
cu eficacitate rolul de lider în domeniul climei, fiind un actor esențial în 
cadrul Acordului de la Paris, asigurând intrarea în vigoare a acestuia în timp 
record şi punându-l în aplicare prin intermediul cadrului unic de reglemen-
tare de la Katowice, adoptat în decembrie 2018. În cadrul acestui proces, 
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credibilitatea UE se bazează pe acțiuni concrete şi pe adoptarea întregului 
pachet legislativ necesar pentru a-şi îndeplini angajamentul pentru 2030 
asumat în temeiul Acordului de la Paris. În conformitate cu angajamentul 
său ferm față de multilateralism, unitatea şi determinarea UE au fost esen-
țiale pentru menținerea încrederii internaționale în regimul privind clima, 
în contextul vidului în materie de asumare a rolului de lider, ca urmare a 
retragerii Statelor Unite ale Americii din acest regim după 2017. Europa a 
continuat cooperarea internațională strânsă cu privire la politicile din do-
meniul climei şi al energiei. De exemplu, aceasta a colaborat cu China în 
vederea lansării unui sistem de comercializare a certificatelor de emisii la 
nivel național în 2017.

În contextul în care acest cadru de guvernanță modern pentru 
politica în domeniul climei şi al energiei este ferm stabilit la nivel 
european, statele membre lucrează în prezent la integrarea şi mo-
dernizarea politicilor lor naționale. Uniunea energetică se asigură că 
toate statele membre avansează împreună, întrucât acestea au convenit să 
îşi finalizeze planurile energetice şi climatice naționale până la sfârşitul anu-
lui 2019. Aceste planuri se vor baza pe consultări publice naționale şi pe fee-
dbackul din partea Comisiei Europene cu privire la proiectele inițiale, pe care 
toate statele membre le-au transmis până în prezent în mod oficial. Cadrul 
comun promovează învățarea reciprocă şi maximizează oportunitățile de 
cooperare regională. De asemenea, acesta inițiază un exercițiu de învățare 
prin practică, întrucât în cadrul uniunii energetice sunt programate în mod 
regulat „puncte de control” pentru a examina şi a îmbunătăți politicile în 
mod colaborativ. Gestionarea acestui dialog iterativ va fi o provocare-cheie 
pentru 2019 şi un element esențial în asigurarea faptului că uniunea ener-
getică aduce în mod colectiv toate beneficiile sale.

Dincolo de politica în domeniul energiei şi al climei, uniunea energetică 
vizează o modernizare structurală a economiei europene. Aceasta promo-
vează reforma structurală a utilizării energiei şi a resurselor în toate sectoa-
rele-cheie: energie, cu rolul său central, construcții, transporturi, industrie, 
agricultură şi, la un nivel mai general, exploatarea terenurilor. De asemenea, 
uniunea energetică reprezintă o strategie de investiții, care are efecte poziti-
ve asupra economiei şi ocupării forței de muncă şi ia în considerare impactul 
său asupra regiunilor şi persoanelor vulnerabile. Prin concentrarea asupra 
eficienței şi a resurselor interne de energie, aceasta va consolida poziția UE 
pe piețele mondiale.
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II.  TENDINȚE ȘI OBSERVAȚII ÎN MATERIE DE POLITICĂ
Emisiile de gaze cu efect de seră şi consumul de energie sunt din ce 
în ce mai decuplate de creşterea economică. Tranziția către o economie 
modernă, cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi eficientă din punct de ve-
dere energetic este în plină desfăşurare, iar Europa se află pe o cale credibilă 
de îndeplinire a angajamentelor asumate în cadrul Acordului de la Paris. UE 
este pe cale să îşi îndeplinească obiectivul pentru 2020 de reducere a emisii-
lor de gaze cu efect de seră (şi anume, o reducere a emisiilor cu 20 % până în 
2020 față de nivelurile din 1990). Între 1990 şi 2017, economia UE a crescut 
cu 58 %, în timp ce emisiile au scăzut cu 22 %, conform datelor preliminare 
prezentate de statele membre5 (figura 1).

Figura 1: Evoluții ale produsului intern brut al UE (în termeni reali), ale emisiilor de gaze 
cu efect de seră (GES) şi ale intensității emisiilor de gaze cu efect de seră a economiei UE

Din 1990, emisiile au scăzut în toate sectoarele economice, cu excep-
ția transporturilor. Cea mai semnificativă scădere s-a înregistrat în ceea ce 
priveşte emisiile generate de aprovizionarea cu energie (figura 2). Creşterea 
economică este mai puțin dependentă de consumul de energie (figura 3). 
Atât productivitatea energetică, cât şi intensitatea gazelor cu efect de seră 
generate de consumul de energie s-au îmbunătățit continuu în UE, în princi-
pal datorită măsurilor de eficiență energetică din statele membre.

5  Inventarul anual al gazelor cu efect de seră la nivelul Uniunii Europene pentru perioa-
da 1990-2016 (Agenția Europeană de Mediu), un inventar aproximat al gazelor cu efect de 
seră la nivelul UE pentru anul 2017 (Agenția Europeană de Mediu), date privind produsul 
intern brut din baza de date macroeconomică anuală a Direcției Generale Afaceri Economi-
ce şi Financiare din cadrul Comisiei Europene.
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Figura 2: Emisiile de gaze cu efect de seră în UE pe sectoare, 1990-2016

Cu toate acestea, este necesar să se intensifice în continuare 
eforturile în vederea atingerii obiectivului de eficiență energetică 
stabilit pentru 2020. Cea mai recentă analiză6 arată că, după o scădere 
treptată între 2007 şi 2014, consumul de energie a început să crească în 
ultimii ani şi, în prezent, este puțin peste traiectoria liniară pentru obiecti-
vele stabilite pentru 2020. Acest lucru are drept cauză variațiile climatice, 
în special anii mai reci 2015 şi 2016, dar şi creşterea activității economice şi 
prețurile scăzute ale petrolului. Intensitatea energetică în industrie a con-
tinuat să se amelioreze cu până la 22 % între 2005 şi 2017, iar economiile 
de energie au contribuit, într-adevăr, la compensarea în parte a impactului 
acestor creşteri. Economiile de energie nu au fost însă suficiente pentru a 
menține o tendință descendentă în ceea ce priveşte consumul total. Deşi 
obiectivul de eficiență energetică stabilit pentru 2020 este încă realizabil, 
creşterea continuă a consumului de energie l-ar putea periclita. Acesta este 
motivul pentru care Comisia Europeană a instituit un grup operativ cu sta-
tele membre pentru a mobiliza eforturile şi a exploata pe deplin potențialul 
de eficiență energetică. 

6  A se vedea Raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – Evaluarea 
din 2018 a progreselor înregistrate de statele membre în direcția îndeplinirii obiectivelor 
naționale în materie de eficiență energetică pentru 2020 şi în direcția punerii în aplicare a 
Directivei privind eficiența energetică, astfel cum se prevede la articolul 24 alineatul (3) din 
Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică [COM(2019) 224 final], 9 aprilie 2019.
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În sectorul transporturilor, consumul de energie şi emisiile au scăzut 
între 2007 şi 2013, însă în prezent au revenit, în linii mari, la nivelurile din 
2005. Impactul pozitiv al politicilor în materie de eficiență (şi, într-un mod 
mai limitat, impactul pozitiv al unui transfer modal în sectorul transpor-
turilor) a fost contrabalansat de intensificarea activității de transport şi de 
utilizarea scăzută a capacității în sectorul transportului rutier de mărfuri.

Figura 3: Evoluții ale produsului intern brut al UE şi ale consumului de energie primară

Creşterea puternică a continuat în sectorul energiei din sur-
se regenerabile, dar cu o implementare inegală. Începând din 2014, 
ponderea energiei din surse regenerabile în mixul de energie al UE a crescut 
semnificativ, ajungând la 17,5 % în 20177. Investițiile în energia din surse 
regenerabile sunt determinate din ce în ce mai mult de decizii de piață, iar 
statele membre acordă din ce în ce mai mult sprijin pentru energia din surse 
regenerabile prin proceduri competitive de atribuire şi se asigură că instala-
țiile de energie din surse regenerabile sunt integrate pe piața energiei elec-
trice, în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat8. Acest lucru a 
redus în mod semnificativ costurile legate de introducerea energiei din surse 

7  A se vedea Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Eco-
nomic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Progresele înregistrate în domeniul 
energiei din surse regenerabile [COM(2019) 225 final], 9 aprilie 2019.

8  Orientări privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului şi energie pentru peri-
oada 2014-2020, JO C 200, 28.6.2014, p. 1.
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regenerabile9. Cu toate acestea, pătrunderea energiei din surse regenerabile 
variază în funcție de sector, energia din surse regenerabile atingând 30,8 % 
în sectorul energiei electrice, dar numai 19,5 % în sectorul încălzirii şi răcirii 
şi 7,6 % în sectorul transporturilor. De asemenea, ritmul creşterii ponderii 
energiei din surse regenerabile a încetinit începând cu 2014. Deşi UE este pe 
cale să îşi îndeplinească obiectivele privind energia din surse regenerabile 
pentru anul 2020, ar trebui intensificate eforturile pentru a se asigura că 
sunt îndeplinite obiectivele pentru 2030 (graficul 4).

Figura 4: Ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie al UE 
raportat la Directiva privind energia din surse regenerabile şi traiectoriile planului națio-

nal de acțiune în domeniul energiei din surse regenerabile10

În 2017, 11 state membre11 aveau deja o pondere a energiei din surse re-
generabile peste obiectivele acestora pentru 2020. În plus, 21 de state mem-

9  De exemplu, în Germania, nivelurile de sprijin pentru instalațiile solare fotovoltaice 
au fost stabilite la nivel administrativ la aproximativ 9 ctEUR/kWh în 2015. În 2018, licita-
țiile competitive au contribuit la reducerea costurilor sub 5 ctEUR/kWh.

10  Planurile naționale de acțiune în domeniul energiei din surse regenerabile sunt ra-
poarte detaliate prezentate de statele membre, care prezintă angajamentele şi inițiativele 
lor de dezvoltare a energiei din surse regenerabile în conformitate cu articolul 24 din Direc-
tiva 2009/28/CE privind energia din surse regenerabile.

11  Bulgaria, Cehia, Danemarca, Estonia, Croația, Italia, Lituania, Ungaria, România, 
Finlanda şi Suedia.
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bre12 şi-au respectat sau şi-au depăşit traiectoria indicativă medie stabilită în 
Directiva privind energia din surse regenerabile13 pentru perioada de doi ani 
2017-2018. Restul de 7 state membre14 trebuiau să îşi intensifice eforturile 
pentru a respecta traiectoria medie pentru 2017-2018 în perspectiva anului 
2020.

Cu toate acestea, pentru 11 state membre15 politicile care sunt planifi-
cate sau puse în aplicare în prezent pentru promovarea energiei din surse 
regenerabile par insuficiente pentru a atinge traiectoria lor indicativă, dacă 
se are în vedere doar producția națională, fără mecanisme de cooperare16. 
În plus, pentru 7 state membre17 există o anumită incertitudine cu privire 
la îndeplinirea obiectivelor privind energia din surse regenerabile stabilite 
pentru 2020. 

Pentru a îndeplini obiectivele privind energia din surse regenerabile sta-
bilite pentru 2020 şi pentru a menține aceste niveluri ca referință începând 
din 2021, statele membre ar trebui să îşi intensifice în continuare eforturile 
atât în ceea ce priveşte utilizarea energiei din surse regenerabile, cât şi pen-
tru a reduce consumul de energie. În plus, toate statele membre ar trebui să 
ia în considerare posibilitatea de a utiliza transferurile statistice, astfel cum 
se prevede în Directiva privind energia din surse regenerabile18, fie pentru 
a se asigura că acestea ating obiectivul în cazul unui deficit, fie pentru a-şi 
vinde potențialele excedente altor state membre. Comisia este pregătită să 
sprijine statele membre în acest sens.

În acest context, o serie de acțiuni sunt în curs de desfăşurare în în-
treaga UE. Acestea au loc prin intermediul grupului operativ privind efici-

12  Bulgaria, Cehia, Danemarca, Germania, Estonia, Grecia, Spania, Croația, Italia, Ci-
pru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Austria, Portugalia, România, Slovacia, Finlanda, 
Suedia şi Regatul Unit.

13  Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 
privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, JO L 140, p. 16-62.

14  Belgia, Franța, Irlanda, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia şi Slovenia.
15  Belgia, Irlanda, Grecia, Franța, Cipru, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, Por-

tugalia şi Regatul Unit.
16  A se vedea raportul privind progresele înregistrate de statele membre în vederea 

îndeplinirii obiectivelor orientative ale acestora în domeniul energiei regenerabile pentru 
2020.

17  Austria, Germania, Spania, Letonia, România, Slovenia şi Slovacia.
18  Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 

privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de 
abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE, JO L 140, 5.6.2009, p. 16–62.
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ența energetică, lansat de Comisie, prin noile licitații pentru energia din 
surse regenerabile anunțate de mai multe state membre, printre care Fran-
ța, Țările de Jos, Portugalia, şi prin utilizarea la scară mai largă a acordu-
rilor de achiziții corporative de energie electrică, prin intermediul cărora 
întreprinderile europene au cumpărat în 2018 un volum record de energie 
eoliană.

S-au înregistrat progrese satisfăcătoare în direcția realizării 
unei piețe europene a energiei mai integrate. În prezent, energia este 
comercializată mai liber (deşi încă nu suficient de liber) la nivel transfron-
talier19, pe baza directivelor privind piața energiei electrice şi a gazelor20, 
precum şi a asigurării respectării normelor antitrust21. În special, deciziile 
antitrust au oferit clienților din Europa Centrală şi de Est un instrument 
eficace pentru a se asigura faptul că aceştia au acces la prețuri mai compe-
titive la gaze. 

În ceea ce priveşte energia electrică, scăderea cuantificabilă a prețuri-
lor cu ridicata ale energiei electrice cu 6,4 % între 2010 şi 2017 a contri-
buit la o reducere a cheltuielilor cu energia pentru gospodării şi industrie 
cu 6 % şi, respectiv, 30 %. Cu toate acestea, majorarea tarifelor de rețea, 
precum şi a taxelor şi impozitelor a condus la o creştere medie a prețurilor 
de consum finale cu 19,3 % pentru gospodării şi cu 8,7 % pentru consuma-
torii industriali de pe întreg teritoriul UE în aceeaşi perioadă (a se vedea 
figura 5). Taxele şi impozitele legate de energie reprezintă până la 40 % din 
prețurile cu amănuntul ale energiei electrice pentru gospodării.

19  A se vedea rapoartele anuale ale Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Re-
glementare din Domeniul Energiei/Consiliului autorităților europene de reglementare din 
domeniul energiei privind rezultatele monitorizării pieței interne a energiei electrice şi a 
gazelor naturale în 2017, septembrie 2018: https://acer.europa.eu/Official_documents/
Publications/Pages/Publication.aspx.

20  Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 
privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice, JO L 211, 14.8.2009, 
p. 55-93 şi Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 
2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale, JO L 211, 
14.8.2009, p. 94-136.

21  Comisia a adoptat numeroase decizii antitrust, care au contribuit la asigurarea unui 
flux nerestricționat de energie atât pe piața internă a gazelor, cât şi pe cea a energiei electri-
ce, cel mai recent prin următoarele decizii: Decizia privind angajamentele Gazprom (cazul 
AT.39816), Decizia privind angajamentul referitor la interconexiunile dintre Germania şi 
Danemarca (cazul AT.40461) , Decizia privind interdicția aplicată BEH Gas (cazul AT.39849 
BEH).
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Figura 5: Evoluții ale prețurilor la energie pentru gospodării şi industrie 
(sursă: Eurostat)

S-au înregistrat progrese în ceea ce priveşte calitatea aerului, 
dar sunt necesare în continuare îmbunătățiri suplimentare. 

Datorită eforturilor comune ale UE şi ale statelor membre, emisiile de 
poluanți atmosferici au scăzut în UE în ultimele decenii, cu excepția amo-
niacului (figura 6). 

Această tendință a contribuit la o mai bună calitate a aerului. Aceasta a 
condus, de asemenea, la o scădere a numărului de zone de control al calității 
aerului care depăşesc valorile-limită ale UE pentru pulberile în suspensie şi 
la o scădere a numărului estimat de decese premature cauzate de poluarea 
aerului, la aproximativ 400 000 în cele mai recente estimări22. 

Se preconizează că emisiile de poluanți atmosferici în UE vor continua 
să scadă, pe măsură ce statele membre pun în aplicare măsuri pentru a-şi 
îndeplini angajamentele naționale privind reducerea emisiilor de poluanți 
pentru 2020, 2030 şi perioada ulterioară23. 

Punerea în aplicare a mai multor politici privind uniunea energetică 
face ca realizarea acestor reduceri ale emisiilor să fie mai uşoară şi mai pu-
țin costisitoare – de exemplu, reduceri ale utilizării cărbunelui, măsuri de 
eficiență energetică pentru a înlocui echipamentele de încălzire ineficiente 
şi dezvoltarea unor mijloace de transport mai durabile24.

22  A se vedea: https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2018.
23  Directiva 2016/2284/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 decem-

brie 2016 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici, JO L 344, 
17.12.2016, p. 1-31.

24  Raportul intitulat „Prima evaluare prospectivă privind aerul curat”, [COM(2018) 446 
final], 7 iunie 2018.
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Figura 6: Evoluțiile emisiilor de poluanți atmosferici în UE25,  
ca procentaj din nivelurile din 2000

Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii este mai 
robust. Începerea funcționării rezervei pentru stabilitatea pieței în ianua-
rie 2019 şi adoptarea reformei sistemului de comercializare a certificatelor 
de emisii de după 2020 la începutul anului 2018 au consolidat în mod sem-
nificativ prețul carbonului (figura 7). Rezerva pentru stabilitatea pieței va 
remedia excedentul actual de certificate de emisii de 1,65 miliarde EUR şi 
va îmbunătăți reziliența pe viitor a sistemului la şocuri majore, prin ajusta-
rea ofertei de certificate care urmează să fie scoase la licitație. Semnalul mai 
puternic referitor la prețul carbonului stimulează deja încrederea în dezvol-
tarea şi utilizarea în mai mare măsură a tehnologiilor cu emisii reduse de 
carbon. Potrivit analiştilor de piață, rezerva pentru stabilitatea pieței îşi va 
menține efectul asupra pieței carbonului în următorul deceniu, cu prețuri 
ale carbonului aflate la un nivel similar sau superior. Acest lucru este com-
binat cu măsuri concrete pentru a evita relocarea emisiilor de dioxid de car-
bon, protejând competitivitatea industriei europene. 

Figura 7: Evoluțiile prețului carbonului pe piața europeană a carbonului 2005-2018  
(sursa: ICE)

25  Acest grafic reprezintă variațiile relative de la un an la altul şi ia în considerare modi-
ficările în ceea ce priveşte numărul de state membre ale UE de-a lungul anilor.
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Investițiile publice (naționale şi ale UE) în prioritățile de cer-
cetare şi inovare ale uniunii energetice au fost relativ stabile în 
perioada 2014-2017. Investițiile publice în aceste priorități în perioada 
menționată au fost, în medie, de aproximativ 5,3 miliarde EUR pe an (figura 
8)26. Cu o finanțare națională medie de 4,1 miliarde EUR pe an27, progra-
mul UE de cercetare Orizont 2020 şi fondurile politicii de coeziune au fost 
esențiale pentru menținerea investițiilor în cercetare şi inovare în ultimii 4 
ani. Comisia Europeană urmează să investească aproape 2 miliarde EUR în 
2020 în cercetarea şi inovarea în domeniul energiei curate, îndeplinindu-şi 
angajamentul de a-şi dubla investițiile publice în cercetare şi inovare în acest 
domeniu din 2015, în cadrul participării sale la inițiativa „Misiunea inova-
re”. Cu toate acestea, sectorul privat rămâne principalul furnizor de astfel 
de investiții, reprezentând în mod constant peste 75 % din investițiile UE în 
cercetare şi inovare în domeniul energiei curate, cu o creştere a cheltuielilor 
anuale de la aproximativ 10 miliarde EUR la peste 16 miliarde EUR în decur-
sul unui deceniu. 

Figura 8: Investiții publice în prioritățile de cercetare şi de investiții ale uniunii energeti-
ce pentru perioada 2014-2017 (sursa: Centrul Comun de Cercetare)

Finanțarea publică va continua să joace un rol esențial în coordonarea 
cercetării şi în orientarea investițiilor private către priorități compatibile cu 
viziunea noastră strategică pe termen lung, inclusiv prin specializare inte-
ligentă. Acest lucru va contribui la reducerea decalajului dintre cercetare şi 

26  Pasimeni, F.; Fiorini, A.; Georgakaki, A.; Marmier, A.; Jimenez Navarro, J.P.; Asensio 
Bermejo, J. M. (2018): Tablouri de bord SETIS pentru fiecare țară privind cercetarea şi ino-
varea. Comisia Europeană, Centrul Comun de Cercetare (JRC).

27  Idem. 
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utilizarea comercială şi va atrage noi investiții private prin tehnologii de re-
ducere a riscurilor. Politicile puternice şi semnalele predictibile ale prețurilor 
sunt condiții necesare pentru promovarea inovării în cadrul ecosistemului 
de energie curată, ceea ce va stimula, în ultimă instanță, investițiile în cerce-
tarea privind tehnologiile din domeniul energiei curate.

III. UN CADRU LEGISLATIV MODERN ȘI AMBIȚIOS
În cursul mandatului actualei Comisii Europene, UE a adoptat cu succes un 
cadru legislativ complet nou pentru politicile în domeniul energiei şi al cli-
mei28. Parlamentul European şi Consiliul au convenit asupra unei revizuiri 
a legislației UE în domeniul climei, inclusiv Directiva privind schema de co-
mercializare a certificatelor de emisii29, atât pentru instalațiile staționare, 
cât şi pentru aviație, Regulamentul privind partajarea eforturilor30 şi Regu-
lamentul privind exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor 
şi silvicultură31. De asemenea, Parlamentul European şi Consiliul au conve-
nit asupra celor opt propuneri legislative din pachetul „Energie curată pen-
tru toți europenii”32 şi asupra celor zece propuneri de mobilitate ca urmare 
a „Strategiei pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon”33.

Acest cadru legislativ cuprinzător reprezintă o bază solidă pen-
tru ca UE să îşi pună în aplicare politicile în domeniul climei şi al 
energiei pentru 2030 şi pentru perioada ulterioară. Acest cadru ne va 
permite să facem față provocărilor viitoare, cum ar fi digitalizarea, integrarea 

28  În paralel, Comisia a adoptat, împreună cu prezentul raport, o comunicare privind 
cadrul instituțional intitulată „Un proces decizional mai eficient şi mai democratic în cadrul 
politicii UE în domeniul energiei şi al climei” [COM(2019) 177 final, 9 aprilie 2019].

29  Directiva (UE) 2018/410 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 
2018 în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon şi a sporirii investiții-
lor în acest domeniu, JO L 76, 19.3.2018, p. 3-27.

30  Regulamentul (UE) 2018/842 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
30 mai 2018 privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de 
către statele membre în perioada 2021-2030 în vederea unei contribuții la acțiunile clima-
tice de respectare a angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris, JO L 156, 
19.6.2018, p. 26-42.

31  Regulamentul (UE) 2018/841 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 
2018 cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a absorbțiilor rezultate din 
activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor şi silvicultură 
în cadrul de politici privind clima şi energia pentru 2030, JO L 156, 19.6.2018, p. 1-25.

32  Energie curată pentru toți europenii [COM(2016) 860 final], 30 noiembrie 2016.
33  O strategie europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon 

[COM(2016) 501 final], 20 iulie 2016.
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energiei din surse regenerabile pe piață şi o politică energetică orientată mai 
mult spre consumator. Legislația abordează atât elemente transversale pen-
tru promovarea acțiunilor în domeniul climei şi al energiei, cât şi dispoziții 
specifice pentru acțiunile sectoriale, după caz. De asemenea, UE a transmis 
altor țări din lume un mesaj puternic că intenționează să continue să conducă 
prin puterea exemplului. În acest sens, Comisia ia măsuri concrete şi ambiți-
oase pentru a-şi îndeplini angajamentele şi obiectivele de adaptare prevăzute 
în Acordul de la Paris. De asemenea, cadrul convenit de UE conține dispoziții 
şi clauze de revizuire integrate pentru a garanta îndeplinirea acestor angaja-
mente. Acest cadru plasează UE pe o traiectorie bună către o economie neu-
tră din punctul de vedere al impactului asupra climei până în 2050.

Cadrul legislativ actualizat stabileşte obiective cuantificate şi o 
orientare generală clară până în 2030, oferind un mediu stabil şi pre-
vizibil pentru planificare şi investiții. În special, UE şi-a sporit în mod con-
siderabil nivelul de ambiție stabilind noi obiective pentru 2030, şi anume: 
reducerea pe plan intern a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 
40 % față de nivelurile din 1990, atingerea unei ponderi de cel puțin 32 % 
a energiei din surse regenerabile34, şi creşterea cu cel puțin 32,5 % a efici-
enței energetice35. Obiectivul privind interconexiunile de energie electrică a 
fost stabilit pentru a îmbunătăți securitatea aprovizionării cu energie prin 
creşterea acestuia cu până la 15 % în fiecare stat membru până în 2030. 
De asemenea, au fost stabilite obiective obligatorii pentru 2030 de reduce-
re a emisiilor de carbon ale autoturismelor cu 37,5 % față de nivelurile din 
202136, ale camionetelor cu 31 % față de nivelurile din 202137 şi ale camioa-
nelor cu 30 % față de nivelurile din 2019.

UE şi-a consolidat securitatea energetică. Au fost adoptate noi nor-
me38 privind securitatea aprovizionării cu gaze şi gradul de pregătire pentru 

34  Directiva 2018/2001/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 decembrie 
2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, JO L 328, 21.12.2018, 
p. 82-209.

35  Directiva (UE) 2018/2002 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 decem-
brie 2018 privind eficiența energetică, JO L 328, 21.12.2018, p. 210-230.

36  Legislația UE prevedea deja că, până în 2021, eşalonat începând din 2020, media 
parcului de maşini care urmează să fie atinsă de toate autoturismele noi este de 95 de grame 
CO2 pe kilometru.

37  Legislația UE prevedea deja un obiectiv pentru 2020 de 147 grame CO2 pe kilometru 
pentru camionete.

38  Regulamentul (UE) 2017/1938 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 
octombrie 2017 privind măsurile de garantare a siguranței furnizării de gaze şi de abrogare 
a Regulamentului (UE) nr. 994/2010, JO L 280, 28.10.2017, p. 1-56 şi Propunerea de Re-



116 / Caiet documentar 1

riscuri în sectorul energiei electrice în scopul organizării cooperării regiona-
le transfrontaliere operaționale în vederea prevenirii şi gestionării riscului 
de întrerupere a aprovizionării cu gaze, a deficitului de energie electrică sau 
a unei pene masive de curent electric. 

De asemenea, s-au înregistrat progrese semnificative în ceea ce 
priveşte îmbunătățirea organizării piețelor energiei electrice. În pre-
zent, există un set de norme mai integrate privind organizarea pieței ener-
giei electrice39. Aceste norme îmbunătățesc eficiența pieței energiei electrice 
printr-o convergență sporită a prețurilor şi prin schimburi transfrontaliere. 
Acestea stabilesc, de asemenea, un cadru comun pentru mecanismele de alo-
care a capacității, pentru a asigura compatibilitatea acestora atât cu piața 
internă, cât şi cu obiectivele de decarbonizare ale UE. S-a efectuat o anchetă 
sectorială amănunțită în materie de ajutoare de stat cu privire la mecanisme-
le de alocare a capacității40, iar normele antitrust şi de control al ajutoarelor 
de stat41 contribuie la asigurarea atingerii obiectivelor noastre ambițioase în 

gulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind pregătirea pentru riscuri în 
sectorul energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2005/89/CE, COM(2016) 0862 final 
- 2016/0377 (COD).

39  A se vedea: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers.
40  Această anchetă, prima de acest fel desfăşurată în temeiul normelor privind ajutoa-

rele de stat, s-a încheiat în noiembrie 2016. A se vedea http://ec.europa.eu/competition/
sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html. 

41  Până în prezent, Comisia a adoptat 19 decizii privind ajutoarele de stat cu privire la 
13 mecanisme diferite de alocare a capacității în temeiul Orientărilor privind ajutoarele de 
stat din 2014, asigurând participarea capacității străine şi procese de alocare competitive 
neutre din punct de vedere tehnologic. Practica decizională a Comisiei în acest domeniu 
este disponibilă la adresa: http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_
secure_electricity_supply_en.html. 
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materie de energie şi climă la cele mai mici costuri şi fără denaturări nejusti-
ficate ale concurenței. În ansamblu, eforturile Comisiei Europene permit cir-
culația mai liberă a energiei electrice acolo unde este cea mai mare nevoie şi 
facilitează integrarea pe piață a energiei din surse regenerabile, a reacției din 
partea cererii şi a instalațiilor de stocare la costuri minime. De asemenea, 
aceasta va consolida digitalizarea în cadrul sectorului şi va încuraja întărirea 
poziției consumatorilor. 

De asemenea, pe piața gazelor naturale s-au înregistrat progrese, 
în special acordul referitor la revizuirea Directivei privind gazele42, conform 
căruia conductele de gaz care intră sau ies de pe piața internă europeană a 
gazelor vor trebui să respecte normele UE. În plus, Comisia Europeană poate 
în prezent să se asigure că acordurile statelor membre cu țări din afara UE 
respectă legislația UE43 înainte de încheierea acestora. Aceste realizări vor 
contribui la creşterea previzibilității pieței unice pentru investitori.

Cadrul de reglementare pentru sectoare specifice a fost, de ase-
menea, actualizat. Acest lucru a fost realizat pentru a face clădirile „mai 
inteligente” şi mai eficiente din punct de vedere energetic44; pentru a sta-
bili limite pentru emisiile de dioxid de carbon provenite de la autoturisme, 
camionete45 şi camioane46; pentru a actualiza normele privind exploatarea 
terenurilor, schimbarea destinației terenurilor şi silvicultura47; şi pentru a 

De asemenea, Comisia a adoptat, la sfârşitul anului 2018, o decizie cu privire la încălca-
rea normelor antitrust privind interconexiunile dintre Germania şi Danemarca, solicitând 
operatorului de rețea german TenneT să permită importurile de energie electrică din Dae-
nemarca în Germania şi, în orice caz, să garanteze punerea la dispoziție pentru schimburi 
comerciale a 75 % din capacitatea interconexiunilor dintre Danemarca şi Germania.

42  A se vedea: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/mar-
ket-legislation.

43  Decizia (UE) 2017/684 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2017 
de instituire a unui mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguver-
namentale şi instrumentele fără caracter obligatoriu dintre statele membre şi țări terțe în 
domeniul energiei, JO L 99, 12.4.2017, p. 1-9.

44  Directiva (UE) 2018/844 a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 mai 2018 
privind performanța energetică a clădirilor, JO L 156, 19.6.2018, p. 75-91.

45  A se vedea: https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/proposal_
en#tab-0-1.

46  A se vedea: https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/heavy_en.
47  Regulamentul (UE) 2018/841 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 

2018 cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a absorbțiilor rezultate din 
activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor şi silvicultură 
în cadrul de politici privind clima şi energia pentru 2030, JO L 156, 19.6.2018, p. 1-25.
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actualiza normele privind proiectarea ecologică a produselor cu impact ener-
getic48. Aceasta va asigura că toate sectoarele contribuie la tranziția energe-
tică şi climatică, ținând seama de nevoile lor specifice.

Noul cadru de guvernanță va contribui la punerea în aplicare şi 
dezvoltarea în continuare a uniunii energetice49. Planurile energetice 
şi climatice naționale integrate ale statelor membre vor include contribuții 
naționale la obiectivele colective ale UE (şi politicile şi măsurile necesare 
pentru realizarea acestor contribuții) pentru perioade de zece ani. Statele 
membre îşi vor elabora planurile printr-un dialog continuu şi iterativ cu 
Comisia Europeană. Acestea vor asigura, de asemenea, participarea publi-
cului şi se vor consulta cu alte state membre într-un spirit de coopera-
re regională. Acest lucru va spori posibilitățile de cooperare între statele 
membre şi va oferi părților interesate o mai mare securitate în materie de 
reglementare. Planurile energetice şi climatice naționale vor facilita iden-
tificarea domeniilor de interes pentru investițiile viitoare şi a oportunită-
ților de dezvoltare economică, de creare de locuri de muncă şi de coeziune 
socială.

Toate statele membre şi-au prezentat primele proiecte de pla-
nuri energetice şi climatice naționale (pentru perioada 2021-2030). 
Comisia Europeană evaluează aceste proiecte de planuri în vederea 
emiterii unor eventuale recomandări adresate statelor membre până 
în iunie 2019, pentru a sprijini statele membre să îşi îmbunătățeas-
că în continuare planurile şi pentru a se asigura că UE poate să îşi 
îndeplinească în mod colectiv angajamentele. O întrebare-cheie pen-
tru evaluare va fi dacă respectivele contribuții naționale ale statelor membre 
la obiectivele privind energia din surse regenerabile şi eficiența energetică 
sunt suficiente pentru a atinge nivelul de ambiție colectiv al UE în ansamblu. 
Pe baza acestui proces, statele membre vor continua să elaboreze şi, în cele 
din urmă, să îşi adopte planurile energetice şi climatice naționale în a doua 
jumătate a anului 2019.

48  În cadrul punerii în aplicare a Planului de lucru privind proiectarea ecologică pentru 
perioada 2019-2016, în prima jumătate a anului 2019 se vor adopta o serie de măsuri 
revizuite privind proiectarea ecologică şi etichetarea energetică.

49  Regulamentul (UE) 2018/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 
decembrie 2018 privind guvernanța uniunii energetice şi a acțiunilor climatice, JO L 328, 
21.12.2018, p. 1-77. Noul regulament prevede, de asemenea, obligația statelor membre de 
a elabora strategii pe termen lung şi integrează şi raționalizează raportarea în domeniul 
energiei şi al climei.
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Casetă: Către o strategie pe termen lung a UE pentru o econo-
mie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de ve-
dere al impactului asupra climei până în 2050 

În noiembrie 2018, Comisia Europeană a publicat o viziune stra-
tegică pe termen lung50 pentru o economie prosperă, modernă, 
competitivă şi neutră din punctul de vedere al impactului asu-
pra climei până în 2050. Acest document (elaborat în urma solici-
tărilor din partea Consiliului European51 şi a Parlamentului European52 
şi astfel cum s-a prevăzut în cadrul de guvernanță convenit53) a consti-
tuit contribuția Comisiei la strategia UE de dezvoltare pe termen lung 
cu privire la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, care ar trebui 
adoptată şi comunicată până în 2020 la Convenția-cadru a Organizați-
ei Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, în conformitate cu 
Acordul de la Paris. În paralel, fiecare stat membru va trebui, de aseme-
nea, să îşi pregătească strategia națională pe termen lung.

Comisia Europeană a prezentat o viziune nu numai de a menține 
creşterea globală a temperaturii cu mult sub 2°C în comparație cu nive-
lurile preindustriale, ci şi de a continua eforturile de limitare a acestei 
creşteri la 1,5°C, prin atingerea un nivel zero de emisii nete de gaze cu 
efect de seră până în 2050.

Strategia demonstrează modul în care Europa poate deschide ca-
lea către neutralitatea climatică prin investiții în soluții tehnologice 
realiste, întărirea poziției cetățenilor şi alinierea acțiunilor în dome-
nii-cheie, cum ar fi politica industrială, finanțele sau cercetarea, asi-
gurând în acelaşi timp echitatea socială pentru o tranziție echitabilă şi 
fără a lăsa în urmă nicio regiune şi niciun grup de populație.

Strategia Comisiei Europene arată că transformarea economiei 
în acest mod este atât posibilă, cât şi benefică. Aceasta reprezintă o 
investiție în modernizarea economiei UE pentru a face față mai bine 
provocărilor viitoare. Pentru a realiza această tranziție, UE va trebui 

50  O planetă curată pentru toți – O viziune europeană strategică pe termen lung pentru 
o economie prosperă, modernă, competitivă şi neutră din punctul de vedere al impactului 
asupra climei [COM(2018) 773 final], 28 noiembrie 2018.

51  Concluziile Consiliului European, 22 martie 2018.
52  Rezoluția Parlamentului European din 4 octombrie 2017 referitoare la Conferința 

ONU din 2017 privind schimbările climatice, care va avea loc la Bonn, Germania (COP 23).
53  Articolul 15 din Regulamentul (UE) 2018/1999 din 11 decembrie 2018 privind gu-

vernanța uniunii energetice şi a acțiunilor climatice.
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să facă progrese în ceea ce priveşte şapte elemente strategice54. Aceste 
elemente se bazează pe cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice. 
Acestea stabilesc, de asemenea, orientarea generală a politicii UE în 
domeniul climei şi al energiei în vederea atingerii obiectivelor privind 
temperatura prevăzute în Acordul de la Paris.

IV. UN CADRU FAVORABIL PENTRU SPRIJINIREA TRANZIȚIEI 
ENERGETICE
În ultimii cinci ani, pe lângă consolidarea sistemului legislativ, Co-
misia Europeană a furnizat un cadru de acțiuni pentru sprijinirea 
tranziției energetice şi climatice. Acest cadru se referă la crearea condi-
țiilor pentru ca statele membre şi toate părțile interesate să realizeze obiec-
tivele UE.

1. O infrastructură orientată spre viitor care să asigure securitatea 
aprovizionării cu energie a UE și care să permită tranziția ecologică
Europa se bucură de una dintre cele mai cuprinzătoare şi mai fiabi-
le rețele din lume pentru electricitate şi gaz. Obiectivul principal al 
Comisiei Europene a fost consolidarea acestei rețele acolo unde era necesar 
pentru a aborda aspectele restante în materie de securitate a aprovizionării, 
pentru a conecta insulele energetice şi pentru a aborda provocările rezultate 
din tranziția în curs către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

O prioritate-cheie a uniunii energetice a fost eliminarea izolării 
energetice a regiunilor deconectate. În statele baltice s-au realizat pro-
grese semnificative. Deşi cândva aceste state erau o „insulă” din punct de 
vedere energetic în UE, în prezent acestea sunt bine interconectate cu restul 
UE, cu o interconectare transfrontalieră de 23,7 %. Acest lucru a fost posi-
bil datorită noilor interconexiuni cu Suedia, Finlanda şi Polonia. În prezent, 
lucrările se concentrează pe sincronizarea sistemului energetic al statelor 
baltice cu rețeaua continentală europeană până cel târziu în 202555. De ase-
menea, o mai mare integrare a Peninsulei Iberice este promovată de sprijinul 

54  Eficiență energetică; utilizarea surselor regenerabile de energie şi electrificare spo-
rită; mobilitate curată, sigură şi conectată; industrie competitivă şi economie circulară; in-
frastructură şi interconexiuni; bioeconomie şi absorbanți naturali de carbon; şi abordarea 
emisiilor restante prin captare şi stocare.

55  Foaia de parcurs politică privind sincronizarea rețelelor de energie electrică ale sta-
telor baltice cu rețeaua europeană continentală prin intermediul Poloniei, 8 iunie 2018.
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acordat de Comisia Europeană pentru proiectul INELFE56 şi pentru o linie 
de înaltă tensiune care traversează Golful Biscaya. Aceste eforturi vor dubla 
capacitatea de schimb între Franța şi Spania până în 2025, aducând Spa-
nia mai aproape de obiectivul de interconectare de 10 % şi integrând treptat 
Peninsula Iberică pe piața internă a energiei electrice. Comisia Europeană 
sprijină, de asemenea, eforturile suplimentare de integrare a pieței gazelor 
din Peninsula Iberică şi restul Europei. Aceste eforturi, care demonstrează 
valoarea solidarității şi a unității regionale europene, au fost discutate în ca-
drul unor reuniuni periodice la nivel înalt între Franța, Portugalia şi Spania 
cu Comisia Europeană57. 

Eforturile Comisiei Europene de a asigura diversificarea aprovi-
zionării cu gaze generează, de asemenea, rezultate concrete. Aceste 
eforturi elimină dependența de un singur furnizor în anumite state 
membre, sporind reziliența sistemelor energetice ale statelor mem-
bre, crescând concurența şi scăzând prețurile. Ca urmare, toate statele 
membre, cu o singură excepție, au acces la două surse independente de gaz 
şi, dacă toate proiectele aflate în derulare sunt puse în aplicare la timp, toate 
statele membre, cu excepția Maltei şi a Ciprului, vor avea acces la trei surse 
de gaze până în 2022, iar 23 de state membre vor avea acces la piața mondia-
lă a gazului natural lichefiat. Inițiativele de diversificare în desfăşurare baza-
te pe gazul natural lichefiat şi pe coridorul sudic al gazelor au o importanță 
deosebită pentru regiunea din estul Mării Baltice şi pentru Europa Centrală 
şi de Sud-Est. Aceste zone erau dependente din punct de vedere istoric de 
un singur furnizor de gaze. Dacă se menține angajamentul necesar şi nu se 
înregistrează întârzieri în punerea în aplicare a proiectelor-cheie, Europa ar 
trebui să realizeze o rețea de gaz bine interconectată şi complet rezistentă la 
şocuri până în 2020 sau la scurt timp după această dată.

De asemenea, Comisia Europeană a sprijinit proiecte de îmbună-
tățire a rețelei de energie electrică a UE şi de facilitare a adoptării 
pe scară mai largă a producției de energie din surse regenerabile. 
În pofida progreselor înregistrate, sunt necesare investiții la scară mult mai 
mare în rețelele de energie electrică (atât pentru transport, cât şi pentru 
distribuție). Nivelul investițiilor necesare pentru transportul de energie 
electrică este estimat la peste 150 de miliarde EUR pentru perioada 2021-

56  „Interconseón Eléctrica Francia-España”.
57  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4621_en.htm.
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203058. Noile investiții ar trebui să fie însoțite de continuarea procesului de 
digitalizare a rețelelor şi de transformare în mai mare măsură a acestora în 
rețele inteligente, precum şi de implementarea de noi instalații de stocare.

Politica UE privind rețelele transeuropene (TEN-E) a avut un rol 
esențial în modernizarea infrastructurii UE. Politica TEN-E a promo-
vat o abordare focalizată pentru a identifica şi a pune în aplicare proiectele 
de interes comun (PIC) care sunt esențiale pentru construirea de rețele bine 
conectate în întreaga Europă. Până în prezent, au fost puse în aplicare peste 
30 de PIC şi, până în 2022, ar trebui să fie instituite aproximativ 75 de PIC. 
Crearea a patru grupuri regionale la nivel înalt59 sub conducerea Comisiei 
Europene a contribuit la accelerarea punerii în aplicare a PIC. De asemenea, 
PIC au beneficiat de sprijin financiar din partea UE, ceea ce a mobilizat inves-
tiții private. Din 2014, 91 de PIC au primit sprijin în valoare de 3,2 miliarde 
EUR din partea programului Mecanismul pentru interconectarea Europei 
(MIE) şi de 1,3 miliarde EUR din partea Fondului european pentru investiții 
strategice (FEIS). Aceste finanțări au mobilizat investiții totale în valoare de 
aproximativ 50 de miliarde EUR. În plus, politica de coeziune a UE a contri-
buit cu 2,8 miliarde EUR la proiecte de infrastructură pentru gaze naturale 
şi energie electrică selectate până la sfârşitul anului 2018.

Nivelul de finanțare pe sector în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei 
(MIE)

58  Nevoile în materie de investiții în infrastructura energetică transeuropeană până în 
2030 şi pentru perioada ulterioară, Ecofys, iulie 2017.

59  Cele patru grupuri la nivel înalt din domeniul infrastructurii energetice sunt Conec-
tivitate energetică pentru Europa Centrală şi de Sud-Est (CESEC), Cooperarea în domeniul 
energiei în Marea Nordului, Sud-Vestul Europei şi Planul de interconectare a pieței energiei 
din zona baltică (BEMIP).
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Rețelele mai puternice şi mai bine interconectate din statele 
membre au permis o aplicare mai eficace a normelor pieței interne 
a energiei. Aceasta a condus la creşterea competitivității, la reducerea cos-
turilor şi la asigurarea unei securități sporite. Până în prezent, 26 de țări 
– reprezentând peste 90 % din consumul european de energie electrică şi 
peste 400 de milioane de persoane – şi-au conectat piețele de energie elec-
trică pentru ziua următoare. În ultimii 7 ani, doar cuplarea piețelor pentru 
ziua următoare a adus consumatorilor europeni un beneficiu de aproximativ 
1 miliard EUR pe an60. De asemenea, s-a înregistrat o creştere semnifica-
tivă a nivelului de bunăstare în urma integrării piețelor din aceeaşi zi şi a 
echilibrării piețelor transfrontaliere, ceea ce a condus la economii de câteva 
miliarde de euro pe an. Totodată, cuplarea piețelor a promovat convergența 
prețurilor în diverse regiuni în ultimii ani (de exemplu, cu o convergență a 
prețurilor de 80 % şi 41 % în regiunea Mării Baltice şi, respectiv, în Europa 
central-vestică). În plus, Comisia Europeană a sprijinit crearea unor centre 
de cooperare regională care să contribuie la integrarea fluxurilor transfron-
taliere de energie electrică şi a fluxurilor de energie electrică variabile în ca-
drul sistemului energetic european. Digitalizarea infrastructurii energetice 
va necesita acordarea unei atenții sporite îmbunătățirii securității ciberneti-
ce şi protejării infrastructurii critice.

S-au realizat investiții pentru a permite integrarea sectorului. 
Cu toate acestea, mai rămân multe de făcut pentru a reuni sectorul 
producției de energie electrică şi cel al utilizării finale. Acest lucru 
este necesar pentru a integra ponderea tot mai mare a energiei din 
surse regenerabile variabile, încălzirea şi răcirea şi vehiculele elec-
trice în sistemul energetic. De la sfârşitul anului 2016, în cadrul Meca-
nismului pentru interconectarea Europei (MIE), aproape 400 de milioane 
EUR au fost puse la dispoziția a peste 50 de proiecte pentru utilizarea com-
bustibililor alternativi, mobilizând investiții totale de peste 3 miliarde EUR. 
Scopul este de a pune la dispoziție în 2019 o sumă suplimentară de 350 de 
milioane EUR prin intermediul mecanismului de finanțare mixtă al MIE. 
Acestui aspect-cheie va trebui să i se acorde o atenție specială în viitor. Ce-

60  A se vedea rapoartele anuale ale Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Re-
glementare din Domeniul Energiei/Consiliului autorităților europene de reglementare din 
domeniul energiei privind rezultatele monitorizării pieței interne a energiei electrice şi a 
gazelor naturale în 2017, septembrie 2018: https://acer.europa.eu/Official_documents/
Publications/Pages/Publication.aspx.
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rerea viitoare de vehicule electrice va varia de la o regiune a UE la alta şi va 
depinde de o serie de factori, inclusiv de dezvoltarea infrastructurii pentru 
combustibili alternativi. În plus, politica de coeziune a UE rămâne o sursă 
importantă de cofinanțare din partea UE pentru punerea în aplicare a trans-
portului curat, de exemplu prin alocarea prevăzută a aproximativ 12 miliar-
de EUR pentru mobilitate urbană durabilă. 

2. Proiecte-pilot pentru asigurarea echității sociale a tranziției
Tranziția energetică şi climatică aduce deja beneficii economiei şi 
favorizează crearea de locuri de muncă, având potențialul de a face 
mai mult. În perioada 2000-2014, ocuparea forței de muncă în sectoarele 
de mediu ale economiei a crescut într-un ritm mult mai rapid (+49 %) decât 
ocuparea forței de muncă în ansamblul economiei (+6 %)61. În prezent, în 
UE sunt 4 milioane de „locuri de muncă verzi”. Această cifră include aproxi-
mativ 1,4 milioane de locuri de muncă în sectorul energetic, legate de teh-
nologiile energetice regenerabile62, şi 900 000 de locuri de muncă legate de 
activități din domeniul eficienței energetice63. Se preconizează că aceste cifre 
vor creşte odată cu dezvoltarea acțiunilor din domeniul energiei şi al climei, 
pe măsură ce investițiile în Europa vor permite înlocuirea importurilor de 
combustibili fosili, industriile europene vor deveni mai competitive datorită 
avantajului primului venit şi adaptarea la schimbările climatice va proteja 
locurile de muncă şi oportunitățile de angajare. 

Deşi această tranziție aduce beneficii marii majorități a popu-
lației şi a regiunilor, în unele cazuri generează şi probleme sociale. 
De exemplu, măsurile de reglementare sau fiscale pot avea efecte regresive 
neintenționate, care riscă să exacerbeze sărăcia energetică. De asemenea, 
beneficiile tranziției riscă să fie distribuite în mod inegal. Majoritatea sec-
toarelor, a regiunilor şi a grupurilor de populație se vor bucura de o creştere 
economică semnificativă în urma acestei tranziții, în timp ce altele pot avea 
nevoie de sprijin pentru a se putea adapta. De asemenea, în ceea ce priveşte 
sărăcia energetică, deşi aceasta a scăzut la nivelurile de dinainte de criză, 

6 1  h t t p s : / / e c . e u r o p a . e u / e u r o s t a t / w e b / p r o d u c t s - e u r o s t a t - n e w s / - /
EDN-20170529-1?inheritRedirect=true 

62 https://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/May/IRENA_
RE_Jobs_Annual_Review_2018.pdf.

63 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/CE_EE_Jobs_main%20
18Nov2015.pdf.
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persistă diferențe importante64 între statele membre. Există multe politici 
de abordare a acestor provocări la nivel național, în special educația şi for-
marea, precum şi politici sociale şi fiscale. Investițiile semnificative şi susți-
nute în capitalul uman sunt esențiale pentru a înzestra generațiile viitoare 
cu competențele necesare într-o economie aflată în schimbare.65 

Inițiativa pentru regiunile aflate în tranziție cu o intensitate ri-
dicată a cărbunelui şi a dioxidului de carbon contribuie la atenuarea 
consecințelor sociale ale tranziției către emisii scăzute de dioxid de 
carbon. În prezent, există 41 de regiuni carbonifere în 12 state membre care 
încă asigură aproximativ 185 000 de locuri de muncă în sectorul extracției 
de cărbune. Comisia Europeană sprijină aceste regiuni să elaboreze strategii 
de tranziție cu emisii scăzute de dioxid de carbon care să abordeze eventua-
lele efecte socioeconomice negative în două moduri, prezentate mai jos.

1. În primul rând, Comisia Europeană a creat o platformă deschisă care 
reuneşte toate părțile interesate afectate (guverne naționale, regionale şi lo-
cale, întreprinderi, organizații ale societății civile etc.) pentru a face schimb 
de cele mai bune practici, a promova învățarea reciprocă şi a primi informații 
cu privire la instrumentele de sprijin ale UE care sunt disponibile.

2. În al doilea rând, Comisia Europeană oferă sprijin adaptat, fie sub 
forma unor echipe operaționale la nivel național, fie sub forma unor dis-
cuții bilaterale cu experți ai Comisiei. Acest sprijin poate ajuta autoritățile 
naționale şi regionale să identifice modalități de a începe şi a conduce tran-
ziția. Acest sprijin este însoțit de fondurile, instrumentele de finanțare şi 
programele existente ale UE. Un număr de 18 regiuni din 8 state membre66 
beneficiază în prezent de acest sprijin. Primele experiențe arată că este ne-
cesar să se planifice tranziția regională cu sprijinul amplu al tuturor părților 
interesate. De asemenea, experiența anterioară arată că angajamentul de la 

64  Sărăcia energetică vizează persoanele care au restanțe la facturile de utilități şi/sau 
se află în imposibilitatea de a-şi încălzi casele în mod adecvat.

65  Pentru o prezentare şi o analiză a impactului preconizat asupra competențelor, sa-
lariilor şi sarcinilor, a se vedea, în special, publicația recentă a Eurofound pe tema „Impli-
cațiile Acordului de la Paris privind schimbările climatice asupra ocupării forței de muncă” 
(Employment Implications of the Paris Climate Agreement): http://www.eurofound.europa.
eu/publications/report/2019/energy-scenario-employment-implications-of-the-paris-cli-
mate-agreement.

66  Aceste regiuni sunt următoarele: Trenčín (SK), Silesia, Silezia Inferioară şi Marea 
Polonie (PL), Macedonia de Vest (EL), Valea Jiului (RO), Moravskoslezský, Karlovarský şi 
Ústecký (CZ), Aragón, Asturias şi Castilla y León (ES), Savinja şi Zasavje (SI) Saxonia, Saxot-
nia-Anhalt, Brandenburg, NordRhein Westphalen (DE).
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nivel european este eficace în mobilizarea părților interesate şi în identifica-
rea unor căi de investiții care, altfel, ar putea să nu fie luate în considerare.

Inițiativa privind energia curată pentru insulele din UE vizea-
ză accelerarea tranziției către energia curată în cele peste 1 000 de 
insule locuite ale Europei. Scopul său este de a sprijini aceste insule să 
exploateze sursele regenerabile de energie disponibile la nivel local, potenți-
alul de eficiență energetică şi tehnologiile inovatoare de stocare şi transport 
şi să devină autonome din punct de vedere energetic, reducând astfel costu-
rile, poluarea mediului şi dependența de păcură grea pentru a produce ener-
gie şi generând totodată creştere economică şi locuri de muncă la nivel local.

Trebuie depuse mai multe eforturi pentru a combate sărăcia 
energetică, care afectează în continuare aproape 50 de milioane de 
persoane din întreaga UE. O modalitate esențială de a realiza acest lucru 
constă în a promova investițiile în eficiența energetică a gospodăriilor, îm-
bunătățind astfel condițiile de trai şi reducând facturile la energie. Aproape 
5 miliarde EUR din fondurile structurale şi de investiții europene aferente 
perioadei 2014-2020 au fost alocate pentru a contribui la renovarea locuin-
țelor pentru aproximativ 840 000 de gospodării. În plus, în cadrul planurilor 
energetice şi climatice naționale, statele membre vor evalua numărul de gos-
podării care se confruntă cu sărăcia energetică. Dacă acest număr este sem-
nificativ, statele membre vor menționa politicile şi măsurile de atenuare a 
acestei sărăcii energetice. Pentru a sprijini aceste procese, Comisia Europea-
nă a lansat Observatorul european al sărăciei energetice67, a cărui misiune 
este de a colecta date, a oferi orientări şi a disemina cele mai bune practici.

În 2016, Comisia Europeană a lansat Corpul european de solida-
ritate, care oferă tinerilor posibilitatea de a desfăşura activități de volun-
tariat, de a efectua un stagiu sau de a lucra în cadrul unei game variate de 
proiecte, inclusiv proiecte în domeniul climei şi al energiei de care benefici-
ază comunitățile din întreaga Europă. Până în prezent, aproape 120 000 de 
tineri s-au înregistrat în cadrul Corpului european de solidaritate, iar peste 
13 000 de tineri au efectuat – sau sunt implicați în prezent în – activități de 
solidaritate.

La nivel mondial, Comisia Europeană a sprijinit ridicarea proble-
mei sociale a necesității unei „tranziții juste a forței de muncă”, care 
creează locuri de muncă decente şi de calitate, ca una dintre princi-

67  https://www.energypoverty.eu/.
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palele provocări cu care se confruntă lumea în lupta împotriva schimbări-
lor climatice68.

3. Întărirea poziției orașelor și a comunităților locale
În oraşe locuiesc 70 % din europeni. Oraşele pot fi susținători puter-
nici ai obiectivelor uniunii energetice, însă se confruntă şi cu provo-
cări specifice. Oraşele joacă un rol esențial într-o gamă variată de domenii, 
cum ar fi: standardele de construcție, mobilitatea urbană, adaptarea la im-
pactul schimbărilor climatice, încălzirea şi răcirea, precum şi energia din sur-
se regenerabile. Autoritățile locale recunosc oportunitățile, dar se confruntă 
adesea cu constrângeri în ceea ce priveşte capacitatea lor de a concepe poli-
tici şi a mobiliza investiții.

Pentru a contribui la mobilizarea acțiunii la nivel local, Comisia 
Europeană a îndeplinit un rol-cheie în dezvoltarea Convenției prima-
rilor din UE pentru climă şi energie. Convenția este o inițiativă ascen-
dentă prin care autoritățile locale şi regionale îşi prezintă acțiunile pentru o 
economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, primesc sprijin, fac schimb de 
bune practici şi partajează resurse. Convenția primarilor din UE este în pre-
zent cea mai vastă rețea de autorități locale din lume, cu peste 8 800 de oraşe 
reprezentând peste 230 de milioane de europeni. Aceste oraşe, care contribuie 
la aproape o treime din angajamentul privind reducerea emisiilor asumat de 
UE pentru 2020, şi-au redus deja emisiile cu 23 % față de inventarul anului de 
referință69. Până la sfârşitul anului trecut, peste 1 500 de oraşe s-au angajat să 
depună eforturi în vederea atingerii obiectivului mai ambițios de reducere cu 
40 % a emisiilor de dioxid de carbon până în 2030 şi să pună în aplicare măsuri 
suplimentare de adaptare. Convenția este deschisă oricărui oraş european care 
doreşte să îşi asume angajamente în materie de climă şi energie în sprijinul 
obiectivelor UE. De asemenea, aceasta a inspirat inițiative similare finanțate 
de Comisia Europeană în alte regiuni ale lumii, toate reunite sub egida alianței 
„Convenția globală a primarilor”, pentru a accelera tranziția energetică către 
obiectivele Acordului de la Paris privind schimbările climatice.

68  În cadrul conferinței COP24 a Organizației Națiunilor Unite de la Katowice din 
decembrie 2018, UE, alături de 54 de țări, a adoptat „Declarația din Silezia privind solidarip-
tatea şi tranziția echitabilă”, în care se solicită o tranziție echitabilă pentru forța de muncă 
şi crearea de locuri de muncă decente şi de calitate ca un factor important pentru punerea 
în aplicare a Acordului de la Paris.

69  http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC103316/jrc103316_
com%20achievements%20and%20projections_online.pdf.
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Agenda urbană pentru UE progresează, de asemenea, în mod 
satisfăcător. Mai multe dintre cele 14 parteneriate ale sale aflate în des-
făşurare, care implică autoritățile locale, statele membre şi instituțiile UE 
într-o abordare inovatoare în materie de guvernanță, tratează aspecte le-
gate de uniunea energetică70. Acțiunile inovatoare urbane continuă să 
testeze soluții inovatoare care ar putea fi transferate în alte oraşe din 
UE. Pe lângă proiectele în curs privind tranziția energetică, sunt sprijinite 
proiecte noi privind adaptarea la schimbările climatice referitoare la calita-
tea aerului71.URBIS este o nouă platformă de consiliere în materie de 
investiții urbane în cadrul Platformei europene de consiliere în materie 
de investiții care sprijină oraşele să faciliteze, să accelereze şi să deblocheze 
investițiile urbane. URBIS a început deja să trateze 36 de cereri din întreaga 
Europă care vizează o gamă largă de subsectoare urbane. Comisia Europeană 
va continua să colaboreze cu Banca Europeană de Investiții pentru a dezvol-
ta URBIS.

În fine, cadrul legislativ al uniunii energetice recunoaşte rolul jucat 
de actorii locali şi regionali, în special în Regulamentul privind guver-
nanța, şi solicită acțiuni, de exemplu în ceea ce priveşte mobilitatea cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon şi clădirile eficiente din punct de vedere 
energetic72.

4. Noi modalități de a sprijini cercetarea și inovarea
Cercetarea şi inovarea sunt esențiale pentru realizarea obiectivelor 
uniunii energetice. Comunicarea intitulată „Accelerarea inovării în dome-
niul energiei curate”73 a prezentat o strategie de promovare a cercetării şi 
inovării în domeniul energiei curate şi de introducere rapidă a rezultatelor 
pe piață. Această strategie stabileşte priorități angajând, prin intermediul 
programului de cercetare şi inovare Orizont 2020, în jur de 2,5 miliarde 
EUR pentru perioada 2018-2020 pentru decarbonizarea parcului imobiliar 
al UE; consolidarea rolului de lider al UE în domeniul surselor regenerabile 

70  De exemplu, parteneriatele privind tranziția energetică, privind adaptarea la schim-
bările climatice, privind mobilitatea urbană, privind calitatea aerului şi privind locuințele: 
https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda

71  https://www.uia-initiative.eu/en
72  Directiva (UE) 2018/844 a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 mai 2018 

privind performanța energetică a clădirilor, JO L 156, 19.6.2018, p. 75-91.
73  Accelerarea inovării în domeniul energiei curate [COM(2016) 763 final], 30 noiem-

brie 2016.
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de energie; dezvoltarea de soluții de stocare a energiei şi de electromobili-
tate; şi încurajarea proiectării unui sistem de transport urban mai integrat. 
În sprijinul său, Planul strategic privind tehnologia din domeniul energetic 
(Planul SET) a reunit planuri detaliate de punere în aplicare74 pentru investi-
ții publice şi private în toate aceste priorități, pentru a plasa Europa în avan-
garda tranziției energetice. Începând din 2021, programul Orizont Europa 
va include o abordare axată pe misiune, care va avea obiective concrete şi va 
fi limitată în timp, pentru a îndeplini obiective societale. O zonă de misiune 
privind oraşele inteligente şi neutre din punctul de vedere al impactului asu-
pra climei este inclusă în propunere. 

Comisia Europeană promovează noi modalități de introducere 
pe piață a rezultatelor proiectelor de cercetare. Aceasta se pregăteşte 
să lanseze un fond de coinvestiții cu Breakthrough Energy75 (o coaliție care 
include investitori privați, corporații globale şi instituții financiare) pentru a 
sprijini întreprinderile europene inovatoare care dezvoltă tehnologii energe-
tice nepoluante complet noi şi le introduc pe piață. În plus, proiectul-pilot al 
Consiliului european pentru inovare oferă sprijin pentru inovații revoluțio-
nare, inclusiv în domeniul tehnologiilor energetice curate, pentru a dezvolta 
inovații şi a le aduce pe piață prin combinarea granturilor şi a investițiilor de 
capital. Dovezi suplimentare ale progreselor realizate de proiectele finanțate 
de UE pot fi observate în peste 100 de cazuri privind eficiența energetică şi 
utilizarea eficientă a resurselor, selecționate pentru a face parte din porto-
foliul World Alliance for Efficient Solutions (Alianța Mondială pentru soluții 
eficiente din punct de vedere energetic)76. Instrumentul InnovFin pentru 
proiecte demonstrative din domeniul energiei77 se dovedeşte a fi de mare 
succes, mobilizând peste 140 de milioane EUR în 2018, comparativ cu doar 
25 de milioane EUR în cursul fazei sale pilot din perioada 2015-2017. Ast-
fel, sprijinul total din partea UE se ridică până în prezent la aproape 170 de 
milioane EUR, pentru costuri totale ale proiectelor de peste 350 de milioane 
EUR. Având în vedere cererea importantă de susținere a demonstrării teh-
nologiilor inovatoare la scară largă, au fost realocate fonduri neplătite din 

74  https://setis.ec.europa.eu/actions-towards-implementing-integrated-set-plan/im-
plementation-plans. 

75  http://www.b-t.energy/.
76  https://solarimpulse.com/network/EUFunded.
77 http://www.eib.org/attachments/thematic/innovfin_energy_demo_projects_

en.pdf.
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programul NER 30078 către proiectele demonstrative din domeniul energiei 
InnovFin şi instrumentele de datorie din cadrul Mecanismului pentru in-
terconectarea Europei. De asemenea, fondurile politicii de coeziune sprijină 
cercetarea şi inovarea cu emisii scăzute de dioxid de carbon, bazată pe spe-
cializare inteligentă, cu fonduri UE de cel puțin 2,5 miliarde EUR, din care 
aproximativ 1,2 miliarde EUR au fost deja alocate proiectelor selectate la 
sfârşitul anului 201879. De asemenea, Comisia Europeană a înființat Fondul 
pentru inovare şi intenționează să investească aproximativ 10 miliarde 
EUR în tehnologii ecologice inovatoare.

UE sprijină crearea unei rețele europene a personalului univer-
sitar şi a inovatorilor din domeniul tehnologiilor energetice nepolu-
ante. Institutul European de Inovare şi Tehnologie sprijină întreprinderile 
nou-înființate prin intermediul rețelei sale „comunități de cunoaştere şi 
inovare” (CCI). În perioada 2018-2020, aproximativ 150 de milioane EUR 
au fost alocate de la CCI-uri pentru dezvoltarea de soluții care promovează 
inovarea în domeniul energiei curate.

Noi arii de interes apar în domeniul tehnologiilor spațiale şi al 
tehnologiilor pe bază de hidrogen. Astfel cum se propune în Regulamen-
tul privind Programul Spațial European80, Comisia Europeană promovează 
adoptarea tehnologiilor spațiale ale UE. Programele spațiale europene Co-
pernicus şi Galileo sunt factori importanți care facilitează soluții inovatoare 
relevante pentru întreaga economie, inclusiv pentru sectorul energetic şi 
pentru combaterea schimbărilor climatice. Serviciile de poziționare gene-
rează o eficiență mai mare în ceea ce priveşte previziunile meteorologice, iar 
capacitățile UE de monitorizare a Pământului vor oferi o identificare precisă 
a emisiilor de CO2 şi de metan81 pentru elaborarea de politici mai bune în 
domeniul energiei şi al climei. De asemenea, hidrogenul poate juca un rol 
important atât în ceea ce priveşte satisfacerea necesităților în materie de 
stocare la scară mare/inter-sezonieră a energiei, cât şi în ceea ce priveşte 
optimizarea sistemului energetic global prin cuplare sectorială. Hidrogenul 

78  Denumirea programului NER 300 provine de la vânzarea a 300 de milioane de cer-
tificate de emisii din rezerva pentru instalațiile nou-intrate (NER), instituită pentru a treia 
etapă a schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii.

79  http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/esif-energy. 
80  Propunere de Regulament de instituire a programului spațial al Uniunii şi a Agenției 

Uniunii Europene pentru Programul spațial, COM(2018) 447 final din 6 iunie 2018.
81  Comisia Europeană lansează un studiu privind emisiile de metan în sectorul ener-

getic.
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poate sprijini decarbonizarea infrastructurii de gaze, a transporturilor şi a 
industriilor mari consumatoare de energie. În ultimii 10 ani, peste 1 mili-
ard EUR au fost investiți în tehnologii pe bază de hidrogen prin întreprinde-
rea comună „Pile de combustie şi hidrogen”.

Europa îşi asumă un rol de lider în dezvoltarea fuziunii ca sursă 
promițătoare de energie cu emisii scăzute de dioxid de carbon pen-
tru viitor. Investițiile în ITER din partea UE82, împreună cu SUA, Japo-
nia, China, Rusia, Coreea de Sud şi India, au produs deja beneficii concrete 
pentru economia şi societatea UE în ceea ce priveşte inovarea şi creşterea. 
Întreprinderile europene şi centrele de cercetare dezvoltă tehnologiile care 
vor face posibilă în viitor energia de fuziune şi au identificat deja diverse 
aplicații în afara sectorului energetic.

5. Sprijinirea și consolidarea competitivității industriale a Europei
Pentru a încuraja discuțiile între actorii din industrie de-a lungul 
lanțurilor valorice şi ca parte a unui efort de consolidare a legătu-
rilor dintre cercetare şi industrie, Comisia Europeană a lansat trei 
„inițiative conduse de industrie” în 2017 privind bateriile, energia 
din surse regenerabile şi construcțiile. De asemenea, Comisia Europea-
nă a instituit Forumul industrial pentru energie curată, organizat ca parte 
integrantă a zilelor anuale ale industriei UE (22-23 februarie 2018, 5-6 fe-
bruarie 2019, precum şi separat pentru energia din surse regenerabile la 18 
martie 2019), pentru a stimula schimburile între reprezentanții industriei, 
mediul academic, autoritățile locale şi factorii de decizie.

Un Forum strategic pentru proiectele importante de interes eu-
ropean comun a fost înființat în mai 2018. Acesta se referă la principa-
lele lanțuri de valori strategice, cum ar fi bateriile. 

Bateriile vor avea într-adevăr o importanță strategică deosebită 
în decarbonizarea economiei europene, consolidarea autonomiei strategice 
a UE în aprovizionarea cu energie şi stimularea competitivității industriale 
a UE. Bateriile vor fi importante pentru gestionarea rețelei electrice pentru 
a distribui şi a stoca energia din surse regenerabile de energie. Acestea vor 
contribui, de asemenea, la promovarea mobilității cu emisii scăzute şi cu 

82  UE face parte dintr-un consorțiu internațional care construieşte în sudul Franței o 
instalație experimentală numită ITER („modul” în limba latină). Acesta va fi cel mai mare 
dispozitiv de fuziune pentru producerea de energie şi este unul dintre cele mai ambițioase 
proiecte energetice din lume din prezent.
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zero emisii. Pe baza Alianței europene pentru baterii83, raportul Comisiei 
Europene privind punerea în aplicare a planului de acțiune strategic privind 
bateriile, intitulat „Construirea unui lanț de valori strategice pentru baterii 
în Europa” (adoptat84 împreună cu prezentul raport), subliniază importanța 
acestui lanț de valori strategice. Acesta evidențiază caracterul amplu al pro-
vocărilor cu care se confruntă sectorul bateriilor în Europa şi raportează cu 
privire la progresele înregistrate în ceea ce priveşte planul strategic de acțiu-
ne al Comisiei Europene privind bateriile85. 

Punerea în aplicare integrală a abordării privind economia cir-
culară este, de asemenea, esențială pentru decarbonizarea economiei euro-
pene, în special în sectoarele mari consumatoare de energie, cum ar fi cele 
ale oțelului, cimentului sau sticlei, menținând sau sporind în acelaşi timp 
competitivitatea acesteia. Reutilizarea şi reciclarea materiilor prime conduc 
la niveluri mai scăzute de emisii – şi reduc dependența Europei de aprovizi-
onarea cu materii prime86. În decembrie 2018, Comisia Europeană a lansat 
Alianța pentru materialele plastice circulare a principalelor părți interesate 
din industrie, care cuprinde întregul lanț valoric al materialelor plastice, ca 
parte a eforturilor sale continue de a reduce generarea de deşeuri de plastic, 
de a creşte ponderea materialelor plastice reciclate şi de a stimula inovarea 
pe piață.

6.Investiții în durabilitate și în tranziția energetică
Deficitul de investiții în Europa ca urmare a crizei financiare este în 
prezent aproape eliminat. Cu toate acestea, realizarea unor investi-
ții de înaltă calitate va rămâne esențială pentru un viitor prosper87, 
iar uniunea energetică reprezintă o oportunitate esențială de inves-
tiții. Realizarea beneficiilor cadrului de politici privind clima şi energia pen-
tru 2030 va necesita investiții anuale estimate la 180 de miliarde EUR între 

83  https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_en.
84  Raport privind punerea în aplicare a planului de acțiune strategic privind bateriile: 

crearea unui lanț de valori strategice pentru baterii în Europa [COM(2019) 176 final], 9 
aprilie 2019.

85  Anexă la „Europa în mişcare – Mobilitate durabilă pentru Europa: sigură, conectată 
şi curată” [COM(293 (2018 final], 17 mai 2018.

86  https://www.sitra.fi/en/publications/circular-economy-powerful-force-climate-mi-
tigation/

87  Analiza anuală a creşterii pentru 2019: Pentru o Europă mai puternică într-un con-
text de incertitudine la nivel mondial [COM(2018) 770 final], 21 noiembrie 2018.
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2020 şi 203088. Realizarea neutralității din punctul de vedere al impactului 
asupra climei va necesita investiții suplimentare în valoare de 142-199 de 
miliarde EUR pe an între 2030 şi 205089 (față de o valoare de referință cu 
măsuri existente90 care necesită deja investiții în valoare de aproape 400 de 
miliarde EUR pe an91). Resursele publice pot asigura un efect de pârghie sau 
pot orienta investițiile în direcția cea bună, însă marea majoritate a acestor 
investiții vor trebui să provină din surse private. Acesta este motivul pentru 
care atât uniunea energetică, cât şi politica industrială a UE s-au concentrat 
asupra reducerii riscurilor investițiilor în energia curată. Statele membre vor 
continua să joace un rol central în asigurarea veniturilor pentru noile proiec-
te sub formă de scheme de sprijin. Cu toate acestea, acordurile de cumpărare 
pe termen lung sub forma unor acorduri de achiziție de energie electrică vor 
îndeplini din ce în ce mai mult un rol complementar în acoperirea venituri-
lor furnizorilor de energie din surse regenerabile.

Planul de investiții pentru Europa (cunoscut, de asemenea, ca 
„planul Juncker”) mobilizează investiții în energia din surse rege-
nerabile, eficiența energetică şi infrastructura energetică. Din tota-
lul de 390 de miliarde EUR investiții mobilizate de Fondul european pentru 
investiții strategice (FEIS), aproape 70 de miliarde EUR au fost investite în 
sectorul energetic. De exemplu, FEIS a contribuit la finanțarea accesului la 
energie din surse regenerabile pentru 7,4 milioane de gospodării din UE. O 
serie de programe de investiții în eficiența energetică la scară națională şi 
regională în clădirile rezidențiale din Franța, Spania, Italia, Germania, Fin-
landa, Polonia, Republica Cehă şi alte state membre au beneficiat de sprijin 
din partea FEIS. De asemenea, FEIS a contribuit la finanțarea liniei de inter-
conexiune de energie electrică dintre Italia şi Franța şi a unor proiecte majo-
re de infrastructură de gaze, cum ar fi gazoductul transadriatic şi conexiunea 
de gaze din Marea Neagră. 

Politica de coeziune a UE oferă, de asemenea, un sprijin substanțial, 
inclusiv o finanțare semnificativă în valoare de 69 de miliarde EUR – sau 

88  Comparativ cu scenariul de referință pentru 2016
89  Dacă include transporturile: 176-290 de miliarde EUR anual – a se vedea „Analiza 

aprofundată în sprijinul Comunicării Comisiei COM(2018) 773”, tabelul 10.
90  Scenariul de referință presupune respectarea obiectivelor pentru 2030 privind efi-

ciența energetică (32,5 %) şi energia din surse regenerabile (32 % din cererea brută finală 
de energie) şi prelungirea politicilor pentru 2030 fără a le consolida sau a adăuga altele noi.

91  Dacă include transporturile: 1 200 de miliarde EUR anual – a se vedea „Analiza apro-
fundată în sprijinul Comunicării Comisiei COM(2018) 773”, tabelul 10.
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aproximativ 92 de miliarde EUR cu cofinanțarea națională publică şi privată 
– în cadrul programelor din perioada 2014-2020 pentru toate cele cinci di-
mensiuni ale uniunii energetice. Punerea în aplicare progresează bine, 71 % 
din finanțarea totală fiind alocată proiectelor până la sfârşitul anului 2018. 
Aproximativ 2,5 miliarde EUR pentru investiții în economia cu emisii scă-
zute de dioxid de carbon sunt mobilizate prin intermediul instrumentelor 
financiare. 

În plus, inițiativa „Finanțare inteligentă pentru clădiri inteli-
gente” stimulează investițiile în renovarea din perspectiva eficien-
ței energetice pentru gospodării şi IMM-uri. Aceasta se realizează prin 
facilitarea unei utilizări mai eficace a fondurilor publice prin (i) utilizarea 
instrumentelor financiare (de exemplu, împrumuturi garantate) şi a con-
tractelor de performanță energetică; (ii) îmbunătățirea agregării şi a asis-
tenței pentru dezvoltarea de proiecte; şi (iii) reducerea riscurilor legate de 
investiții.

În mai 2018, Comisia Europeană a propus consolidarea în conti-
nuare a atenuării schimbărilor climatice şi a adaptării la acestea în 
următorul cadru financiar multianual 2021-202792. Comisia a propus 
creşterea de la 20 %93 la 25 % a obiectivelor actuale pentru cheltuielile din 
bugetul UE în ceea ce priveşte obiectivele legate de climă. De asemenea, Co-
misia a propus majorarea la 35 % a cheltuielilor aferente obiectivelor clima-
tice ale programului Orizont Europa94. Proiectele vor trebui să fie reziliente 
la schimbările climatice actuale şi viitoare. Acest demers va fi completat de 
instrumente care să faciliteze o tranziție justă către o economie cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon în regiunile dependente de dioxid de carbon, 
cum ar fi Fondul pentru modernizare în cadrul schemei UE de comercializa-
re a certificatelor de emisii – un fond care va sprijini decarbonizarea şi mo-
dernizarea sistemelor energetice din 10 state membre beneficiare începând 
cu 2021.

Pentru a stimula investițiile durabile, în mai 2018 Comisia Euro-
peană a propus o serie de măsuri pentru a crea un sistem de clasificare uni-

92  „Un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează şi apără Cadrul fi-
nanciar multianual pentru perioada 2021-2027”, COM(2018) 321 final din 2 mai 2018. 

93  Cifra arată că, în 2018, contribuția totală la integrarea aspectelor climatice va ajunge 
la 19,3 %. Această cifră este revizuită în fiecare an.

94  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-mo-
dern-budget-may_2018_en.pdf.
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ficat (taxonomie) a ceea ce poate fi considerat drept o activitate economică 
durabilă din punctul de vedere al mediului. La 25 februarie 2019, colegiui-
torii au convenit asupra acestei noi generații de indici de referință pentru 
activități cu impact scăzut în ceea ce priveşte emisiile de carbon, care vor 
reglementa obligațiile de informare cu privire la modul în care investitorii 
instituționali şi administratorii de active pot integra factorii de mediu, so-
ciali şi de guvernanță în procesele lor de evaluare a riscurilor. De asemenea, 
aceste măsuri vor dezvolta o nouă categorie de indici de referință pentru ac-
tivități cu impact scăzut şi impact pozitiv în ceea ce priveşte emisiile de car-
bon, care vor oferi investitorilor informații mai bune cu privire la amprenta 
de carbon a investițiilor lor. 

Pentru realizarea unei uniuni energetice eficiente şi eficace, este 
necesară o eliminare treptată a subvențiilor pentru combustibilii fo-
sili care dăunează mediului, astfel cum recunosc angajamentele UE 
în cadrul G20. Între 2008 şi 2016, subvențiile pentru combustibilii fosili 
nu au scăzut. Aceste subvenții sunt estimate la 55 de miliarde EUR în 2016, 
ceea ce înseamnă că politicile UE şi cele naționale nu sunt încă suficiente 
pentru a le elimina95.

7. O dimensiune externă puternică a uniunii energetice
Ca actor mondial, UE s-a numărat printre primii care au recunoscut 
provocarea reprezentată de schimbările climatice şi oportunități-
le tranziției către energia curată. Datorită unei strânse coordonări cu 
statele sale membre, UE este angajată cu succes în diplomația în domeniul 
energiei şi al climei prin mobilizarea rețelelor sale diplomatice şi a agenții-
lor sale de cooperare pentru a promova acțiuni ambițioase de combatere a 
schimbărilor climatice la nivel mondial. Aceasta include informarea țărilor 
partenere şi intensificarea finanțării în domeniul climei şi a asistenței tehni-
ce pentru a sprijini țările să pună în aplicare contribuțiile lor stabilite la nivel 
național la Acordul de la Paris. UE a organizat reuniuni ministeriale cu China 
şi Canada cu privire la acțiunile climatice, care au contribuit la menținerea 
încrederii în acțiunile la nivel mondial de combatere a schimbărilor climati-
ce. De asemenea, UE colaborează îndeaproape cu preşedințiile G7 şi G20 şi 
cu partenerii săi pentru a promova agenda climatică la nivel mondial, subli-
niind necesitatea ca economiile cu un nivel ridicat de emisii să dea dovadă de 

95  https://ec.europa.eu/energy/en/data-analysis/energy-prices-and-costs.
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spirit de conducere şi de progres. În plus, inițiativa „Misiunea inovare” oferă 
un important forum interguvernamental pentru noi activități de cercetare 
şi dezvoltare. „Misiunea inovare” anuală organizată în paralel cu forumul 
ministerial privind energia curată96 oferă oportunități majore de accelerare 
a investițiilor în inovare în domeniul energiei curate. 

Poziția de lider mondial a UE în domeniul energiei curate şi al cli-
mei este integrată în celelalte obiective internaționale ale sale. Schim-
bările climatice acționează ca un „factor de multiplicare a amenințărilor”, 
contribuind la instabilitatea mondială şi la fluxurile de migrație la scară largă. 
Dimpotrivă, investițiile în energie curată în țările partenere creează oportuni-
tăți pentru industriile europene cu emisii scăzute de dioxid de carbon deschi-
zătoare de drumuri, pe care acțiunea UE urmăreşte să le maximizeze. 

UE urmăreşte noi modalități de aliniere a obiectivelor în mate-
rie de comerț şi de climă. De exemplu, Acordul de parteneriat economic 
UE-Japonia este primul din lume care include un angajament specific față 
de Acordul de la Paris. În domeniul comerțului bilateral şi al energiei, UE 
a convenit, de asemenea, în 2018 asupra unui capitol privind „energia şi 
materiile prime” cu Mexic şi continuă să insiste asupra unor astfel de capi-
tole în cadrul negocierilor în curs privind acordurile de liber schimb cu țări 
importante în domeniul energiei şi al materiilor prime, cum ar fi Australia, 
Azerbaidjan şi Chile. 

Abordarea emisiilor generate de transportul aerian şi maritim 
internațional rămâne o provocare, având în vedere creşterea preco-
nizată a emisiilor legată de creşterea traficului. În octombrie 2016, 
Organizația Aviației Civile Internaționale a convenit asupra dezvoltării unei 
măsuri globale bazate pe piață, CORSIA97, ca un prim pas în vederea elimi-
nării emisiilor care depăşesc nivelurile stabilite pentru 2020 începând cu 
2021. În sectorul maritim, Organizația Maritimă Internațională a adoptat 
o strategie inițială98 în aprilie 2018 privind reducerea emisiilor de gaze cu 

96  http://www.cleanenergyministerial.org/
97  Schema de compensare şi de reducere a emisiilor de carbon pentru aviația interna-

țională. Acordul prevede (i) obiectivul de a stabiliza emisiile la nivelurile din 2020, solici-
tând companiilor aeriene să compenseze creşterea emisiilor lor, (ii) principalele elemente 
de proiectare ale sistemului global şi (iii) o foaie de parcurs pentru finalizarea lucrărilor 
privind modalitățile de punere în aplicare – a se vedea https://ec.europa.eu/clima/policies/
transport/aviation_en.

98  http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPolluti-
on/Documents/Resolution%20MEPC.304(72)_E.pdf.
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efect de seră provenite de la nave cu cel puțin 50 % până în 2050, comparativ 
cu nivelurile din 2008. Pentru ambele sectoare, vor trebui asigurate aceste 
etape esențiale către decarbonizare.

Angajamentul internațional al UE a contribuit la obiectivul uni-
unii energetice de diversificare a surselor de energie ale Europei şi 
de asigurare a securității energetice. UE menține un dialog regulat pri-
vind energia cu principalii furnizori de energie şi parteneri – atât la nivel bi-
lateral (Norvegia, SUA, Iran, Algeria, Egipt şi Turcia), cât şi prin intermediul 
platformelor multilaterale (de exemplu, OPEC, Uniunea pentru Mediterana, 
G7 şi G20).

În ceea ce priveşte aprovizionarea cu gaze, Comisia Europeană a 
facilitat mai multe runde de discuții trilaterale între Ucraina şi Federația 
Rusă, menite să asigure tranzitul neîntrerupt al gazelor naturale din Rusia 
via Ucraina. Se preconizează că primele livrări de gaze naturale prin cori-
dorul sudic al gazelor vor începe anul viitor, ca urmare a angajamentului 
constant al UE față de toți partenerii relevanți şi părțile implicate în proiect. 
De asemenea, Comisia Europeană a sprijinit eforturile țărilor din estul Me-
diteranei de a explora soluții comune pentru a aduce pe piață resursele lor 
semnificative de gaze naturale. De asemenea, Comisia Europeană îşi menți-
ne angajamentul de a sprijini dezvoltarea acestei regiuni într-un centru de 
gaze naturale şi un viitor furnizor de gaze naturale pentru UE. Comisia îşi 
va continua politica vizând diversificarea suplimentară a surselor de apro-
vizionare şi a rutelor de transport, precum şi punerea strictă în aplicare a 
acquis-ului în domeniul energiei pe întreg teritoriul Uniunii. 

Comisia Europeană a continuat să dea curs strategiei sale din 
201699 pentru a se asigura că UE devine o destinație şi mai atrac-
tivă pentru oferta de gaz natural lichefiat (GNL) la nivel mondial, 
sprijinind-o să joace un rol esențial în eforturile noastre de diversificare. 
UE urmăreşte schimburi strânse privind toate chestiunile legate de politica 
energetică cu principalii noştri parteneri, în special cu Statele Unite; atât 
Statele Unite, cât şi UE au luat măsuri concrete pentru a creşte importurile 
de GNL la prețuri competitive din Statele Unite către UE. De la întâlnirea 
dintre preşedintele Juncker şi preşedintele Trump din iulie 2018100, relația 

99  Strategia UE pentru gazul natural lichefiat şi pentru stocarea gazelor, COM(2016) 49 
final, 16 februarie 2016.

100  Comunicat de presă al Comisiei Europene: Declarația comună UE-SUA din 25 iulie: 
Importurile Uniunii Europene de gaz natural lichefiat din SUA sunt în creştere. Bruxelles, 9 



138 / Caiet documentar 1

comercială privind GNL s-a intensificat, cu un total de aproape 9 miliarde de 
metri cubi importați la sfârşitul lunii martie 2019101. O conferință la nivel 
înalt cu privire la GNL în cadrul Consiliului Energetic UE-SUA va avea loc la 
2 mai 2019, pentru a consolida în continuare contactele între întreprinderi. 

UE a continuat să sprijine țările din vecinătatea sa pentru ca 
acestea să îşi modernizeze sectorul energetic. Prin intermediul Comu-
nității Energiei, UE a continuat să asiste părțile contractante în adoptarea 
elementelor-cheie ale acquis-ului UE privind energia şi clima. O actualizare 
a Tratatului de instituire a Comunității Energiei este în curs.

Asigurarea securității nucleare dincolo de granițele Uniunii Europene a 
constituit, de asemenea, un domeniu-cheie de interes pentru Comisia Eu-
ropeană. Teste de stres au fost organizate în vecinătatea UE, precum cele 
efectuate la toate reactoarele UE, şi vor continua să fie efectuate. Testul de 
stres efectuat de Belarus a fost supus unei evaluări inter pares de către ex-
perți ai UE. 

În ceea ce priveşte cooperarea nucleară civilă, UE a continuat cu 
succes cooperarea cu Iranul, în conformitate cu Planul comun de acțiune 
cuprinzător. În acest context, UE urmăreşte să încurajeze cooperarea – pen-
tru a înțelege mai bine nevoile nucleare civile ale Iranului şi pentru a spori 
treptat încrederea în programul nuclear al Iranului – şi o mai mare implicare 
pe termen lung în Iran. UE a lansat mai multe acțiuni pentru a sprijini acest 
proces, în special în domeniul securității nucleare şi în sprijinul autorității 
iraniene de reglementare în domeniul nuclear. De asemenea, UE a organizat 
recent al treilea seminar la nivel înalt UE-Iran privind cooperarea internați-
onală în domeniul nuclear şi guvernanța nucleară.

UE şi-a extins în continuare cooperarea internațională cu par-
tenerii internaționali pe piețele de carbon, colaborând îndeaproape cu 
China pentru a sprijini demararea şi dezvoltarea sistemului său național, dar 
şi cu Noua Zeelandă şi California. Primul acord privind schema de comerci-
alizare a certificatelor de emisii a fost semnat şi încheiat între UE şi Elveția. 

UE recunoaşte importanța energiei durabile şi curate pentru 
dezvoltarea şi stabilitatea globală. Din acest motiv, UE îşi consoli-
dează permanent sprijinul pentru accesul la energie durabilă şi la 
prețuri accesibile. În actualul cadru financiar multianual 2014-2020, 3,7 
miliarde EUR au fost alocate pentru energia durabilă. Două provocări de o 

august 2018. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4920_ro.htm.
101  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1531_en.htm.
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importanță enormă trebuie să fie abordate simultan: provocarea accesului 
la energie şi provocarea reprezentată de atenuarea schimbărilor climatice şi 
adaptarea la acestea. Având în vedere importanța acestor provocări, UE îşi 
concentrează, de asemenea, eforturile pe sprijinirea guvernanței sectorului 
energetic şi pe furnizarea de mecanisme financiare inovatoare pentru stimu-
larea investițiilor private în energia durabilă. Aceste mecanisme financiare 
inovatoare includ planul european de investiții externe. În cadrul noii ali-
anțe Africa-Europa, anunțată în septembrie 2018, în noiembrie 2018 a fost 
lansată o platformă comună la nivel înalt Africa-Europa pentru investiții în 
energia durabilă. Această platformă la nivel înalt va contribui la inițiativa 
africană „Energia din surse regenerabile din Africa”.

Dat fiind că, singure, acțiunile guvernelor sunt insuficiente pen-
tru a atinge obiectivele climatice globale, UE colaborează cu socie-
tatea civilă mondială, cu sectorul privat şi cu autoritățile locale şi 
regionale pentru a le sprijini să se mobilizeze în vederea combaterii 
schimbărilor climatice. De exemplu, Comisia Europeană a sprijinit dez-
voltarea Convenției globale a primarilor pentru climă şi energie de la crearea 
sa în 2017. Până în prezent, 9 296 de oraşe, reprezentând peste 808 milioa-
ne de oameni din întreaga lume şi 10,59 % din populația mondială totală, 
s-au angajat să adere la Convenția globală. Astfel de acțiuni nu numai că 
mobilizează angajamente din partea oraşelor, ci şi facilitează investițiile în 
politicile urbane privind clima şi energia, prin reproducerea la nivel mondial 
a soluțiilor care au fost inițiate în UE. 

Casetă: consolidarea în continuare a rolului mondial al mone-
dei euro în sectorul energetic

UE este cel mai mare importator de energie din lume, cu o factură 
anuală la importul de energie în valoare de 300 de miliarde EUR în 
ultimii 5 ani. Prin urmare, aceasta are un interes strategic în promova-
rea utilizării monedei euro în sectorul energetic. Acest lucru ar reduce 
expunerea întreprinderilor europene la riscuri valutare şi politice. De 
asemenea, aceasta ar reduce costurile şi riscurile pentru întreprinderi-
le europene şi ar reduce ratele dobânzilor plătite de gospodării.

Aceasta se poate întâmpla numai dacă există un efort comun din 
partea UE, a statelor membre, a participanților la piață şi a altor actori. 
Din acest motiv, în decembrie 2018 Comisia Europeană a adoptat o 
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recomandare102 de promovare a utilizării pe scară mai largă a monedei 
euro în cadrul acordurilor şi tranzacțiilor internaționale în domeniul 
energiei. De asemenea, Comisia Europeană a lansat o serie de consul-
tări cu părțile interesate cu privire la potențialul de piață al unei utili-
zări mai extinse a tranzacțiilor exprimate în EUR, inclusiv cele legate 
de țiței, gaze sau produse rafinate.

V. CONCLUZII
Crearea uniunii energetice a necesitat o cooperare strânsă între insti-
tuțiile UE, statele membre şi toate segmentele societății. Aceasta a contribu-
it în mod semnificativ la consolidarea securității energetice a Europei. Acest 
lucru a fost realizat prin interconectarea piețelor naționale, prin diversifica-
rea în continuare a surselor de energie, prin introducerea de surse indigene 
regenerabile de energie, prin punerea în aplicare a unor măsuri de eficien-
ță energetică şi prin promovarea unui mediu favorabil investițiilor. Aceste 
eforturi trebuie să fie menținute pentru a se asigura securitatea energetică a 
Europei şi prețuri competitive la energie. 

Pentru a-şi valorifica potențialul economic şi a promova neutra-
litatea climatică, uniunea energetică trebuie acum să fie ferm an-
corată pe teren. Punerea în aplicare a noului cadru juridic şi a acțiunilor 
de facilitare atrag investiții care vor dezvolta întreaga economie a Europei 
şi vor crea locuri de muncă, promovând o creştere favorabilă incluziunii. În 
prezent, aceste eforturi trebuie dublate din nou pentru a putea beneficia de 
alte beneficii. Tranziția trebuie să fie echitabilă şi acceptabilă din punct de 
vedere social. Implicațiile sociale ale procesului trebuie să se afle în centrul 
politicilor încă de la început. 

De acum şi până în 2030, dialogul continuu şi iterativ între sta-
tele membre şi Comisia Europeană în ceea ce priveşte planurile ener-
getice şi climatice naționale va fi extrem de important. Acest dialog 
va contribui la identificarea de soluții colective, va încuraja sprijinul reciproc 
între statele membre şi va implica toate părțile interesate. Aceasta va asigu-
ra îndeplinirea la nivel colectiv de către UE a angajamentelor sale. În urma 
evaluării proiectelor de planuri energetice şi climatice naționale prezentate 
de statele membre, precum şi a recomandărilor formulate de Comisia Euro-
peană până la 30 iunie 2019, statele membre îşi vor adopta planurile fina-

102  Recomandarea Comisiei din 5 decembrie 2018 privind rolul internațional al mone-
dei euro în domeniul energiei [C(2018) 8111 final], 5.12.2018.
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le înainte de 31 decembrie 2019. Următorul raport privind starea uniunii 
energetice va fi publicat înainte de octombrie 2020. Până atunci, acest ra-
port va fi în măsură să evidențieze progresele realizate prin punerea în apli-
care a cadrului legislativ convenit, precum şi noile evoluții privind acțiunile 
de facilitare. Evaluarea progreselor şi adaptarea dinamică la noile evoluții va 
rămâne importantă.

Integrarea şi inovarea în toate sectoarele economice şi promova-
rea coerenței între o gamă largă de politici conexe şi diferite niveluri 
de acțiune vor fi mai importante ca oricând. Această abordare – inclu-
zând energia; atenuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea; ca-
litatea aerului; tehnologiile digitale, industria, transporturile, exploatarea 
terenurilor, agricultura, aspectele sociale, securitatea şi multe alte aspecte 
– trebuie încurajată la nivel european, național, regional şi local. Aceasta va 
permite UE să facă față viitoarelor provocări, cum ar fi digitalizarea, întări-
rea poziției consumatorilor şi dezvoltarea unor piețe flexibile ale energiei 
electrice care se pot adapta unor ponderi ridicate de surse regenerabile de 
energie variate.

Comisia Europeană trebuie să continue să implice cetățenii, au-
toritățile locale şi industria în promovarea cooperării, crearea de 
lanțuri valorice industriale complete şi consolidarea inovării şi a 
investițiilor în mediul urban. În special, asigurarea finanțării nece-
sare va fi esențială – sectorul financiar din UE are potențialul de a 
furniza, până în 2030, necesarul de investiții anuale de aproape 180 
de miliarde EUR pentru a realiza obiectivele UE în materie de climă 
şi energie. Va fi esențial să se asigure o finanțare stabilă şi pe termen lung 
pe parcursul mai multor ani şi să se asigure faptul că această finanțare răs-
punde nevoilor uniunii energetice. 

UE trebuie să îşi mențină şi să îşi consolideze rolul de lider în ac-
țiunea la nivel mondial în domeniul climei şi al energiei, asigurând în 
acelaşi timp securitatea energetică şi climatică pentru toți cetățenii săi. Prin 
urmare, va fi extrem de important să se continue consolidarea cadrului fa-
vorabil, să se faciliteze tranziția energetică şi să se creeze condițiile adecvate 
pentru o economie neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei. 

Viziunea strategică pe termen lung a UE pentru o economie pros-
peră, modernă, competitivă şi neutră din punctul de vedere al im-
pactului asupra climei până în 2050 va fi esențială pentru a oferi o 
direcție clară pentru dezvoltarea în continuare a uniunii energeti-
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ce. Propunerea prezentată de Comisia Europeană arată orientarea genera-
lă către o economie modernă şi neutră din punctul de vedere al impactului 
asupra climei. Aceasta subliniază încă o dată importanța amplului cadru fa-
vorabil de care dispune UE pentru a atinge un statut neutru din punctul de 
vedere al impactului asupra climei până la jumătatea secolului. Acest cadru 
promovează condiții favorabile de finanțare şi investiții prin internalizarea 
externalităților, o agendă coerentă în materie de cercetare şi inovare, o tran-
ziție justă pentru regiuni, pentru sectoarele economice şi pentru publicul 
larg, precum şi o utilizare deplină a politicilor relevante, inclusiv bugetul UE, 
politica privind ocuparea forței de muncă şi politica de coeziune.



Raport privind progresele înregistrate în domeniul 
energiei din surse regenerabile1

1. INTRODUCERE
Odată cu intrarea în vigoare a Directivei (UE) 2018/2001 privind promo-
varea utilizării energiei din surse regenerabile (Directiva privind energia 
din surse regenerabile II) la 24 decembrie 2018, s-a stabilit un nou cadru 
adaptat exigențelor viitorului în vederea realizării obiectivului obligatoriu al 
Uniunii privind o pondere de cel puțin 32 % a energiei din surse regenerabile 
în cadrul consumului final brut de energie până în 2030. Acest cadru se va 
baza pe progresele realizate în temeiul directivei actuale, inclusiv, printre 
altele, pe obligația statelor membre de a menține obiectivele pentru 2020 
ca referință pentru traiectoriile lor pentru următorul deceniu. Acest lucru 
este completat, de asemenea, de alte elemente din pachetul „Energie curată 
pentru toți europenii”2.

Energia din surse regenerabile se află în centrul priorităților uniunii 
energetice. Directiva 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din 
surse regenerabile3 (Directiva privind energia din surse regenerabile I) este 
un element central al politicii privind uniunea energetică şi un factor-cheie 
pentru realizarea obiectivelor privind energia din surse regenerabile până în 
2020.

Prioritatea politică a Uniunii Europene de a deveni lider mondial al sur-
selor regenerabile de energie este susținută de prezența surselor regenerabi-

1  Raport al Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Eco-
nomic şi Social European şi Comitetul Regiunilor, COM(2019) 225 final, Bruxelles, 9.4.2019 
COM(2019) 225 final

2 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/
clean-energy-all-europeans 

3  Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 
privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, JO L 140, pp. 16-62.
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le de energie în toate cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice. În ceea ce 
priveşte securitatea energetică, sursele regenerabile de energie reduc depen-
dența de importurile de combustibili fosili. Se estimează că creşterea utili-
zării energiei din surse regenerabile în comparație cu nivelul consumului de 
energie din surse regenerabile din 2005 a permis UE să îşi reducă cererea de 
combustibili fosili cu 143 Mtep în 20164 (aproximativ 12 % din consumul 
total de energie primară din combustibili fosili). În mod similar, dependența 
Europei de importul de energie, în special în ceea ce priveşte importurile de 
petrol şi gaze, va scădea de la nivelul de 55 % din prezent la 20 % în 2050, 
datorită unei aprovizionări cu energie primară care ar proveni în mare parte 
din surse regenerabile de energie5. Pentru piața internă a energiei, sursele re-
generabile de energie joacă un rol tot mai important, în special pe piața ener-
giei, unde aproape o treime (30,8 %) din producția brută de energie electrică 
din UE-28 a fost generată de sursele regenerabile de energie în 20176. 

De asemenea, se observă un rol tot mai mare al gazelor din surse rege-
nerabile. Un exemplu ilustrativ este acela că ponderea de biogaz în raport 
cu consumul total de gaz a fost de 18,6 % în iulie 2018 în Danemarca, ceea 
ce înseamnă o creştere de 50 % în comparație cu anul precedent7. În ceea 
ce priveşte eficiența energetică, reducerea consumului de energie este strâns 
legată de atingerea unei ponderi mai mari de surse regenerabile de energie 
şi de creşterea integrării surselor regenerabile de energie la scară mică în clă-
diri, îmbunătățind performanța energetică într-un mod eficient din punctul 
de vedere al costurilor. În plus, energia din surse regenerabile joacă un rol 
semnificativ pentru decarbonizare şi, în 2016, sursele regenerabile de energie 
au contribuit la evitarea a 460 Mt de emisii de CO2 brute (peste cantitatea 
totală de emisii de GES din Italia din 2016)8, estimându-se că această canti-
tate va creşte la 499 Mt9 în 2017. Totodată, sursele regenerabile de energie 
au o contribuție esențială în ceea ce priveşte inovarea. În domeniul surselor 
regenerabile de energie, 53 % dintre invențiile întreprinderilor cu sediul în 

4  https://www.eea.europa.eu/publications/renewable-energy-in-europe-2018 
5  COM(2018) 773: O planetă curată pentru toți. O viziune europeană strategică pe 

termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă şi neutră din punctul de 
vedere al impactului asupra climei.

6  Eurostat.
7  Comunicatul de presă al Energinet.dk, 31 august 2018.
8  https://www.eea.europa.eu/publications/renewable-energy-in-europe-2018/ 
9  AEM, estimări pentru 2017.
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UE dobândesc protecție prin brevet în afara Europei10. Acest lucru demon-
strează valoarea ridicată a inovării, deoarece protecția se realizează pentru 
ca inovarea să ajungă pe piețele străine şi să aibă succes acolo. Astfel, UE 
devine lider mondial în materie de inovare, deoarece are o cotă mai mare de-
cât oricare dintre celelalte economii majore11. În această privință, astfel cum 
recunoaşte Agenția Internațională pentru Energie Regenerabilă (IRENA - 
International Renewable Energy Agency), Europa a devenit un reper în ceea 
ce priveşte indicarea căilor de succes către un viitor energetic bazat pe surse 
regenerabile de energie, situându-se în avangarda inovării energetice12.

De asemenea, UE ocupă poziția de lider în ceea ce priveşte diferitele 
tehnologii regenerabile de-a lungul lanțurilor sale de aprovizionare. Pentru 
unele tehnologii, precum turbinele eoliene, producătorii din UE au fost res-
ponsabili pentru cel puțin 41 % din puterea nou instalată la nivel mondial 
în 201613. În ceea ce priveşte industria fotovoltaică din UE, producătorii de 
echipamente fotovoltaice din UE ocupă primul loc, deținând o cotă de piață 
la nivel mondial de 50 %, iar producătorii de invertoare din UE dețin o cotă 
de piață la nivel mondial de peste 18 %14. În plus, pentru a-şi menține şi a-şi 
extinde poziția de lider mondial în domeniul tehnologiilor emergente legate 
de energia oceanică din surse regenerabile, de exemplu, Comisia s-a angajat, 
alături de statele membre, să îşi unească eforturile pentru a spori utiliza-
rea şi pentru a realiza obiectivele de reducere a costurilor stabilite în Planul 
SET15. Comisia a instituit Forumul industrial în materie de energie curată 
privind sursele regenerabile de energie pentru a consolida baza industrială 

10  JRC (2017), Monitorizarea cercetării şi a inovării în domeniul tehnologiilor ener-
getice cu emisii reduse de CO2, http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/
JRC105642.

11  Statele Unite, Japonia, Coreea de Sud, China.
12  IRENA (2019), raport intitulat„Innovation landscape for a renewable-powered future: 

Solutions to integrate variable renewables” (Mediul de inovare pentru un viitor propulsat cu 
energie din surse regenerabile: soluții pentru integrarea surselor regenerabile de energie 
variabile), publicat la Bruxelles. la 19 februarie 2019.

13  JRC (2017), Lanțul de aprovizionare al tehnologiilor pentru energia din surse rege-
nerabile în Europa.

14  Hoogland O., Van der Lijn, N., Rademaekers, K., Gentili, P., Colozza, P., Morichi, 
C., 2017, Assessment of Photovoltaics (PV) Task F Strategies to rebuild the European PV sector 
(Evaluarea industriei fotovoltaice. Sarcina F. Strategii de reconstruire a sectorului fotovol-
taic european), Trinomics.

15  https://ec.europa.eu/energy/en/topics/technology-and-innovation/strategic-ener-
gy-technology-plan 
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pentru sursele regenerabile de energie din Europa. În strânsă cooperare cu 
actorii-cheie din sector, acest forum propune acțiuni de îmbunătățire a com-
petitivității lanțului european de aprovizionare pentru surse regenerabile 
de energie. 

Beneficiile surselor regenerabile de energie depăşesc cu mult impactul 
asupra celor cinci dimensiuni politice de mai sus. Energiile din surse regene-
rabile sunt o sursă de creştere economică şi de locuri de muncă pentru eu-
ropeni, în special de locuri de muncă locale, peste 1,4 milioane de persoane 
lucrând în prezent în acest sector, iar cifra de afaceri conexă fiind estimată la 
154,7 miliarde EUR16. Raportul recent privind prețurile şi costurile energiei 
din Europa17 arată, în plus, un impact pozitiv asupra competitivității indus-
triale, deoarece cantitățile mai mari de energie din surse regenerabile repre-
zintă factorul-cheie care stă la baza scăderii prețurilor angro ale energiei din 
ultimii ani. Astfel cum subliniază IRENA, utilizarea pe scară tot mai largă a 
surselor regenerabile de energie a determinat şi o transformare energetică 
la nivel mondial, cu implicații geopolitice, iar UE deține în mod clar poziția 
de lider18.

Ele contribuie, de asemenea, la reducerea poluării atmosferice şi ajută 
țările în curs de dezvoltare să aibă acces la energie ieftină şi curată. În pe-
rioada 2011-2016, capacitatea de producție de energie electrică din surse 
regenerabile a crescut cu aproximativ 10 GW iar numărul de persoane care 
beneficiază de soluții de energie din surse regenerabile neconectate la rețea 
a crescut de şase ori, ajungând la peste 133 de milioane19. Se estimează că, 
până în 2030, sursele regenerabile de energie vor alimenta peste 60 % din 
noul acces la energie electrică şi că sistemele de sine stătătoare şi minirețe-
lele de electricitate vor asigura mijloacele necesare pentru aproape jumătate 
din noul acces20. Nu în ultimul rând, dar cel mai important, costul mai scă-
zut al tehnologiei, însoțit de digitalizare, transformă sursele regenerabile de 

16  Barometrul Eurobserv’ER (2019) 2018. https://www.eurobserv-er.org/18th-annu-
al-overview-barometer/

17  https://ec.europa.eu/energy/en/data-analysis/energy-prices-and-costs
18  IRENA (2019). A New World: the geopolitics of the energy transformation (O lume nouă: 

geopolitica transformării energetice).
19  IRENA (2018), Off-grid Renewable Energy Solutions: Global and Regional Status and 

Trends (Soluții de energie din surse regenerabile neconectate la rețea: situația şi tendințele 
la nivel mondial şi regional).

20  AIE (2017) Raportul special al WEO din 2017: Energy Access Outlook (Perspectivele 
privind accesul la energie).
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energie în adevărata forță motrice pentru responsabilizarea consumatorilor 
şi pentru ca aceştia să joace un rol esențial în tranziția energetică.

Acest raport prezintă cele mai recente informații referitoare la progre-
sele înregistrate până în 2017 cu privire la realizarea obiectivului de 20 % 
pentru energia din surse regenerabile până în 2020 şi abordează obligații-
le de raportare ale Comisiei Europene în conformitate cu Directiva privind 
energia din surse regenerabile I şi cu Directiva privind schimbarea indirectă 
a destinației terenurilor (ILUC - Directive on Indirect Land Use Change)21. Sta-
tisticile privind energia, transmise de statele membre către Eurostat până în 
ianuarie 2019, sunt utilizate ca sursă primară de date pentru evaluarea pro-
greselor înregistrate cu privire la realizarea obiectivului pentru 2020. Acest 
raport se bazează pe al patrulea raport bianual privind progresele înregis-
trate în domeniul energiei din surse regenerabile al statelor membre, care 
acoperă perioada 2015-201622, precum şi pe analiza tehnică complementară 
efectuată în cursul anului 2018. De asemenea, raportul include o prezentare 
generală a potențialului în ceea ce priveşte mecanismele de cooperare şi eva-
luarea cadrelor administrative, precum şi a durabilității biocombustibililor. 

2. PROGRESELE ÎNREGISTRATE DE UE-28 ÎN CEEA CE PRIVEȘTE 
UTILIZAREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE 
În 2017, în UE, energia din surse regenerabile a atins o pondere de 17,52 % 
din consumul final brut de energie, în raport cu obiectivul de 20 % pentru 
2020 şi se situează peste traiectoria orientativă de 16 % pentru 2017-2018. 
În plus, UE în ansamblul său se situează peste traiectoria puțin mai ambi-
țioasă definită chiar de statele membre în planurile lor naționale de acțiu-
ne privind energia din surse regenerabile (PNAESR)23. UE este pe cale să îşi 
realizeze obiectivul pentru 2020. În ultimii ani, la nivelul UE, a avut loc o 
creştere continuă a ponderii globale a surselor regenerabile de energie (SRE) 
şi a ponderii la nivel sectorial a energiei din surse regenerabile de energie 
electrică (E-SRE), încălzire şi răcire (Î&R-SRE) şi, în mai mică măsură, din 
transporturi (T-SRE).

Cu toate acestea, ritmul de creştere a ponderii energiei din surse regene-
rabile a încetinit începând cu 2014. În comparație cu ponderea de 16,19 % 
din 2014, creşterea medie din perioada 2014-2017 a fost de doar 0,44 punc-

21  Directiva (UE) 2015/1513.
22  https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/progress-reports 
23  https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/national-action-plans
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te procentuale pe an, mai mică decât creşterea medie anuală de 0,83 puncte 
procentuale pe an care va fi necesară pentru a se atinge ponderea de 20 % în 
2020. Deoarece traiectoria orientativă prevăzută în Directiva privind ener-
gia din surse regenerabile I este mai abruptă în ultimii ani, va fi necesar un 
efort susținut pentru realizarea obiectivelor. 

În ceea ce priveşte sectoarele individuale, la nivelul UE, ponderea ener-
giei din surse regenerabile în sectoarele energiei electrice şi al încălzirii şi ră-
cirii s-a situat în mod sistematic peste nivelurile definite de statele membre 
în PNAESR, în timp ce, pentru transporturi, ponderea surselor regenerabile 
de energie urmează, practic, traiectoria planificată. 

Figura 1: Ponderile efective și planificate ale energiei din surse regenerabile pentru UE-28 (2005-2020, 
%)� Sursă: Eurostat și planurile naționale de acțiune privind energia din surse regenerabile (PNAESR) 

În ceea ce priveşte consumul absolut de energie din surse regenerabile, 
sectorul încălzirii şi al răcirii asigură cea mai mare contribuție, cu un total de 
102 Mtep în 2017, urmat îndeaproape de energia electrică produsă din sur-
se regenerabile, cu un consum de 86,7 Mtep şi de sectorul transporturilor, 
cu un consum de 23,65 Mtep24. 

Principalele surse regenerabile de energie utilizate în consumul de ener-
gie au fost biomasa pentru încălzire şi răcire, hidroenergia şi vântul pentru 
energie electrică şi biocombustibilii pentru transporturi. În sectorul energi-
ei electrice, are loc o schimbare clară de paradigmă către sursele regenerabile 
de energie. Unul dintre factorii-cheie a fost scăderea costului energiei elec-
trice produse din surse fotovoltaice şi eoliene, care, în perioada 2009-2018, 

24  Eurostat, PONDERI 2017. Utilizând setul de multiplicatori din Directiva privind 
energia din surse regenerabile I.
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a scăzut cu aproape 75 % şi, respectiv, cu aproximativ 50 % (în funcție de 
piață), din cauza reducerilor costurilor de investiție, a progreselor în ceea ce 
priveşte îmbunătățirea eficienței şi a lanțurilor de aprovizionare, precum şi 
din cauza licitațiilor competitive pentru schemele de sprijin. În 2018, proiec-
tul Ourika din Portugalia a fost primul proiect solar european dezvoltat fără 
niciun fel de sprijin public. În Germania, primele de piață plătite pentru un 
proiect fotovoltaic de 1,4 MW au fost sub valoarea de piață pentru energia 
solară în vara anului 2018, iar în Danemarca au fost dezvoltate noi proiecte 
de energie eoliană pentru un tarif fix de 2,5 EUR/MWh. Atât în Germania, 
cât şi în Țările de Jos, la licitațiile pentru dezvoltarea unor parcuri eoliene 
offshore de 1 610 MW şi de 700 MW s-au primit oferte cu subvenții zero.

Scăderea costurilor este, de asemenea, unul dintre factorii-cheie care 
determină creşterea aprovizionării corporative cu surse regenerabile de 
energie, în special în cazul în care consumatorii corporativi de energie sem-
nează un contract de achiziție directă de energie electrică cu un dezvolta-
tor de energie din surse regenerabile. În perioada 2015-2018, acordurile de 
achiziții corporative de energie electrică pentru energie electrică produsă 
din surse regenerabile în Europa25 au crescut de patru ori, de la 506 MW la 
1967 MW. 

3. EVALUĂRI DETALIATE ALE PROGRESELOR ȘI ALE 
PREVIZIUNILOR STATELOR MEMBRE PÂNĂ ÎN 2020
1. Progresele înregistrate cu privire la energia electrică, la încălzire și 
răcire și la transporturi
Ponderile energiei din surse regenerabile reflectă diversitatea istorică a mi-
xului energetic al statelor membre şi diferențele dintre acestea în ceea ce 
priveşte potențialul energiei din surse regenerabile, ponderile variind între 
6,4 % în Luxemburg şi 54,5 % în Suedia în 2017 (a se vedea figura 2).

Pe baza celor patru rapoarte ale statelor membre privind progresele în-
registrate în domeniul energiei din surse regenerabile („rapoartele privind 
progresele”), care acoperă perioada 2015-201626, 25 de state membre se si-
tuau peste traiectoria lor orientativă prevăzută în Directiva privind energia 
din surse regenerabile I pentru perioada 2015-2016. Dintre cele trei state 
membre care se situau sub traiectoriile lor prevăzute în Directiva privind 
energia din surse regenerabile I, Țările de Jos prezintă cel mai mare decalaj, 

25  Inclusiv Norvegia.
26  https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/progress-reports 
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cu o pondere medie efectivă de 5,9 % pentru 2015-2016, comparativ cu o 
traiectorie orientativă de 7,6 % prevăzută în Directiva privind energia din 
surse regenerabile. Decalajul față de ponderea energiei din surse regenerabi-
le de 9,7 % din 2016 planificată în PNAESR este şi mai mare. Țara se situează 
în continuare în urma traiectoriei pentru E-SRE planificate şi, de asemenea, 
se află oarecum în întârziere în ceea ce priveşte dezvoltarea T-SRE planifi-
cată. Luxemburg şi Franța se aflau, de asemenea, sub traiectoriile lor orien-
tative prevăzute în Directiva privind energia din surse regenerabile I pentru 
2015-2016, deşi doar cu o marjă limitată. 

Figura 2: Ponderile energiei din surse regenerabile din UE și statele membre din consumul final brut de 
energie 205-2017, comparativ cu traiectoriile stabilite în Directiva privind energia din surse regenerabile I 

(sursa: Eurostat)

Cifrele Eurostat pentru 2017 nu prezintă o imagine care diferă în mod 
semnificativ. 11 state membre (Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Esto-
nia, Finlanda, Croația, Ungaria, Italia, Lituania, România şi Suedia) au atins 
deja o pondere corespunzătoare obiectivului lor pentru 2020. Din restul de 
17 state membre, 10 state membre se situează deja la nivelul sau peste nive-
lul traiectoriilor lor interimare stabilite în Directiva privind energia din sur-
se regenerabile I pentru 2017-2018. Restul de şapte state membre (Belgia, 
Franța, Irlanda, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, Slovenia) ar trebui să îşi 
intensifice eforturile de a respecta traiectoria medie din 2017-2018 pentru 
realizarea obiectivului din 2020.

Analizând nivelurile absolute ale consumului de energie din surse re-
generabile din UE-28, se constată o creştere semnificativă de la 189 Mtep 
în 2015 la 204 Mtep în 2017, şi anume de 8 %. Cu toate acestea, în ace-
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eaşi perioadă, consumul final brut de energie a crescut de la 1 125 Mtep 
la 1 159 Mtep, ceea ce a condus la o scădere a impactului pentru ponderea 
energiei din surse regenerabile, deoarece aceasta se calculează împărțind 
consumul final de energie din surse regenerabile la consumul final brut de 
energie. Această creştere a cererii este unul dintre factorii-cheie care stau 
la baza scăderii ponderii energiei din surse regenerabile din 2017 în com-
parație cu 2016 în nouă state membre (Austria, Bulgaria, Republica Cehă, 
Ungaria, Polonia, Portugalia, România şi Slovacia). 

Ponderile sectoriale ale energiei din surse regenerabile au crescut pentru 
marea majoritate a statelor membre în perioada 2015-2017. Cu toate aces-
tea, pentru unele state membre, ponderile sectoriale variază cu mai puțin 
de 0,3 puncte procentuale. Acest lucru se întâmplă în nouă state membre cu 
privire la E-SRE (Bulgaria, Republica Cehă, Spania, Ungaria, Polonia, Româ-
nia, Slovenia, Slovacia, Suedia), în şapte state membre cu privire la Î&R-SRE 
(Republica Cehă, Germania, Ungaria, Austria, Polonia, Slovenia, Slovacia) şi 
în 10 state membre cu privire la T-SRE (Republica Cehă, Danemarca, Esto-
nia, Ungaria, Cipru, Letonia, Luxemburg, Austria, Polonia, Finlanda).

Pentru sectorul transporturilor, în cazul căruia toate statele membre ar 
trebui să atingă acelaşi obiectiv de 10 %, această încetinire ar putea consti-
tui o provocare în cele opt state membre (Estonia, Grecia, Ungaria, Cipru, 
Letonia, Lituania, Polonia, Slovenia) care au un consum de energie din surse 
regenerabile sub 5 % în sectorul transporturilor şi care ar avea nevoie, prin 
urmare, de o creştere bruscă pentru a atinge obiectivul de 10 %. Recurgerea 
la transferurile statistice pentru sectorul transporturilor, permisă de Direc-
tiva privind schimbarea indirectă a destinației terenurilor, este, de aseme-
nea, o posibilă cale de explorat. 

2. Mecanisme de cooperare
Mecanismele de cooperare se bazează pe articolele 6-11 din Directiva pri-
vind energia din surse regenerabile I. Acestea includ câteva mecanisme prin 
care statele membre pot coopera cu privire la energia din surse regenerabile, 
cum ar fi transferurile statistice, proiectele comune şi schemele de sprijin 
comune. Transferurile statistice sunt deosebit de relevante pentru facilita-
rea realizării obiectivului, deoarece permit statelor membre care au realizat 
o pondere mai ridicată a energiei din surse regenerabile decât obiectivul lor 
național să transfere excedentul către un alt stat membru. În prezent, există 
două acorduri pentru utilizarea acestor transferuri statistice, între Luxem-
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burg şi Lituania şi între Luxemburg şi Estonia. În ambele cazuri, acordurile 
prevăd că Luxemburg va primi transferuri statistice pentru perioada 2018-
2020. 

Conform estimărilor pe care statele membre le-au inclus în rapoartele 
lor privind progresele, ar exista o producție globală excedentară de energie 
din surse regenerabile de 12 564 ktep, în comparație cu traiectoria orienta-
tivă, disponibilă pentru transferuri statistice potențiale în 2020. Aceasta co-
respunde aproximativ unei jumătăți din consumul final brut de energie din 
surse regenerabile din Franța. Pentru un stat membru care ar putea să nu 
realizeze obiectivul pentru 2020 utilizându-şi propriile surse regenerabile, 
acest lucru ar putea fi o opțiune viabilă pentru a-şi realiza obiectivul într-un 
mod eficient din punctul de vedere al costurilor (a se vedea tabelul 1.

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bulgaria 372 357 528 641 601 610 691 420 471 411 341

Republica Cehă 0 0 0 0 1 145 1 039 947 863 892 678 643

Danemarca 694 834 1 123 1 106 1 223 1 452 552 619 63

Germania 6 895 8 436 6 546 9 390 7 272 7 911 4 130 5 976 3 065

Estonia 101 117 135 122 75 94 154 163 186 235 279 296

Irlanda 93 -14 111 79 26 -142 -12 -239 -366

Grecia 137 201 320 242 195 137 -162 737 743 683 529

Spania 2 290 3 083 2 720 3 357 1 990 2 963 2 049 2 793  839

Franța -641 -2 708 -1 877 -1 565 -3 721 -4 048 -4 075 0 0 0 0

Italia 8 324 8 613 7 405 10 011 10 937 9 343 9 468 7 789 7 259 5 828 4 462 3 397

Cipru 0 -11 28 44 45 43 29 29 57 34 21 0

Letonia -69 -127

Luxemburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50 -120

Ungaria 968 1 150 1 213 1 295 883 970 803

Malta 4 10 0

Țările de Jos 0 0 0 0 0 0

Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Polonia 543 729 929 530 93 174 -260 968 968 587

Portugalia 83 82 84 144 128 154 81 131 -4 50
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

România 1 153 1 306 794 942 645 692 1 089 886 258 405 263 0

Slovenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Slovacia 302 254 142 222 305 364 90 110 0

Finlanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Suedia 2 407 2 141 2 482 3 318 3 214 3 335 3 347 3 475 3 215 3 610 3 428 3 241

Total 11 985 13 544 20 838 28 332 26 660 27 033 23 901 23 038 20 722 22 752 9 982 12 564

Tabelul 1: Producția excedentară și/sau deficitară reală și estimată de energie din surse regenerabile din 
statele membre în comparație cu traiectoria orientativă din Directiva privind energia din surse regenerabile 

(ktep)� Sursă: Navigant 201927, rapoartele statelor membre28�

3. Previziuni
Pentru a evalua fezabilitatea realizării obiectivului pentru 2020, a fost efec-
tuat un exercițiu de modelare29 pentru Comisie. Analiza explorează măsura 
în care inițiativele actuale de politică (CPI - Current Policy Initiatives) privind 
energia din surse regenerabile (raportate de statele membre în rapoartele lor 
privind progresele înregistrate), completate de inițiativele planificate de poli-
tică (PPI - Planned Policy Initiatives), ar fi suficiente pentru a declanşa utiliza-
rea energiei din sursele regenerabile vizate în perioada premergătoare anului 
2020, pentru fiecare stat membru. Această modelare constată că, pentru 
2020, se poate preconiza la nivelul UE o pondere a energiei din surse regene-
rabile cuprinsă între 18,1 % şi 20,7 %, cu inițiativele de politică privind ener-
gia din surse regenerabile puse în aplicare în prezent şi cu cele planificate30. Se 
preconizează că o serie de state membre vor avea rezultate bune în anii care 
au rămas, atingând niveluri de utilizare care depăşesc nivelurile lor vizate. 

27  Navigant 2019: Technical assistance in realisation of the 4th report on progress of re-
newable energy in the EU (Asistența tehnică pentru realizarea celui de-al patrulea raport 
privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile din UE), raport 
final.

28  Tabelul include doar statele membre care au furnizat aceste informații specifice în 
rapoartele lor privind progresele înregistrate.

29  Calculul din scenariu a fost efectuat aplicând modelul Green-X, care este un instru-
ment de simulare pentru instrumentele de politică privind energia din surse regenerabile 
în Europa https://green-x.at/.

30  Acest interval indică incertitudinea legată de principalul parametru de intrare pen-
tru evaluarea bazată pe modele a progreselor viitoare în materie de energie din surse rege-
nerabile. Cererea de energie (creşterea) viitoare şi punerea în aplicare a politicilor joacă un 
rol decisiv în această privință.
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Totuşi, pentru 11 state membre (Belgia, Cipru, Franța, Grecia, Irlanda, 
Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia şi Regatul Unit), po-
liticile puse în aplicare în prezent privind energia din surse regenerabile şi 
inițiativele deja planificate de politică privind energia din surse regenerabile 
par, în prezent, să fie insuficiente pentru a declanşa volumele necesare de 
energie din surse regenerabile la nivel pur intern. 

În plus, pentru şapte state membre (Austria, Germania, Letonia, Româ-
nia, Slovenia, Slovacia şi Spania), există o anumită incertitudine legată de 
realizarea obiectivului privind energia din surse regenerabile pentru 2020. 
Capacitatea acestora de a-şi realiza obiectivele naționale obligatorii pentru 
2020 va depinde, în mare măsură, de nivelurile cererii de energie în cazul în 
care va exista o creştere importantă a cererii de energie care să determine 
reîncadrarea consumului lor de energie în tendința inițială indicată de cel 
mai recent scenariu de referință al UE. Având în vedere mecanismele de co-
operare convenite pentru Luxemburg, Estonia şi Lituania, rezultatele sunt 
prezentate în figura 4. 

Figura 3. Ponderea preconizată a energiei din surse regenerabile în 2020 comparativ cu obiectivele pentru 
2020 din Directiva privind energia din surse regenerabile și obiectivele planificate pentru 2020 (PNAESR) 

(%) excluzând cooperarea� (Navigant 201931)

31  Navigant 2019: Technical assistance in realisation of the 4th report on progress of re-
newable energy in the EU (Asistența tehnică pentru realizarea celui de-al patrulea raport 
privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile din UE), raport 
final.
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Figura 4. Ponderile preconizate ale energiei din surse regenerabile în 2020 comparativ cu obiectivele 
pentru 2020 din Directiva privind energia din surse regenerabile și obiectivele planificate pentru 2020 

(PNAESR), incluzând mecanismele de cooperare (stat membru, %)� Sursă: Navigant 2019�

Din cauza consumului total de energie relativ scăzut din Luxemburg, 
transferurile din Estonia şi Lituania au un impact semnificativ asupra capaci-
tății Luxemburgului de a-şi realiza obiectivul: în scenariile cele mai optimiste, 
se preconizează că Luxemburg îşi va realiza obiectivul de 11 % pentru 2020. 
Aceste transferuri au un impact limitat asupra ponderii energiei din surse 
regenerabile atât din Estonia, cât şi din Lituania, care scade doar cu 0,7 % 
pentru Estonia şi cu 0,9 % pentru Lituania în scenariul cel mai pesimist.

Mai mult, conform proiectelor lor de planuri naționale privind energia 
şi clima pentru 203032, toate statele membre şi-au prezentat deja contribu-
țiile naționale la obiectivul obligatoriu la nivelul UE de cel puțin 32 %, care 
ar face ca sursele regenerabile de energie să devină elementul central al sis-
temului energetic al Uniunii. Până în iunie 2019, Comisia va evalua dacă 
aceste contribuții naționale, precum şi politicile şi măsurile asociate sunt 
în conformitate cu ambiția UE şi, dacă este cazul, va formula recomandări 
pentru statele membre.

4. Obstacole administrative
În cele patru rapoarte ale lor privind progresele înregistrate în domeniul 
energiei din surse regenerabile, statele membre raportează cu privire la 

32  https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/gover-
nance-energy-union/national-energy-climate-plans.
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măsurile de simplificare a procedurilor administrative pentru proiectele de 
energie din surse regenerabile (conform articolului 13 din Directiva privind 
energia din surse regenerabile I). Conform analizei externe33, în termeni glo-
bali, o mare parte a măsurilor relevante din Directiva privind energia din 
surse regenerabile I au fost puse în aplicare cu succes în statele membre. 
Aceste măsuri includ, printre altele: proceduri facilitate pentru proiectele 
de mici dimensiuni, cerințe ca operatorii de sistem să furnizeze estimări ale 
costurilor şi alte informații necesare, cerințe privind distribuirea costurilor 
de dezvoltare a rețelelor şi de racordare la rețea pentru energia din surse 
regenerabile, luarea în considerare a E-SRE în cadrul planului național de 
dezvoltare a rețelei, precum şi existența unor scheme de sprijin care să pro-
moveze utilizarea energiei din surse regenerabile.

Cu toate acestea, barierele legate de elaborarea şi planificarea proceduri-
lor au crescut în ultimii ani. Pentru sectorul energiei electrice, evoluția către 
proiecte mai mari a impus unele bariere, deoarece aceste proiecte au cerin-
țe suplimentare în ceea ce priveşte amenajarea teritoriului şi planificarea 
ecologică. Pentru sectorul încălzirii şi al răcirii, obstacolele se datorează în 
principal deficiențelor legate de capacitățile rețelelor de termoficare, în timp 
ce sectorul transporturilor se confruntă în principal cu obstacole cauzate de 
lipsa unei infrastructuri adecvate, atât pentru biocombustibili, cât şi pentru 
vehiculele electrice. Integrarea capacităților tot mai mari de SRE în rețea re-
prezintă, de asemenea, o provocare persistentă pentru majoritatea statelor 
membre. Obstacolele rezultă, în principal, din costul ridicat al racordării la 
rețea, precum şi din lipsa predictibilității şi a transparenței procedurilor de 
racordare la rețea. 

4. EVALUAREA DURABILITĂȚII BIOCOMBUSTIBILILOR34 
1. Prezentarea generală a consumului de biocombustibili din UE
În 2016, consumul de biocombustibili durabili din UE s-a ridicat la 
13 840 ktep. Din această valoare, 11 083 ktep (80 %) a inclus biomotorina 
iar 2 620 ktep (19 %) bioetanolul. Majoritatea (64 %) biomotorinei consu-
mate în UE în 2016 a fost produsă din materii prime din UE, în principal 
din rapiță (~38 %), ulei alimentar uzat (13 %), grăsime animală (8 %) şi ulei 

33  Navigant 2019.
34  Principala sursă pentru datele şi evaluarea din prezenta secțiune: Navigant 2019: 

Asistență tehnică pentru realizarea raportului din 2018 privind durabilitatea biocombus-
tibililor.
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de tal (2,5 %). Pentru restul de 36 % din cantitatea de biomotorină consu-
mată în UE, procentele sunt următoarele: 19,6 % a fost produsă din ulei de 
palmier din Indonezia (13,3 %) şi din Malaysia (6,3 %), 6,1 % din rapiță în 
principal din Australia (2,6 %), Ucraina (1,8 %) şi Canada (1,2 %), 4,8 % din 
ulei alimentar uzat din diverse țări din afara UE şi 4,3 % din boabe de soia în 
principal din Statele Unite (1,5 %) şi Brazilia (1,5 %).

Etanolul consumat în UE este produs în principal din materii prime 
din UE (65 %), inclusiv din grâu (~25 %), porumb (~22 %) şi sfeclă de zahăr 
(17 %) şi doar o cantitate mică (~1 %) din etanol celulozic. Materiile prime pe 
bază de etanol din afara UE includ porumb (16,4 %), grâu (2,9 %) şi trestie 
de zahăr (2,9 %) din diverse părți. Printre principalele țări terțe care produc 
materii prime pentru bioetanolul consumat în UE se numără Ucraina (9,8 %), 
Rusia (2,1 %), Brazilia (1,8 %), Statele Unite (1,7 %) şi Canada (1,6 %). 

Se estimează că majoritatea biogazului consumat în UE în 2016 a pro-
venit din materii prime interne, mai cu seamă din culturi şi din deşeuri 
agricole/alimentare (inclusiv dejecții animaliere) (75 %), urmate de gazul de 
depozit (16 %) şi de gazul provenit din nămoluri de epurare (9 %). Originea 
biolichidelor, care, în 2016, au reprezentat mai puțin de 1 % din bioenergia 
totală consumată în UE, este dificil de stabilit, deoarece statele membre nu 
fac distincția între materiile prime utilizate pentru biocombustibili şi cele 
pentru biolichide. 
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Transport rutier 131 2 619 11 041 4,5 - 13 664 13 796

Transport feroviar 0,0 32,9 0,0 - 32,9 33,1

Transport aerian 
internațional

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Transport aerian 
intern

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Navigație internă 0,0 1,4 3,5 0,0 - 5,0 5,0

Transport nespe-
cificat

0,5 0,0 6,2 0,0 0,0 6,2 6,7

Total 132 2 620 11 083 4,5 0,0 13 708 13 840

Tabelul 2: Consumul final de bioenergie în sectorul transporturilor din UE (2016, ktep)� Sursă: Eurostat
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2. Impactul consumului de biocombustibili în UE 
Se estimează că, în 2016, au fost necesare 4,9 Mha de teren pentru producția 
de culturi pentru consumul de biocombustibili în UE, pe baza unei analize 
a originii materiilor prime pentru biocombustibili35. Din această suprafață, 
3,6 Mha (73 %) se află pe teritoriul UE şi restul de 1,3 Mha (26 %) se află în 
țări terțe. În ceea ce priveşte suprafața totală de terenuri cultivate destinate 
producției de biocombustibili, în UE, aceasta a fost de 3,1 % (pe baza unei 
estimări a suprafeței totale a terenurilor cultivate din UE de 115 Mha), ra-
pița reprezentând 56 % din proporția suprafeței totale de terenuri utilizate 
pentru producția de biocombustibili. Din cele patru țări principale din afara 
UE care furnizează culturi pentru producția de biocombustibili pentru con-
sum în UE (Ucraina, Brazilia, Indonezia şi Malaysia), mai puțin de 0,5 % din 
suprafața lor totală de terenuri cultivate a fost atribuită acestei utilizări. 

Conform informațiilor raportate de statele membre, reducerea totală a 
emisiilor determinată de consumul de biocombustibili din UE în 2016 este 
estimată la 33,2 Mtone de CO2 echivalent. Luând în considerare emisiile legate 
de ILUC estimate pornind de la volumul materiilor prime produse în 2016 
înmulțit cu valorile medii corespunzătoare provenite din Directiva ILUC, 
volumul total al emisiilor generate de utilizarea biocombustibililor în trans-
porturi în UE a scăzut la 11,8 Mtone de CO2eq (cu un interval al reducerilor 
cuprins între 7,4 şi 20,4 Mtone de CO2eq)

36. 
O recentă trecere în revistă detaliată37 a celei mai recente literaturi ştiin-

țifice disponibile realizată pentru Comisie, arată că biomotorina este asocia-
tă cu cele mai semnificative impacturi cauzate de ILUC (cu un nivel mediu al 
emisiilor legate de ILUC de 52 gCO2-eq/MJ), estimările cele mai ridicate din 
această categorie fiind legate de biomotorina produsă din ulei de palmier, 
care prezintă şi cea mai mare variație a rezultatelor. Etanolul pe bază de cul-
turi alimentare şi furajere are un nivel mediu al emisiilor cauzate de ILUC 

35  La analiza materiilor prime pentru biocombustibili se ia în considerare comerțul 
internațional cu biocombustibili şi materiile prime pentru aceştia, precum şi eficacitatea 
transformării.

36  Calculată pe baza emisiilor estimate provizorii aferente schimbării indirecte a des-
tinației terenurilor, generate de materiile prime pentru biocombustibili, biolichide şi com-
bustibili din biomasă (g CO2 echivalent/MJ) din anexa VIII la Directiva (UE) 2018/2001. 
Pentru informații suplimentare, a se vedea Navigant 2019.

37  Studiu privind cerințele în materie de biocombustibili şi biolichide decurgând din 
Directiva (UE) 2015/1513 realizat de Wageningen Research, Agenția națională neerlandeză 
pentru evaluarea mediului şi CENER, 2017.
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de 21 g CO2 echivalent/MJ. Pentru comparație, emisiile estimate provizo-
rii cauzate de ILUC enumerate în anexa VIII a Directivei reformate privind 
energia din surse regenerabile sunt de 55 gCO2eq/MJ pentru culturile de 
plante oleaginoase, de 12 gCO2eq/MJ pentru cereale şi alte culturi bogate 
în amidon şi de 13 gCO2eq/MJ pentru zaharuri. Trecerea în revistă conține 
informații suplimentare privind impactul indirect al biocombustibililor. 

Cultivarea materiilor prime utilizate pentru producerea biocombusti-
bililor consumați în UE poate avea un impact negativ asupra mediului, în 
funcție de specificul locului şi de metodele agricole aplicate38. În rapoartele 
lor privind progresele înregistrate, majoritatea statelor membre au indicat 
o cultivare limitată a materiilor prime utilizate pentru producerea de bio-
combustibili în comparație cu activitățile agricole totale şi, prin urmare, 
consideră că impactul asociat asupra mediului este nesemnificativ. Câteva 
state membre subliniază că întreaga producție agricolă este reglementată 
în ceea ce priveşte impactul asupra mediului şi, prin urmare, consideră că 
nu ar trebui să se preconizeze un alt impact al producției de culturi pentru 
biocombustibili decât cel preconizat pentru alte culturi39. Un studiu extern40 
prezintă o evaluare detaliată a impactului asupra mediului a biocombusti-
bililor consumați în UE. De asemenea, Comisia a publicat recent un raport 
cuprinzător în care sunt prezentate ultimele date disponibile şi o evaluare a 
stadiului extinderii la scară mondială a producției de culturi relevante pen-
tru alimente şi furaje41.

Cadrul UE privind durabilitatea bioenergiei a fost consolidat prin Di-
rectiva reformată privind energia din surse regenerabile. În mod special, în 
directivă sunt fixate limite la nivel național, care vor fi reduse treptat la zero 
până în 2030, pentru biocombustibilii, biolichidele şi combustibilii proveniți 

38 Cu toate acestea, ar trebui remarcat că nu sunt disponibile date specifice locului şi 
nici date referitoare în mod specific la impactul local asupra mediului al cultivării de materii 
prime pentru producerea de biocombustibili.

39  A se remarca faptul că politica agricolă comună (PAC) actuală contribuie în mod 
semnificativ la sprijinirea biodiversității şi la promovarea sistemelor agricole durabile prin 
măsuri complementare în cadrul unei game de instrumente diverse. În ceea ce priveşte vi-
itoarea PAC de după 2020, unul dintre cele nouă obiective specifice ale PAC este acela de a 
contribui la protecția biodiversității, la consolidarea serviciilor de ecosistem şi la conserva-
rea habitatelor şi a peisajului. Politica vizează să sporească nivelul de ambiție în materie de 
mediu şi climă.

40  Navigant 2019.
41  CE, 2019, Raport asupra stadiului extinderii la scară mondială a producției de culturi 

relevante pentru alimente şi furaje.
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din biomasă produşi din culturile pentru alimente şi furaje al căror impact 
cauzat de ILUC est puternic şi pentru care s-a constatat o extindere semni-
ficativă a zonelor de producție în terenuri cu stocuri mari de carbon. Aceste 
limite vor afecta cantitatea de combustibili care poate fi luată în considerare 
la calculul ponderii globale de surse regenerabile de energie şi a ponderii de 
surse regenerabile de energie din transporturi. Cu toate acestea, directiva 
face posibilă scutirea de la plafoanele naționale a acelor biocombustibili, bio-
lichide şi combustibili din biomasă care sunt certificați ca prezentând un risc 
scăzut din perspectiva ILUC. 

Pentru a pune în aplicare această abordare, la 13 martie 2019, Comisia a 
adopta un act delegat privind biocombustibilii care prezintă riscuri ridicate 
şi reduse din perspectiva ILUC42, care se află în prezent la Consiliu şi la Parla-
mentul European pentru examinare. În general, UE a decis să pună accentul 
în viitor pe promovarea biocombustibililor avansați şi pe alți combustibili 
cu emisii reduse de dioxid de carbon, cum ar fi energia electrică produsă 
din surse regenerabile şi combustibilii lichizi şi gazoşi regenerabili de origi-
ne nebiologică. În prezent, biocombustibilii avansați dețin o cotă de piață 
foarte mică, însă există un potențial semnificativ de dezvoltare a producției. 
Comisia va promova în continuare dezvoltarea biocombustibililor avansați, 
inclusiv prin explorarea surselor pentru noi materii prime potențiale. Deşi, 
în acest moment, nu există dovezi ştiințifice suficiente disponibile pentru 
a justifica mărirea bazei de materii prime pentru biocombustibilii avansați, 
conform anexei IX la Directiva privind energia din surse regenerabile II, Co-
misia va evalua în continuare dacă materiile prime suplimentare ar putea fi 
utilizate pentru producția de biocombustibili avansați în viitor43.

3. Funcționarea sistemelor voluntare recunoscute de Comisie 
Directiva privind energia din surse regenerabile I autorizează Comisia să 
recunoască sistemele de certificare internaționale sau naționale, denumite 
sisteme voluntare, pe care operatorii le pot utiliza pentru a demonstra res-
pectarea criteriilor de durabilitate şi de reducere a gazelor cu efect de seră 
prevăzute în directiva pentru biocombustibili şi biolichide. În prezent, 14 

42  C(2019) 2055 final.
43  Revizuirea listei de materii prime din părțile A şi B ale anexei IX la directivă, în vede-

rea adăugării de materii prime care îndeplinesc o serie de criterii stricte, se va realiza până 
în iunie 2021.
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sisteme voluntare au fost recunoscute în acest scop44. Statele membre tre-
buie să accepte dovezile privind criteriile de durabilitate obținute de opera-
torii care participă la aceste sisteme. Această dispoziție facilitează în mare 
măsură implementarea criteriilor de durabilitate, deoarece ea permite ope-
ratorilor să furnizeze dovezile cerute urmând o procedură administrativă 
unică în toate statele membre45. Pentru fiecare sistem voluntar pentru care 
a fost adoptată o decizie şi care a fost funcțional în ultimele 12 luni trebuie 
prezentat Comisiei anual un raport46. 

În ultimii câțiva ani, sistemele voluntare au devenit principalul instru-
ment pentru a demonstra îndeplinirea criteriilor UE de durabilitate a bio-
combustibililor. În cursul anului calendaristic 2017, 21 429 de kilotone (kt) 
de biocombustibili lichizi (inclusiv ulei vegetal pur), 140 045 mii m3 de bio-
metan (echivalentul a aproximativ 100,8 kt) şi 119 119 kt de materii prime 
au fost certificate ca îndeplinind criteriile de durabilitate ale UE stabilite la 
articolul 17 alineatele (2)-(5) din Directiva privind energia din surse rege-
nerabile. Analizând mai în detaliu biocombustibilii lichizi certificați, 12 198 
kt (57 % din cantitatea totală) au fost compuşi din biomotorină şi 6 224 kt 
(29 %) din bioetanol. Restul a fost format din biocombustibili proveniți din 
ulei vegetal hidrotratat (1 784 kt, 8 %), ulei vegetal pur (1 053 kt, 5 %) şi 
alți combustibili. Cele mai mari volume de materii prime certificate utilizate 
pentru biocombustibili au fost reprezentate de rapiță (27 %), ulei de palmier 
(16 %), ulei alimentar uzat (13 %) şi porumb (12 %). 

Comisia recunoaşte doar sistemele care îndeplinesc standarde adecva-
te de fiabilitate, transparență şi audit independent. În acest scop, Comisia 
efectuează o evaluare aprofundată a sistemelor voluntare care necesită re-
cunoaştere47. Acest lucru asigură, printre altele, faptul că: producătorii de 
materii prime îndeplinesc criteriile de durabilitate prevăzute în Directiva 

44  https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/voluntary_schemes_over-
view_february_2019.pdf

45  Comunicarea Comisiei cu privire la sistemele voluntare şi la valorile standard (2010/C 
160/01) a stabilit principiile conform cărora Comisia îşi îndeplineşte responsabilitățile în 
ceea ce priveşte emiterea acestor decizii. Acest document a fost completat de o Comunicare 
privind implementarea practică a sistemului de durabilitate al UE pentru biocarburanți şi 
biolichide (2010/C 160/02).

46  Navigant, 2019. Revizuirea rapoartelor anuale privind sistemele voluntare.
47  Detalii privind procesul de recunoaştere a sistemelor voluntare sunt disponibile pe 

următorul site al Comisiei: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/bio-
fuels/voluntary-schemes.
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privind energia din surse regenerabile I, informațiile privind caracteristicile 
de durabilitate pot fi urmărite până la originea materiilor prime, întreprin-
derile sunt auditate înainte de a începe să participe la sistem, au loc periodic 
audituri retroactive iar auditorii sunt externi şi independenți.

În ultimii ani, guvernanța sistemelor voluntare a făcut obiectul unui 
control public din ce în ce mai atent48. Pentru a aborda aceste preocupări şi 
pentru a garanta o punere în aplicare solidă, articolul 30 din Directiva pri-
vind energia din surse regenerabile II include norme consolidate pentru ve-
rificarea criteriilor de durabilitate a bioenergiei, inclusiv o supraveghere mai 
puternică la nivel național şi la nivelul UE a sistemelor voluntare, precum 
şi audit terț. În plus, Comisia trebuie să adopte norme detaliate de punere 
în aplicare cu privire la standardele adecvate de fiabilitate, transparență şi 
audit independent şi să solicite tuturor sistemelor voluntare recunoscute să 
le aplice. În final, Comisia va institui o bază de date europeană pentru a îm-
bunătăți monitorizarea biocombustibililor durabili. 

Sistemul voluntar Domeniul de aplicare

Denumire Tipul de materie primă
Originea materiei 

prime
Lanțul de aprovizionare 

acoperit

International Sustainability and 
Carbon Certification (ISCC)

Gamă largă de materii 
prime

La nivel mondial
Întregul lanț de aprovi-
zionare

Bonsucro UE Trestie de zahăr La nivel mondial
Întregul lanț de aprovi-
zionare

Roundtable on Sustainable Bio-
material EU RED (RSB EU RED)

Gamă largă de materii 
prime

La nivel mondial
Întregul lanț de aprovi-
zionare

RTRS EU RED Soia La nivel mondial
Întregul lanț de aprovi-
zionare

U.S. Soybean Sustainability 
Assurance Protocol (SSAP)

Soia SUA
De la cultură la locul de 
export

Biomass Biofuels voluntary 
scheme (2BSvs)

Gamă largă de materii 
prime

La nivel mondial
Întregul lanț de aprovi-
zionare

Scottish Quality Farm Assured 
Combinable Crops Limited 
(SQC)

Toate cerealele şi oleagi-
noasele

Nordul Marii 
Britanii

Până la primul punct de 
livrare a materiei prime

Red Tractor Farm Assurance 
Combinable Crops & Sugar Beet 
(Red Tractor)

Cereale, oleaginoase, 
sfeclă de zahăr

Regatul Unit
Până la primul punct de 
livrare a materiei prime

48  Curtea de Conturi Europeană (CCE), 2016, Raportul special nr. 18/2016: Sistemul 
UE de certificare a biocarburanților durabili.
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Sistemul voluntar Domeniul de aplicare

Denumire Tipul de materie primă
Originea materiei 

prime
Lanțul de aprovizionare 

acoperit

REDcert
Gamă largă de materii 
prime

Europa
Întregul lanț de aprovi-
zionare

Better Biomass
Gamă largă de materii 
prime

La nivel mondial
Întregul lanț de aprovi-
zionare

Gafta Trade Assurance Scheme
Gamă largă de materii 
prime 

La nivel mondial
Lanțul de custodie de la 
poarta fermei până la 
primul prelucrător

KZR INiG System
Gamă largă de materii 
prime

Europa
Întregul lanț de aprovi-
zionare

Trade Assurance Scheme for 
Combinable Crops (TASC)

Culturi combinabile, 
precum cerealele, 
oleaginoasele şi sfecla 
de zahăr

Regatul Unit
Lanțul de custodie de la 
poarta fermei până la 
primul prelucrător

Universal Feed Assurance Sche-
me(UFAS)

Ingrediente pentru 
furaje şi furaje combi-
nate, precum şi culturi 
combinabile

Regatul Unit
Lanțul de custodie de la 
poarta fermei până la 
primul prelucrător

Tabelul 3: Schemele voluntare recunoscute în prezent de Comisie

5. CONCLUZII
UE este pe cale să îşi realizeze obiectivul privind energia din surse regenera-
bile pentru 2020. În 2017, ponderea energiei din surse regenerabile în mixul 
energetic al UE a atins 17,52 %. Investițiile în energia din surse regenerabile 
sunt determinate tot mai mult de piață, iar ponderea subvențiilor publice 
scade. Acest lucru a fost determinat de reducerile semnificative ale costuri-
lor tehnologiilor legate de energia din surse regenerabile, de reducerea sub-
vențiilor prin scheme de sprijin mai competitive şi a fost exemplificat prin 
numeroasele rezultate ale licitațiilor cu costuri zero sau reduse din câteva 
țări europene.

Cu toate acestea, ritmul de creştere a ponderii energiei din surse regene-
rabile a încetinit începând cu 2014. Deşi UE este încă pe cale să îşi realizeze 
obiectivele privind energia din surse regenerabile pentru 2020, în perioada 
rămasă până în 2020 ar trebui intensificate eforturile pentru a asigura acest 
lucru, inclusiv ținându-se cont de consumul de energie mai mare preconi-
zat în viitor. În 2017, 11 state membre aveau deja o pondere a energiei din 
surse regenerabile care depăşeşte obiectivele lor pentru 2020. Alte 10 sta-
te membre şi-au realizat sau şi-au depăşit traiectoria orientativă prevăzută 
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în Directiva privind energia din surse regenerabile pentru perioada de doi 
ani 2017-2018. Cu toate acestea, există şapte state membre (Belgia, Franța, 
Irlanda, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, Slovenia) care ar trebui să îşi 
intensifice eforturile de a respecta traiectoria medie din 2017-2018 pentru 
realizarea obiectivului din 2020. 

Pentru a realiza obiectivele privind energia din surse regenerabile pen-
tru 2020 şi pentru a menține aceste niveluri ca bază începând cu anul 2021, 
majoritatea statelor membre sunt încurajate să îşi intensifice eforturile în 
continuare, atât pentru a utiliza sursele regenerabile de energie în cele trei 
sectoare, cât şi pentru a reduce consumul de energie. Modelarea recentă a 
arătat că politicile puse în aplicare în prezent privind energia din surse rege-
nerabile şi inițiativele deja planificate de politică privind energia din surse 
regenerabile ar putea fi insuficiente într-o serie de state membre pentru ca 
acestea să îşi realizeze la timp obiectivele obligatorii naționale, dacă se ia în 
considerare doar aprovizionarea internă, fără mecanismele de cooperare. În 
final, statele membre ar trebui să ia în considerare posibilitatea de a utiliza 
transferurile statistice, astfel cum se prevede în Directiva privind energia 
din surse regenerabile, fie ca modalitate de a asigura realizarea obiectivelor 
atunci când există un deficit, fie pentru a-şi vinde excedentele potențiale că-
tre alte state membre. Comisia este pregătită să sprijine în mod activ statele 
membre în această privință şi să faciliteze cooperarea necesară. 

În acest context, noua mobilizare a eforturilor la toate nivelurile şi în 
întreaga Uniune Europeană este în curs. Aceasta are loc, printre altele, prin 
intermediul Grupului operativ specific privind eficiența energetică, lansat 
de Comisie, alături de noile licitații privind energia din surse regenerabile, 
anunțate deja în câteva state membre, de exemplu în Franța, Țările de Jos şi 
Polonia, sau prin utilizarea pe scară mai largă a acordurilor de achiziție cor-
porativă de energie electrică prin care întreprinderile europene au achizițio-
nat o cantitate record de capacitate de producere de energie eoliană în 2018. 
Se preconizează că aceste măsuri vor produce rezultate în anii următori.

Biocombustibilii consumați în UE sunt produşi în continuare în mare 
parte din materii prime interne. Criteriile de durabilitate ale UE au reuşit să 
reducă la minimum riscul unui impact direct major asupra mediului, asociat 
biocombustibililor, indiferent dacă aceştia sunt produşi la nivel intern sau 
dacă sunt importați din țările terțe. În ultimii câțiva ani, sistemele voluntare 
recunoscute de Comisia Europeană au devenit principalul instrument pen-
tru a demonstra îndeplinirea criteriilor UE de durabilitate privind biocom-
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bustibilii şi, prin urmare, acestea au făcut obiectul unui control din ce în ce 
mai intens din partea publicului. În plus, Directiva privind energia din surse 
regenerabile II include un cadru consolidat privind durabilitatea pentru toa-
te utilizările bioenergiei (care nu se limitează la biocombustibili, dar care 
acoperă, de asemenea, utilizarea biomasei şi a biogazului în căldură şi ener-
gie electrică), inclusiv o nouă abordare care limitează rolul biocombustibili-
lor ce prezintă riscuri ridicate din perspectiva ILUC (a schimbării indirecte a 
destinației terenurilor). Guvernanța sistemelor voluntare a fost consolidată, 
inclusiv soliditatea auditurilor efectuate de terți.



Raport privind progresele înregistrate în materie  
de eficiență energetică1

1. Introducere
În decembrie 2018, Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene au 
adoptat Directiva revizuită privind eficiența energetică (DEE)2. DEE revizui-
tă a stabilit un obiectiv în materie de eficiență energetică de cel puțin 32,5 %3 
până în 2030. De asemenea, a fost inclusă o posibilă clauză de revizuire în 
sens ascendent, care sporeşte nivelul de ambiție comparativ cu eforturile 
necesare pentru îndeplinirea obiectivelor pentru 2020. Eficiența energetică 
este un puternic factor determinant pentru atingerea obiectivelor în ma-
terie de climă pentru 2020 şi 2030 şi, de asemenea, reprezintă un element 
esențial pentru propunerea Comisiei intitulată „O viziune europeană stra-
tegică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă 
şi neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei”4 prezentată în 
noiembrie 2018.

În acest context, este important ca obiectivele în materie de eficiență 
energetică pentru 2020 să fie îndeplinite prin măsuri care să permită conti-
nuarea obținerii de economii de energie în următorul deceniu.

Prezentul raport oferă cele mai recente informații despre progresele 
înregistrate până în 2017 în vederea atingerii obiectivului de 20 % înainte 
de 20205. Statisticile oficiale europene privind energia, transmise de state-

1  Raport al Comisiei Europene către Parlamentul European şi Consiliu, COM(2019) 
224 final, Bruxelles, 9.4.2019.

2  Directiva 2018/2002/UE.
3  Obiectivul de 32,5 % pentru 2030 se traduce într-un consum final de energie de 

956 Mtep şi un consum de energie primară de 1 273 Mtep în UE-28.
4  COM(2018) 773 final 
5  Obiectivul pentru 2020 constă în reducerea consumului final de energie al UE-28 la 

cel mult 1 086 Mtep şi a consumului său de energie primară la cel mult 1 483 Mtep.
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le membre către Eurostat până în ianuarie 2019, au fost utilizate ca sursă 
primară de date. Raportul de față reprezintă o continuare a Raportului pe 
2017 privind progresele înregistrate în materie de eficiență energetică,6 a 
rapoartelor anuale pe 2018 transmise de statele membre şi a analizelor com-
plementare efectuate în cursul anului 2018. Pentru a înțelege mai bine fac-
torii care stau la baza tendințelor recente în materie de energie, s-a utilizat 
o analiză de descompunere elaborată de Centrul Comun de Cercetare (JRC 
- Joint Research Centre)7 în colaborare cu proiectul Odyssee-Mure8.

Principalele constatări sunt următoarele:
•  După o scădere treptată în perioada 2007-2014, consumul de energie 

a crescut între 2014 şi 2017.
•  Consumul de energie primară a crescut cu 0,9 % în 2017 față de 2016. 

Consumul final de energie a crescut cu 1,1 % în 2017. În prezent, ambele 
valori au depăşit cu puțin traiectoria fixată către obiectivul pentru 2020.

•  Variațiile climatice9 reprezintă unul dintre principalele motive ale flu-
ctuațiilor observate în ceea ce priveşte consumul de energie în ultimii ani. 
Valorile corectate în funcție de variațiile climatice pentru consumul de ener-
gie sunt mai puțin volatile, dar prezintă şi o tendință de revenire începând 
cu anul 2014 (figura 1).

•  Intensificarea activității economice continuă să determine creşterea 
consumului de energie. Economiile de energie au contribuit la compensarea 
impactului acestor creşteri, ceea ce a dus la îmbunătățiri treptate ale intensi-
tății energetice. Cu toate acestea, în ultimii ani, economiile de energie nu au 
fost suficient de mari pentru a compensa impactul creşterii activității eco-
nomice, posibil tot din cauza întârzierilor în punerea în aplicare a politicilor 
privind eficiența energetică în unele state membre.

6  COM(2017) 687 final.
7  Economidou, M. şi Romàn Collado, R. (2019), Assessing the progress towards the EU 

efficiency targets using index decomposition analysis 2015-2016 [Evaluarea progreselor înre-
gistrate în direcția atingerii obiectivelor de eficiență ale UE pe baza analizei de descompune-
re a indicilor („Index Decomposition Analysis”)], Raport al Centrului Comun de Cercetare 
(JRC) în cadrul ştiinței în serviciul politicilor.

8  http://www.indicators.odyssee-mure.eu/decomposition.html.
9  Iarna cu temperaturi deosebit de ridicate din anul 2014 a avut drept rezultat nece-

sități de încălzire mult mai reduse în acel an. Temperaturile de iarnă înregistrate în 2015, 
2016 şi 2017 au corespuns într-o măsură mai mare mediei climatice (deşi s-au aflat tot sub 
media pe termen lung), determinând creşterea necesităților de încălzire şi, odată cu aceas-
ta, a consumului de energie în sectorul rezidențial şi în sectorul serviciilor.
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•  Pe baza unei evaluări a celor mai recente planuri naționale de acțiune 
pentru eficiență energetică (PNAEE) şi a rapoartelor anuale pentru 2018, 
este clar că, în mod colectiv, statele membre înregistrează progrese semnifi-
cative în ceea ce priveşte realizarea de economii de energie în conformitate 
cu articolul 7 din DEE. Cu toate acestea, unele state membre încă rămân în 
urmă şi este posibil să nu poată îndeplini cerințele privind economiile cumu-
late pentru perioada 2014-2020.

Dacă tendința crescătoare în ceea ce priveşte consumul de energie obser-
vată începând cu 2014 va continua şi în următorii ani, atingerea obiectivului 
pentru 2020, atât pentru consumul primar, cât şi pentru consumul final de 
energie, ar putea fi în pericol. Prin urmare, eforturile de realizare a econo-
miilor de energie pe termen scurt trebuie să fie intensificate în continuare.

Pentru a evalua mai bine tendința de creştere a consumului de energie şi 
pentru a identifica o posibilă cale de urmat, în iulie 2018, Comisia Europea-
nă a înființat un grup operativ privind mobilizarea eforturilor pentru atin-
gerea obiectivelor UE în materie de eficiență energetică pentru 202010. Până 
în prezent, grupul operativ subliniază în special nevoia de a mobiliza mai 
bine finanțarea, de a creşte ritmul şi anvergura renovării clădirilor şi de a se 
asigura că sunt îndeplinite standardele minime de performanță energetică.

Figura 1: PIB-ul şi consumul final de energie corectat în funcție de variațiile climatice,  
1995-201611. Sursa: Odyssee-Mure

10  Comisia Europeană (2019), Raport privind activitatea Grupului operativ privind mobili-
zarea eforturilor pentru atingerea obiectivelor UE în materie de eficiență energetică pentru 2020�

11  Factorul de corecție în funcție de variațiile climatice a fost calculat ca raport dintre 
numărul de grade-zile pentru încălzire („Heating Degree Days” - HDD) înregistrate într-un 
an dat peste media HDD înregistrată în perioada 1980 - 2004. Acest factor de corecție a fost 
aplicat consumului de energie pentru încălzirea spațiilor din sectorul rezidențial.
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2. Progresele înregistrate în vederea atingerii obiectivului UE în 
materie de eficiență energetică pentru 2020
Consumul final de energie12 din UE a scăzut cu 5,9 %, de la 1 193 Mtep în 
2005, la 1 122 Mtep în 2017. Această valoare este cu 3,3 % peste obiectivul 
privind consumul final de energie pentru 2020 de 1 086 Mtep. Acesta a scă-
zut cu o rată medie anuală de 0,5 % între 2005 şi 2017, deşi tendința descen-
dentă a fost întreruptă în 2015, când consumul final de energie a început să 
crească din nou (cu 1,1 % în 2017 comparativ cu anul precedent).

În 2017, s-a înregistrat un consum mai mare de energie, în principal 
în sectorul transporturilor (o creştere anuală de +2,5 %) şi în industrie 
(+1,6 %). Consumul de energie nu s-a modificat în sectorul serviciilor, iar în 
sectorul rezidențial a scăzut (-0,5 %).

În 2017, sectorul transporturilor a reprezentat 34 % din consumul fi-
nal de energie, urmat de sectorul rezidențial şi de cel industrial (fiecare cu 
25 %), de sectorul serviciilor (13 %) şi de alte sectoare (3 %).

Consumul de energie primară din UE a scăzut cu 9,2 %, de la 1 720 Mtep 
în 2005, la 1 561 Mtep în 2017. Această valoare este cu 5,3 % peste obiecti-
vul de 1 483 Mtep pentru 2020. Aceasta a scăzut în medie cu 0,8 % pe an în 
perioada 2005-2017, însă a crescut din nou începând cu anul 2015. În 2017, 
s-a înregistrat o creştere anuală de 0,9 %.

3. Obiectivele naționale
Până în 2017, 17 state membre au reuşit să reducă sau să mențină nive-
lul consumului final de energie sub traiectoria lor liniară ipotetică pentru 
atingerea obiectivelor estimate până în 202013. Cu toate acestea, în ceea ce 
priveşte consumul de energie primară, 15 state membre se aflau încă peste 
traiectoriile lor liniare ipotetice în 201714. Per ansamblu, în 2017, consumul 
final de energie din 17 state membre (o scădere față de 18 state în 2015) se 
afla sub nivelul prevăzut de obiectivul lor indicativ pentru 2020 privind con-

12  Indicatorii din noile bilanțuri energetice furnizate de Eurostat sunt utilizați pentru 
a monitoriza progresele realizate în direcția îndeplinirii obiectivului european în materie de 
eficiență energetică pentru 2020-2030.

13  Exceptând Belgia, Bulgaria, Germania, Estonia, Franța, Lituania, Ungaria, Austria, 
Polonia, Slovacia şi Suedia.

14  Exceptând Belgia, Bulgaria, Germania, Estonia, Irlanda, Franța, Cipru, Ungaria, Ță-
rile de Jos, Austria, Polonia, Portugalia şi Suedia.
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sumul final de energie15. În 2017, doar 14 state membre (o scădere față de la 
17 state în 2015) au atins sau au reuşit să îşi mențină nivelul consumului de 
energie primară sub obiectivul orientativ pentru 202016. 

Trebuie avut în vedere că, spre deosebire de contribuțiile la obiectivul 
pentru 2030, nu există nicio cerință ca obiectivele naționale pentru 2020 
să se adauge obiectivului UE. De fapt, există un decalaj între suma obiec-
tivelor naționale şi obiectivul UE. În ceea ce priveşte consumul final de 
energie, obiectivele naționale orientative se ridică în total la 1 085 Mtep, 
adică cu 1 Mtep sub obiectivul UE; în ceea ce priveşte consumul de energie 
primară, acestea totalizează 1 533 Mtep, adică cu 50 Mtep peste obiectivul 
UE17.

4. Tendințele consumului de energie în statele membre
Față de 2005, consumul final de energie a scăzut în toate statele membre, 
exceptând Cipru, Lituania, Malta, Austria şi Polonia. Cu toate acestea, com-
parativ cu 2016, consumul final de energie a crescut în 24 de state membre 
în 2017, cele mai mari creşteri înregistrându-se în Slovacia (+7 %), Malta 
(+6,7 %) şi Polonia (+6,5 %). Cele mai mari scăderi s-au înregistrat în Belgia 
(-1,2 %), Regatul Unit (-0,8 %) şi Italia (-0,6 %).

Față de 2005, consumul de energie primară a scăzut în toate statele 
membre, exceptând Estonia, Cipru şi Polonia. Țările cu cel mai mare declin 
al consumului de energie primară sunt Lituania (-23,4 %), Grecia (-23,2 %), 
Regatul Unit (-20,8 %) şi Italia (-17 %). Cu toate acestea, în 2017, consu-
mul de energie primară a crescut în 20 de state membre față de anul prece-
dent, cele mai mari creşteri înregistrându-se în Malta (+12,9 %), România 
(+5,7 %) şi Spania (+5,4 %). Estonia a înregistrat cea mai mare scădere de 
la an la an (-4,2 %) față de 2016, urmată de Regatul Unit (-1,6 %) şi Irlanda 
(-1,4 %).

Tendința descendentă s-a inversat în perioada de trei ani din 2014 până 
în 2017, întrucât consumul final de energie a crescut în toate statele mem-

15  Exceptând Belgia, Bulgaria, Germania, Estonia, Franța, Lituania, Ungaria, Austria, 
Slovacia, Suedia şi Regatul Unit.

16  Exceptând Belgia, Bulgaria, Cipru, Germania, Franța, Austria, Țările de Jos, Suedia 
şi Regatul Unit.

17  Diferența poate fi şi mai mare având în vedere că nivelurile consumului de energie 
primară şi ale consumului final de energie pentru unele obiective naționale nu respectă 
metodologia potrivită.
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bre, iar consumul de energie primară, în 23 de state membre,18 față de 2014. 
Cu toate acestea, creşterea consumului primar în această perioadă a fost mai 
mică decât creşterea PIB. Acest lucru se traduce printr-o reducere a inten-
sității energetice primare în toate statele membre, cu şase excepții (Belgia, 
Grecia, Italia, Ungaria, Austria şi Portugalia).

Figura 2: Evoluția relativă a consumului de energie primară, a intensității energiei  
primare19 şi a PIB-ului, 2014-2017. Sursa: Eurostat

Pentru a înțelege mai bine factorii care stau la baza creşterilor recente 
ale consumului de energie, Comisia Europeană a organizat un atelier dedicat 
experților, în cadrul căruia s-au oferit contribuții pentru elaborarea unui ra-
port care prezintă factorii determinanți ai tendințelor recente privind con-
sumul de energie20. Analiza factorilor posibili care au influențat creşterea 
tendințelor consumului în perioada de după 2014 arată că există diferențe 
între sectoare: principala creştere a consumului de energie a fost observată 
în sectorul clădirilor (rezidențiale şi de servicii) în pofida unei uşoare ten-
dințe descendente în 2017, urmat de sectorul transporturilor, în timp ce 
consumul de energie în industrie a crescut foarte puțin. Consumul asociat 

18  Trebuie luat în considerare faptul că iarna anului 2014 a avut temperaturi deosebit 
de ridicate, astfel încât o parte din creşterea consumului de energie se datorează unei corec-
ții în funcție de temperaturile medii mai ridicate din iarnă.

19  Consumul de energie primară în raport cu PIB
20  Samuel Thomas (2018), Drivers of recent energy consumption trends across sectors in 

EU28 (Factorii determinanți ai tendințelor recente privind consumul de energie în sectoarele din 
UE-28)� Raportul seminarului privind tendințele consumului de energie.



172 / Caiet documentar 1

aprovizionării cu energie (producție, transport şi distribuție) a scăzut din 
cauza tranziției către energia din surse regenerabile în producția de energie 
electrică. Raportul a confirmat, de asemenea, că nu există un motiv unic 
pentru creşterea consumului de energie în UE față de 2014. Creşterea ar 
putea fi parțial rezultatul unei bune performanțe economice începând cu 
2014, datorată în parte prețurilor scăzute ale petrolului şi în parte, iernii cu 
temperaturi mai scăzute din 2015 şi 2016, iar combinația acestor elemente 
va varia în funcție de sectoare.

Pentru a discuta despre tendințele crescânde privind consumul de 
energie şi a identifica posibilele soluții pentru a readuce UE pe drumul cel 
bun spre îndeplinirea obiectivelor în materie de eficiență energetică pen-
tru 2020, reprezentanții statelor membre s-au reunit de două ori în toamna 
anului 2018 în cadrul unui grup operativ dedicat creat de Comisie. Rapor-
tul privind activitatea desfăşurată de grupul operativ21 a identificat câteva 
cauze suplimentare ale creşterii consumului de energie legate de contextul 
național. Printre acestea s-au numărat: (i) punerea în aplicare cu întârziere a 
politicilor în materie de eficiență energetică; (ii) o diferență între economiile 
de energie estimate şi economiile de energie efectiv realizate; (iii) acordarea 
unei atenții insuficiente impactului aspectelor comportamentale, cum ar fi 
efectul de revenire; (iv) lipsa finanțării pentru politicile în materie de efici-
ență energetică; şi (v) restricții legate de normele UE privind ajutoarele de 
stat.

O analiză mai detaliată din punct de vedere cantitativ a diferiților fac-
tori aflați la baza evoluțiilor consumului de energie este posibilă grație anali-
zei de descompunere realizate de JRC22 şi Odyssee-Mure23. Cu toate acestea, 
ambele analize acoperă numai datele până în 2016.

Principalul factor de reducere a consumului de energie primară a fost 
scăderea cererii finale de energie, ca urmare a îmbunătățirii intensității 
energetice finale (figura 3). 

Aceasta a contribuit la o scădere totală a energiei primare de 122 Mtep, 
echivalentul a 7 % din consumul în 2005. Îmbunătățirea eficienței transfor-
mării a reprezentat o scădere de 30 Mtep în perioada 2005-2016. Reducerea 
pierderilor din distribuție şi a consumului din sectorul de conversie a gene-
rat o reducere suplimentară de 9,5 Mtep a consumului de energie primară. 

21  Comisia Europeană (2019), Raport de lucru ��� op� cit�
22  Economidou, M. şi Romàn Collado, R. op� cit�
23  http://www.indicators.odyssee-mure.eu/decomposition.html.
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Ponderea în creştere a energiei din surse regenerabile în consumul brut final 
de energie, care a evoluat de la 9 % la 17 %24 la nivelul UE, a redus, de aseme-
nea, nivelurile consumului de energie primară. Cu toate acestea, creşterea 
utilizării energiei electrice a avut un efect de contrabalansare, astfel că, per 
ansamblu, efectul eficienței transformării de -30 Mtep (echivalentul unui 
declin de -2 % față de consumul de energie primară din 2005) a fost mai 
curând moderat.

Figura 3: Descompunerea evoluțiilor consumului de energie primară (Mtep) din UE-28 
din perioada 2005-2016 cu ajutorul metodei aditive LMDI („Logarithmic Mean Divisia 

Index”). Sursa: JRC

Scăderea consumului final de energie a fost determinată în principal de 
scăderile înregistrate în industrie (-15 % în 2017 față de 2005) şi în sectorul 

24  Date din 2016.
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rezidențial (-9 %). În schimb, consumul de energie a crescut în sectorul ser-
viciilor (+4 %) şi al transporturilor (+3 %) față de 2005.

Figura 4: Descompunerea evoluțiilor consumului final de energie (Mtep) din UE-28  
din perioada 2005-2016 cu ajutorul metodei aditive LMDI („Logarithmic Mean Divisia 

Index”). Sursa: JRC

Analiza JRC indică faptul că, la fel ca în cazul energiei primare, scăderea 
consumului final de energie din perioada 2005-2016 s-a datorat îmbunătă-
țirii intensității energetice finale (-171,4 Mtep), care a compensat creşterea 
consumului de energie cauzată de creşterea economică (+117,4 Mtep). Tran-
zițiile structurale către sectoare cu o mai mare eficiență energetică au reflec-
tat o scădere a consumului final de energie de 9,1 Mtep, în timp ce iernile 
cu temperaturi mai ridicate au dus la o scădere a consumului de energie cu 
13,1 Mtep. Aceasta a dus la o scădere a consumului final de energie în UE de 
la 1 174 la 1 098 Mtep în perioada 2005-2016 (a se vedea figura 4).

În perioada 2015-2016, în UE s-a înregistrat o creştere de +20,8 Mtep 
a consumului total final de energie. În această perioadă scurtă de timp, îm-
bunătățirile înregistrate în ceea ce priveşte intensitatea (-4,6 Mtep) nu au 
fost suficiente pentru a contrabalansa efectul creşterii economice (efectul 
activității: +20,9 Mtep) şi a temperaturilor mai scăzute (+4,5 Mtep).
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Analiza Odyssee-Mure prezintă tendințe similare pentru perioada 2005-
2016. Aceasta confirmă faptul că economiile de energie au jucat un rol major 
în compensarea creşterii consumului datorată efectului activității, stilului 
de viață şi demografiei în această perioadă. Cu toate acestea, semnificația 
diferiților factori şi magnitudinea acestora diferă din cauza diferențelor pri-
vind metodologiile şi datele utilizate ca intrări. Consumul redus de energie 
primară a fost determinat, în principal, de o scădere a consumului final de 
energie (-85 Mtep), însă rolul îmbunătățirii eficienței şi evoluțiile în ceea ce 
priveşte mixul energetic folosit pentru generarea energiei electrice a fost, 
de asemenea, destul de însemnat (-75 Mtep). În ceea ce priveşte consumul 
final de energie, efectul activității a condus la o creştere de 58 Mtep, în timp 
ce stilul de viață şi demografia au contribuit cu încă 32 Mtep şi, respectiv, 
25 Mtep. Aceste creşteri au fost compensate de economiile de energie mult 
mai mari din perioada 2005-2016 (-163 Mtep), în timp ce schimbările struc-
turale şi condițiile climatice au condus fiecare la o reducere suplimentară de 
11 Mtep.

4.1. Sectorul industrial
Consumul final de energie din sectorul industrial al UE a scăzut, în termeni 
absoluți, de la 332 Mtep în 2005 la 283 Mtep în 2017 (-15 %). Cu toate 
acestea, în unele țări, consumul de energie în sectorul industrial a crescut 
în această perioadă, şi anume în Ungaria (+25 %), Malta (+9 %), Letonia 
(+7 %), Austria (+7 %), Belgia, Germania şi Polonia (mai puțin de 5 % fieca-
re). Comparativ cu anul precedent, consumul final de energie din industria 
din UE a crescut cu 1,6 % în 2017, însă evoluțiile din statele membre au 
variat (11 state membre au înregistrat un declin). Printre țările cu cele mai 
mari creşteri s-au numărat Luxemburg, Polonia, Danemarca (aproximativ 
+4 %), Finlanda şi Belgia (+3 %). Volumul producției industriale a crescut 
cu 9 % între 2014 şi 2017 (o creştere anuală de 3,4 % în anul 2017), însă 
această creştere a activității s-a reflectat doar parțial în evoluția consumului 
de energie, care a crescut cu 2 % în aceeaşi perioadă. 

În ceea ce priveşte intensitatea energetică,25 aproape toate statele mem-
bre au reuşit să îşi îmbunătățească performanțele industriale în perioada 
2005- 2017, ceea ce a condus la o reducere generală a intensității energetice 
cu 22 % în UE. Numai Ungaria (+24 %), Grecia (+17 %) şi Letonia (+9 %) 

25  Consumul de energie în raport cu valoarea adăugată brută (VAB).
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au înregistrat creşteri ale consumului final de energie ca proporție din va-
loarea adăugată brută (VAB) în sectorul industrial. Pe de altă parte, Româ-
nia, Estonia, Bulgaria şi Irlanda au înregistrat cele mai mari îmbunătățiri 
(peste 50 %). Analizând evoluțiile anuale comparativ cu 2016, doar Grecia, 
Letonia, Ungaria şi Cipru au înregistrat o creştere a intensității energetice a 
industriei în 2017, în timp ce toate celelalte state membre şi-au îmbunătățit 
în continuare performanța.

4.2. Sectorul rezidențial
Consumul final de energie din sectorul rezidențial a scăzut cu 9 %, de la 
310 Mtep în 2005 la 284 Mtep în 2017. Cu toate acestea, consumul de ener-
gie a crescut cu 7 % între 2014 şi 2017 (cu o scădere de -0,5 % în 2017). 
Această creştere a fost, într-o oarecare măsură, rezultatul unei ierni cu tem-
peraturi mai scăzute, care a urmat iernii cu temperaturi foarte ridicate din 
2014, întrucât consumul de energie pentru încălzirea spațiului reprezintă 
aproximativ 2/3 din consumul de energie rezidențial. Consumul de energie 
termică corectat în funcție de variațiile climatice a fost relativ uniform din 
2010, ca urmare a unor reduceri din anii precedenți. În 2017, numărul de 
grade-zile pentru încălzire a fost doar puțin mai mare decât în 2016, iar con-
sumul de energie a scăzut de fapt cu 0,5 % față de anul precedent. Deşi răci-
rea spațiului reprezintă încă o proporție destul de limitată a consumului de 
energie, acesta a crescut rapid în unele țări, în timp ce numărul de grade-zile 
pentru răcire aproape s-a dublat în 2017 față de 201426.

Se pare că efectul bunăstării (reflectat, printre altele, prin numărul mai 
mare şi suprafața medie mai mare a locuințelor) şi modificările stilului de 
viață (de exemplu, gradul de penetrare tot mai mare a noilor aparate electro-
casnice mici) ar putea fi factori determinanți suplimentari ai creşterii recen-
te a consumului de energie. În cazul clădirilor publice, nivelul mai ridicat al 
confortului energetic a fost specificat ca fiind unul dintre factorii care con-
tribuie la tendința în creştere privind consumul de energie27.

Intensitatea sectorului rezidențial în ceea ce priveşte consumul de ener-
gie raportat la populație a scăzut în UE cu aproximativ 12 % în perioada 

26  Tsemekidi Tzeiranaki S., Bertoldi P et al. (2018), Energy consumption and energy effi-
ciency trends in the EU-28 for the period 2000-2016 (Consumul de energie şi tendințele în 
materie de eficiență energetică în UE-28 pentru perioada 2000-2016), Raport al Centrului 
Comun de Cercetare (JRC) în cadrul ştiinței în serviciul politicilor

27  Samuel Thomas (2018), cp. cit.
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2005-2017 (şi cu aproape 1 % în 2017 comparativ cu 2016). Cu toate aces-
tea, evoluțiile nu au fost uniforme în rândul statelor membre. În şapte țări, 
performanța a înregistrat un declin, cele mai mari creşteri privind intensita-
tea fiind înregistrate în Bulgaria (+20 %), Lituania (+14 %) şi Malta (+8 %). 
În schimb, Belgia (-26 %), Irlanda (-25 %) şi Regatul Unit (-23 %) au reuşit 
să îşi reducă cel mai mult intensitatea.

4.3. Sectorul serviciilor
Sectorul serviciilor a înregistrat cea mai mare creştere a consumului de ener-
gie din 2005 până în 2017 (+4 %). Această creştere a reflectat, într-o oare-
care măsură, creşterea importantă a nivelurilor de activitate - VAB-ul din 
sectorul serviciilor a crescut cu aproximativ 19 % între 2005 şi 2017. Relația 
dintre creşterea ratei de ocupare a forței de muncă şi consumul de energie 
în sectorul serviciilor este mai evidentă, consumul de energie crescând în 
perioada creşterii relativ puternice a gradului de ocupare a forței de muncă 
până în 2008 şi din nou după 2014. În plus, cu un procent estimat de 45 % 
din consumul de energie aferent sectorului serviciilor pentru încălzirea spa-
țiilor, temperaturile de iarnă au, de asemenea, un impact semnificativ de la 
an la an asupra consumului global.

Intensitatea energetică finală din sectorul serviciilor s-a îmbunătățit cu 
13 % în perioada 2005-2017. Cele mai mari îmbunătățiri s-au observat în 
Irlanda, Ungaria, Slovacia, Austria şi Suedia. Comparativ cu 2016, în 2017, 
intensitatea energetică a UE s-a îmbunătățit şi mai mult; consumul de ener-
gie a rămas stabil, în timp ce VAB aferentă sectorului a crescut cu aproxima-
tiv 2 %.

4.4. Sectorul transporturilor
Consumul final de energie din sectorul transporturilor din UE28 a crescut 
cu 2,5 %, de la 369 Mtep în 2005 la 378 Mtep în 2017. În 2017, consumul 
de energie din acest sector a crescut comparativ cu nivelurile din 2005 în 
19 state membre29. Consumul a crescut semnificativ (cu peste 40 % față de 

28  Acest lucru este valabil şi pentru transportul prin conducte, spre deosebire de abor-
darea adoptată în COM(2015) 574 final, întrucât obiectivele de eficiență energetică pentru 
2020 nu exclud transportul prin conducte.

29  Orice comparație între statele membre ar trebui efectuată cu precauție, întrucât con-
sumul final de energie se bazează pe combustibilii vânduți, nu pe combustibilii utilizați pe 
teritoriul unei țări.
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2005) în Polonia, România, Lituania şi Malta. În schimb, acesta a scăzut cu 
mai mult de 10 % în Grecia şi Italia.

Consumul final de energie din sectorul transporturilor din UE a crescut 
cu 2,5 % în perioada 2016-2017, toate statele membre, cu trei excepții, 30ra-
portând o creştere. Această creştere este o continuare a tendinței crescătoa-
re începute în 2014 - utilizarea energiei în sectorul transporturilor a crescut 
cu 7 % între 2014 şi 2017. Aproximativ 81 % din consumul final de energie 
din sectorul transporturilor se înregistrează în transportul rutier, iar produ-
sele petroliere (benzină şi motorină) sunt de departe cei mai mari purtători 
de energie utilizați în acest sector. Transportul aerian reprezintă o propor-
ție tot mai mare din consumul total de energie din transporturi, în creştere 
cu 14 % în aceeaşi perioadă. Printre țările care au înregistrat cea mai mare 
creştere de la an la an se numără Polonia (+16 %), Slovacia (+13 %), Croația, 
Malta şi România (+8 % fiecare).

Intensificarea activității în sectorul transporturilor şi prețurile scăzute 
ale petrolului din această perioadă au fost principalele motive care au deter-
minat creşterea consumului de energie. Activitatea din sectorul transportu-
lui de călători a crescut cu 8,3 % între 2012 şi 2016, după trei ani de declin. 
Creşterea cu 3,2 % din 2016 a reprezentat cea mai rapidă creştere din ultimii 
20 de ani. Activitatea de transport de marfă a crescut, de asemenea, după 
2012, respectiv cu 7,9 % până în 2016. În pofida acestei tendințe ascenden-
te, numărul de tone-kilometri asociat transporturilor tot este cu 2,4 % mai 
mic decât nivelul maxim din 2007. În plus, ambuteiajele, în special în oraşe-
le mari, au contribuit şi mai mult la creşterea cererii de energie în sectorul 
transporturilor.

Există o corelație puternică între creşterea economică şi cererea comer-
cială de transporturi rutiere de mărfuri, în timp ce relația dintre creşterea 
PIB şi transportul de călători este mai complicată şi este afectată de o mul-
titudine de factori. S-a raportat, de asemenea, că prețurile relativ scăzute 
ale combustibililor au exercitat presiuni tot mai accentuate asupra cererii de 
combustibil în transporturi, iar mediul macroeconomic în schimbare a in-
fluențat raportul dintre prețurile combustibililor şi cererea de transporturi 
în UE începând cu anul 2000. În ceea ce priveşte transferul modal la nivelul 
UE, modificările proporției diferitelor moduri de transport de călători folo-
site nu au avut un impact major asupra consumului de energie în ultimii ani. 

30  Belgia, Italia şi Slovenia.
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Cu toate acestea, creşterea continuă înregistrată în sectorul transportului 
aerian exercită o anumită presiune în sens ascendent. În ceea ce priveşte 
transportul de mărfuri, proporția transportului modal a rămas în general 
constantă de-a lungul timpului. 

Eficiența segmentului autovehiculelor uşoare s-a îmbunătățit de-a lun-
gul timpului, iar numărul tot mai mare de noi înmatriculări a contribuit la 
îmbunătățirea consumului de combustibil al întregii flote. Cu toate acestea, 
în ultimii ani s-a înregistrat o creştere deosebit de mare a numărului de în-
matriculări pe segmentul vehiculelor utilitare sport (SUV - sports utility vehi-
cle). În comparație cu alte tipuri de autoturisme, SUV-urile au caracteristici 
precum zone frontale mari şi coeficienți de tracțiune puternici, care au un 
impact negativ asupra consumului de combustibil. Potrivit JATO31, în Euro-
pa, SUV-urile au reprezentat 26 % din totalul vânzărilor de autoturisme în 
2016, în creştere de la 8 % în 2007. În plus, în conformitate cu LMC32, este 
de aşteptat ca această puternică tendință ascendentă să continue, SUV-urile 
atingând 34 % din vânzările de autoturisme din Europa în 2020.

5. Situația actuală / stadiul transpunerii DEE
În strânsă cooperare cu statele membre, Comisia continuă să monitorizeze 
transpunerea şi punerea în aplicare a DEE. 

Pe parcursul anului 2018, Comisia a continuat dialogul structurat (soli-
citările de informații în cadrul dialogului „EU Pilot”) inițiat cu statele mem-
bre în anul precedent, pentru a se asigura o reflectare corectă în legislația şi 
politica națională a tuturor obligațiilor şi cerințelor prevăzute prin DEE. În 
urma evaluării răspunsurilor primite în cadrul dialogului „EU Pilot”, Comisia 
a trimis scrisori de punere în întârziere tuturor statelor membre, pentru a so-
licita clarificări suplimentare cu privire la problemele rămase nesoluționate.

În ceea ce priveşte obligația de a transmite rapoarte Comisiei, au fost 
prezentate toate planurile naționale de acțiune pentru eficiență energetică al 
căror termen de finalizare era la sfârşitul lunii aprilie 2017, deşi unele dintre 
acestea cu întârzieri semnificative. În total, 10 state membre au inclus actu-
alizări ale obiectivelor sau ale previziunilor lor pentru 2020 în PNAEE-urile 
lor din 2017. Aceste obiective revizuite au indicat o creştere a decalajului 

31  Munoz, F., (2018), The global domination of SUVs continues in 2017 (Dominația globală 
a SUV-urilor continuă în 2017)� 

32  LMC (2018), Automotive sales, production, powertrain forecasting (Prognoză privind 
vânzările de automobile, producția și grupurile motopropulsoare)� 
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dintre contribuțiile agregate preconizate şi obiectivul UE. PNAEE conțin in-
formații detaliate privind politicile şi măsurile de eficiență energetică plani-
ficate de statele membre pentru următoarea perioadă de trei ani în vederea 
atingerii obiectivelor naționale în materie de eficiență energetică. În rapor-
tul JRC a fost furnizată o imagine de ansamblu şi o evaluare a noilor măsuri 
şi a utilizării diferitelor instrumente (de reglementare, financiare, fiscale, 
scheme de obligații în ceea ce priveşte eficiența energetică)33. În acest raport 
se analizează, de asemenea, punerea în aplicare a măsurilor privind eficiența 
energetică din diferite sectoare (rezidențial, industrial, transporturi, agricol 
şi public) şi se evaluează economiile de energie generate de principalele ini-
țiative şi programe politice.

În conformitate cu articolul 24 din DEE, rapoartele anuale ale tuturor 
statelor membre pentru 2018 au fost prezentate în cursul anului 2018. Cu 
toate acestea, calendarul depunerilor, precum şi calitatea şi caracterul com-
plet al informațiilor furnizate ar putea fi îmbunătățite în continuare. JRC a 
analizat aceste rapoarte anuale în 201834.

5.1. Progresele înregistrate în conformitate cu articolul 7 (obligația 
privind economiile de energie)
În conformitate cu articolul 7, statele membre au raportat economiile rea-
lizate în perioada 2014-2016; la nivelul UE, acestea au însumat, cumulat, 
54 547 ktep. Aceasta reprezintă aproximativ 24 % din suma tuturor eco-
nomiilor de energie cumulate necesare până la sfârşitul anului 2020 şi cu 
aproximativ 10 % mai mult decât valoarea estimată a economiilor pentru 
perioada 2014-2016, presupunând o realizare liniară a economiilor nece-
sare. Deşi suma economiilor de energie la nivelul UE indică economii mai 
mari pentru anul 2016, progresele prevăzute la articolul 7 ar trebui luate în 
considerare la nivel național: fiecare stat membru trebuie să îndeplinească 
cerințele privind economiile de energie până la sfârşitul anului 2020.

Analiza arată că mai multe state membre rămân în urmă în ceea ce pri-
veşte economiile realizate până în 2016, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica 

33  Economidou, M., Labanca, N. (et al.) (2019), Assessment of the Second National Energy 
Efficiency Action Plans under the Energy Efficiency Directive (Evaluarea celui de al doilea plan 
național de acțiune pentru eficiență energetică în temeiul Directivei privind eficiența energe-
tică), Raport al Centrului Comun de Cercetare (JRC) privind ştiința în beneficiul politicilor.

34  Tsemekidi-Tzeiranaki, S., Labanca, N. (et al.) (2019), Analysis of the annual reports 
2018 under the Energy Efficiency Directive (Analiza rapoartelor anuale pe 2018 în temeiul Direc-
tivei privind eficiența energetică), Rapoartele tehnice ale JRC.
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Cehă, Grecia, Letonia, Luxemburg şi Portugalia realizând mai puțin de 60 % 
din economiile necesare pentru anul 2016. Franța, Ungaria, Italia, Lituania 
şi Spania au depăşit pragul de 80 %, dar încă sunt sub nivelul necesar pentru 
anul 2016. Pe de altă parte, Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, 
Germania, Irlanda, Malta, Țările de Jos, Polonia, România, Slovacia, Slove-
nia, Suedia şi Regatul Unit sunt pe drumul cel bun sau au realizat economii 
de energie mai mari decât cele necesare pentru perioada 2014-2016.

În ultimul lor raport anual, nouă țări35 au comunicat că au introdus noi 
măsuri în materie de politică. În plus, unele țări şi-au actualizat estimările 
privind economiile preconizate/realizate pentru 2014 şi 2015 din măsurile 
în materie de politică comunicate anterior.

Cele mai multe economii de energie (aproximativ o treime) au fost rea-
lizate prin scheme de obligații în ceea ce priveşte eficiența energetică, 23 % 
datorate taxelor pe produse energetice sau pe emisiile de CO2 şi 18 % dato-
rate schemelor de finanțare sau măsurilor fiscale. Doar o proporție redusă 
a economiilor de energie a fost realizată datorită schemelor de etichetare şi 
fondurilor naționale.

Figura 5. Distribuția economiilor de energie cumulate în perioada 2014-2016 pentru fie-
care tip de măsură în materie de politică. Sursa: Calcule proprii bazate pe rapoartele anuale 

naționale pentru 2018

35  Bulgaria, Cipru, Estonia, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Portugalia şi Spania.
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Mai mult de două treimi din economiile realizate (68 %) s-au datorat 
măsurilor transversale care vizează diferite sectoare, inclusiv sectorul clă-
dirilor. Restul economiilor de energie au fost realizate datorită măsurilor 
destinate gospodăriilor (12 %) şi transporturilor (9 %), urmate de industrie 
(6 %) şi de sectorul serviciilor (2 %). Pentru 3 % din economiile raportate, 
nu a fost clar despre ce sector este vorba.

5.2. Progresele prevăzute la articolul 5 (rolul exemplar al clădirilor 
utilizate de organismele publice)
La prezentarea rapoartelor lor anuale pe anul 2018, şapte state membre nu 
au furnizat actualizarea solicitată privind articolul 5, în timp ce treisprezece 
state membre nu au respectat această obligație de raportare în anul prece-
dent. Printre acestea, Suedia, Finlanda, Belgia, Grecia, România şi Malta nu 
au notificat Comisia cu privire la realizările lor din ultimii doi ani.

Dintre statele membre care au ales abordarea implicită,36 şase şi-au atins 
obiectivele anuale în ceea ce priveşte suprafața renovată. Acestea sunt: Esto-
nia, Spania, Italia, Lituania, Letonia, Luxemburg şi Slovenia. Dintre statele 
membre care au pus în aplicare abordarea alternativă, şase state membre 
şi-au atins obiectivele anuale privind economiile de energie. Acestea sunt 
Republica Cehă, Franța, Croația, Irlanda, Țările de Jos şi Polonia. În acelaşi 
timp, şapte țări au furnizat date relevante care indică faptul că şi-au înde-
plinit obiectivele cumulate în conformitate cu articolul 5 pentru perioada 
2014-2017. Acestea sunt Cipru, Germania, Irlanda, Croația, Finlanda, Polo-
nia şi Regatul Unit.

Concluzie
Datele din 2017 arată o creştere continuă a consumului de energie față 
de 2014. Creşterile înregistrate în ultimii trei ani până în 2017 au plasat 
consumul de energie puțin deasupra traiectoriei liniare pentru obiectivele 
pentru 2020. Deşi iernile din 2015 şi 2016 au prezentat temperaturi mai 
scăzute decât cele din 2014, ceea ce a dus la o creştere a cererii de încălzire a 

36  Articolul 5 prevede obligația statelor membre de a renova în fiecare an 3 % din supra-
fața totală a clădirilor încălzite şi/sau răcite cu o suprafață mai mare de 250 m2, deținute şi 
ocupate de administrația centrală, care nu îndeplinesc cerințele energetice minime pentru 
performanța energetică minimă necesară (abordarea implicită) sau de a lua alte măsuri efi-
ciente din punctul de vedere al costurilor pentru a obține economii echivalente de energie 
(abordare alternativă). 
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spațiilor, este clar că efectele meteorologice nu sunt unicul factor determi-
nant al recentelor creşteri. Creşterea economică, creşterea nivelului de bu-
năstare şi modul de viață au determinat, de asemenea, creşterea cererii de 
energie. 
Deşi măsurile în materie de eficiență energetică au compensat în mare mă-
sură aceste efecte în trecut, din cauza întârzierilor în punerea în aplicare a 
unor politici şi a nivelului mai scăzut de eforturi noi, economiile realizate nu 
au fost suficiente pentru a reduce consumul de energie.

Cele două metode diferite de analiză de descompunere prezentate în pre-
zentul raport confirmă faptul că eficiența energetică a reprezentat un factor 
determinant al îmbunătățirii intensităților energetice în toate sectoarele. 
Până de curând, acestea erau suficiente pentru a neutraliza creşterile bruşte 
ale cererii de energie determinate de activitatea economică, de standardele 
de încălzire şi de răcire mai înalte, precum şi de modificările comportamen-
tului şi stilului de viață. Cu toate acestea, mai recent, volumul economiilor 
realizate pare să se fi diminuat, în timp ce efectele pozitive ale activității au 
crescut.

În acest context, a devenit clar că este necesar să se intensifice eforturile 
nu numai pentru atingerea obiectivelor pentru 2020, ci şi pentru a pune 
bazele adecvate pentru deceniul următor, când va fi necesar un nivel de 
ambiție şi mai ridicat. Eforturile suplimentare de îmbunătățire a eficienței 
energetice ar avea, de asemenea, avantaje complementare, cum ar fi facturi 
mai mici la energie, o stare de sănătate mai bună (prin îmbunătățirea calită-
ții aerului), un confort sporit şi reducerea sărăciei energetice.

Grupul operativ creat de Comisia Europeană a convenit că este nece-
sar să se abordeze deficitul privind atingerea obiectivelor UE pentru 2020. 
În acest context, a fost identificat un set de soluții care trebuie aplicate. În 
primul rând, este necesar să se asigure punerea în aplicare integrală a le-
gislației existente, întrucât au existat întârzieri în transpunerea şi punerea 
în aplicare a Directivei privind eficiența energetică şi a Directivei privind 
performanța energetică a clădirilor (DPEC). Aceasta include îndeplinirea in-
tegrală a obligației privind economiile de energie în conformitate cu artico-
lul 7 şi îndeplinirea cerinței de a efectua inspecții regulate în conformitate 
cu articolele 14 şi 15 din DPEC. În plus, este important să se valorifice pe 
deplin oportunitățile de finanțare rămase în cadrul fondurilor structurale şi 
de investiții europene şi să se pună în aplicare măsuri suplimentare la nivel 
național. 
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Comisia Europeană a intensificat schimbul de informații şi de cele mai 
bune practici şi a inițiat procesul de consolidare a supravegherii pieței state-
lor membre în ceea ce priveşte cerințele privind eficiența produselor. Scopul 
acestei acțiuni este, de asemenea, de a ajuta statele membre să îşi consoli-
deze capacitățile de promovare a renovării clădirilor în sectorul public, in-
clusiv prin contractarea serviciilor energetice. Mai multe măsuri adoptate 
recent sau în curs de adoptare ar trebui să genereze economii suplimentare 
de energie într-o perspectivă pe termen puțin mai lung după 2020. Acestea 
includ obiectivele climatice naționale cu caracter juridic obligatoriu pentru 
perioada 2021-2030 pentru sectoare precum transporturile şi clădirile care 
nu sunt acoperite de sistemul UE de comercializare a certificatelor de emi-
sii, standardele mai stricte privind emisiile de CO2 convenite recent pentru 
autovehiculele utilitare uşoare după 2020, împreună cu un sistem de moni-
torizare îmbunătățit, standardele privind emisiile de CO2 pentru noile cami-
oane, pachetul legislativ privind noile standarde de performanță energetică 
şi de etichetare a produselor, precum şi articolul 7 consolidat din DEE revi-
zuită. Faptul că DPEC revizuită încorporează mai bine dimensiunea digitală 
va facilita utilizarea tehnologiei informației şi comunicațiilor (TIC), precum 
şi a tehnologiilor inteligente, care ar trebui să joace un rol important în creş-
terea performanței energetice a clădirilor şi reducerea consumului de ener-
gie în clădiri în următorii ani. Îmbunătățirea mecanismelor de coordonare şi 
corecție în temeiul Regulamentului privind guvernanța uniunii energetice 
37 ar trebui, de asemenea, să contribuie la repunerea UE pe drumul cel bun 
în cazul unor ambiții şi al unor progrese insuficiente în perioada post-2020.

Comisia va continua să monitorizeze progresele înregistrate de statele 
membre în direcția atingerii obiectivelor lor naționale indicative în materie 
de eficiență energetică pentru 2020, precum şi în direcția punerii în aplicare 
a DEE. Apoi, în vara anului 2019, moment în care datele preliminare pentru 
anul 2018 vor fi disponibile pentru evaluare, va prezenta grupului operativ 
un raport privind progresele înregistrate.

De asemenea, Comisia invită Parlamentul European şi Consiliul să îşi 
exprime opiniile cu privire la prezenta evaluare.

37  COM(2016) 759 final.
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Tabelul 1: Prezentare generală a indicatorilor
* Simbolul „+” se utilizează în cazul în care statele membre şi-au redus consumul de 

energie primară şi consumul final de energie în perioada 2005-2017 într-un ritm mai rapid 
decât ritmul de scădere care ar fi necesar, în perioada 2005-2020, pentru a atinge obiec-
tivele pentru 2020 privind consumul de energie primară şi consumul final de energie. În 
celelalte cazuri, se utilizează simbolul „-”. CEF reprezintă consumul final de energie, PEC 
reprezintă consumul de energie primară.
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Tabelul 2: Prezentare generală a indicatorilor
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 2016 Progrese realizate către atingerea obiectivelor
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Austria 389 1 026 1 908 5 200 37 % 1 114 171 %

Belgia 226 779 1 640 6 911 24 % 1 481 111 %

Bulgaria 50 99 178 1 942 9 % 416 43 %

Croația 15 N/A 62 1 296 5 % 278 22 %

Cipru 2 6 14 242 6 % 52 28 %

Republica 
Cehă

150 310 521 4 882 11 % 1 046 50 %

Danemarca 256 699 1 346 3 841 35 % 823 163 %

Estonia 77 184 284 610 47 % 131 217 %

Finlanda 562 N/A 4 775 4 213* 113 % 903 529 %

Franța 943 2 887 6 489 31 384 21 % 6 725 96 %

Germania 2 637 4 085 9 943 41 989 24 % 8 998 111 %

Grecia 40 174 394 3 333 12 % 714 55 %

Ungaria 72 292 641 3 680 17 % 788 81 %

Irlanda 116 330 609 2 164 28 % 464 131 %

Italia N/A 1 993 4 638 25 502 18 % 5 465 85 %

Letonia 15 32 58 851 7 % 182 32 %

Lituania 23 86 188 1 004 19 % 215 87 %

Luxemburg N/A 14 24 515 5 % 110 22 %

Malta N/A 8 16 67 24 % 14 112 %

Țările de Jos 586 3 416 5 211 11 512 45 % 2 467 211 %

Polonia N/A N/A 3 268 14 818 22 % 3 175 103 %

Portugalia 29 94 206 2 532 8 % 543 38 %

România N/A 667 1 368 5 817 24 % 1 247 110 %

Slovacia 56 241 497 2 284** 22 % 489 102 %

Slovenia 37 180 285 945 30 % 203 141 %

Spania 514 1 536 3 180 15 979 20 % 3 424 93 %
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 2016 Progrese realizate către atingerea obiectivelor
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Suedia N/A 1 505 3 021 9 114 33 % 1 953 155 %

Regatul Unit N/A 2 984 6 208 27 859 22 % 5 970 104 %

Total 6 794 24 633 54 547 230 486 24 % 49 390 110 %

Tabelul 3: Prezentare generală a economiilor de energie raportate pentru anul 2016 în 
conformitate cu articolul 7 (ktep)

Sursa: Informații raportate de statele membre și completate de calculele și aproximările Comi-
siei, după caz. 



Deciziile privind Energia în Parlamentul European

Doru Frânțescu

Politică Energetică
Dezbaterea pe politica energetică adesea înglobează o pluralitate de intere-
se, din moment ce deciziile energetice au implicații economice, de mediu şi 
geopolitice. În timp ce grupurile pentru protecția mediului susțin o mişcare 
către reducerea uzului de surse poluante de energie, alte forțe politice sunt 
mai interesate de securitatea energetică. Discuțiile capătă un alt nivel de 
complexitate din pricina diferitelor interese geopolitice şi preferințe ener-
getice al statelor membre UE. Având o economie în creştere ce trebuie să 
prindă din urmă celelalte state UE, România tinde să se concentreze mai 
mult pe securitatea aprovizionării cu energie (oferta abundentă de energie 
ieftină este necesară pentru creştere economică) şi prioritizează dezvoltarea 
infrastructurii pan-europene de gaz pe care ar putea să o exploateze. Pe de 
altă parte, România este de asemenea îngrijorată de predominanța surselor 
oligopolistice de energie şi tinde să se opună proiectelor ce ar consolida po-
ziția superputerilor energetice precum Rusia. 

Interconectarea electrică
O piață complet integrată de electricitate este una din cerințele pentru 
construirea unei Uniuni Energetice Europene, deoarece ar micşora izolarea 
rețelelor electrice din statele membre individuale. Însă ținta de 10% inter-
conectivitate electrică între statele membre, asumată în 2002 nu a fost atin-
să în toate țările: problema “insulelor de energie” şi sprijinul slab atât din 
partea anumitor forțe politice şi anumitor guverne naționale au încetinit 
procesul de a atinge acele ținte. România face parte dintre țările cu cele mai 
mari dificultăți în domeniu însă, conform Raportului pe 2017 al Comisiei, 
România ar trebui să poată să îşi atingă obiectivul până la deadline. Celelalte 
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țări ce au un grad mai mare de izolare sunt Spania, Portugalia, Italia, Marea 
Britanie şi Polonia.

Balanța opiniilor la nivel UE
În timp ce finanțarea adițională ar ajuta țările ce au rămas în urmă, doar 
o mică parte din din membrii Parlamentului European şi ai Consiliului UE 
sunt dispuşi să sprijine stimulente financiare adiționale pentru a mări inter-
conectarea statelor membre UE. Opoziția se datorează faptului că anumite 
forțe din țările cu niveluri de interconectare electrică mai mare nu au în mod 
necesar un interes în promovarea investițiilor în această privință şi ar prefe-
ra mai degrabă alocarea investițiilor în alte direcții (spre exemplu în direcția 
tranziției către energie curată)

Susținătorii cererii de a aloca mai multe fonduri pentru atingerea țintei 
de 10% de interconectare electrică pot găsi aliați între membrii social de-
mocrați şi grupului de dreapta naționalist ENF. Însă eurodeputații din alte 
grupuri nu sunt oferă atât de mult sprijin (din diferite motive). Atât partide-
le orientate către piața liberă - ALDE şi PPE, cât şi Grupul Verzilor/Alianța 
Liberă Europeană, GUE/NGL şi Mişcarea 5 Stele de pe stânga tind să fie de 
partea opoziției.
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Analiza comportamentului la vot a relevat faptul că anumiți eurodepu-
tați au votat pe linii naționale, deşi imaginea per total este puțin nuanțată. 
În cazul României, eurodeputații au urmat în mare liniile grupurilor politice, 
PSD votând în favoarea sprijinului adițional, pe când majoritatea membrilor 
PPE au votat contra (cu excepția notabilă a lui Mureşan şi Marinescu). În 
schimb, eurodeputații spanioli şi portughezi (Peninsula Iberică este încă o 
regiune periferică în ceea ce priveşte interconectarea electrică) tind să spri-
jine mai mult investițiile şi tind să voteze împotriva grupurilor lor politice 
când este necesar.

Sprijin pentru biocombustibili
Pe când anumite forțe politice susțin producția de energie din biomasă ca 
o alternativă viabilă pentru sursele de energie tradiționale (spre ex. com-
bustibili fosili), biocombustibilii sunt de asemenea criticați pentru abaterea 
producției agricole de la aprovizionarea cu alimente şi pentru promovarea 
deforestării.

În timp ce dezbaterea adesea capătă conotații ideologice, clivajele nați-
onale sunt de asemenea observate, deoarece producția de biocombustibili 
este distribuită inegal pe continentul european. Chiar dacă producția româ-
nească de biocombustibili este la un nivel mai jos comparativ cu celelalte țări 
UE, există un potențial puternic de a mări producția în țară. 

Balanța de viziuni la nivel UE
Propunerile de a înceta producția şi uzul de biocombustibili sunt sprijinite 
doar de o minoritate a membrilor Parlamentului European şi a Consiliului 
UE. Însă nivelul sprijinului pentru limitări mai aspre privind uzul biomasei 
pentru energie este preconizat să crească din moment ce forțele periferice 
ce susțin aceste propuneri (Verzii, extrema stângă şi majoritatea naționa-
liştilor de dreapta) probabil vor creşte în putere şi număr după alegerile UE 
din 2019.

Cei ce vor ca autoritățile de reglementare să susțină utilizarea biocom-
bustibililor pot conta pe sprijinul grupurilor orientate către piața liberă PPE 
şi ALDE. Opoziția cea mai puternică este manifestată de grupurile ce tind 
spre stânga, Verzii/Alianța Liberă Europeană, Stânga Unită Europeană/
Stânga Verde Nordică şi Mişcarea 5 Stele din Italia. Socialiştii şi Democrații 
de asemenea manifestă interes pentru sprijinirea anumitor timpuri de bio-
combustibili, dar manifestă şi îngrijorare față de cele ce contribuie la defo-
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restare. În schimb, naționaliştii de dreapta au de asemenea viziuni nuanțate 
pe temă: aceste forțe politice nu sunt susținători publici ai biocombustibili-
lor, dar tind să fie puțin îngrijorate de impactul asupra mediului al biocom-
bustibililor (de ex. deforestarea).

Analiza noastră asupra comportamentului de vot arată că majoritatea 
eurodeputaților tind să urmeze linia grupurilor lor politice în aceste su-
biecte, deşi există excepții notabile, românii fiind între acestea. În timp ce 
membrii PPE din România se aliniază cu grupul politic, care în mare susține 
biocombustibilii, anumiți membri S&D din România sunt dispuşi să pără-
sească poziția grupului S&D, când este necesar, şi să susțină în continuare 
uzul biocombustibililor. În afară de România, membrii bulgari şi polonezi 
de asemenea arată o susținere mai puternică pentru biocombustibili decât 
grupul lor politic. La polul opus, membrii olandezi şi belgieni par a fi mai pu-
țin dispuşi spre susținerea stimulentelor pentru biocombustibili decât alte 
delegații naționale din aceleaşi grupuri.

Construcția Nord Stream II
Dezbaterea privind dublarea capacității gazoductului Nord Stream s-a con-
centrat pe implicațiile geopolitice ale proiectului mai degrabă decât pe im-
pactul economic şi asupra mediului. Proiectul ar permite gazului rusesc 
să ocolească țările cu care Rusia are relații mai puțin prietenoase (precum 
Ucraina sau Polonia) şi să exporte gaz direct către Germania şi Europa de 
Vest. 

Proiectul este susținut de țări precum Germania, Austria şi Olanda, ale 
căror economii ar beneficia de pe urma unei aprovizionări mai mari cu gaz 
natural. Proiectul de asemenea ar reduce impactul disruptiv al conflictului 
dintre Rusia şi Ucraina asupra aprovizionării cu gaz a Europei de Vest.

Balanța de viziuni la nivelul UE
În timp ce Consiliul tinde să fie mai divizat (bazându-se pe diferite priorități 
naționale), există o majoritate mai mare în Parlamentul European împotriva 
proiectului. Balanța de putere din Parlamentul European nu s-a schimbat 
substanțial după alegeri, deşi avansurile forțelor naționaliste de dreapta ce 
tind să fie mai prietenoase către Rusia vor ridica nivelul de suport pentru 
proiect.

Oponenții proiectului pot să numere printre aliații lor majoritatea gru-
purilor politice din Parlamentul European: atât grupurile orientate către 
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piața liberă (ALDE, PPE, ECR) cât şi grupurile ce tind spre stânga (S&D şi 
Verzii/Alianța Liberă Europeană), Nord Stream II fiind sprijinit în mare de 
grupuri politice ce tind să fie mai prietenoase către Rusia (Europa Națiunilor 
şi a Libertății şi Stânga Unită Europeană/Stânga Verde Nordică), pe când 
Mişcarea 5 Stele din Italia şi euroscepticii britanici tind să fie mai neutri.

În mod diferit față de alte probleme, Nord Stream II tinde să genere-
ze clivaje în anumite grupuri politice, eurodeputații din diferite țări nefi-
ind în mod obligatoriu de acord cu colegii de grup european. Spre exemplu, 
membrii din Germania, Austria şi (într-o mai mică măsură) din Olanda tind 
să aibă o viziune mai favorabilă către Nord Stream II. Din motive diferite, 
membrii greci şi bulgari sunt de asemenea susținători, probabil datorită re-
lațiilor politice şi culturale strânse cu Rusia. În mod nesurprinzător, euro-
deputații români tind să voteze în mod coeziv împotriva Nord Stream II, 
indiferent de afiliere politică. 

Acest raport este un prim pas către înțelegerea (noului) peisaj politic 
European şi cum românii îşi pot apăra interesul când interacționează cu pro-
cesul de luare a deciziilor UE în ciclul politic 2019-2024. Pentru a-ți apăra in-
teresele, o strategie înțeleaptă de construire a coalițiilor este necesară, astfel 
este fundamental să ştii pe cine te poți baza ca aliat. Dată fiind gama largă 
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de subiecte adresate de către UE şi complexitatea lor, potențialii aliați ai ro-
mânilor se schimbă de la un subiect la altul. Din acest motiv, am cartografiat 
pozițiile forțelor politice pan-europene în funcție de subiect. Acest raport 
de asemenea subliniază şi că în anumite zone românii mai întâi trebuie să 
îşi definească interesele înainte să le poată apăra în mod coordonat la nivel 
european.

Compoziția politică în schimbare a Parlamentului European după alege-
rile 2019 va afecta nivelul de sprijin pentru politici cheie. În special, pierde-
rile suferite de grupurile de stânga (per total) vor duce la o scădere în nivelu 
lde sprijin pentru politici fiscale şi sociale progresive, ce probabil va duce la 
încetinirea propunerilor curente pentru o mai puternică armonizare UE a 
sistemelor fiscale şi de securitate socială. Dintr-o perspectivă diferită, pier-
derile grupurilor de stânga de asemenea va uşura munca forțelor ce promo-
vează o digitizare şi o automatizare mai rapidă a economiei UE în a căpăta 
sprijin pentru propunerile lor, deşi acest trend va fi nuanțat de creşterea 
forțelor naționaliste dreapta, ce împărtăşesc anumite preocupări privind 
impactul social şi efectele secundare ale revoluției tehnologice. În alte su-
biecte, precum dimensiunea bugetului UE şi bugetul agricol în special, sau 
geopolitica energiei, diferențele dintre țări sunt mai vizibile, adică balanța 
de putere are şanse mai mici să se schimbe substanțial după alegeri deoarece 
în aceste cazuri apartenența politică a eurodeputaților contează mai puțin 
(în timp ce naționalitatea contează mai mult).

Per total, această cartografiere (precum şi studiile anterioare) subliniază 
faptul că eurodeputații mai probabil vor vota (şi lua poziție) în funcție de 
linii ideologice (grup politic) decât de cele naționale, adică social-democrații 
români mai probabil vor vota ca social-democrații din țări precum Germania, 
Franța, etc, decât ca eurodeputații români PPE. Grupurile politice europene 
tind să aibă o coeziune puternică, în special creştin-democrații, social-de-
mocrații, verzii şi liberalii&democrații. Comportamentul membrilor români 
tind să urmeze aceste tendințe generale, ceea face dificilă, în anumite cazuri, 
definirea clară a unei anume direcții ca fiind “interes național”. Eurodeputa-
ții români, însă, în mod ocazional, acționează contrar grupurilor lor politice 
când votează subiecte ce afectează puternic țara lor de origine.

În mod concret, membrii români mai probabil vor vota în acelaşi fel 
(indiferent de afiliere politică) pe subiecte precum bugetul PAC sau Nord 
Stream II: toți (sau aproape toți) eurodeputații români susțin un buget agri-
col UE mai mare sau doresc să blocheze proiectul Nord Stream II. Însă când 
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vine vorba de reglementări specifice ale pieței interne, observăm divergențe 
în viziunile eurodeputaților români pe subiecte privind digitizarea, automa-
tizarea, sau politicile fiscale şi sociale. Partidele româneşti tind să urmeze li-
niile grupurilor politice europene pe aceste subiecte. Spre exemplu, membrii 
social democrați români sprijină reforma propusă a coordonării sistemelor 
de securitate socială ale statelor membre, pe când național-liberalii (PNL) se 
opun. Pe de altă parte, membrii PNL au sprijinit o propunere de consolidare 
a comerțului online, pe când PSD s-a opus.



PERSPECTIVA ROMÂNEASCĂ

Reuşitele diplomației energetice în Uniunea Europeană. 
Agenda energetică a Preşedinției române a Consiliului UE: 
dezacorduri, negocieri, consens

Anca Sinea, George Jiglău

Energia a fost unul dintre domeniile care a ținut capul de afiş al Preşedinției 
rotative a Consiliului UE deținută de România în prima jumătate a lui 2019 
şi a dat României posibilitatea să îşi utilizeze resursele diplomatice pentru 
a genera consens politic la nivel european, cât şi să facă dovada că are obiec-
tive concrete în materie de energie şi că este capabilă să şi le urmărească. 
Raportul preşedinției Consiliului aminteşte trei astfel de obiective atinse cu 
implicații diplomatice ample: directiva gazului, progresul în domeniul inter-
conectivității pieței de energie prin mecanismul Connecting Europe Facility şi 
continuarea relațiilor diplomatice în formatul parteneriatului estic inclusiv 
în sectorul energetic. 

Înainte de a detalia dosarul „directiva gazelor”, merită subliniat rolul pe 
care România l-a jucat în finalizarea sau impulsionarea unor dosare esenți-
ale pentru uniunea energetică. Chiar în finalul preşedinției, Consiliul a pus 
bazele viitoarelor politici menite să asigure tranziția energetică spre un sis-
tem „accesibil din punct de vedere financiar, sigur, competitiv, securizat şi 
durabil”. Aceste principii au rolul de a sta la baza legislației pe care Comisia 
urmează să o elaboreze. De asemenea, sub preşedinția română s-a finalizat 
revizuirea cadrului de politică energetică menit să asigure implementarea an-
gajamentelor asumate prin Acordul de la Paris,. Între altele, au fost promo-
vate un regulament şi o directivă privind energia electrică, care urmăresc să 
îmbunătățească interconectarea, flexibilitatea şi orientarea către consumator 
ale pieței energiei electrice a UE. De asemenea, a fost adoptat Regulamentul 
privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice, menit să asi-
gure cadrul pentru alimentarea cu energie electrică în situații de criză. Nu în 
ultimul rând, a avut loc o redefinire a prerogativelor Agenției pentru Coope-
rarea Autorităților de Reglementare în Domeniul Energiei Electrice (ACER).
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Cum a ajuns directiva gazului pe agenda României?
Elementul care a atras cea mai mare atenție din partea mass media şi cu cea 
mai mare greutate politică, aflată la confluența intereselor concrete ale celor 
mai importante State Membre în materie de energie, aşa-numita „directivă 
a gazului”, modificată printr-un acord politic în 15 aprilie 2019 şi intrată în 
vigoare în iulie 2019 prevede extinderea condițiilor pieței interne către con-
ducte care provin din state terțe. Este vorba de un subiect controversat, care 
care a apărut pe masa negocierilor în noiembrie 2017, ca urmare a constitu-
irii unui format de contestare a conductei în regiunea noastră în primăvara 
anului 2016 printr-o scrisoare comună a mai multor state din zonă către Co-
misia Europeană prin, care au subliniat riscurile geopolitice posibile derivate 
din construcția conductei1. 

Inițiativa Comisiei Europene propune extinderea regulilor pieței interne 
către conductele de gaz de import. Directiva nu a întrunit majoritatea cali-
ficată necesară în consiliu în timpul preşedințiilor austriacă şi bulgară, de 
altfel nesemnatare ale scrisorii şi în general considerate mai deschise față de 
urmărirea unor relații amicale cu Rusia, dar, după cum vom detalia mai jos, 
pe timpul mandatului României s-a produs o reconfigurare politică pe baza 
unui compromis între Germania şi Franța, prin care s-a convenit că directiva 
se va aplica doar în spațiul Statelor Membre unde este localizat primul punct 
de interconectare, practic secțiunii germane a NS2 şi nu şi celei ruseşti. Ast-
fel, prevederi privind separarea activităților energetice (unbundling), accesul 
părților terțe şi reglementarea şi transparența tarifelor se vor aplica doar la 
partea germană a conductei. 

Tema extinderii prevederilor directivei, care reglementează piața comu-
nă de gaz a UE, a fost preluată de către România pe agenda preşedinției sale 
rotative la doar câteva zile după ce Guvernul de la Bucureşti a adoptat OUG 
114, la final de decembrie 2018, care a adus modificări semnificative şi con-
troversate pieței interne de energie, după mai multe luni de incoerență în 
ceea ce priveşte prețul gazului şi felul în care statul român se raportează la 
proiectele de explorare şi exploatare a rezervelor de gaz din Marea Neagră. 
Felul în care Guvernul a gestionat politicile de energie pe plan intern nu 
plasa autoritățile de la Bucureşti într-o lumină favorabilă pentru a gestiona 
un subiect atât de complicat şi cu atât de multe ramificații politice pentru 
piețele de energie. 

1  https://uk.reuters.com/article/uk-eu-energy-nordstream/eu-leaders-sign- letter-objecting-to-
nord-stream-2-gas-link-idUKKCN0WI1YV 
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Rezultatul, între proceduri formale şi negocieri informale
Dincolo de capacitatea României de a gestiona un astfel de subiect din per-
spectiva competențelor pe care le are pe teme de energie, acest episod de pe 
agenda preşedinției rotative ilustrează rolul foarte important pe care îl au 
canalele diplomatice, cu atât mai mult cu cât piața europeană de energie este 
una foarte complicată. Sunt puține teme de natură economică în interiorul 
UE care să dividă interesele statelor membre aşa cum o fac temele legate de 
energie. În plus, pe piața europeană nu se află doar actori care sunt în ace-
laşi timp şi state membre UE. Rusia este un actor esențial, având în vedere 
importanța gazului rusesc pentru multe state membre. Tot legat de gazul 
rusesc, Ucraina joacă un rol crucial ca țară de tranzit, iar relația complicată 
dintre cele două țări face ca implicarea lor pe piața europeană să fie una şi 
mai complicată. Mai mult, pe piața europeană joacă un rol activ şi SUA, care 
văd în estul Europei o posibilă piață de desfacere pentru GPL. Germania, 
prin susținerea pe care o acordă Nord Stream 2, se află în opoziție față de 
Franța, dar şi față de majoritatea celorlalte state membre UE. SUA critică de 
asemenea Nord Stream 2, lucru menționat explicit de preşedintele Donald 
Trump la Summitul Celor Trei Mări din Polonia din 2017 dar şi în alte con-
texte. 

Oficial, modificarea a fost pusă pe seama nevoii de adâncire a principi-
ilor pieței interne de energie: creşterea solidarității între statele membre şi 
îmbunătățirea funcționării pieței interne de energie, valori ale Uniunii Ener-
getice. 

Neoficial, Comisia a urmărit să devină un actor politic în chestiunea 
NS2. Directiva se bazează pe un conflict legal generat ca urmare a imposibi-
lității Comisiei de a obține un mandat de negociere a unui acord bilateral cu 
Rusia privind situația NS2 în anul 2017, când statele favorabile conductei au 
avut rețineri în a permite protejarea pieței ucrainene.2 De asemenea, toate 
tentativele care vizau o blocare sau o întârziere majoră a construcției con-
ductei au fost respinse invocându-se lipsa unei fundamentări legale. Crearea 
acestui presupus conflict legal prin modificarea directivei a creat contextul 
pentru ca CE să poată solicita mandat de negociere.3 Pentru Comisie a fost 
important să profite de disponibilitatea României pentru a rezolva acest as-

2  Oxford Energy Report, disponibil la [https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/
uploads/2019/03/Gas-Directive-Amendment-Insight-49.pdf], accesat la 18 august 2019.

3  Articol Atlantic Council, disponibil la [https://www.atlanticcouncil.org/blogs/energysource/
gas-directive-red-commissars-in-charge-of-the-eu-gas-market], accestat la 18 august 2019
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pect de pe agenda sa, având în vedere apropierea alegerilor europarlamenta-
re şi iminentă schimbare a structurii Comisiei. De altfel, rapiditatea cu care 
s-a derulat procesul a atras şi critici, argumentându-se că o chestiune atât 
de spinoasă ar fi avut nevoie de dezbateri mai ample.4 Oficial, negocierile 
din cadrul Consiliului s-au finalizat după o singură rundă, în urma com-
promisului atins în principal între Franța şi Germania, procesul ilustrând 
modul în care funcționează negocierile pe mai toate temele spinoase din in-
teriorul Uniunii: un mix de negocieri formale şi, mai ales, informale, în care 
statele mari îşi construiesc alianțe la care statele mici aderă rapid, în care 
compromisul pare uneori dificil de atins, care se soldează în cele din urmă 
cu o soluție care nu mulțumeşte pe deplin pe nimeni, dar care în esență nu 
lasă pe nimeni cu un sentiment de frustrare şi care permite trecerea într-o 
etapă următoare.

Deznodământ şi actori relevanți
În fond, noul text de lege nu produce efecte sau câştiguri concrete în termeni 
legali sau comerciali.5 Cu excepția unor noi proceduri, nu s-a creat un cadru 
nou care să tranşeze din start astfel de dispute, ci mai degrabă fiecare speță 
urmează de acum înainte să fie tratată în particular. Din această perspectivă, 
însă, produce o reaşezare politică a actorilor din această speță la început de 
mandat european. De asemenea, a fost atins şi obiectivul de produce cadrul 
pentru prerogative suplimentare şi mai multe pârghii de negociere Bruxelle-
sului într-un domeniu până acum strict gestionat de statele membre. Aceas-
tă putere este atât simbolică, având la bază acordul comun care va face mai 
greu pentru state să ia decizii care să îi contravină, dar şi pragmatic, prin 
faptul că Bruxellesul devine punct terminus în negocierea acordurilor ener-
getice cu state terțe.

Trecând în revistă principalii actori implicați în procesul de negociere, 
putem concluziona că toate părțile implicate în negocierile pe marginea di-
rectivei de gaz pot fi privite deopotrivă ca pierzători şi învingători. În primul 
rând, trebuie subliniat faptul că proiectul Nord Stream 2 continuă în acelaşi 
ritm rapid, construcția conductei nefiind afectată de rezultatul discuțiilor 

4  Kardaś, Szymon, Agata Łoskot-Strachota, Sławomir Matuszak, „ A ‘last-minute’ transit cona-
tract? Russia-Ukraine-EU gas talks”, disponibil la [https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/com-
mentary_291.pdf], accesat pe 17 august 2019.

5  Oxford Energy Report, disponibil la [https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/
uploads/2019/03/Gas-Directive-Amendment-Insight-49.pdf], accesat la 18 august 2019.
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pe marginea acestei directive. Aceasta nu rezolvă disensiunile şi nu elimină 
suspiciunile care s-au acumulat în ultimii ani, însă toate părțile implicate 
s-au ales cu câteva pârghii suplimentare de control reciproc. 

Din perspectiva României, acest dosar a fost probabil cel mai important 
sau, cel puțin, cel mai vizibil de pe agenda preşedinției române. De compor-
tamentul României depindeau atingerea intereselor celor mai importanți 
jucători de pe piața de energie din Europa şi chiar dincolo de granițele ei, 
pentru că ramificațiile acestui episod atingeau în mod direct şi interesele 
Statelor Unite, care de altfel şi-au asumat un rol activ în încercarea de a in-
fluența deznodământul acestui dosar. Putem vorbi despre un succes al Ro-
mâniei din două perspective. Pe de o parte, negocierile pe marginea acestei 
teme erau pe agenda Comisiei şi Consiliului de ani buni, preşedinția română 
reuşind să ducă la bun sfârşit negocierile la doar câteva săptămâni de la pre-
luarea mandatului. Pe de altă parte, preşedinția română a reuşit să îşi menți-
nă poziția favorabilă extinderii prevederilor directivei în pofida insistențelor 
taberei care susține realizarea proiectului, având o interacțiune directă pe 
această temă cu Germania. 

Germania a folosit toate pârghiile pentru a-şi promova interesele în 
ceea ce priveşte acest proiect, combinând canalele diplomatice cu mijloa-
ce de influență specifice unor entități private. Între altele, este de amintit 
vizita efectuată la Bucureşti în ianuarie 2019 de către Gerhard Schroeder, 
fostul cancelar german care acum este responsabil din partea Gazprom pen-
tru Nord Stream 2, vizită susținută de către Ambasada Germaniei. De altfel, 
pentru Germania a devenit clar încă din luna februarie că nu va reuşi să 
îşi impună punctul de vedere în fața taberei pe care o reprezenta România 
în calitatea ei de deținătoare a preşedinției rotative. După momentul medi-
atizat al convorbirii telefonice dintre Angela Merkel şi Viorica Dăncilă, în 
urma căreia premierul României şi-a menținut poziția de a păstra subiectul 
extinderii directivei pe agenda preşedinției, poziția Germaniei s-a îndreptat 
spre urmărirea unui compromis care să nu pericliteze şansele de realizare a 
proiectului Nord Stream 2. Însă compromisul la care s-a ajuns nu face decât 
să amâne temporar o posibilă confruntare între Germania şi statele care au 
suspiciuni legate de proiect. Practic, în urma negocierilor, prevederile direc-
tivei vizează proiectul, însă permit Germaniei să ceară o derogare de la pre-
vederile ei.6

6  Oxford energy Report
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De asemenea, Germania nu va mai depinde decisiv de Danemarca, țară 
ale cărei ape teritoriale sunt traversate de conductă. Danemarca se opune 
Nord Stream 2 invocând argumente de mediu şi, mai nou, din noiembrie 
2017, argumente legate de politică externă şi securitate națională. Deşi 
aceste argumente nu au avut forță juridică, poziția Danemarcei ar fi putut 
să întârzie proiectul semnificativ.7 Acum, însă, Danemarca nu se mai poate 
opune poziției comune, reflectată în urma directivei de către Comisie.8 

Polonia şi Ucraina au fost, la rândul lor, nevoie să cedeze pentru atin-
gerea acestui compromis. Polonia a încercat să influențeze pe canale diplo-
matice o versiune cât mai aspră a noii directive, fiind cunoscută poziția sa 
împotriva proiectului. Unul dintre principalii actori implicați a fost fostul 
premier polonez Jerzy Buzek, preşedinte al Comisiei pentru energie în ve-
chiul Parlament European. Totuşi, versiunea adoptată a directivei e o so-
luție de compromis pentru Polonia prin faptul că poate invoca dreptul de 
exceptare în situația în care se consideră că aduce prejudicii competiției pe 
piețele relevante şi funcționării pieței interne a gazului sau a pieței regle-
mentate la care este conectată infrastructura sau securității alimentării cu 
energie.

Ucraina îşi pierde, prin realizarea Nord Stream 2, din importanța pe care 
o deține ca țară de tranzit al gazului rusesc către Europa. Totuşi, un element 
important al înțelegerii dintre Germania şi tabăra opusă este protejarea inte-
reselor Ucrainei ca țară de tranzit: prin intermediul negocierilor dintre Rusia 
şi Ucraina pentru un nou acord de tranzit al gazului, Comisia Europeană, în 
calitate de mediator, urmăreşte să impună Rusiei menținerea unor cantități 
de gaz tranzitate prin Ucraina la un nivel similar cu cel din anii precedenți, 
cel puțin până la finalizarea şi aducerea la capacitate maximă a Nord Stream 
2 şi Turk Stream 2, moment în care va avea loc o nouă negociere. Ucrai-
na este însă vulnerabilă, deoarece capacitatea ei de negociere este limitată, 
iar rezultatul viitorului acord va depinde de negocierile dintre actori cu mai 
multă influență (Rusia, Germania, Franța, Comisia Europeană). 

Aşadar, decizia finală legată de o posibilă derogare, solicitată fie de Ger-
mania, fie de tabăra care se opune proiectului, va aparține Comisiei Europe-
ne. În acest context, instalarea, începând cu toamna lui 2019, a Ursulei von 
der Leyen la şefia Comisiei, devine cu atât mai relevantă. 

7  ‘Denmark passes law that could ban Russian pipeline from going through its waters’, Reuters, 
30 November 2017.

8  Oxford Energy Report.
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Concluzii
Deznodământul acestui dosar consolidează pozițiile statelor în raport cu 
proiectul, însă creează un climat de consens, măcar în virtutea principiului 
agree to disagree. Totuşi, acesta este un pas înainte, având în vedere că prin-
cipiile diplomației multilaterale domină încă tema energiei în interiorul UE. 
În pofida faptului că, prin Pachetul Uniunii Energetice şi prin Pachetul Ener-
gie Curată se fac progrese semnificative în termeni de cooperare, solidaritate 
şi integrare, domeniul se află în continuare în bună măsură la discreția Sta-
telor Membre. Deşi dezacordurile rămân unele importante – iar pozițiile în 
cazul proiectului Nord Stream 2 reflectă acest lucru – a luat naştere un cadru 
procedural şi decizional care să mențină o oarecare stare de echilibru, ceea 
ce este important mai ales în contextul politic european şi regional destul de 
dificil. Comisia capătă o poziție cel puțin simbolică în negocierile care impli-
că actori din afara UE, dar cu interese direct pe piața de energie europeană. 
Mandatul Ursulei von der Leyen va fi o etapă bună pentru a constata în ce 
măsură Comisia, condusă de un preşedinte german, dar care este expresia 
unui compromis cu Franța, este capabilă să armonizeze toate interesele şi 
să demonstreze că este un actor deopotrivă capabil să faciliteze negocieri de 
succes, dar şi să le direcționeze spre rezultate economice în folosul Statelor 
Membre şi al cetățenilor europeni. 

România a ajuns să fie implicată în dosarul directivei gazelor fără să fi 
fost inițiatoarea acestei discuții, însă are meritul de a-şi fi asumat răspun-
derea pentru finalizarea acestui dosar, rămânând fidelă poziției sale, în po-
fida presiunilor diplomatice. Acest episod de pe agenda preşedinției române 
este de natură să confere încredere în capacitatea diplomației româneşti de 
a urmări interesele stategice ale țării, iar acest aspect ar trebui subliniat mai 
mult în spațiul public, mai ales după imaginea negativă creată de eşecul în 
cursa pentru un loc în Consiliul de Securitate al ONU. De asemenea, pe tema 
energiei, acest episod are rolul de a conferi încredere în capacitatea autori-
tăților române de a juca un rol important la masa negocierilor pe chestiuni 
tehnice, dar strategice la nivel european. După momenul OUG 114, astfel 
de momente de reasigurare cu privire la competența României ca țară sunt 
bine-venite, atât pe plan extern, cât şi pe plan intern. 



Integrarea politicii energetice europene în România: 
realizări şi provocări

Maria-Floriana Popescu

Încă de la originile Uniunii Europene prin formarea Comunității Europene a 
Cărbunelui şi Oțelului în 1951 prin Tratatul de la Paris, a Comunității Eco-
nomice Europene şi a Comunității Europene a Energiei Atomice originare 
din Tratatul de la Roma din 1957, până la Tratatul de la Lisabona din 20071, 
observăm că energia a fost întotdeauna unul dintre pilonii cheie ai Uniunii 
Europene. Politica energetică obligatorie a Uniunii Europene provine din 
Tratatul UE de la Lisabona, care include solidaritatea în materie de furniza-
re de energie.

Conform Parlamentului European: „Provocările cu care se confruntă 
Uniunea Europeană în domeniul energiei includ aspecte cum ar fi: creşterea 
dependenței de importuri, diversificarea limitată, nivelul ridicat al prețu-
rilor la energie şi volatilitatea acestora, creşterea cererii de energie la nivel 
global, riscurile de securitate care afectează țările producătoare şi pe cele de 
tranzit, amenințările din ce în ce mai mari provocate de schimbările clima-
tice, progresul lent în ceea ce priveşte eficiența energetică, provocările care 
decurg din ponderea tot mai mare a energiei regenerabile, precum şi nevoia 
de o mai mare transparență şi de o mai bună integrare şi interconectare pe 
piețele de energie. Politica energetică a Uniunii Europene are în centrul său 

1  În temeiul articolului 194 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 
– TFUE un rezultat al Tratatului de la Lisabona, elaborat pe baza Tratatului de instituire a 
Comunității Europene, pus în aplicare prin Tratatul de la Maastricht – unele aspecte ale 
politicii energetice fac obiectul unei competențe partajate, indicând astfel un pas către o 
politică energetică comună. Cu toate acestea, fiecare stat membru îşi menține dreptul de 
a stabili condițiile de exploatare a propriilor resurse energetice, de a alege între diferitele 
surse de energie şi de a stabili structura generală a aprovizionării sale cu energie (disponi-
bil online pe site-ul https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELE-
X:12012E/TXT&from=ro).
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un ansamblu de măsuri variate, care au menirea de a realiza o piață energe-
tică integrată şi de a asigura securitatea aprovizionării cu energie şi durabi-
litatea sectorului energetic.”2

Al treilea pachet energetic3 este cadrul legislativ ce a deschis piața pentru 
gaz şi electricitate în Uniunea Europeană. Pachetul a fost adoptat de Parla-
mentul Uniunii Europene şi Consiliul Uniunii Europene în 2009, ca urmare 
a inițiativelor instituite odată cu piața internă a energiei electrice şi a gaze-
lor naturale prin Directiva 90/377/CEE din 29 iunie 1990 privind o proce-
dură comunitară menită să îmbunătățească transparența în ceea ce priveşte 
prețurile gazelor naturale şi energiei electrice percepute utilizatorilor finali 
industriali, Directiva 90/547/CEE din 29 octombrie 1990 privind tranzitul 
energiei electrice prin rețelele de transmisie şi Directiva 91/226/CEE din 31 
mai 1991 privind tranzitul gazelor naturale prin rețele. Pachetul stabileşte 
obiectivele, metodele şi mecanismele comune pentru îmbunătățirea perfor-
manței sectorului energetic în statele membre ale Uniunii Europene.

Recomandarea Comisiei 2019/786 din 8 mai 2019 privind renovarea 
clădirilor confirmă angajamentul de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră 
(GES) cu 40% până în 20304, de a creşte proporția de energie regenerabilă 
şi de a face economii de energie. Politicile deja menționate în EPBD sunt ex-
plicate în continuare cu ghiduri pentru a descuraja erorile în implementare. 
Recomandările se concentrează pe trei elemente cheie - strategii de renovare 
pe termen lung, stimulente şi informații financiare, şi cadrul pentru calculul 
performanței energetice a clădirilor.

În 2015, a fost început proiectul pentru realizarea unei Uniuni Energeti-
ce a Uniunii Europene, acesta fiind o strategie pe cinci linii care mandatează 
țările Uniunii Europene să dezvolte planuri naționale de energie şi climă in-

2  Parlamentul European, Politica energetică: principii generale, disponibil online pe si-
te-ul http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_2.4.7.pdf

3  Primele directive de liberalizare a piețelor de gaze şi electricitate în Uniunea Europea-
nă (primul pachet energetic) au fost adoptate în 1996 (electricitate) şi 1998 (gaze), acestea 
fiind transpuse în sistemele juridice ale statelor membre până în 1998 (electricitate) şi 2000 
(gaze). Al doilea pachet privind energia a fost adoptat în 2003, directivele cuprinse în acesta 
fiind transpuse în legislația națională din statele membre până în 2004, unele dispoziții 
intrând în vigoare până în 2007. Consumatorii industriali şi cei casnici au devenit din acest 
moment liberi să-şi aleagă furnizorii de gaze şi energie electrică dintr-o gamă mai largă de 
concurenți.

4  Pe termen lung, UE se angajează să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 80-95% 
sub nivelurile din 1990 până în 2050. (mai multe dintre țintele UE pentru 2020, 2030 şi 
2050, pot fi consultate online pe site-ul https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_ro)
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tegrate pentru perioada 2021-2030, care acoperă cinci dimensiuni: securi-
tate, solidaritate şi încredere; o piață internă a energiei pe deplin integrată; 
eficiență energetică; decarbonizarea economiei; şi cercetare, tehnologie şi 
inovație5.

Actualizarea cuprinzătoare a cadrului de politică energetică al Uniunii 
Europene care nu se mai bazează pe combustibilii fosili şi face trecerea că-
tre o energie mai curată, a intrat în vigoare în vara anului 2019. Acest nou 
manual de reguli energetice este denumit „Energie curată pentru toți euro-
penii” despre care comisarul pentru acțiuni climatice şi energie Miguel Arias 
Cañete a spus că este „cel mai ambițios set de propuneri energetice prezen-
tate vreodată de Comisia Europeană”6. Pachetul aduce reglementări sigure, 
ceea ce vor facilita investițiile publice şi private necesare pentru tranziția 
către energia curată, prin performanța energetică în clădiri, energie regene-
rabilă, eficiență energetică, reglementarea guvernanței, proiectarea pieței de 
energie electrică şi inițiative nelegislative, printre care:

•  eficiență energetică: directiva reînnoită privind eficiența energetică 
stabileşte un nou obiectiv mai mare de utilizare a energiei pentru 2030 de 
32,5%, iar noua directivă privind performanța energetică a clădirilor maxi-
mizează potențialul de economisire a energiei prin clădiri mai inteligente şi 
mai ecologice;

•  mai multe surse regenerabile: un nou obiectiv ambițios de cel puțin 
32% din energie să provină până în 2030 din surse regenerabile, cu preve-
deri specifice pentru încurajarea investițiilor publice şi private, pentru ca 
Uniunea Europeană să îşi mențină supremația globală în materie de energie 
regenerabilă;

•  o mai bună guvernare a Uniunii Energetice7: a fost redactat un nou ma-
nual de reguli energetice în baza căruia fiecare stat membru elaborează Plan 

5  Comisia Europeană, Prioritate – Uniunea energetică și combaterea schimbărilor clima-
tice, disponibil online pe site-ul https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-uni-
on-and-climate_ro

6  Pachetul „Energie curată pentru toți cetățenii” stabileşte echilibrul corect între lua-
rea deciziilor la nivel european, național şi local. Statele membre vor continua să îşi aleagă 
propriul mix energetic, dar trebuie să respecte noi angajamente de îmbunătățire a eficienței 
energetice şi a utilizării energiei regenerabile în acest amestec până în 2030.

7  Strategia privind Uniunea Energetică (COM/2015/080 final), adoptată la 25 februa-
rie 2015, este axată pe stimularea securității energetice, crearea unei piețe interne a energi-
ei pe deplin integrate, îmbunătățirea eficienței energetice, decarbonizarea economiei – prin 
utilizarea mai multor energii regenerabile – şi sprijinirea cercetării, inovării şi competitivi-
tății.
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Național Integrat de Energie şi Schimbări Climatice (PNIESC) pentru peri-
oada 2021-2030, stabilind modul de realizare a obiectivelor de uniune ener-
getică şi, în special, obiectivele pentru 2030 privind eficiența energetică şi 
energia regenerabilă8. Declarația de la Sibiu a reafirmat, la cel mai înalt nivel, 
angajamentul Uniunii de a fi un lider global responsabil în ceea ce priveşte 
schimbările climatice, protejând în acelaşi timp cetățenii, conservând me-
diul înconjurător şi respectând principiul echității şi nediscriminării;

•  mai multe drepturi pentru consumatori: noile reguli încurajează persoa-
nele să producă, să stocheze sau să vândă propria energie şi consolidează 
drepturile consumatorilor cu o mai mare transparență asupra facturilor şi o 
mai mare flexibilitate în alegerea furnizorului de energie;

•  o piață a energiei electrice mai inteligentă și mai eficientă: noile legi vor 
spori securitatea aprovizionării9, contribuind la integrarea energiilor rege-
nerabile în rețea şi la gestionarea riscurilor şi la îmbunătățirea cooperării 
transfrontaliere.

Uniunea Europeană şi-a demonstrat continuu angajamentul față de 
strategiile şi obiectivele pe termen lung pentru tranziția spre energie cura-
tă, stabilind ținte pentru 2020 încă din 2010, precum şi introducând ținte 
pentru 2030 în cadrul pachetului „Energie curată pentru toți europenii” din 
2016. Pe termen mai lung, Comisia a publicat în noiembrie 201810 viziunea 
sa strategică pe termen lung, până în 2050,  pentru o economie prosperă, 
modernă, competitivă şi neutră din punct de vedere climatic.

Împreună, aceste obiective oferă Uniunii Europene un cadru politic sta-
bil privind emisiile de gaze cu efect de seră, sursele regenerabile de energie şi 
eficiența energetică, ceea ce oferă investitorilor mai multă certitudine. Fon-
durile europene şi alte forme de sprijin contribuie la construirea unei rețele 
de energie modernă şi interconectată în toată Europa. Standarde riguroase 
de siguranță sunt stabilite în sectoarele energetice ale Uniunii Europene, in-
clusiv reguli stricte cu privire la aspecte precum eliminarea deşeurilor nu-

8  Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 al 
României poate fi consultat online pe site-ul http://energie.gov.ro/wp-content/uploa-
ds/2019/02/PNIESC_RO_COM.pdf, urmând ca acesta să fie aprobat până la sfârşitul anu-
lui 2019.

9  Prosperitatea şi securitatea UE se bazează pe o aprovizionare stabilă şi abundentă de 
energie, dar importă mai mult de jumătate din toată energia consumată; factura totală la 
import este de peste 1 miliard de euro pe zi.

10  Disponibil online pe site-ul https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=-
CELEX:52018DC0773 
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cleare şi funcționarea platformelor offshore pentru petrol şi gaze naturale. 
Dar, toate aceste lucruri nu pot fi realizate într-un timp foarte scurt şi fără 
a fi supuse unor provocări diverse, de aceea în cele ce urmează vor fi prezen-
tate provocările Uniunii Europene, dar şi ale României în materie de politici 
energetice europene, şi gradul de realizare sau de desfăşurare al acestora.

Provocările şi realizările Uniunii Europene şi ale României în 
funcție de necesitățile identificate pe piața europeană de energie
Pentru a atinge țintele Acordului de la Paris, utilizarea combustibililor fosili 
trebuie redusă la jumătate până în 2030. România are un potențial ridicat 
pentru producerea de energie regenerabilă, dintr-o multitudine de surse: hi-
dro, eoliană, solară, geotermală, biomasă. De asemenea, are potențialul de a 
beneficia economic de la tranziția industrială la producția de energie curată. 
Prin urmare, toate inițiativele europene în această direcție ar trebui să fie 
susținute de România.

Securitatea energetică
Provocările de securitate pentru energia europeană continuă să apară pe 
măsură ce actorii răuvoitori utilizează energia pentru constrângere geopoli-
tică, comunitățile de pe glob se confruntă cu realitățile schimbărilor climati-
ce şi conflictele geopolitice amenință securitatea aprovizionării şi accesul la 
dezvoltarea durabilă a resurselor. Securitatea energetică se traduce prin 
securitate națională, politică şi economică.

Eficiența energetică este o modalitate de a aborda problemele de eco-
nomisire a energiei, poluarea locală şi schimbările climatice, precum şi creş-
terea securității energetice. Măsurile de eficiență energetică implementate 
inteligent pot aduce o contribuție semnificativă la a face față cât mai bine 
provocărilor în ceea ce priveşte accesul la energie şi eradicării sărăciei în ma-
terie de energie. Întrucât sectorul energetic românesc este în general înve-
chit şi ineficient din punct de vedere tehnic şi economic, această problemă ar 
trebui considerată prioritară în perioada următoare. Cele mai recente surse 
arată că în 2016, cele mai mici valori pentru consumul brut de energie inter-
nă pe cap de locuitor au fost observate în Malta şi România din cadrul UE28 
(mai puțin de 2 tep11 pe cap de locuitor).12

11  tep  – tonă echivalent petrol (definită prin convenție ca un combustibil cu puterea 
calorifică de 41.868 KJ/Kg)

12  Conform datelor furnizate de Agenția Europeană pentru Mediu, disponibile online 
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Emisiile de CO2
La nivelul Uniunii Europene, tranziția către o economie cu emisii reduse 
de carbon prin menținerea securității aprovizionării (pentru electricitate, 
gaze, petrol, cărbune etc.) într-un mediu geopolitic în schimbare rămâne o 
provocare pentru Uniunea Europeană. Aceasta trebuie făcută cu o diversifi-
care treptată a surselor de energie din Europa, conştientizând potențialele 
noi dependențe. Eurostat ne informează că în 2016, Uniunea Europeană a 
produs aproximativ 46% din energia proprie, în timp ce 54% a fost impor-
tată. Livrările de energie sunt expuse riscurilor care includ întreruperile cu 
aprovizionare în principal din țările care exportă combustibili în Uniunea 
Europeană, dar şi evenimente meteorologice extreme, pericole industriale 
sau chiar amenințări teroriste şi hibride. O acțiune comună a SM pentru 
prevenirea şi gestionarea crizelor potențiale poate transforma sistemul 
energetic european într-unul mai rezistent. Uniunea Europeană importă o 
cantitate semnificativă de petrol, gaze naturale, uraniu şi cărbune din Ru-
sia, în timp ce regiunea europeană serveşte ca o piață energetică importantă 
pentru Rusia. Cifrele Eurostat arată că în 2016, importurile totale de com-
bustibili solizi din Uniunea Europeană au provenit în principal din Rusia 
(30,2%).

România consideră o prioritate finalizarea planurilor comune naționale 
privind schimbările energetice şi climatice. Un astfel de plan acoperă toate 
sectoarele de activitate, atât în ceea ce priveşte reducerea emisiilor de CO2, 
cât şi în ceea ce priveşte măsurile concrete de adaptare la efectele schimbă-
rilor climatice. Astfel, gazele naturale pot juca un rol ecologic şi favorabil 
climei în tranziția energetică către un sector de transport şi energie aproape 
total fără emisii, estimat a se realiza în jurul anului 2050.

În acest sens, este necesar să se identifice politicile care favorizează 
combustibilii verzi, programe regionale suplimentare de finanțare, tocmai 
pentru a se asigura că punerea în aplicare a acțiunilor de reducere a GES se 
realizează cu costuri minime, reformele putând fi asociate cu specificul geo-
grafic şi particularitățile fiecărui Stat Membru.

O parte semnificativă din emisiile Uniunii Europene provin din cărbu-
ne, în special de la centralele electrice pe cărbune, iar eliminarea treptată a 
cărbunelui în sectorul energiei electrice este una dintre cele mai eficiente 
metode de reducere a emisiilor. Reducerea consumului de cărbune va oferi, 

pe site-ul https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/total-primary-energy-in-
tensity-3/assessment-2
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de asemenea, avantaje semnificative în ceea ce priveşte calitatea aerului, să-
nătatea şi securitatea energetică. Aceste acțiuni sunt în conformitate cu ini-
țiativele europene existente privind schimbările climatice (cum ar fi Energy 
Roadmap 205013).

Infrastructura rețelei de electricitate şi gaze naturale
Cea mai mare barieră pentru o piață energetică integrată şi liberalizată în 
Europa este implementarea inegală a celui de-al treilea pachet ener-
getic şi strategiei Uniunii Energetice Europene în SM, precum şi lacunele 
de infrastructură din rețelele de electricitate şi gaze – în special în Europa 
Centrală şi de Sud-Est.

Principala sursă de energie în mediul rural este lemnul14, utilizat în spe-
cial pentru încălzirea clădirilor şi gospodăriilor. Trebuie găsită o alternativă 
care să sprijine schimbarea sistemelor de încălzire, deoarece prețul lemnului 
de foc a crescut, afectând grav veniturile populației şi calitatea aerului. În 
România există multe forme de eficiență energetică pentru clădiri, dar aces-
te tehnologii implică costuri ridicate şi sunt accesibile doar pentru un seg-
ment limitat al populației. Este nevoie de o tehnologie economică accesibilă, 
adaptată zonei climatice specifice.

Uniunea Europeană a făcut investiții considerabile în infrastructu-
ra energetică strategică pentru a preveni şi gestiona situațiile de criză din 
furnizarea energiei către piața internă. Peste treizeci de proiecte energetice 
strategice au fost implementate în Europa în ultimii cinci ani, cu un accent 
specific asupra regiunilor cele mai vulnerabile. Proiectele de interes co-
mun (PCI) ale Uniunii Europene în sfera energetică au atins câteva repere, 
cu sprijin la nivelul întregii Uniuni Europene sub formă de autorizații rapi-
de, studii de fezabilitate şi capital pentru investițiile viitoare.15

În România, realizările de până în prezent în ceea ce privesc PCI includ 
Gazoductul Bulgaria-România-Ungaria-Austria (BRUA) care progresează pe 

13  Comisia Europeană, Energy roadmap 2050, disponibil online pe site-ul https://ec.eu-
ropa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2012_energy_roadmap_2050_en_0.pdf

14  Lemnul şi produsele din lemn, cum ar fi peleții şi brichetele, au oferit cea mai mare 
pondere de energie de origine biologică, reprezentând aproape jumătate (45%) din consu-
mul intern de energie din UE28 în cadrul energiei regenerabile în 2016, potrivit Eurostat 
2018 (mai multe informații online pe site-ul https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-ex-
plained/pdfscache/52478.pdf)

15  Comisia Europeană, Projects of Common Interest, disponibil online pe site-ul https://
ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest
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măsură ce o recentă hotărâre a Agenției pentru Cooperarea Autorităților de 
Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) conferă Ungariei un mandat 
pentru a evalua fezabilitatea economică a rutei inițiale a conductelor prin 
Ungaria16. O altă rută considerată este conducta Bulgaria-România-Unga-
ria-Slovacia-Austria (BRUSKA), care trece prin Slovacia, folosind infrastruc-
tura existentă. Transgaz17 (operatorul de sistem de transport al gazelor 
naturale din România) a început deja lucrările la conducta Marea Neagră-Po-
dişor, care ar conecta coasta Mării Negre atât cu sistemul său național de 
transport, cât şi cu conducta BRUA. În 2018, Transgaz a contractat un îm-
prumut de 50 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții. Însă, 
mai mulți factori semnalează viitorul incert al BRUA: restricțiile la exportul 
de gaz din România şi regimul său fiscal au diminuat dorința investitori-
lor de a aloca fonduri rezervelor din largul Mării Negre, iar ruta planificată 
BRUA prin Ungaria nu este încă finalizată.18 

Conducta Eastring este un alt proiect care a progresat lent în aceeaşi 
regiune ca BRUA. Conducta Eastring va conecta Bulgaria, România, Un-
garia şi Slovacia. Studiile finanțate de Uniunea Europeană demonstrează 
fezabilitatea tehnică şi financiară a conductei, iar calendarul proiectului 
sugerează că prima fază a proiectului ar putea fi finalizată în 2025, cu a 

16  Mai multe detalii privind decizia ACER sunt disponibile online pe site-ul https://
www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/
ACER%20Decision%2005-2019%20on%20HUAT.pdf#search=decision%20hungary%20
feasibility

17  Planul de dezvoltare  a sistemului național de transport gaze naturale al Transgaz 
pentru perioada 2019-2028 poate fi consultat online pe site-ul https://media.hotnews.ro/
media_server1/document-2019-05-21-23154850-0-planul-transgaz-dezvoltare.pdf

18  Valerie Hopkins, Romanian Tax Demand Puts Black Sea Gas on Hold, disponibil onli-
ne pe site-ul https://www.ft.com/content/09a36204-c8bc-11e8-86e6-19f5b7134d1c. Ter-
menele de finalizare a fazelor din proiectul BRUA de pe teritoriul României sunt: Faza 1, 
conductă de 479 km, de la Podişor la Recaş – termenul de finalizare rămâne 2019, costurile 
fiind estimate de 478,6 milioane euro. Faza 2, conductă de 50 km, de la Recaş la Horia, 
pentru a se interconecta cu Ungaria – termenul de finalizare este 2022, costurile fiind es-
timate la 68,8 milioane euro. Faza 3 – În ipoteza în care capacitățile de transport necesare 
valorificării gazelor naturale din Marea Neagră pe piețele central-vest europene depăşesc 
potențialul de transport al coridorului BRUA faza 2, TRANSGAZ a planificat dezvoltarea 
coridorului central care urmăreşte traseul unor conducte din sistemul actual dar care acum 
funcționează la parametrii tehnici neadecvați pentru o arteră magistrală. Astfel, pe termen 
lung se are în vedere dezvoltarea capacității de transport pe culoarul Oneşti–Coroi–Ha-
țeg–Nădlac. Termen de finalizare pentru întreg coridorul: anul 2025. Valoarea estimată a 
investiției: 530 milioane euro.
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doua fază încheiată în 2030.19 Asigurarea finanțării este următoarea pie-
dică esențială pentru dezvoltarea conductelor Eastring. Atât BRUA cât şi 
Eastring20 ar putea asigura diversificarea furnizării de gaze din Europa 
Centrală şi de Est.21

Comisia Europeană estimează că toate statele membre, cu excepția 
Maltei şi a Ciprului, vor avea acces la trei surse de gaze până în 2022.22 În 
prezent, o singură țară a Uniunii Europene depinde pe deplin de un singur 
furnizor de gaze23, celelalte state din regiunile Europei Centrale, de Est şi de 
Sud-Est – care sunt cele mai vulnerabile la schimbările în aprovizionarea cu 
energie – au reuşit să îşi diversifice sursele datorită acumulării semnificative 
de inter-conectoare de gaze şi import de terminale de Gaze Naturale Liche-
fiate (GNL) în zonă. 

Până în prezent, Uniunea Europeană a cofinanțat infrastructura de GNL 
în valoare de peste 656 milioane euro.24 Uniunea Europeană sprijină opt 
proiecte de GNL care vor creşte capacitatea cu încă 22 de miliarde de metri 
cubi până în 2023.25 Mai mult chiar, țările baltice au trecut de la a fi „insule 

19  Comisia Europeană, Feasibility Study for the Eastring Project, disponibil online pe si-
te-ul https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/6.25.1-0010-skhu-s-m-16.pdf

20  EASTRING va fi deschis pentru surse bine stabilite precum şi pentru surse alterna-
tive. Acesta va aduce gaze din noi surse din Regiunile Caspică/Est Mediteraneeană/Marea 
Neagră/Orientul Mijlociu. În acelaşi timp, va asigura aprovizionarea Europei de Sud Est  din 
HUB-urile de gaze europene. Capacitatea totală va fi disponibilă oricărui transportator sau 
furnizor.

21  O hartă a PCI-urilor realizarea în Uniunea Europeană poate fi consultată online pe 
site-ul https://ec.europa.eu/energy/infrastructure/transparency_platform/map-viewer/
main.html 

22  Comisia Europeană, Fourth report on the State of the Energy Union, disponibil online 
pe site-ul https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/fourth-report-sta-
te-of-energy-union-april2019_en_0.pdf

23   Între anii 1990-2014, dependența Lituaniei de un singur furnizor de energie, adică 
Rusia, a fost extrem de ridicată. Dar, în prezent, se fac modificări ca începând cu 2020, 
această dependență față de Rusia să scadă considerabil, pe măsură ce au fost dezvoltate in-
terconexiunile de electricitate cu Suedia prin NordBalt şi Polonia prin LitPol Link, precum şi 
apariția unui terminal GNL. (Romas Švedas, EU Energy Island – Characteristics, Threats, and 
How to Break out of it: A Case Study of Lithuania, disponibil online pe site-ul https://www.
researchgate.net/publication/322346985_EU_Energy_Island_-_Characteristics_Threats_
and_How_to_Break_out_of_it_A_Case_Study_of_Lithuania)

24  Comisia Europeană, EU-U�S� Joint Statement: Liquefied Natural Gas (LNG) imports 
from the U�S� continue to rise, up by 181%, disponibil online pe site-ul https://europa.eu/
rapid/press-release_IP-19-1531_en.htm

25  Ibidem
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energetice” la „pionierii energiei” în cadrul Planului de interconectare a pie-
ței energiei din zona baltică (BEMIP).26

Importul de energie şi gaze naturale
Dependența europeană de importuri este semnificativă, iar unele regiuni 
sunt expuse unor riscuri mai mari datorită dependenței de un furnizor 
dominant. Interconectările robuste de energie oferă consumatorilor o mai 
mare stabilitate, dar din păcate nu toată rețeaua energetică a Uniunii Eu-
ropene este la fel de bine conectată şi integrată. Dependența de sursele oli-
gopoliste de energie şi rutele de transport ale gazelor naturale reprezintă 
o vulnerabilitate pentru sectorul energetic național românesc, regional şi 
european.

Riscurile legate de dependența de un singur furnizor au fost demonstra-
te în 2006 şi 2009, când Gazprom a oprit aproape toate exporturile de gaze 
naturale în Europa care treceau prin Ucraina.27 Unsprezece state membre ale 
UE (Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Letonia, Ungaria, Austria, Polonia, 
România, Slovenia, Slovacia şi Finlanda) depind de gazul rusesc pentru a 
satisface cel puțin 75% din nevoile lor de gaze.

În loc să elimine aprovizionarea cu gaz rusesc, Uniunea Europeană îşi 
propune să liberalizeze, să conecteze şi să diversifice piața internă pentru a 
se asigura că niciun jucător nu abuzează de poziția sa dominantă şi că toți 
participanții respectă regulile Uniunii Europene. Există numeroase oportu-
nități pentru Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii de a se asocia 
în ceea ce priveşte construirea unei infrastructuri strategice şi pentru a spori 
diversificarea ofertei şi a integrării pieței.

26  Cooperarea regională de lungă durată din cadrul BEMIP a contribuit în mod semni-
ficativ la finalizarea rapidă a unor rețele cheie de energie electrică amintite anterior, „Nor-
dbalt” (Lituania-Suedia; 700 MW) şi „Litpol Link” (Lituania–Polonia; 500 MW). Aceste 
interconexiuni au pus capăt efectiv izolării energetice a statelor baltice, conectându-le cu 
restul Europei.

27  Pentru mai multe detalii despre cele două evenimente amintite, consultați Reuters, 
TIMELINE: Gas Crises Between Russia and Ukraine, disponibil online pe site-ul https://www.
reuters.com/article/us-russia-ukraine-gas-timeline-sb-idUSTRE50A1A720090112, An-
drew E. Kramer, Russia Cuts Off Gas to Ukraine in Cost Dispute, disponibil online pe site-ul 
https://www.nytimes.com/2006/01/02/world/europe/russia-cuts-off-gas-to-ukraine-in-
cost-dispute.html, şi Andrew E. Kramer, Russia Cuts Gas, and Europe Shivers, disponibil 
online pe site-ul https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/2009/01/07/world/eu-
rope/07gazprom.html
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Revizuirea Regulamentului privind securitatea aprovizionării cu gaze28 
din 2017 este o măsură care duce la implementarea unor noi reguli care 
impun țărilor Uniunii Europene să lucreze împreună în grupuri regionale 
pentru a evalua riscurile cu întreruperea aprovizionării cu gaz şi a conve-
ni asupra acțiunilor regionale comune pentru a răspunde acestor riscuri. 
Schimbarea a introdus un nou „principiu de solidaritate” care impune ță-
rilor să acorde prioritate ajutării țărilor vecine să furnizeze gaze consuma-
torilor vulnerabili (cum ar fi spitalele sau şcolile) în timpul urgențelor de 
aprovizionare.

Adoptată în aprilie 2019, modificarea Directivei Uniunii Europene pri-
vind gazele are implicații majore asupra funcționării pieței interne de energie 
din Uniunea Europeană29. Conductele care intră sau părăsesc piața internă 
de energie europeană trebuie să respecte legislația Uniunii Europene. Orice 
noi conducte de gaze originare din afara Uniunii Europene vor trebui să res-
pecte principiile de bază ale celui de-al treilea pachet energetic - şi anume, 
separarea proprietății, accesul terților şi reglementarea tarifară nediscrimi-
natorie. Modificarea Directivei Uniunii Europene privind gazele a schimbat 
în mod semnificativ mediul operațional pentru proiectele controversate, 
crescând riscurile politice şi economice pentru acestea.

În conformitate cu modificarea Directivei privind gazele, statele mem-
bre ale Uniunii Europene pot solicita o autorizație pentru un acord bilateral. 
Acordul bilateral ar trebui să fie în concordanță cu legislația Uniunii Europe-
ne. Acordul nu poate fi în detrimentul pieței de gaz din Uniunea Europeană, 
concurenței şi securității aprovizionării cu gaz. Ca alternativă, un acord la 
nivelul Uniunii Europene ar putea fi, de asemenea, negociat de către Comisia 
Europeană în numele tuturor statelor membre ale Uniunii Europene.

România este de aşteptat să lanseze extracția de gaze naturale din Ma-
rea Neagră, fapt ce ar permite reducerea dependenței de gazul rusesc şi țara 
ar putea să fie pe primul loc printre țările europene cu cea mai mică depen-
dență la importurile de energie.30

28  Comisia Europeană, Securing Europe’s gas supply: new Regulation comes into 
force, disponibil online pe site-ul https://ec.europa.eu/info/news/securing-euro-
pes-gas-supply-new-regulation-comes-force-2017-oct-27_en

29  Comisia Europeană, Energy Union: Commission Welcomes Tonight’s Provisional Political 
Agreement to Ensure that Pipelines with Third Countries Comply with EU Gas Rules, disponibil 
online pe site-ul https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1069_en.htm

30  Ultimele date raportate de către Eurostat în mai 2019 arată că România se află în 
prezent pe locul al treilea în rândul țărilor cu cea mai mică rată de dependență energetică 
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Deloitte a lansat un studiu numit „Contribuția proiectelor de explorare 
şi producție a hidrocarburilor din Marea Neagră la dezvoltarea economiei ro-
mâneşti”, unde susțin că pentru perioada 2018-2040 producția de gaz offs-
hore din România ar putea fi de 170 de miliarde de metri cubi (5 miliarde de 
metri cubi anual). Această producție, mai întâi, va acoperi utilizarea internă 
(65%) şi apoi excedentul (35%) va fi exportat.31 Această oportunitate din 
regiunea Mării Negre ar putea compensa, în viitor, scăderea estimată a ex-
tracției onshore, întrucât rezervele onshore actuale sunt în scădere.

Concluzii
La nivelul Uniunii Europene, cel puțin 50 de milioane de oameni se stră-
duiesc să îşi plătească facturile la timp şi să asigure încălzirea, răcirea şi 
iluminarea corespunzătoare a caselor în care trăiesc.32 Reducerea sărăciei 
energetice va însemna reducerea cheltuielilor cu sănătatea, reducerea poluă-
rii şi scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră şi creşterea productivității şi 
a activității economice.

În prezent, Uniunea Europeană nu are un cadru juridic şi administrativ 
unificat pentru abordarea sărăciei energetice. România a adus o contribu-
ție importantă la abordarea cu prioritate a acestei probleme prin punerea 
pe agenda de discuție a Consiliului Uniunii Europene a Pachetului legislativ 
„Energie curată pentru toți europenii”, document aflat în strânsă legătură cu 
lansarea recentă a Observatorului Sărăciei Energetice din UE.33

Finalizarea dosarului „Energie curată pentru toți europenii” a avut loc 
pe parcursul preşedinției române la Consiliul Uniunii Europene (mai exact 
pe 22 mai 2019, Consiliul Uniunii Europene a adoptat în mod oficial patru 

la import, după Estonia şi Danemarca (disponibil online pe site-ul https://ec.europa.eu/
eurostat/cache/infographs/energy/bloc-2c.html)

31  Deloitte, Contribuția proiectelor de explorare și producție a hidrocarburilor din Marea 
Neagră la dezvoltarea economiei românești, disponibil online pe site-ul https://www2.delo-
itte.com/content/dam/Deloitte/ro/Documents/RaportImpactProiecteOffshore_RO.PDF

32  Comitetul Economic şi Social European, Avizul Comitetului Economic și Social Euro-
pean pe tema „Pentru o acțiune europeană coordonată în vederea prevenirii și combaterii sărăciei 
energetice”, disponibile online pe site-ul https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/
HTML/?uri=CELEX:52013IE2517&from=EN

33  Observatorul UE asupra Sărăciei Energetice (EPOV) este o nouă inițiativă a Comisiei 
Europene de a ajuta statele membre în eforturile lor de a combate sărăcia energetică. Există 
o îmbunătățire a măsurării, monitorizării şi schimbului de cunoştințe şi bune practici pri-
vind sărăcia energetică. (mai multe informații disponibile online pe site-ul https://www.
energypoverty.eu/)
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noi legi din legislația Uniunii Europene care redesenează piața electrică a 
Uniunii Europene pentru a o face adecvată pentru viitor).34 Prin aceasta, 
Uniunea Europeană s-a angajat să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 
cel puțin 40% până în 2030.35 În acest sens, principalul obiectiv al pachetului 
este tranziția la energia curată, ceea ce va presupune în mod evident schim-
barea piețelor energetice europene.

România a promovat pe parcursul preşedinției la Consiliul Uniunii Euro-
pene realizarea de investiții sporite pentru creşterea capacității de interco-
nectare între statele membre ale Uniunii Europene. Unele instrumente utile 
în acest sens, care ar îmbunătăți cadrul de investiții pentru interconexiuni, 
sunt Proiectele de interes comun propuse de Comisia Europeană.

Diversificarea rutelor de aprovizionare cu gaze naturale este o măsură 
pentru creşterea securității energetice a țărilor din sud-estul Europei. Este 
deosebit de importantă crearea unei rețele de energie regionale şi europene 
interconectate pentru a asigura furnizarea de energie la prețuri competitive.

34  Mai multe informații despre hotărârile luate în cadrul Consiliul UE din 22 mai 
2019 pot fi consultate online pe site-ul https://ec.europa.eu/info/news/clean-energy-all-
europeans-package-completed-good-consumers-good-growth-and-jobs-and-good-planet-
2019-may-22_en

35  Mai multe informații despre dosarul „Energie curată pentru toți europenii” pot fi con-
sultate online pe site-ul https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-ener-
gy-union/clean-energy-all-europeans



România şi obiectivele 2030. Aspecte macroeconomice  
ale tranziției energetice

Laurian Lungu

Eforturile Uniunii Europene de a obține neutralitatea climatică până în 2050 
au căpătat un nou impuls odată cu schimbarea conducerii Comisiei Europe-
ne (CE) în 2019. Noul preşedinte al CE a prezentat un plan ambițios pen-
tru agenda climatică a Uniunii Europene (UE). Până la finalul lui 2019 sunt 
aşteptate propuneri legislative concrete – o parte din ele au fost subliniate 
în discursul de candidatură din luna iulie – care urmăresc asumarea unui 
obiectiv pentru anul 2030 mai ambițios decât cel propus inițial, şi anume 
înjumătățirea emisiilor cu efect de gaz de seră în UE (relativ la anul 1990). 
In acest context, provocarea fundamentală este de a identifica modalitatea 
ca această tranziție sa fie sustenabilă, atât din punct de vedere politic cât şi 
economic şi social. 

Obiectivul UE de a avea emisii nete zero de carbon în 2050 va necesita 
schimbări profunde la nivelul economiilor statelor membre. Investițiile în 
infrastructura energetică, necesare pentru atingerea acestui obiectiv, sunt 
estimate de către CE a fi între 175 si 290 miliarde de euro anual (echivalentul 
a 1,1% şi respectiv 1,8% din produsul intern brut – PIB – al EU în 2018), o 
sumă impresionantă. Date fiind aceste costuri, nu este surprinzatoare po-
ziția țărilor din estul Europei, în special Cehia, Ungaria, Polonia si Estonia, 
care au cerut recent pachete compensatorii în schimbul susținerii obiectivu-
lui UE 2050. 

Dacă până acum țintele energetice şi climatice 2020 au fost relativ uşor 
de atins, fără investiții majore, cele stabilite pentru anul 2030 vor necesita 
eforturi financiare semnificativ mai mari. In plus, tinând cont şi de interva-
lul de timp necesar tranziției, devine din ce ce in ce mai evident că angaja-
mentele asumate pana în 2030 vor defini structura sistemului energetic al 
UE pe orizontul anului 2050.        
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Procesul tranziției energetice este unul foarte complex care va avea ra-
mificații puternice in economie la nivel de realocare a resurselor si va implica 
toți actorii pieței, de la consumatori, la companii care operează in toate sec-
toarele economiei si, bineînțeles, factori de decizie ai autorităților. O con-
secință a acestui proces va fi schimbarea structurii economiei si, din punct 
de vedere al sustenabilității acestuia, aspectul primordial va fi viteza cu care 
aceasta schimbare va avea loc.    

Pana la finele lui 2019 statele membre sunt obligate să trimită către CE 
versiunea finală integrată a Planului național climatic şi energetic pentru 
perioada 2021-2030. In sine, acest Plan național ar trebui sa determine, im-
plicit, liniile directoare de dezvoltare ale sectorului energetic din România si 
armonizarea lui în strategia energetică a UE.

Recomandarile CE la prima versiune transmisă de autoritațile române 
la începutul anului 2019 au vizat, printre altele, majorarea până „la cel pu-
țin” 34% ținta privind ponderea energiei din surse regenerabile în consu-
mul final brut de energie – în creştere față de 27,9%, obiectivul propus în 
documentul preliminar (vezi Tabelul 1). O altă recomandare a CE vizează 
asumarea unui obiectiv mai ambițios privind reducerea consumului primar 
şi a celui final de energie în anul 2030, având în vedere necesitatea creşterii 
eforturilor pentru a atinge ținta de eficiență energetică. 

La acest moment, UE are cel mai avansat cadru de reglementare din 
lume care susține tranziția către o energie curată. Însă, tocmai datorita aces-
tui fapt, eforturile tarilor membre UE de a atinge obiectivele propuse vor 
necesita costuri suplimentare care vor afecta implicit productivitatea medie 
a acestora vis-a-vis de ce a altor tari, care nu au deocamdată ambiții climati-
ce comparabile. Datorita faptului că prezervarea climatică este în esență un 
bun public – la nivel global – este clar că Europa nu are încă pârghiile prin 
care să se asigure ca tranziția către neutralitatea climatică poate fi sustena-
bilă din punct de vedere economic şi politic. 

Tabelul 1. Obiective naționale cuprinse în documentul preliminar al planului național 
integrat de energie şi climă 2021-2030.

Obiective naționale Anul 2017 Anul 2020
Anul 2030 – obiec-
tive din documen-
tul preliminar

Ponderea energiei din surse rege-
nerabile in consumul final brut de 
energie

24,5% 24% 27,9%
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Obiective naționale Anul 2017 Anul 2020
Anul 2030 – obiec-
tive din documen-
tul preliminar

Consumul primar de energie 32,4 Mil tep 43 Mil tep 36,7 Mil tep

Consumul final de energie 23,2 Mil tep 30,3 Mil tep 27,5 Mil tep

Cheltuieli cercetare- dezvoltare 
(procent din PIB)

0,5% 2% n/a

Sursa: Agentia Europeana de Mediu si CE – Recomandările la documentul preliminar 
al planului național integrat de energie si clima 2021-2030.

Dat fiind aceste inițiative ambițioase de accelerare a tranziției energeti-
ce la nivelul UE, există mai multe dimensiuni care pot influența traiectoria 
acestui proces de tranziție în România. In cele ce urmează, vor fi abordate 
trei aspecte, care au o legătură mai proeminentă cu stabilitatea macroeco-
nomică.   

Primul aspect vizează legătura dintre creşterea economică şi consumul 
de energie. Al doilea se refera la provocarea duală care există în contextul 
decarbonificării, şi anume mai multă energie cu mai puține emisii. Aici gazul 
natural reprezintă, cel puțin deocamdată, o soluție necesară. In fine, al trei-
lea aspect vizează finanțarea tranziției energetice.

Consumul de energie şi creşterea economică
Interesul pentru analiza existentei şi a direcției cauzalității între consumul 
de energie - ca unul din obiectivele asumate în strategia energetică si clima-
tică a UE - şi creşterea economică nu este numai academic. El are implicații 
practice profunde. Acesta s-a amplificat după criza energetică a anilor ’70, 
atunci când decidenții politici încercau să ofere soluții alternative pentru 
politicile economice în vederea ieşirii din criză. In contextul dezbaterilor de 
astăzi are o relevanță la fel de mare. 

In funcție de direcția cauzalității dintre consumul de energie şi creşterea 
economică, efectul politicilor climatice poate avea implicații asimetrice in 
economie. In ipoteza în care direcția cauzalității este de la creşterea econo-
mică către consumul de energie, i.e. creşterea economică stimulează con-
sumul de energie, atunci impactul politicilor de reducere a energiei asupra 
creşterii economice va fi redus. Însă, in situația in care direcția cauzalității 
este inversă, de la consumul de energie către avansul economic – în acest 
caz, în esență, energia poate fi considerată ca fiind un factor de producție, 
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similar cu forța de muncă sau capitalul – reducerea consumului de energie 
va afecta creşterea economică. Acesta este cazul cel mai defavorabil din per-
spectiva strategiei energetice şi climatice a UE. Alte două teorii susțin fie o 
cauzalitate bidirecțională, fie absența totală a cauzalității dintre cele două 
variabile.    

Deşi există o multitudine de studii empirice efectuate pe diverse grupuri 
de țări, în perioade de timp diferite, încă nu s-a fundamentat o explicație 
concluzivă, universal valabilă, pentru direcția/existența cauzalității dintre 
creşterea economică si consumul de energie. Cele mai multe analize susțin 
aşa-numita ipoteză a creşterii, în care cauzalitatea este unidirecțională, de la 
consumul de energie către creşterea economică. Astfel, energia este văzută 
ca factor de producție, facilitând adoptarea de tehnologii noi, ceea ce poate 
duce la creşterea productivității în anumite sectoare. 

Există studii care arată că aceasta pare sa fi fost si situația economiei 
României – cel puțin până înainte de anul 2009. Legătura dintre creşterea 
economică si consumul de energie in România a fost mult mai puternică 
inainte de criza. Între anii 1991-2009 de exemplu, factorul de corelație între 
cele doua a fost de 0.82 (Fig 1).

Sursa: Calcule autor din date INSSE si Eurostat

Imediat după apariția crizei însă, constrângerile impuse de câştigurile 
obligatorii de eficiența au dus la redimensionarea anumitor sectoare. Indus-
tria de fertilizatori din România este un bun exemplu însă o multitudine 
de alte sectoare au trebuit sa îşi reducă costurile pentru a rămâne compe-
titive. Industria şi transporturile sunt exemple elocvente. Chiar dacă redu-
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cerea intensității energetice şi-a continuat tendința descrescătoare (Fig 2), 
câştigurile de energie au fost mai ample în perioada de după 2010. Parțial, şi 
datorită acestui fapt, legătura consum energie-creştere economică a slăbit, 
reducând corelația la numai 0.18 în perioada 2010-2017. 

Sursa: Calcule autor din date Eurostat

Schimbarea structurii economiei este o trăsătură comună a procesului 
de creştere a PIB/capita. Pe măsură ce economia se dezvoltă, ea devine mai 
„uşoară”, adică cu un aport mai mare al sectorului serviciilor in PIB. In pre-
zent, în Romania ponderea serviciilor in valoarea adaugată totală a PIB este 
puțin peste 55%. Acest fapt influențează, implicit, si consumul de energie, 
reducandu-l. Cu toate ca a scăzut în timp, ponderea sectorului autohton al 
industriei este încă mai ridicată față de media UE, aproape un sfert din PIB 
față de 19% in UE. Aceeaşi caracteristică se observă şi în alte economii regi-
onale, în speță Cehia, Ungaria, Slovacia, Bulgaria sau Polonia, țări care s-au 
integrat în lanțul de valoare adăugată a industriei UE - îndeosebi a celei pre-
lucrătoare din Germania. Dependența mai ridicată a acestor economii față 
de industrie, şi în general de sectoare care sunt mai poluante, va ridica costul 
tranziției energetice. 

In plus, datorită acestei conjuncturi, creşterea economică ar putea fi 
afectată ea însăşi direct, în ipoteza unui conflict comercial global de durată. 
Economia României este una dintre cele mai vulnerabile la un război glo-
bal prelungit al tarifelor. Ca o consecință, ar putea fi afectat si consumul 
de energie pe termen mediu sau chiar lung – în prezent industria consuma 
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aproape 30% din total. In acest scenariu, atât consumul de energie cât şi 
avansul economic vor urma  tendințe descrescătoare.     

   
Dubla provocare a decarbonificării, mai multă energie  
cu mai puține emisii
Al doilea aspect vizează provocarea dublă care există în contextul decarbo-
nificării, şi anume, mai multă energie cu mai puține emisii. Orice economie, 
pentru a fi neutră din punct de vedere climatic, va trebui sa crească substan-
țial mai mult în comparație cu nivelul actual. Pe tendința curentă, cererea 
globala de energie este prevăzută să crească cu aproape o treime în urmă-
toarele doua decade. Dar, în acelaşi timp, emisiile de gaze de seră trebuie sa 
scadă semnificativ, ajungând la valoarea netă zero pana în anul 2050. 

Aceasta va reprezenta o provocare formidabila pentru industrie. In mod 
necesar, cel puțin deocamdată, gazul natural va trebui sa dețină un rol covâr-
şitor in aceasta ecuație. Creşterea energiei eoliene şi solare va continua, deja 
a crescut cu rate remarcabile in ultimii ani. Însă, pe tendința curentă, aceas-
ta va reprezenta sub 20% - într-un scenariu optimist - din mix-ul energiei 
primare din România în anul 2030. Si la nivel global previziunile sunt oare-
cum similare, procentul variind intre 15-30%. Aceasta înseamnă ca restul de 
energie trebuie sa vină de altundeva. Energia nucleară poate acoperi o parte 
din acest necesar însă tot nu va fi suficient.  

Agenția Internațională de Energie are in scenariul de baza mix-ul ți-
ței-gaz natural la 50% din total energie in anul 2040 la nivel global. Acest 
scenariu este însă condiționat de implementarea  de soluții de captare, folo-
sire si înmagazinare a carbonului. Solutiile tehnologice există la ora actuală 
ănsă trebuie sa devină si fezabile comercial. 

România ocupă un loc privilegiat in Europa in ceea ce priveşte resursele 
de gaze naturale. Acestea reprezinta cea mai importanta sursă de energie 
primara autohtona, aproape 30% din totalul mixului de energie. Iar proiec-
țiile pe orizontul anului 2030 din strategia energetică a României arată că 
gazul natural va continua să îşi mențină ponderea cea mai ridicată şi peste 
mai bine de un deceniu. 

Există deja un precedent la nivel global care arată ce se întâmplă când ga-
zul natural este folosit, de exemplu, pentru producerea de electricitate, in pa-
ralel cu resursele regenerabile. În SUA gazul natural a înlocuit în mare parte 
cărbunele, reducând astfel emisiile de seră la nivelul anilor 1990. Dar, pentru a 
creşte rolul sectorului de gaze naturale in economie, este necesară o viziune pe 
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termen lung a autorităților care sa includă atât un cadru fiscal win-win precum 
si un cadru legislativ stabil şi predictibil. Exploatarea inteligentă a resurselor 
de gaze din Marea Neagră, de exemplu, va duce nu numai la o creştere a sta-
bilității macroeconomice – prin reducerea dependentei de importuri de gaze, 
şi astfel a deficitului de cont curent – dar va genera câştiguri în îndeplinirea 
obiectivelor strategice climatice 2030. 

Finanțarea tranziției energetice
Fără îndoială că aspectul legat de finanțarea tranziției energetice către o eco-
nomie cu nivele reduse de carbon va avea implicațiile cele mai profunde la 
nivel macroeconomic. Acest proces reprezintă o oportunitate majoră atât 
pentru finanțatori cât şi pentru creditori. In mod necesar tranziția energeti-
că va implica o revoluție tehnologică şi va include investiții pe termen lung 
în infrastructură. Estimările arată că, pentru a atinge obiectivele propuse, 
rata investițiilor în infrastructură va trebui sa fie, în medie, de patru ori mai 
mare decât cea curentă. Datorită asimetriilor existente la nivelul UE, pentru 
Romania aceasta ar fi si mai ridicată.

Întrebarea legitima care se pune este prin ce mijloace vor fi finanțate 
noile investiții. O soluție propusa de noul preşedinte al CE este crearea unei 
Bănci Climatice, prin redirecționarea unor activități din Banca Europeană 
pentru Investiții. Măsura este de aşteptat sa elibereze un trilion de euro în 
următorul deceniu, crescând astfel şi rolul sectorului privat în finanțarea 
tranziției energetice. Rămâne de văzut cum se va concretiza aceasta măsura 
în practică. Dincolo de fluxurile de capital mari care, potențial, pot fi desta-
bilizatoare la nivel agregat macroeconomic, rămân întrebări legate şi de rata 
de rentabilitate a investițiilor a companiilor din UE. Acestea  vor trebui să 
rămână competitive si la nivel global, pentru a asigura creşterea economiei 
UE, in condițiile in care actorii economici privați din alte tari ale lumii vor fi 
supuşi unor constrângeri climatice mai laxe. Propunerea noului preşedinte 
al CE de a introduce o taxa pe carbon la granițe (Carbon Border Tax) va ge-
nera un element protecționist semnificativ iar implicațiile acestei taxe vor fi 
profunde si asimetrice in economiile statelor membre. 

Pentru Romania, necesarul de investii este unul uriaş. In documentul 
preliminar al planului național integrat de energie si clima 2021-2030 inves-
tițiile cumulate pe aceasta perioada pentru îndeplinirea obiectivelor energe-
tice si climatice sunt estimate la 127 miliarde euro. Adică, anual, în medie, 
echivalentul a peste 6% din PIB-ul anului 2018! In contextul actual va fi ex-
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trem de dificil ca sectoarele privat si public, împreună, sa investească această 
sumă numai în tranziția energetică. Ca şi in alte țări, o parte importantă 
din acest efort financiar ar trebui realizat de către stat. Însă, de ani buni, 
structura cheltuielilor bugetare este orientată excesiv către cheltuieli  curen-
te – i.e. de personal si asistentă socială - in detrimentul investițiilor. Pentru 
a pune lucrurile in perspectivă, in ultimii doi ani, 2017 si 2018, investițiile 
publice totale  în economie au atins un minim istoric post-1995, de aproape 
3% din PIB.

Investițiile în cercetare dezvoltare sunt văzute ca motoare esențiale în 
toată structura procesului de tranziție energetică. Or, aşa cum se vede şi din 
Tabelul 1, România se află mult, chiar şi sub ținta 2020. O creştere a aces-
tor tipuri de investii nu se poate face ad-hoc. Dincolo de aspectele legate de 
identificarea surselor de finanțare, rămân şi cele legate de impactul real al 
acestora în economie; este necesară existența unor arhitecturi economice 
care sa le potențeze.       

Pentru a avea o eficientă cât mai mare a investițiilor este necesar un plan 
adecvat, pe termen lung, ideal agreat cu stakeholderii relevanți. Această ar 
duce şi la creşterea efortului financiar investițional al sectorului privat.

Remarci finale
Cu două decenii în urmă, în anul 2000, UE şi-a propus să devină, pană în 
2010, cea mai competitivă si dinamică economie din lume, bazată pe cu-
noaştere. Acest obiectiv, alături de altele, printre care creşterea coeziunii 
sociale, a locurilor de muncă sau sustenabilitatea creşterii economice s-au 
constituit în aşa numită Agendă Lisabona. Evaluarea ex-post a arătat că, în 
2010, multe din obiective nu au fost atinse. Strategia energetică si climatică 
curentă a UE riscă sa aibă acelaşi deznodământ – chiar şi pe orizontul anului 
2030, datorita simplului fapt că țintele asumate politic, extrem de ambiți-
oase, pot fi dificil de atins ca urmare a constrângerilor economice si sociale. 
In plus, astăzi, contextul economic global este mai incert decât cel existent 
în anii 2000.

La nivel macroeconomic este esențial de cuantificat impactul procesului 
de tranziție energetică asupra competitivității companiilor, şi in general al 
actorilor economici. Succesul acestei tranziții va depinde în mare măsură de 
modul în care aceştia se vor adapta la noua realitate. 

O trecere prea abruptă către o economie a emisiilor de carbon reduse 
ar putea destabiliza chiar şi piețele financiare. Astăzi, puține companii in-
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clud riscul climatic în evaluarea scenariilor profitabilității viitoare. Cu alte 
cuvinte, costurile tranziției energetice ar putea fi subevaluate în simulările 
individuale ale companiilor, şi nu numai, în multe cazuri. O re-evaluare  su-
bită a acestui risc, făcută concomitent, la un moment dat, ar avea un impact 
negativ, simultan, valoarea de piață a acestora.

De aici rezida importanța transparenței întregului proces de cuantifi-
care a acestui risc si coordonarea graduala a etapelor de investiții. Efortul 
investițional – la nivelul întregii economii – pentru atingerea obiectivelor 
2030/2050 va fi mult mai ridicat decât cel angrenat pentru obiectivele 2020.

Mai mult, în România, rolul statului în tot acest proces va fi mai mare 
decât în multe alte state din UE. El trebuie sa sprijine în primul rând existen-
ța unui cadrul legislativ-fiscal stabil – mai cu seamă că investițiile în sectorul 
energetic necesită, cu precădere, cicluri lungi.  



Privire de ansamblu asupra piețelor de energie  
în România – de la accesul pe piață până la liberalizare

Cristina Filip, Alina Stoica

Prin acest articol ne referim la doua aspecte formatoare de piaţă: accesul la 
piață şi stadiului liberalizării pieței de energie electrică şi de gaze naturale 
din România. 

În ceea ce priveşte accesul la piaţă ne vom referi pe scurt la regimul de 
funcţionare a pieţelor de energie şi la modalitățile pe care le au la îndemână 
operatorii economici de a intra pe piața de energie.

În ceea ce priveşte stadiul liberalizării pieței vom trata pe scurt unele 
dintre efectele Ordonanței de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor 
măsuri în domeniul investițiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene 
(„OUG nr. 114/2018”), in forma recent modificată prin Ordonanța de ur-
gență nr. 19/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
(„OUG nr. 19/2019”), după valul de reacții negative din partea jucătorilor 
din piață. 

În acest context, vom evalua gradul de sincronizare fata de direcția 
setată de Uniunea Europeană spre o piață comună şi, respectiv, gradul de 
aliniere la legislația europeană, în special prin prisma pachetului „Energie 
curată pentru toți europenii”, adoptat de Consiliul Uniunii Europene la data 
de 22 mai 2019. 

Scurtă prezentare a pieței de energie electrică  
şi pieței de gaze naturale din România
În continuare ne vom referi la piețele de energie prin raportare atât la pia-
ța de energie electrică, cât şi la piața de gaze naturale, întrucât considerăm 
relevant sa păstrăm o privire de ansamblu asupra celor două domenii, in 
reglementarea cărora întâlnim aspecte unitare importante. Acolo unde se 
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va impune să subliniem anumite aspecte caracteristice unui anumit tip de 
piață, vom face o distincție clară. 

Conform Legii nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale 
(„Legea nr. 123/2012”), piețele de energie din România sunt formate din 
piața reglementată şi din piața concurențială. 

Piața reglementată de energie este locul în care tranzacționarea se des-
făşoară în condiții reglementate de Autoritatea Națională de Reglementare 
în domeniul Energiei („ANRE”), unde autoritatea care are competența de a 
impune anumite elemente ale tranzacției, inclusiv cu privire la prețuri, can-
tități, tarife, metodologii de monitorizare etc. 

Piața concurențială de energie este locul in care elementele esentiale ale 
tranzacției – în special, prețuri şi cantități – se formează pe baza cererii şi 
ofertei, cu următoarele mențiuni: (i) conform reglementarii din România, 
exprimarea cererii si ofertei si încheierea tranzacțiilor are loc pe o platfor-
ma centralizata, într-un cadru administrat de operator/i de piaţă licențiat/i, 
aceasta platforma fiind presupusa a garanta desfăşurarea tranzacționării în 
mod transparent, public şi nediscriminatoriu; (ii) ANRE are prerogative de 
supraveghere, investigare şi intervenţie (individual sau punctual, prin sanc-
țiuni sau general şi structural, prin reglementari) pentru a preveni compor-
tamentele abuzive care ar putea afecta drepturile altor participanţi la piata 
sau ar putea distorsiona piața, aceasta egida fiind suficient de larga pentru o 
gama larga de intervenții. 

La momentul actual, în România există o piaţă unica centralizată con-
curențială pentru tranzacții cu energie electrica si doua piete centralizate 
concurentiale pentru tranzacții cu gaze naturale.  Piața administrată de Ope-
ratorul Pieței de Energie Electrică şi Gaze Naturale din România (OPCOM) 
este piata concurentiala pe care se pot tranzacționa atât gaze naturale, cât şi 
energie electrică. Piața administrată de Bursa Română de Mărfuri este piata 
concurentiala pe care se pot efectua tranzacții doar cu gaze naturale.

Fiecare dintre acesti operatori publică propriul regulament de funcțio-
nare a pieței, aprobat in prealabil de către ANRE pentru conformare cu ca-
drul mai larg de reglementare, iar respectivul regulament conține regulile de 
acces la piață, produsele destinate tranzacționării (produse pe termen scurt, 
termen mediu şi lung etc.), cerințele specifice fiecărui tip de produs pentru a 
putea face obiectul tranzactionarii.

Deşi platformele de tranzacționare şi procedurile aferente aces-
tora au fost „şlefuite” de-a lungul timpului şi treptat adaptate unor 
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cerințe ale pieței, un domeniu care încă a scăpat reglementării este 
posibilitatea de a permite încheierea unor contracte de vânzare – 
cumpărare de energie electrică ce ar urma să fie produsă de capa-
cități aflate în stadiu de dezvoltare. Aceste instrumente sunt unele 
dintre primele aspecte pe care potențialii investitori le au în vedere 
atunci când iau o decizie cu privire la investiția în energie în Româ-
nia, în special datorită avantajului pe care l-ar avea în atragerea şi 
obținerea de finanțare pentru dezvoltarea proiectului. Sectorul pri-
vat a dezvoltat ca raspuns pentru asemenea situatii contractele de 
vanzare-cumparare virtuale sau structurate cu privire la productia 
generata din surse de energie regenerabila; acestea ofera pentru 
dezvoltatori efecte de reducere sau acoperire a unor riscuri care fac 
proiectele in dezvoltare potential bancabile, iar tranzactiile cu ase-
menea instrumente incep sa formeze o piata nereglementata tras-
frontalieră. 

Participanții la piața de energie şi condițiile de acces la piață
În această secțiune ne propunem să prezentăm categoriile de participanți la 
piața de energie şi modalitățile în care aceştia pot participa pe piață. 

Vom analiza apoi situația particulară a operatorilor economici situați în 
statele membre ale Uniunii Europene, care, aşa cum vom vedea, beneficiază 
(cel puțin la nivel teoretic) de un acces mai facil pe piața de furnizare şi tra-
ding de energie din România.

Legislația prevede următoarele categorii de participanți la piața de ener-
gie din România: producătorii, furnizorii, traderii, distribuitorii, operatorul 
de transport şi sistem (C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., în cazul pieței de ener-
gie electrică, respectiv S.N.T.G.N. Transgaz S.A., în sectorul gazelor natura-
le), operatorii piețelor centralizate de energie și clienții finali�

Operatorii economici care intenționează să participe la piața de energie 
trebuie să urmeze anumite proceduri specifice, în funcție de sectorul în care 
vor să fie activi (producție, furnizare, trading etc.). 

Menționăm că anumite sectoare ale pieței de energie constituie mono-
pol natural, care reprezintă situația unui număr limitat de operatori econo-
mici care prestează anumite servicii. În domeniul energiei electrice, legislația 
consacră monopolul natural în favoarea serviciului de transport, care se re-
alizeaza de către un singur operator economic pe intreg teritoriul României 
și, respectiv, a serviciului de distribuție a energiei electrice, care se realizează 
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de către un singur operator economic pentru utilizatorii de pe un teritoriu 
determinat regional. În domeniul gazelor naturale, întâlnim monopol natu-
ral în cazul serviciilor de transport care se realizează de către un singur ope-
rator economic pe intreg teritoriul României, al serviciilor de înmagazinare 
/ stocare şi, respectiv, al serviciilor de distribuție a gazelor naturale, care se 
realizeaza de către un singur operator economic de pe un teritoriu determi-
nat regional sau local. 

În linii mari, pentru a participa la piața de energie, un operator economic (i) 
trebuie să parcurga cu succes procedura reglementata in fata ANRE pentru 
a obtine tipul de autorizație / licență necesar desfăşurării activității avute în 
vedere, după care (ii) trebuie să parcurga cu succes procedura reglementata 
in fata operatorului de piata autorizat pentru a se înregistra ca participant 
la piața centralizată de energie pe care va tranzacționa produsele si/sau ser-
viciile specifice. In situatia serviciilor care constituie monopol natural intal-
nim dubla reglementare la atribuirea serviciului, atat prin concesiune, cat si 
prin licentiere.

Considerăm că experiența solicitantilor în ceea ce priveşte obținerea au-
torizațiilor şi licențelor în domeniul energiei, dar şi înregistrarea la piețele 
de energie, se îmbunătățeşte pe măsură ce trece timpul şi autoritățile com-
petente capătă mai multă experiență. Un exemplu în acest sens este modifi-
carea introdusă la începutul anului 2019 în domeniul obținerii licențelor de 
furnizare de gaze naturale, prin care procedura a fost simplificată şi opera-
torilor economici nu li se mai solicită prezentarea certificatelor de calitate 
a sistemelor informatice şi de management conform unui standard inter-
național. În practică am observat că această cerință îngreuna semnificativ 
procesul de autorizare pentru operatorii economici, în special cei din statele 
membre ale Uniunii Europene, pentru care cerința venea ca o noutate față 
de legislația din statele relevante. 

Există în continuare aspecte care considerăm că pot fi clarificate în pro-
cesul de autorizare (astfel cum am detaliat în această secțiune mai jos), însă 
sentimentul predominant este că autoritățile şi instituțiile merg în direcția 
simplificării procedurilor. 

Toți participanții la piața de energie trebuie să respecte regulile de 
funcționare ale pieței, prevăzute prin acte de reglementare ale autorității 
competente, şi să îşi îndeplinească obligațiile care rezultă din statutul de 
participant la piață: să efectueze plățile aferente serviciilor oferite pe piață, 
să-şi asume responsabilitatea financiară pentru dezechilibrele cauzate, să 
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transmită rapoartele şi informațiile solicitate de autoritatea competentă şi 
de operatorii piețelor centralizate etc. În ceea ce priveşte îndeplinirea efecti-
vă a atribuțiilor ANRE în domeniul supravegherii pieței, conform ultimelor 
date disponibile public (Raportul anual pentru 2017), în anul 2017 ANRE 
a efectuat 686 de acțiuni de control de tip inspecție. Pe lângă acestea, au 
fost efectuate suplimentar 200 acțiuni de control de tip verificare şi 464 de 
acțiuni de control de tip supraveghere. Controalele desfăşurate de ANRE în 
anul 2017 au rezultat în aplicarea de sancțiuni tip amenzi în cuantum total 
de 22.709.359,35 lei. Notăm cu interes faptul că, recent, Curtea de Conturi 
a realizat o analiză asupra pieței gazelor naturale din România şi a recoman-
dat intensificarea supravegherii pieței de către ANRE.

Astfel cum anticipam la începutul secțiunii, în analiza condițiilor de ac-
ces la piața de energie dorim să ne oprim asupra condițiilor în care operatorii 
economici cu sediul social într-unul din statele membre ale Uniunii Europe-
ne pot pătrunde pe piața de energie din România ca furnizori sau trader de 
energie. Este vorba de aşa-numita „paşaportare” a activităților de furnizare 
şi trading de energie. Motivul pentru care considerăm aceste aspecte ca fiind 
relevante este faptul că, la nivel de legislație, reglementările ANRE prevăd 
o procedura simplificată pentru acest tip de operatori, care au dreptul de a 
accesa piața de energie din România şi de a se înscrie la tranzacționare pe 
piețele centralizate pe baza licenței (sau documentului similar) deținute de 
aceştia în statul membru de origine. La nivel practic însă am observat anu-
mite lacune ale legislației relevante, care ar trebui suplinite, pentru a asigura 
o aplicare unitară a acestor prevederi şi pentru a acorda dreptul de „paşapor-
tare” tuturor operatorilor din statele membre ale Uniunii Europene. 

Acest drept este o expresie a principiului libertății de prestare a serviciilor 
consacrat la nivelul Uniunii Europene şi este aplicabil atât în domeniul ener-
giei electrice, cât şi în domeniul gazelor naturale (unde, într-adevăr, a fost 
acordat ceva mai târziu, prima data fiind reglementat în 2019, spre diferență 
de sectorul energiei electrice unde a fost reglementat din anul 2015). ANRE 
emite o decizie de confirmare a dreptului operatorilor economici respective 
de participare la piețele de energie electrică / gaze naturale din România. 

Procedura aplicabilă operatorilor economici cu sediul social într-un stat 
membru care doresc să acceseze piața de energie din România ca furnizori 
sau traderi este mult simplificată prin comparație cu procedura clasică. Paşii 
pe care un operator economic trebuie să-i parcurgă pentru obținerea deciziei 
de confirmare sunt prevăzuți în Ordinul 91/2015 privind aprobarea Proce-
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durii de confirmare a dreptului de participare la pieţele de energie electrică 
din România a unor persoane juridice străine având sediul social într-un stat 
membru al Uniunii Europene.

Menționam mai sus că suntem de părere că legislația relevantă ar putea 
beneficia de anumite clarificări. Ne întemeiem acest punct de vedere pe situ-
ația în care s-ar putea regăsi un operator economic dintr-un stat membru al 
Uniunii Europene dacă în țara de origine nu se emite o licență sau un docu-
ment similar, operatorul având dreptul de a presta activitatea de furnizare / 
trading în baza unor prevederi legale. 

În aceste condiții, după cum este formulată legislația acum, în lipsa unei 
licențe sau a unui document similar (legea nu detaliază ce documente s-ar în-
cadra în acest concept), operatorii economici cu sediul într-un stat membru 
in care nu se emit asemenea documente nu ar putea beneficia de prevederile 
legate de dreptul de confirmare. Cum nu identificăm un motiv obiectiv pen-
tru o aplicare neunitară şi discriminatorie a acestui drept, considerăm că le-
gislația ar trebui clarificată pentru a reglementa, pe de o parte, ce se înțelege 
prin „document similar licenței”, iar pe de altă parte o eventuală procedură 
de comunicare între autoritățile competente în domeniu din statele membre 
relevante, pentru confirmarea dreptului operatorilor de a presta activitatea 
de furnizare / trading.  

Liberalizarea pieței de energie
Liberalizarea pieței de energie este o măsură promovata de la nivelul Uniunii 
Europene spre statele membre, cu scopul declarat de a proteja clienții, atât 
cei casnici, cât şi cei non-casnici prin asigurarea unor beneficii presupuse a 
decurge in mod direct din functionarea pietei conform regulilor concurenți-
ale: (i) accesul la prețuri mai scazute pentru produsele si serviciile furnizate 
şi (ii) imbunatatirea serviciilor prestate clienților, având în vedere regulile 
pieței concurențiale. 

Liberalizarea presupune că toți clienții au posibilitatea de a-şi alege în 
mod liber furnizorul/ furnizorii de energie electrică / de gaze şi de a negocia 
cu acesta/aceştia în mod direct contractele de vânzare – cumpărare, prețul fi-
ind stabilit pe baza cererii şi ofertei. Principiul este în concordanță cu actele 
normative adoptate la nivel european, fiind adoptate multiple reglementări 
la nivel național în sensul implementării acestuia.

Liberalizarea pieței de energie a început încă din perioada pregătirii Ro-
mâniei pentru aderarea la Uniunea Europeană, acest principiu fiind unul in-
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tens susținut la nivelul statelor membre. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2007, 
legislația din domeniu a consacrat la nivel teoretic deschiderea integrală a 
pieței de energie electrică şi gaze naturale, proces care s-a realizat treptat pe 
ambele piețe, în funcție de categoriile de consumatori. Astfel, pe piața gazelor 
naturale, liberalizarea la nivel practic a avut loc de la 1 ianuarie 2015 pentru 
consumatorii non-casnici, liberalizarea completă a prețurilor pentru consu-
matorii casnici urmând să se realizeze până la 30 iunie 2021. Pe piața energiei 
electrice, liberalizarea s-a produs de la 1 ianuarie 2014 pentru consumatorii 
non – casnici şi de la 1 ianuarie 2018 pentru consumatorii casnici.

Pachetul de acte legislative recent adoptat de Consiliul Uniunii Euro-
pene, intitulat „Energie curată pentru toți europenii”, a fost structurat şi 
gândit având la bază principii care să asigure tranziția spre energie curată 
şi orientarea către consumator pe piața comuna. Din acest pachet face par-
te si Directiva Parlamentului European şi a Consiliului privind normele co-
mune pentru piața internă de energie electrică şi de modificare a Directivei 
2012/27/UE, cu termen de transpunere 31 decembrie 2020, dar şi Regu-
lamentul Parlamentului European şi al Consiliului privind piața internă de 
energie electrică, direct aplicabil de la 1 ianuarie 2020.

Actele legislative astfel adoptate contribuie la conturarea pieței comune 
a energiei şi la îndeplinirea angajamentelor asumate de Uniunea Europea-
nă în cadrul Acordului de la Paris. Ansamblul de politici propuse la nivelul 
Uniunii Europene spre atingerea obiectivului pieței comune are scopul de 
a aduce beneficii atât de ordin economic, cât şi din perspectiva securității 
şi sustenabilității pieței pe termen lung. La transpunerea acestor politici la 
nivelul statelor membre trebuie avută în vedere rațiunea mai largă a legiui-
torului european, iar nu doar implementarea mecanică a principiilor enun-
țate la nivel european, existând altfel riscul pierderii din vedere a scopului 
principal pentru care se doreşte o piață comună. 

Recent, principiile prevăzute mai sus şi susținute şi promovate la nivel 
european au fost „deturnate” de OUG nr. 114/20181 (chiar in forma recent 

1  Legea de aprobare a OUG nr. 114/2018 nu a fost încă adoptată de Camera Depup-
taților, care are rol de cameră decizională. Proiectul de lege a fost înregistrat la Camera 
Deputaților la data de 4 martie 2019, ca urmare a adoptării de către Senat în condițiile art. 
115 alin. 5 din Constituția României (Senatul nu s-a pronunțat în termenul de 30 de zile de 
la sesizare). OUG nr. 114/2018 a fost trimisă către Senat în termenul prevăzut de legea de 
abilitare, dar procedura este momentan blocată la Camera Deputaților, până la publicarea 
raportului Comisiei pentru buget, finanțe şi bănci (care ar fi trebuit să fie publicat în termen 
de 60 de zile de la sesizare, neexistând însă o sancțiune pentru depăşirea acestui termen). 
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amendata prin OUG nr. 19/2019), ale cărei măsuri în domeniul energiei au 
fost văzute, în mod justificat, ca restricționând liberalizarea pieței şi ca o 
întoarcere la sistemul reglementat de piață. 

În domeniul energiei electrice, OUG nr. 114/2018 prevede că pentru pe-
rioada 1 martie 2019 – 28 februarie 2022, furnizarea de energie electrică 
pentru clienții casnici se realizează în condiții reglementate de către auto-
ritatea competentă. La rândul lor, producătorilor de electricitate le-a fost 
impusă obligația de a livra furnizorilor de ultimă instanță, în aceeaşi peri-
oadă, cantitatea de energie electrică necesară asigurării consumului clienți-
lor casnici pentru care aplică tarife reglementate. Numai energia electrică 
rămasă disponibilă după îndeplinirea acestei obligații va fi ofertată public pe 
piața concurențiala (anterior intrării în vigoare a OUG nr. 114/2018 princi-
piul fiind că producătorii aveau obligația ofertării întregii producții pe piața 
centralizată). Nerespectarea acestor obligații reprezintă contravenție, sanc-
ționată cu amendă în cuantum de 10% din cifra de afaceri a anului anterior 
aplicării sancţiunii contravenţionale.

În acelaşi sens, pentru sectorul gazelor naturale OUG nr. 114/2018 
a instituit măsuri care au condus la o „re-reglementare” a pieței gazelor 
naturale prin stabilirea unui preț reglementat de vânzare a gazelor natu-
rale. Astfel, producătorii, inclusiv filialele acestora şi/sau afiliații aparți-
nând aceluiaşi grup de interese economice, care desfăşoară atât activități 
de extracție, cât şi activități de vânzare a gazelor naturale, de pe teritoriul 
României, sunt obligaţi să vândă cu prețul de 68 lei/MWh gazele naturale 
rezultate din activitatea de producție internă curentă către furnizori şi cli-
enți finali eligibili. Această obligație este aplicabilă în perioada 1 mai 2019 
– 28 februarie 2022 (anterior modificării prin OUG nr. 19/2019, această 
perioadă începea de la 1 aprilie 2019). Corelativ, prețul de achiziție plătit 
de furnizori pentru gazele din producția internă curentă necesare pentru 
acoperirea consumului clienților finali nu poate depăşi 68 lei/MWh, indi-
ferent de vânzător.

În aceeaşi perioadă, producătorii au obligația să prioritizeze vânzările 
către furnizori, în condiții reglementate de ANRE, pentru asigurarea între-
gului necesar de consum al clienților casnici, din producția curentă şi/sau 
din depozitele de înmagazinare.

A fost introdusă şi posibilitatea clienților casnici de a reveni la furniza-
rea la prețuri reglementate, chiar dacă anterior îşi exercitaseră dreptul de 
eligibilitate.
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Și în acest domeniu nerespectarea obligațiilor de mai sus reprezintă con-
travenție, sancționată cu amendă în cuantum de 10% din cifra de afaceri a 
anului anterior aplicării sancţiunii contravenţionale.

Efectele OUG nr. 114/2018 asupra economiei, în general, şi pieței ener-
giei din România, în special, au fost intens dezbătute şi prezentate pe larg 
încă de la intrarea în vigoare a acestui act normativ. În martie 2019, pe fon-
dul modificărilor aduse de OUG nr. 114/2018, Comisia Europeană a emis un 
comunicat prin care a constatat că impunerea prețurilor la gazele naturale 
astfel cum este prevăzută în OUG nr. 114/2018 este contrară cerinţelor juri-
dice ale Uniunii Europene. Mai mult, Comisia a considerat că aceste măsuri 
nu sunt adecvate pentru atingerea în mod sustenabil a obiectivului de a pro-
teja consumatorii casnici împotriva creşterilor excesive de preţ. Aceasta este 
prima etapă a unei potențiale proceduri de infringement pe care România 
ar putea să o înfrunte în fața autorităților europene. Observăm cu regret că 
progresele făcute în ultimii ani în sectorul energiei pentru liberalizarea pie-
ței, pentru sporirea investițiilor şi pentru creşterea încrederii participanților 
la piața au avut grav de suferit de pe urma măsurilor de reîntoarcere la o pia-
ță reglementată. Prin aceste măsuri a fost sporită impredictibilitatea la nivel 
legislativ, care are efecte imediate, importante asupra mediului de afaceri, 
care nu a întârziat să reacționeze. Principiile stabilității şi predictibilității 
sistemului legislativ sunt un stâlp de bază pentru a asigura legitimitatea re-
glementărilor şi pentru a preveni eventuale prejudicii cauzate de reversarea 
intempestivă a unui regim juridic.

Mai mult decât atât, în contextul în care legislația la nivel european 
are tendința de a reglementa cât mai puternic principiul liberalizării, prin 
îmbunătățirea funcționării pieței şi oferirea de autonomie consumatorilor, 
măsurile adoptate în România ies cu atât mai mult în evidență ca fiind în 
discrepanță cu directia la nivel european. 

Unul dintre principiile avute în vedere la adoptarea noului pachet legis-
lativ european pentru întărirea argumentului în favoarea pieței comune de 
energie, a fost importanța posibilității furnizorilor de energie electrică de 
a-şi stabili propriile prețuri, aspect care va limita distorsiunile pe piață, va 
crea mai multă concurență şi va reduce prețurile pentru consumatori. Or, 
efectele asupra pieței aduse de OUG nr. 114/2018 sunt în totală neconcor-
danță cu principiile promovate la nivelul Uniunii Europene pentru viitorul 
pieței comune a energiei, iar indreptarea acestei stari de lucruri ar trebui sa 
constituie o prioritate în România.



O viziune privind strategia energetică a României  
2018-2030, cu perspectiva anului 2050

Diana Cosmoiu, Andreea Danciu și Orieta Hulea

România are o biodiversitate remarcabilă, adăpostind o parte importantă 
dintre cele mai prețioase râuri şi zone naturale din Europa. Transpunerea 
legislației europene privind conservarea naturii în legislația națională, a cre-
at condițiile pentru ca speciile şi habitatele naturale să fie protejate iar cele 
vulnerabile sau amenințate să beneficieze de măsuri speciale de conservare. 

Pentru a-şi proteja corpurile de apă asemenea celorlalte guverne ale 
UE, România şi-a asumat obligațiile legale prevăzute în Directiva Cadru 
Apă, de a menține corpurile de apă naturale cu o stare ecologică bună şi 
foarte bună şi de a obține o stare ecologică bună pentru majoritatea cor-
purilor de apă până în anul 2027. La fel de importante pentru păstrarea 
capitalului natural sunt şi ambițiile UE privind tranziția către producerea 
de energie cu emisii reduse şi în acelaşi timp, cele ale Directivei Habitate 
legate de asigurarea unei stări favorabile de conservare pentru speciile şi 
habitatele de interes comunitar, inclusiv acvatice, la care şi România şi-a 
asumat contribuția. 

Strategia Energetică 2018-2030 îşi propune continuarea abordării cla-
sice în privința mixului energetic, eliminând orice posibilitate de încuraja-
re reală a utilizării surselor sustenabile de energie regenerabilă, cum ar fi 
energia solară. Deloc inovator, sunt promovate proiectele hidroenergetice 
sau  termocentrale planificate în urmă cu zeci de ani într-o perioadă în care 
impactul asupra mediului nu constituia o prioritate strategică națională, 
europeană şi globală, iar schimbările climatice şi consecințele acestora erau 
foarte puțin cunoscute şi acceptate. Astăzi, la peste 11 ani de la intrarea în 
Uniunea Europeană, România nu mai poate ignora contextul climatic care 
afectează deja viața de zi cu zi a cetățenilor şi nici legislația europeană care 
promovează o dezvoltare durabilă, în armonie cu natura şi care ține cont de 
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nevoile de atenuare a impactului schimbărilor climatice, dar şi de necesita-
tea pregătirii/ adaptării la aceste schimbări. 

Sursele sustenabile de energie regenerabilă
Tranziția către un mix energetic bazat pe producția de energie regenerabilă 
cu impact redus asupra naturii reprezintă o condiție esențială pentru dez-
voltarea durabilă, iar abordarea prezentată în Strategia Energetică 2018-
2030 este lipsită de ambiție în acest sens. Ea nu este aliniată  nici poziției 
Uniunii Europene privind strategia pe termen lung de combatere a schim-
bărilor climatice, nici nu face referire la Planul Național de Climă şi Energie 
care trebuie realizat la nivel interministerial în mod integrat (clima/mediu 
şi energie) şi în conformitate cu noul regulament privind guvernanța Uniu-
nii Energetice. Schimbările climatice reprezintă o provocare fără precedent 
în istoria omenirii necesitând acțiuni concertate şi urgente. Acestea includ 
eliminarea treptată a combustibililor fosili şi trecerea la un sistem 
eficient şi 100% din surse regenerabile de energie, precum şi creşterea 
capacității de stocare a gazelor cu efect de seră folosind abordări sustenabile 
din punct de vedere ecologic, cum ar fi menținerea ecosistemelor naturale 
care generează servicii de mediu şi refacerea celor degradate. 

Decarbonizarea sistemului energetic românesc nu trebuie să se 
bazeze pe o nouă dezvoltare a hidroenergiei, deoarece există alter-
native sustenabile mai eficiente. 

Strategia Energetică 2018–2030 face referire la faptul că „Multe dintre 
transformările pe termen lung ale sectorului energetic pot fi anticipate, dat fiind 
ritmul lent de înlocuire al infrastructurii energetice”. Tehnologiile inte-
ligente bazate pe energie solară şi stocare (Solar & Storage), spre exemplu, 
avansează într-un ritm accelerat, iar sistemele de stocare pe baterii devin 
rapid o componentă crucială a pieței comerciale. Acest lucru ajută la sati-
sfacerea cerințelor privind stabilitatea energiei de rețea. Bateriile atenuează 
variabilitatea fluxului şi stochează excesul de energie atunci când cererea 
este redusă şi îl eliberează atunci când cererea este ridicată menținând cos-
turile de utilitate scăzute. În acelaşi timp, popularitatea tot mai mare a ener-
giei solare a condus la scăderea prețurilor şi a transformat industria solară 
într-unul din sectoarele cu expansiune rapidă. Cu toate acestea, pentru a 
încuraja tranziția pe scară largă către utilizarea unor surse suste-
nabile de energie este nevoie de susținerea decidenților politici. Prin 
sprijin guvernamental susținut, tehnologiile de stocare a energiei pot con-
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tinua să se dezvolte şi să se extindă, contribuind la dezvoltarea surselor va-
riabile de energie regenerabilă şi la stocarea în viitor a unei cantități tot mai 
mari de energie regenerabilă. Un exemplu în acest sens sunt Statele Unite 
ale Americii unde Comisia Federală de Reglementare în Domeniul Energi-
ei (FERC), a creat o structură de prețuri care compensează/subvenționează 
tehnologiile de stocare care au un preț mai mare, pentru serviciile pe care le 
aduc1. Această structură de preț, numită “Pay-for-Performance”, recunoaşte 
valoarea răspunsului rapid în asigurarea stabilității rețelei şi are potențialul 
de a face tehnologiile de stocare mai rentabile. Facilitarea creditării unor ast-
fel de investiții poate contribui la accelerarea implementării tehnologiilor de 
stocare şi în România.  

În acest context, este de apreciat integrarea în Strategia Energetică 
2018-2030 a AP4c (“Dezvoltarea de capacități şi mecanisme de integrare a 
SRE intermitente în SEN, în sisteme de acumulatori electrici, inclusiv mici 
capacități de stocare la locația prosumator-ului”), iar WWF a solicitat com-
pletarea acestei acțiuni cu instituirea unor mecanisme financiare care 
să încurajeze acestă dezvoltare.

Mai mult decât atât, în Strategia Energetică 2018-2030 se menționează 
faptul că „Instituirea arealelor protejate Natura 2000, precum și restricţionarea 
dezvoltării parcurilor fotovoltaice pe suprafeţe de teren agricole, limitează op-
ţiunile privind instalarea unor noi parcuri fotovoltaice de mare dimen-
siune doar pe terenurile degradate sau neproductive”. 

În fapt, dacă parcurile fotovoltaice s-ar extinde şi în zonele urbane şi in-
dustriale, opțiunile de instalare ar fi nenumarate. La nivel global, există deja 
proiecte de astfel de parcuri instalate pe clădiri industriale2, comerciale3 (ex.
parcări) sau publice4 (ex. şcoli), în mediul urban, care şi-au dovedit utilitatea 
şi eficiența.  

Hidroenergia
Integrarea considerentelor privind biodiversitatea în Strategia Energetică 
este foarte importantă, proiectele hidroenergetice generând un impact sem-
nificativ de mediu şi social. Impactul asupra mediului poate fi variat, inclusiv 

1 https://www.ucsusa.org/clean-energy/renewable-energy/federal-energy-storage#.
W8XORmgzY2w

2  https://www.pfisterenergy.com/portfolio-item/silgan-containers/
3  https://www.pfisterenergy.com/portfolio-item/bergen-county-parking-deck/
4  https://www.pfisterenergy.com/portfolio-item/wilde-lakes-middle-school/ 
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din punct de vedere cumulativ, rezultat prin suprapunerea/acumularea im-
pacturilor şi generează schimbări ce pot fi ireversibile.  

•  Impactul asupra biodiversității: Orice intervenție ce afectează 
direct sau indirect parametri morfologici, fizici, chimici şi biologici ai unui 
corp de apă afectează implicit biodiversitatea. Alterarea regimului hidrolo-
gic, blocarea/întreruperea conectivității longitudinale şi laterale, au impact 
direct asupra speciilor şi habitatelor acvatice. În unele cazuri, captările pot 
contribui la secarea albiilor râurilor şi, de asemenea, pot reduce cantitatea 
şi calitatea apei potabile disponibile. Există tehnologii moderne şi abordări 
care pot reduce într-o oarecare măsură impactul asupra mediului, însă ener-
gia hidroelectrică nu poate fi reconciliată integral cu obiectivele de conserva-
re a speciilor şi habitatelor acvatice protejate prin Directivele Natura 2000 şi 
Directiva Cadru privind Apa. În Strategia Energetică se propune o etapizare 
pentru remedierea problemelor legate de conectivitate şi debitele ecologice 
ale râurilor până în anul 2030, însă considerăm foarte importantă modifi-
carea cap. VI.2.4. pentru respectarea directivelor europene (în special a Di-
rectivei Cadru privind Apa, prin transpunerea căreia România şi-a asumat 
obligația de a obține o stare ecologică bună pentru corpurile de apă până cel 
târziu în anul 2027). 

•  Adaptarea la schimbările climatice şi contribuția la reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră: Digurile şi barajele reduc potențialul 
natural de adaptare a ecosistemelor acvatice prin modificarea morfologiei 
şi a debitelor râurilor şi, prin urmare, subminează reziliența la schimbările 
climatice. Studiile5 au arătat că barajele pot fi o sursă de gaze cu efect de seră 
biogenice (CO2 şi metan), iar în cazuri individuale pot atinge aceleaşi rate 
de emisie comparabile termocentralelor. Acest impact se adaugă emisiilor de 
CO2 provenite de la construirea instalațiilor, care implică adesea utilizarea 
de dinamită, despăduriri, defrişări şi construirea a kilometri de țevi, dru-
muri de acces şi linii de tranziție.

•  Impactul asupra comunităților locale: Proiectele hidrotehnice pot 
afecta dramatic comunitățile locale prin limitarea accesului la resursele ac-
vatice, alterarea calității şi cantității apei. Comunitățile de pescari din lun-
gul Dunării au fost afectate direct de indiguirea Dunării (reducerea zonelor 
umede şi impactul asupra producției de crap) şi construcția barajelor la Por-
țile de Fier I şi II (scaderea populațiilor de sturioni sălbatici). Exemple există 

5  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aaa817
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şi în alte zone ale Europei unde însă se implementează măsuri de refacere a 
râurilor, investindu-se resurse uriaşe pentru reintroducerea unor specii de 
peşti, cum ar fi somonul (ex. râul Kemijoki din Finlanda). 

Strategia Energetică menționează finalizarea amenajării hidroener-
getice din Defileul Jiului care ar distruge Parcul National înființat pentru 
acest defileu/sector de râu, prin diminuarea debitului Jiului de la peste 19 
mc/secundă la 2,5 mc/secundă. Jiul, un râu care oferă servicii ecosistemice 
(potențial turistic şi sportiv) extraordinare riscă să dispară. Nu există un 
studiu de evaluare adecvată conform Directivei Habitate sau de evaluare 
conform Directivei Cadru privind Apa,  ingnorându-se inclusiv  hotarârea 
definitivă şi irevocabilă a instanței, care a anulat autorizațiile de construire 
emise cu încălcare legislației. Investiția de la Răstolița promovată în Stra-
tegia Energetică este un caz similar din punct de vedere legal şi al impactu-
lui. Și în acest caz se continuă demersurile pentru avansarea lucrărilor, fără 
evaluări de mediu corespunzătoare. Complexul hidrotehnic Turnu Măgu-
rele-Nicopole este un alt proiect promovat, amplasamentul fiind inclus în 
situl RAMSAR „Confluența Oltului cu Dunărea”(zonă umedă cu importanță 
internațională), cu o suprafață de 46 de hectare, în condițiile în care Româ-
nia a ratificat Convenția Ramsar prin Legea 5/1991. Morfologia şi hidrolo-
gia Dunării au fost deja alterate prin construcția barajelor de la Porțile de 
Fier I si II, şi un nou baraj, mult în aval, în zona de câmpie, ar reprezenta 
o presiune suplimentară semnificativă nu doar pentru fluviu în sine, ci şi 
pentru Lunca Dunării. 

În documentul strategic se menționează printre ale beneficii ale proiec-
tului, faptul că „Prin realizarea acestui obiectiv de investiții, vor fi create condiții 
mai bune pentru navigația pe Dunăre prin reducerea cheltuielilor pentru draga-
re, scurtarea lungimii șenalului navigabil, îmbunătăţirea exploatării porturilor 
și eliminarea inconvenienţelor de navigaţie în situaţiile de debite mici”.  Aces-
tă afirmație nu este susținută prin argumente economice sau de o analiza 
cost-beneficiu care să ia în considerare impactul de mediu şi internalizarea 
costurilor de mediu. Reziliența Dunării şi a comunităților locale la schim-
bările climatice ar fi grav afectate de acest proiect care ar reduce potențialul 
natural de adaptare a ecosistemelor acvatice şi implicit şi al comunităților 
umane.  Considerăm că aceste consecințe reprezintă un preț mult prea mare 
pe care comunitățile umane şi natura îl vor plăti pentru proiectele hidroe-
nergetice nesustenabile propuse prin această strategie şi de aceea se impune 
o reconsiderare a acestor propuneri.
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Considerăm importantă prioritizarea investițiilor în retehno-
logizarea infrastructurilor existente anterior demarării oricăror 
investiții noi. Strategia Energetică ar trebui să includă informații privind 
potențialul energetic aferent retehnologizării capacităților existente şi va-
loarea investițiilor aferente. Înainte de a investii în capacități noi, trebuie 
să se investească substanțial în retehnologizarea infrastructurilor existente 
care prin modul de construire sau operare contravin prevederilor legale pri-
vind conservarea biodiversității. 

Bioenergia
Potențialul de biomasă pentru producerea bioenergiei sau a biocarburanți-
lor trebuie calculat pe baza unor criterii robuste şi verificabile pentru conta-
bilizarea emisiilor de gaze cu efect de seră, la un nivel sustenabil de consum. 
Utilizarea eficientă a resurselor de biomasă şi a unor criterii de sustenabi-
litate socială şi de mediu bine definite sunt de asemenea necesare pentru 
a stabili potențialul pentru producerea bioenergiei. Din textul Strategiei 
Energetice nu reiese faptul că analiza potențialului de producere a bioener-
giei din biomasă ia în considerare aceste elemente critice.

a) Bioenergia din surse forestiere:
Cercetările ştiințifice relevă din ce în ce mai clar faptul că recoltarea arborilor 
în scopuri energetice este  o abordare contraproductivă ca mijloc de reducere 
a emisiilor de gaze cu efect de seră în termenele care țin de obiectivele şi po-
liticile privind schimbările climatice (până în 2050)6. 

Motivul pentru care recoltarea biomasei forestiere este contraproducti-
vă, ca mijloc de atenuare a efectelor schimbărilor climatice, este parțial din 
cauza „datoriei de carbon”. Acest lucru este amplificat de o serie de alți fac-
tori, şi anume:

•  emisiile de CO2 şi metan pe unitate de energie sunt mai mari la arde-
rea lemnului decât la arderea combustibililor fosili convenționali, cum ar fi 
cărbunele şi gazele naturale7;

6  În ceea ce priveşte tendințele actuale, este probabil să depăşim ținta de 1,5 ° C cu 
mult înainte de aceasta (https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/spm-
sspm-projections-of.html).  

7   Intergovernmental Panel on Climate Change (2006), Guidelines for National Green-
house Gas Inventories, Vol. 2 (Energy), Table 2, pages 2.16–2.17 (http://www.ipccnggip.
iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_2_Ch2_StationarCombustion.pdf).  
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•  există o eliberare suplimentară de carbon din cioate/trunchiuri, rădă-
cini, alte reziduuri şi sol care nu ar avea loc dacă arborii nu ar fi fost tăiați în 
scopuri energetice la momentul respectiv8;

•  arborii ar fi continuat să sechestreze carbonul în situația în care nu ar 
fi fost recoltați - ceva ce nu se întâmplă în situația respectivă sau se întâmpla 
cu o rată mai mică pentru o perioadă semnificativă9; 

•  pot exista emisii semnificative de metan din peleți de lemn sau aşchii 
de lemn în timp ce se află în depozit10.

În acest sens, produsele reziduale rezultate în procesul de producție în 
fabricile de cherestea şi fabricile de hârtie (rumeguş, black liquor etc.) ar tre-
bui, în principiu, să fie o materie primă acceptabilă în scopuri bioenergetice, 
cu condiția ca acestea să nu fie utilizate de alte industrii, cum ar fi panourile 
de lemn, industria chimică sau textilă.

Alte motive de precauție în ceea ce priveşte utilizarea biomasei din rezi-
duurile  forestiere în scopuri energetice includ: (i) extracția rezidurilor poate 
creşte nevoia de îngrăşăminte artificiale şi/sau poate reduce rata de creştere 
a masei lemnoase - şi, prin urmare, rata la care carbonul este recapturat din 
atmosferă11; (ii) poate fi dificil să se controleze exact ce reziduuri sunt ex-
trase dintr-o pădure, unde sunt transportate/luate şi în ce scop12; şi (iii)  ex-

8  Vor fi de asemenea emisii asociate cu producția şi transportul bioenergiei, deşi acest 
lucru este valabil şi pentru combustibilii fosili.

9  În silvicultura comercială, arborii sunt recoltați, în general, înainte de a ajunge la ma-
turitate completă, iar cei care îi înlocuiesc sunt inițial foarte mici şi, astfel, sechestrează lent 
carbonul. În timp ce rata de sechestrare a carbonului din pădure în ansamblu încetineşte, pe 
măsură ce pădurea se maturizează, la nivelul unui arbore rata de sechestrare creşte odată cu 
vârsta: arborii mai mari sechestrează mai mult carbon decât arborii mai mici.

10  Mirjam Röder, Carly Whittaker and Patricia Thornley, „Cât de sigure sunt reducerile 
de gaze cu efect de seră generate de bioenergie. Evaluarea ciclului de viață şi analiza incer-
titudinii lanțurilor de aprovizionare cu peleți din lemn proveniți din reziduuri forestiere „, 
Biomasă şi Bioenergie 79, 2015.

11  Vezi, de exemplu, Buchholz, T. et al. (2014), „Fluxurile de carbon din solul mineral 
în păduri şi implicațiile pentru evaluarea echilibrului carbonului”, GCB Bioenergy, 6:4, DOI: 
10.1111/gcbb.12044; Achat, D. L. et al (2015), „ Cuantificarea consecințelor eliminării re-
ziduurilor de recoltare pe solurile forestiere şi creşterea copacilor - O meta-analiză”, Forest 
Ecology and Management, 348 (http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2015.03.042) or Achat, 
D. L. et al (2015), ‘Carbonul solului forestier este amenințat de recoltarea intensivă de bio-
masă „, Nature Scientific Reports, 5, DOI:10.1038/srep15991  (https://www.nature.com/
articles/srep15991).

12 http://www.pfpi.net/wp-content/uploads/2016/03/Report-to-SEC-on-Enviva-
March-14-2016.pdf
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tracția lemnului poate avea un impact major asupra biodiversității (şi, prin 
aceasta, asupra rezilienței pădurilor).

Multe dintre aceste aspecte se pot soluționa cel mai bine la nivel na-
țional sau local, prin politici privind managementul sustenabil al păduri-
lor, dar adoptate în mod integrat. Având în vedere urgența din ce în ce mai 
mare de reducere a emisiilor, numai recoltarea reziduurilor din păduri cu 
durată scurtă de viață ar trebui să fie încurajată în mod activ de Strategia 
Energetică şi chiar şi atunci, în aplicații extrem de eficiente, care oferă be-
neficii semnificative de carbon pe termen scurt față de combustibilii fosili. 
Acest lucru ar fi în conformitate cu avizul European al Comitetului Științific 
al Agenției de Mediu pentru contabilitatea gazelor cu efect de seră în legă-
tură cu bioenergia13. 

Este crucial ca guvernul României să sprijine tranziția sectorului tradi-
țional de combustibil de lemn spre tehnologii ecologice şi spre utilizări mai 
eficiente ale lemnului. Un proces de producție prietenos mediului ar putea 
creşte şi accesul la o energie mai curată, ar putea reduce riscurile legate de 
sănătate asociate cu utilizarea sobelor rudimentare şi ar putea genera ve-
nituri substanțiale pentru oamenii din zonele rurale14.  Subvențiile/stimu-
lentele pentru utilizarea de crengi şi vârfuri de arbori în scopul producției 
de energie sunt acceptabile dacă sunt utilizate pentru CHP (co-generarea 
de mare eficiență de căldură şi energie), iar extragerea acestora ține cont 
de nevoia de a menține fertilitatea solului şi biodiversitatea, a căror servicii 
ecologice sunt esențiale pentru securitatea alimentară şi pentru furnizarea 
de apă potabilă. 

b) Bioenergia din culturile agricole
Combustibilii precum bio-motorina obținută din culturi oleaginoase (ex. 
rapița), sau etanolul şi metanul obținut din culturi bogate în amidon (ex. 
porumbul), pot fi utilizați în locul surselor de energie fosilă contribuind la 
reducerea emisiilor de CO2 în atmosferă. Totuşi, terenurile folosite în 
mod intenționat pentru creşterea culturilor de biocombustibili vor 
reduce cantitatea de teren disponibilă pentru producția de alimente 
sau furaje şi, prin urmare, vor spori presiunile asupra mediului. 

13  The www.eea.europa.eu/ds_resolveuid/FT87KIBQX1
14  Van Dam, J.,2017. Tranziția cărbunelui de lemn: Ecologizarea lanțului valoric al căr-

bunelui de lemn pentru a atenua schimbările climatice şi pentru a îmbunătăți bunăstarea 
populației locale, FAO, http://www.fao.org/3/a-i6935e.pdf
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Este important de precizat faptul că, acest lucru nu înseamnă că secto-
rul agricol nu are niciun rol în furnizarea de energie regenerabilă sustenabi-
lă. Unele tipuri de bioenergie derivate din deşeurile agricole şi reziduuri 
sunt în mod clar pozitive şi ar trebui încurajate – cu condiția ca materiile pri-
me să nu aibă altă utilizare semnificativă, iar extracția acestora să nu afecte-
ze negativ fertilitatea solului sau conținutul acestuia de carbon.

c) Bioenergia din deșeuri organice
Deşeurile organice, dacă sunt tratate separat de alte fluxuri de deşeuri, ar 
putea fi o materie primă cu conținut redus de carbon pentru producția de 
bioenergie, de exemplu prin digestia anaerobă sau prin ardere. Producția de 
biogaz din digestia anaerobă a deşeurilor municipale sau a dejecțiilor poate 
atenua impactul de mediu negativ al gropilor de gunoi, poate crea locuri de 
muncă şi poate genera venituri. De asemenea, utilizarea de reziduuri cum 
ar fi uleiul rezultat în urma pregătirii hranei, reziduurile generate prin pro-
cesarea alimentelor pot fi utilizate ca surse de bioenergie într-o economie 
descentralizată şi circulară. Din acest motiv, şi Guvernul României trebuie 
să implementeze măsuri pentru a se asigura diferențierea între diverse ti-
puri de combustibili biologici şi riscul asociat cu utilizarea acestora. Trebuie 
evitată promovarea producției de combustibil biologici de mare risc (cum 
ar fi combustibili fabricați din uleiuri vegetale sau alte alimente comestibi-
le) care nu asigură sau asigură reduceri limitate ale emisiilor de carbon, dar 
care afectează în mod grav mediul înconjurător în general şi/sau prețurile 
alimentelor. Combustibilii biologici pot fi prioritizați pentru domenii unde 
nu există o alternativă mai sustenabilă, cum ar fi aviația. 

Cu toate acestea, cea mai bună opțiune din perspectiva climei va fi, în 
general, încurajarea trecerii la o economie circulară şi reducerea ratei 
de generare a deşeurilor, în locul  subvenționării arderii deşeurilor 
pentru energie. Prin urmare, Strategia Energetică trebuie să fie în 
concordanță cu ierarhia UE privind deşeurile şi cu principiile econo-
miei circulare.

Energia nucleară
Strategia Energetică promovează proiectul de construire a Unităților 3 şi 4 
de la Cernavodă, în pofida faptului că acesta este unul contestat de experți 
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energeticieni, de economişti şi chiar de Fondul Proprietatea15. Exploatarea 
proiectului în cauză este condiționată de angajarea întregii societăți – a tu-
turor categoriilor de consumatori - în susținerea financiară a acestui pro-
iect-mamut pe întreaga perioadă de operare, de minim treizeci de ani. Mai 
mult, în perioadele secetoase, din cauza debitului insuficient pentru răcirea 
reactoarelor, centrala de la Cernavodă va fi nevoită să scoată din funcțiune 
o mare parte din capacitate pentru a putea opera în condiții de siguranță 
nucleară. 
Nu în ultimul rând, odată cu dublarea numărului de reactoare, cresc propor-
țional riscurile nucleare asociate, fiind necesare soluții pentru gestionarea 
unor cantități duble de deşeuri radioactive şi combustibil ars, în condițiile 
în care este cunoscut faptul că încă nu există soluții tehnice reale pentru 
stocarea permanentă a acestor elemente. Proiectului reactoarelor 3 şi 4 din 
strategie trebuie înlocuit cu tehnologii energetice mai puțin riscante şi mai 
potrivite pentru viitor.

Combustibili fosili
În Strategia Energetică se anticipează o scădere minora a contribuției căr-
bunelui la mixul energetic până în 2030, urmând ca din acel moment să ră-
mână constantă până în 2050, cu 15 TWh/an. Studiul16 Climate Analytics 
cât şi raportul17 special din octombrie 2018 al IPCC arată că pentru îndepli-
nirea obiectivului de menținere a creşterii temperaturii globale sub 1,5° C 
este necesară o eliminare treptată a cărbunelui până în 2030 în Europa. Mai 
mult, vârsta medie a unităților pe cărbune din România este astăzi 40 de ani. 
Strategia anticipează că după 2030 vor rămâne în sistem unități cu o putere 
instalată de 1,2 GW, astfel că în 2050 acestea vor depăşi 72 de ani, cu mult 
peste durata posibilă de rentabilitate şi funcționare în siguranță. Eliminarea 
cărbunelui din sectorul energetic românesc va trebui să se întâmple foarte 
rapid în paralel cu stoparea investițiilor în noi centrale sau mine.

Construirea unei noi unități pe cărbune la Rovinari este în contradic-
ție cu obiectivul de reducere a emisilor de gaze cu efect de seră. Unitățile 
existente, minele şi depozitele de cărbune care le alimentează afectează grav 
sănătatea populației. 

15  http://www.economistul.ro/stiri-si-analize-business/construirea-reactoarelor-3-si-
4-de-la-cernavoda-ne-va-scurtcircuita-la-buzunare-1217/ 

16  https://climateanalytics.org/media/eu-coalstresstest-report-2017.pdf
17  https://www.ipcc.ch/sr15/
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De asemenea, petrolul şi gazul trebuie eliminate treptat, desi se antici-
pează o tranziție mai lentă, în special în cazul gazului, considerat un com-
bustibil de tranziție către 100% energie din resurse regenerabile. 

Alte aspecte importante privind Strategia Energetică 2018-2030
1. În documentul strategic se face referire în repetate rânduri la un pro-

ces de modelare şi la scenariile aferente, fără însă ca acestea să fie incluse 
în document. Indiferent dacă este vorba despre scenariile dezvoltate şi in-
tegrate în versiunea documentul strategic din februarie 2017 sau nu, este 
imperios  necesar ca acestea sa fie re-integrate pentru referiță în document. 
De asemenea, documentul propus ar fi trebuit să includă o analiză a actua-
lei SER (în vigoare) ținând cont de rezultatele implementării acesteia până 
la momentul prezent şi de lecțiile învățate. În acest sens, având în vedere 
faptul că aceste acțiuni nu au fost realizate, WWF a propus integrarea în 
document cel puțin a măsurilor de conservare a naturii aferente Avizului de 
mediu la Strategia Energetică curentă. 

2. Documentul nu face nici o referire la Planul Național de Climă 
şi Energie care trebuie realizat la nivel interministerial în mod integrat (cli-
ma/mediu şi energie). În conformitate cu noul Regulament privind guver-
nanța Uniunii Energetice, statele membre UE trebuie să elaboreze planuri 
care să descrie politica lor națională în domeniul climei şi energiei (NECPS). 
Primul plan va fi pentru perioada 2021-2030. Aceasta presupune şi punerea 
în aplicare a Directivei privind energia din surse regenerabile şi rolul diver-
selor tehnologii în domeniul energiei regenerabile în cadrul mixului energe-
tic. Planurile care trebuie finalizate până în decembrie 2019, trebuie să fie 
supuse consultării publice. 

3. Conform Directivei SEA, varianta finală a strategiei/scenariul propus 
trebuie să reprezinte, din punct de vedere al protecţiei mediului, cea mai 
bună alternativă de realizare a obiectivelor propuse. Directiva precizează 
obligaţia clară a autorităţilor de a realiza evaluarea strategică de mediu în 
timpul pregătirii documentului strategic, ceea ce nu s-a întamplat în fapt 
(Strategia a fost elaborată şi abia ulterior a fost demarate evaluările de me-
diu).

4. Studiul de evaluare adecvată se limitează în principal la impactul 
infrastructurilor energetice planificate, la nivelul suprafetelor ocupate de 
construcții, fără a ține cont de faptul că în functie de tipul si tehnologia in-
frastructurii, se pot genera impacturi la distante de la cațiva km la sute de 
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km distanța.  În acest sens este relevantă jurisprudența Curții Europene de 
Justiție (cauza C-142/16) – conform careia, chiar dacă un proiect este situat 
la 600 de kilometri distanță de situl Natura 2000, el poate afecta aria proteja-
tă, motiv pentru care se consideră că acesta încalcă Directivele Natura 2000.

5. Emisiile nu sunt tratate separat, în funcție de sursa de energie/sector 
(ci per ansamblu), în pofida faptului că nu toate sectoarele energetice contri-
buie în mod egal la impact/emisii. În acest sens, considerăm că lipsesc men-
țiuni cu privire la emisiile aferente hidroenergiei - În pofida faptului că este 
prezentată în Strategie şi evaluările de mediu ca o sursă de energie curată, 
hidroenergia produce emisii substanțiale de gaze cu efect de seră, cum ar fi 
CO2, metan (CH4) şi oxid de azot (N2O). 

6. Studiul de evaluare adecvată menționează faptul că “pentru sectorul 
energetic nu există date referitoare la efectele zgomotului asupra speciilor 
de importanță comunitară din cadrul rețelei ecologice Natura 2000 din Ro-
mânia”. În realitate există o serie de studii care confirmă, spre exemplu, fap-
tul că marile proiecte eoliene pot afecta, de asemenea, fauna sălbatică dar şi 
populația locala prin zgomotul produs. 

7. Analiza privind „Suprafețe de teren pe tipuri de utilizare a terenurilor 
ce vor fi ocupate permanent și temporar odată cu realizarea obiectivelor SER” nu 
tratează în mod distinct suprafața aferentă pădurilor ripariene, în pofida 
importanței lor la nivel comunitar, iar datele şi informații nu sunt separate 
pe Obiective SER.

8. Studiul de evaluare adecvată nu analizează impactul cumulativ al in-
vestițiilor esențiale prevăzute în proiectul Strategiei, cum ar fi spre exemplu 
investițiile hidroenergetice de la Defileul Jiului, Răstolița sau Turnu Măgu-
rele Nicopole şi cele doua Unități de la Cernavodă asupra speciilor şi habita-
telor. 

•  Una dintre abordările studiului de evaluare adecvată are în vede-
re o distanță mai mică de 1 km de plasare a proiectelor față de limitele 
siturilor Natura 2000. Considerăm că această limită trebuie să varieze 
de la un tip de investiție la altul, ținând cont că impacturile generate la 
distanță pot varia în intensitate în functie de tipul infrastructurii, iar 
anumite investiții cum ar fi cele hidroeneregetice pot avea impact sem-
nificativ asupra ecosistemelor ariilor naturale protejate aflate în aval de 
acestea  mult peste limita de 1 km prevăzută în studiu.   

•  Măsurile speciale referitoare la infrastructurile energetice trebuie 
correlate cu planurile de management al ariilor naturale protejate. Stu-
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diul de evaluare adecvată nu ține cont de faptul că există date privind 
starea actuală de conservare, pentru ariile naturale protejate având pla-
nuri de management. 

•  În ceea ce priveşte formele de impact, analiza din studiul de eva-
luare adecvată nu stabileşte corect impactul fiecarui sector energetic 
asupra biodiversității şi în consecință nu pot fi identificate corect nici 
măsurile de reducere a impactului.

•  Aceleaşi observații sunt valabile şi pentru capitolul privind Mo-
nitorizarea unde se menționează faptul că “nu poate fi propus un pro-
gram detaliat pentru monitorizarea efectelor tuturor proiectelor asupra 
siturilor Natura 2000”. Programul de monitorizare trebuie propus prin 
raportarea la diferitele categorii de investiții propuse şi la efectele pro-
babile, cel puțin la nivelul de detaliu al rapoartelor de mediu realizate 
în cazul Strategiei Energetice curente sau a altor planuri si programe 
similare. 

Concluzii
Energia regenerabilă sustenabilă este vitregită în proiectul de strategie ener-
getică 2018-2030. Nu există din păcate planuri şi proiecte clare de dezvol-
tare a surselor de energie regenerabilă, deşi potențialul natural al României 
ar permite acest lucru. Pentru atingerea țintelor climatice vizate de Uniunea 
Europeană, asigurarea necesarului de energie exclusiv din surse regenerabile 
este o etapă obligatorie. Traseul până la 100% energie regenerabilă nu apare 
descris în Strategia Energetică. Mai mult, producția distrubuită de energie 
(energia injectată de prosumatori) este limitată inexplicabil, contrar tendin-
țelor europene, la 750 MW instalați în anul 2030. 

Similar, nici în cazul parcurilor de regenerabile nu există o schemă de 
sprijin coerentă care să stimuleze creşterea ponderii regenerabilelor în mixul 
energetic şi integrarea graduală a acestora în sistemul energetic. Ipotetic, 
strategia prevede dezvoltarea parcurilor abia după 2025. 

Strategia Energetică 2018-2030 trebuie revizuită cu implicarea institu-
țiilor responsabile de protecția mediului, apelor, pădurilor, a organizațiilor 
din societatea civilă şi a altor factori interesați. Angajamentele europene pri-
vind schimbările climatice, cele privind conservarea biodiversității şi protec-
ția mediului, trebuie să fie parte integrantă a unei viziuni sustenabile care 
să asigure tranziția eficientă a sectorului energetic către unul descentralizat, 
eficient, bazat pe încurajarea prosumatorilor. Este critic pentru momentul 
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în care ne aflăm din perspectiva impactului schimbărilor climatice, să vedem 
planificate şi implementate scenarii optime pentru eliminarea cărbunelui 
din sectorul energetic şi pentru asigurarea tranziției către 100% energie din 
surse regenerabile, fără noi proiecte hidroenergetice, nucleare sau clasificate 
inadecvat ca „verzi” însă cu impact major asupra biodiversității şi implicit 
asupra oamenilor.  



Planul Național Integrat în domeniul Energiei  
şi Schimbărilor Climatice 2021-2030

Elena Popescu

În noiembrie 2016, Comisia Europeană (COM) a publicat pachetul legisla-
tiv “Energie curată pentru toți cetățenii europeni” (Clean Energy Package), 
care a inclus o serie de inițiative legislative din domeniul energiei, vizând o 
reformă substanțială a pieței de energie electrică. În cadrul acestui pachet, 
accentul este pus pe mai multe tematici, respectiv energia regenerabilă, efi-
ciența energetică, noul model al pieței de energie (market design), inten-
sificarea cooperării regionale, acordarea unui rol sporit consumatorilor de 
energie (consumer empowerment). Începând cu anul 2016 şi până în 2018, 
la nivelul Consiliului şi Parlamentului European s-au derulat discuții şi ne-
gocieri în vederea definitivării proiectelor de directive şi regulamente inclu-
se în pachetul legislativ.

În urma negocierilor purtate, s-au definit noile ținte asumate la nivelul 
Uniunii Europene (UE), în vederea combaterii schimbărilor climatice, re-
spectiv:

•  un obiectiv obligatoriu la nivelul UE privind reducerea emisiilor interne 
de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40% până în 2030, comparativ cu 1990;

•  un obiectiv obligatoriu la nivelul UE privind un consum de energie din 
surse regenerabile, de 32 % în 2030;

•  un obiectiv obligatoriu la nivelul UE privind îmbunătățirea eficienței 
energetice cu 32,5% în 2030;

•  continuarea procesului de interconectare fizică a sistemelor energeti-
ce ale statelor membre ale UE, cu îndeplinirea actualului obiectiv de interco-
nexiune a rețelelor de energie electrică, de cel puțin 10% până în 2020 şi a 
obiectivului de a se ajunge la o țintă de 15% până în 2030.

În vederea atingerii obiectivelor la nivelul anului 2030 pe toate cele 5 di-
mensiuni ale Uniunii Energetice (securitate energetica si solidaritate; piața 
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internă; decarbonarea; eficiența energetică; cercetare-dezvoltare-inovare), 
unul dintre proiectele de regulament incluse în pachetul legislativ are în ve-
dere guvernanța Uniunii Energetice. 

Regulamentul 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului privind 
Guvernanța Uniunii Energetice, de modificare a Directivei 94/22/CE, a Directi-
vei 98/70/CE, a Directivei 2009/31/CE, a Regulamentului (CE) nr� 663/2009, 
a Regulamentului (CE) nr� 715/2009, a Directivei 2009/73/CE, a Directivei 
2009/119/CE a Consiliului, a Directivei 2010/31/UE, a Directivei 2012/27/UE, 
a Directivei 2013/30/UE și a Directivei (UE) 2015/652 a Consiliului și de abro-
gare a Regulamentului (UE) nr� 525/2013 conține detalii privind modalitatea 
de elaborare a Planurilor naționale integrate în domeniul energiei şi schim-
bărilor climatice, inclusiv de stabilire a obiectivelor, țintelor şi traiectorii-
lor pentru cele 5 dimensiuni ale Uniunii Energetice (securitate energetică si 
solidaritate; piață internă; decarbonare; eficiență energetică; cercetare-dez-
voltare-inovare), a politicilor şi măsurilor avute in vedere pentru atingerea 
obiectivelor. Conform prevederilor Regulamentului, proiectul Planului in-
tegrat aferent anului 2030 trebuia transmis Comisiei Europene până la 31 
decembrie 2018, versiunea finală urmând a fi transmisă până la data 
de 31 decembrie 2019.

Adoptarea PNIESC şi transmiterea către Comisia Europeană reprezintă 
condiții favorizante pentru anumite obiective specifice aferente FEDR-ului 
– Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondului de Coeziune, iar 
neîndeplinirea acestora ar putea afecta disponibilizarea fondurilor europene 
pe domeniile specifice.  

În contextul sus-menționat şi în baza prevederilor Memorandumului 
cu tema „Planurile naționale integrate în domeniul energiei şi schimbărilor 
climatice”, aprobat de Guvernul României, Ministerul Energiei şi Ministe-
rul Mediului, cu sprijinul unui Grup de lucru interinstituțional constituit 
din reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în domeniu (GL PNIESC), au 
coordonat procesul de elaborare a proiectului Planului național integrat în 
domeniul energiei şi schimbărilor climatice pentru anul 2030 (PNIESC). 

În elaborarea Planului au fost utilizate preponderent datele şi documen-
tele programatice transmise de membrii GL PNIESC în cursul anului 2018, 
un rol deosebit de important în stabilirea şi fundamentarea țintelor propuse 
de România (emisii de gaze cu efect de seră, energie regenerabilă, eficiență 
energetică etc.) având prognozele transmise de Comisia Națională de Stra-
tegie şi Prognoză cu privire la evoluția principalilor indicatori macroecono-
mici (PIB, populație, venituri /gospodărie, produse industriale etc.), pentru 
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perioada 2020-2030 şi  Strategia Energetică a României 2019 – 2030, cu 
perspectiva anului 2050.

Proiectul PNIESC reflectă setul de particularități şi priorități naționale, 
luând în considerare dreptul României de a-şi stabili propriul mix energetic. 
Respectând această abordare în determinarea țintelor naționale, în elabo-
rarea Planului a fost avută în vedere facilitarea selectării celor mai eficiente 
(inclusiv din perspectiva costurilor) politici, măsuri şi angajamente care vor 
contribui la atingerea țintelor naționale prezentate în acest document. 

În elaborarea Planului, au fost utilizate cu prioritate şi diligență datele şi 
informațiile prezentate în proiectul Strategiei energetice a României 2019-
2030, cu perspectiva anului 2050, de la autoritățile publice centrale şi locale, 
expertiza consultantului la nivel național şi regional, precum şi alte surse 
(ex: studii de specialitate relevante publicate pe site-ul Comisiei Europene- 
DG Energy).  

Abordarea celor cinci dimensiuni ale Uniunii Energetice s-a realizat în 
baza strategiilor sectoriale, aflate în diverse stadii de elaborare sau aprobare, 
concepute de ministerele/părțile interesate, ținând cont de prioritățile de 
convergență şi dezvoltare ale României, ca stat membru al Uniunii Europe-
ne. Prezentul Plan integrează cu prioritate obiectivele şi direcțiile stabilite 
prin strategiile specifice în domeniul energetic, respectiv al schimbărilor cli-
matice, bazându-se în acelaşi timp pe documentele programatice inițiate şi 
de alte ministere/autorități. 

Ca atare, abordarea şi-a propus să identifice un set de priorități care să 
conducă la îndeplinirea obiectivelor asumate, având în vedere resursele dis-
ponibile şi capacitatea instituțională de implementare. 

Similar cu perspectiva Uniunii Europene, de a construi în jurul a cinci 
piloni politica sa energetică şi de mediu la orizontul anului 2030, prezentul 
Plan a fost construit pe o serie de elemente constitutive, esențiale pentru 
definirea rolului şi contribuției României la consolidarea Uniunii Energetice.

În acest sens, elementele principale luate în considerare în abordarea 
strategică a Planului, au fost următoarele: 

– Prognoza elaborată de Comisia Națională de Strategie şi Prognoză, re-
feritoare la creşterea economică şi a veniturilor per gospodărie (la orizontul 
anului 2030) ; 

– Abordarea holistică energie, economie, mediu şi schimbări climatice 
să se deruleze în strânsă corelare cu realitatea economică a statelor membre, 
astfel încât să nu fie afectat echilibrul macroeconomic şi social intern; 
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– Dimensiunea securitate energetică: realizarea proiectelor cuprinse în 
proiectul de Strategie Energetică a României, 2019 – 2030, cu perspectiva 
anului 2050; 

– Reducerea sărăciei energetice şi electrificarea accelerată a transpor-
tului; 

– Restructurarea cadrului de piață, în contextul costurilor induse de 
tranziția energetică şi capacitatea statelor membre de a susține aceste cos-
turi, în termeni de accesibilitate şi competitivitate 

Planul Național Integrat în domeniul Energiei şi Schimbărilor Climati-
ce 2021-2030 (PNIESC) acoperă o perioadă de 10 ani şi oferă o privire de 
ansamblu a situației actuale în domeniul energiei şi schimbărilor climatice, 
a politicilor şi măsurilor in vigoare şi stabileşte obiective naționale pentru 
fiecare dintre cele 5 dimensiuni ale Uniunii Energetice, precum şi politici şi 
măsuri corespunzătoare pentru atingerea respectivelor obiective. 

România are un mix energetic echilibrat şi diversificat, bazat, în princi-
pal, pe importante resurse energetice interne, precum petrolul, gazele na-
turale, cărbunele, potențialul hidroenergetic, uraniu. România a investit şi 
a susținut dezvoltarea surselor regenerabile de energie, cum ar fi energia 
eoliană, energia solară, biomasa şi energia produsă în cadrul microhidrocen-
tralelor. Actualul mix energetic poate să asigure în situații critice, cauzate fie 
de fenomene meteo extreme, fie din motive operaționale, un grad rezonabil 
de securitate energetică, atât la nivel național, cât şi regional.  

Contribuția României la atingerea obiectivelor Uniunii  
la orizontul anului 2030
În acest context, estimarea contribuției României la atingerea obiectivelor 
Uniunii la orizontul anului 2030 este evidențiată în tabelul de mai jos: 

Prezentare generală a principalelor obiective a PNIESC 2021 – 2030, la nivelul anului 2030

Prezentare generală a principalelor obiective a PNIESC 2021 – 2030, 
la nivelul anului 2030

Emisii ETS (% față de 2005) - 43,9%

Emisii non-ETS (% față de 2005) -2%

Ponderea globală a energiei din surse regenerabile în con-
sumul final brut de energie

27,9%
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Prezentare generală a principalelor obiective a PNIESC 2021 – 2030, 
la nivelul anului 2030

È
Ponderea SRE-E 39,6%

Ponderea SRE-T 17,6%

Ponderea SRE-Î&R 31,3%

Eficiență Energetică (% față de proiecția PRIMES 2007 la 
nivelul anului 2030)

-37,5%

Sursă: Analiza Deloitte, pe baza documentelor oficiale elaborate de autoritatile impli-
cate in elaborarea PNIESC PNIESC (ETS= emisiilor de gaze cu efect de seră, SRE=surse rege-
nerabile de energie, E=Energie Electrică, T=transport, Î&R=încălzire şi răcire)

Proiectul PNIESC a fost supus consultării publice, fiind inițiat şi un pro-
ces de consultare regională şi parlamentară, in conformitate cu prevederile 
Regulamentului privind Guvernanța Uniunii Energetice. 

Proiectul PNIESC a fost transmis Comisiei Europene (COM), conform 
prevederilor Regulamentului (UE) 2018/1999 privind guvernanța Uniunii 
Energetice şi a acțiunilor climatice,  în decembrie 2018, în vederea analizei 
şi evaluării. În conformitate cu prevederile din Pachetul legislativ privind 
implementarea fondurilor europene aferente cadrului financiar 2021-2027, 
adoptarea formei finale a PNIESC reprezintă o condiție favorizantă pentru 
tematica aplicabilă FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională) şi 
Fondului de coeziune.

Recomandările Comisiei către România pentru creşterea ambiției 
la atingerea obiectivelor Uniunii Europene
La data de 18.06.2019, Comisia Europeană a publicat  „Recomandările Co-
misiei privind proiectul de plan național integrat privind energia şi clima al 
României pentru perioada 2021-2030”, document prin intermediul căruia 
COM emite o serie de recomandări pentru România în scopul îmbunătățirii 
PNIESC, pentru atingerea țintelor Europene stabilite la nivel global, dintre 
care le enumeram pe unele dintre cele mai sensibile, precum:

– creşterea semnificativă a nivelului de ambiție privind utilizarea resur-
selor regenerabile pentru 2030, până la o pondere a acestui tip de energie de 
cel puțin 34 %, în condițiile în care propunerea de contribuție a României la 
atingerea țintei Uniunii privind sursele regenerabile de energie pentru 2030 
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este de 27,9%. Valoarea propusă de COM a fost calculată în conformitate cu 
formula indicată în anexa II la Regulamentul (UE) 2018/1999;;

– creşterea substanțială a nivelului de ambiție pentru reducerea con-
sumului de energie primară sau finală pana în 2030, dat fiind că trebuie in-
tensificate eforturile în vederea atingerii obiectivului de eficiență energetică 
al Uniunii pentru 2030; sunt necesare propuneri de politici şi măsuri mai 
ambițioase care să ducă la realizarea unor economii de energie suplimentare 
până în 2030; 

– precizarea clară a obiectivelor naționale şi țintelor de finanțare în do-
meniul cercetării, inovării şi competitivității, în special în ceea ce priveşte Uni-
unea Energetică, care trebuie îndeplinite în perioada 2020-2030, astfel încât 
să fie imediat măsurabile şi capabile să sprijine atingerea țintelor din cadrul 
celorlalte dimensiuni ale Planului Național Integrat privind Energia şi Clima;

– extinderea analizei privind nevoile şi riscurile investiționale, furni-
zată în contextul obiectivelor din cadrul propriei strategii energetice, la o 
perspectivă de ansamblu asupra investiților necesare pentru îndeplinirea 
obiectivelor din cadrul PNIESC şi precizarea surselor investițiilor respecti-
ve, având în vedere finanțarea corespunzătoare la nivel național, regional şi 
la nivelul Uniunii;

– enumerarea tuturor subvențiilor energetice, în special în ceea ce pri-
veşte combustibilii fosili, precum şi acțiunile întreprinse şi planurile avute 
în vedere pentru eliminarea treptată a acestora;

– realizarea unei mai bune integrări a aspectelor care asigură o tranziție 
justă şi echitabilă, mai ales ținând seama de impactul social şi de impactul 
asupra ocupării forței de muncă, prin enumerarea unor măsuri şi calendare 
mai concrete pentru rezolvarea problemei sărăciei energetice şi prin discuta-
rea nevoilor şi măsurilor legate de schimbările structurale pe care le implică 
tranziția la o energie curată în regiunile monoindustriale, precum cele care 
depind de industria cărbunelui sau de alte sectoare energointensive.

Aceste recomandări ale Comisiei Europene (COM), de creştere a nive-
lului de ambiţie privind contribuția României la atingerea obiectivelor UE, 
s-au bazat,  in principal, pe potențialul deosebit de creştere al economiei 
României, fundamentat în proiectul PNIESC pe baza datelor/prognozelor 
macroeconomice (2020-2030) comunicate de Comisia Națională de Strate-
gie şi Prognoză (CNSP). 

În acest context, coordonatorii GL PNIESC au solicitat tuturor membri-
lor să evalueze implicațiile acestor recomandări la nivelul  fiecărei instituții 
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cu responsabilități in elaborarea şi implementarea PNIESC, respectiv for-
mularea de propuneri, pe domeniul specific de competență, care să răspundă 
recomandărilor Comisiei sau care să aibă motivații puternic fundamentate 
în cazul în care acestea nu pot fi preluate. 

În paralel, a fost organizată în data de 18 iulie 2019 o videoconferință 
cu oficiali din partea  COM, la care au participat reprezentanti ai Ministeru-
lui Energiei, Ministerului Mediului, MDRAP, Ministerului Transporturilor 
şi ANRE,  în vederea clarificării anumitor aspecte din domeniile resurselor 
regenerabile, eficienței energetice şi securității energetice, cu aceasta ocazie 
fiind abordată inclusiv problematica prognozelor macroeconomice în con-
textul existenței unor diferențe semnificative în ceea ce priveşte proiecțiile 
macroeconomice cuprinse în proiectul PNIESC şi cele existente în diverse 
documente COM (ex. „2018 Ageing Report”), respectiv impactul acestor 
prognoze asupra efortului care trebuie susținut de România în vederea atin-
gerii țintelor europene obligatorii în domeniile sus-mentionate. 

Transmiterea opiniilor şi propunerilor de la instituțiile cu responsa-
bilitati in elaborarea si implementarea PNIESC, cu privire la posibilitatea 
implementării recomandărilor COM, relevă că documentele programatice 
utilizate în procesul de elaborare PNIESC conțin date insuficiente, contra-
dictorii în unele cazuri, care nu permit o evaluare şi prezentare clară şi deta-
liată a contribuției fiecărei instituții/sector economic la efortul României de 
îndeplinire a țintelor europene în perioada 2021-2030, existând totodată o 
lipsă de claritate cu privire la responsabilitățile ce revin în acest sens fiecărei 
instituții, aspect care trebuie corectat. 

În acest context, GL PNIESC are o misiune dificilă în identificarea soluți-
ilor care permit implementarea recomandărilor COM, respectiv fundamen-
tarea/justificarea poziției de neadoptare a acestora.

De menționat este faptul că Regulamentul (UE) 2018/1999 privind gu-
vernanța Uniunii Energetice prevede că fiecare stat membru trebuie să țină 
seama în mod corespunzător de toate recomandările Comisiei referitoare la 
propriul plan național integrat privind energia şi clima care trebuie prezen-
tat până la 31 decembrie 2019 şi, dacă nu dă curs unei recomandări sau unei 
părți substanțiale a unei recomandări, statul membru în cauză trebuie să 
transmită şi să facă publice motivele deciziei sale. 

Totodată, este de menționat faptul că autoritățile europene dispun de 
o multitudine de pârghii şi instrumente care sunt utilizate în mod con-
certat pentru stimularea statelor membre de a depune toate eforturile în 
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vedere realizării ținetelor europene propuse pentru perioada 2021- 2030. 
Un exemplu în acest sens este noua Politică a Băncii Europene de Investiții 
(BEI) de creditare în domeniul energiei, care sprijină implementarea poli-
ticilor, priorităților şi țintelor stabilite la nivelul Uniunii Europene, prin 
finanțarea în proporție de 75% (față de 50% în mod obişnuit) a costurilor 
eligibile ale proiectelor de investiții pentru  o tranziție către o energie cu-
rată, precum şi a proiectelor de creştere a eficienței energetice, în timp ce 
sprijinul BEI pentru proiectele legate de combustibilii fosili vor înceta, în-
cepând cu anul 2020.  

În plus, instrumentele de finanțare incluse în Directiva EU –ETS revizu-
ită, oferă posbilitatea utilizării fondurilor din Fondul de solidaritate, Fondul 
de Modernizare şi Fondul de Inovare  pentru realizarea de proiecte care să 
contribuie la realizarea obiectivelor din PNIESC. 

În revizuirea PNIESC se au în vedere toate informațiile suplimentare 
transmise de către instituțiile cu atribuții în elaborarea PNIESC, recoman-
dările COM, care sugerează un scenariu alternativ privind indicatorii ma-
croeconomici folosiți în elaborarea PNIESC, în speță, revizuirea prognozelor 
macroeconomice furnizate de CNSP, în sensul adoptării unei linii mai mode-
rate cu privire la creşterile economice prognozate pentru perioada 2021-2030 
precum şi opiniile şi sugestiile primite în procesul de consultare publică. 

Este important de precizat faptul că, stabilirea țintelor pentru sursele 
regenerabile de energie, eficiență energetică şi reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră pentru 2030, trebuie să fie cât mai realistă, chiar prudentă, în-
trucât, în conformitate cu Regulamentul de Guvernanță al Uniunii Energe-
tice, în cadrul revizuirii PNIESC din 2023-2024, revizuirea țintelor se poate 
face numai în sensul creşterii, fapt ce recomandă utilizarea unui scenariu 
de creştere economică prudent, care ar da posibilitatea României deopotrivă 
să-şi atingă țintele preconizate în PNIESC pentru anul 2024 şi să-şi revi-
zuiască, dacă vor exista premisele necesare, în sens pozitiv țintele pentru 
perioada rămasă de după 2024 până în 2030.

Prin abordarea propusă, România poate să demonstreze că dă curs re-
comandărilor COM şi îşi maximizează şansele de îndeplinire a obiectivelor 
din PNIESC, evitând astfel penalitățile/sancțiunile ce sunt impuse statelor 
membre care nu-şi îndeplinesc obligațiile ce le revin. Precizăm totodată că, 
forma finală a PNIESC, agreată cu reprezentanții Comisiei Europene, va tre-
bui aprobată prin hotărâre de Guvern şi transmisă în mod oficial Comisiei 
Europene până la data de 31 decembrie 2019.
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Este important de conştientizat faptul că țintele stabilite prin PNIESC 
vor avea efect asupra economiei româneşti în ansamblul ei pentru următoa-
rele decenii precum şi asupra standardelor de viață ale cetațenilor din Româ-
nia, întrucât impactează toate sectoarele economice, industrie, transporturi, 
clădiri, agricultură şi nu în ultimul rând securitatea energetică a țării. 

În cazul în care România nu dă curs recomandărilor COM şi se va afla în 
imposibilitatea de a putea justifica neimplementarea recomandărilor COM, 
țara noastră s-ar putea să se confrunte cu situația impunerii luarii unor 
masuri stabilite de Comisia Europeană, cel puţin in contextul tintei pentru 
sursele regenerabile de energie, fapt ce va necesita actualizarea PNIESC, a 
Strategiei energetice a României pentru perioada 2019-2030 şi a altor do-
cumente programatice elaborate la nivelul autorităților române, în vederea 
corelării cu noile ținte europene în materie de  eficiență energetică, utilizare 
a surselor regenerabile de energie, reducere a a emisiilor de gaze cu efect de 
seră etc., o astfel de situație urmand sa aiba un impact semnificativ asupra 
tuturor sectoarele economice afectate de politicile restrictive de mediu şi, în 
cele din urmă, asupra consumatorului final din România.

Proiectul PNIESC reflectă setul de obiective, particularități şi priorități 
naționale, luând în considerare dreptul României de a-şi stabili mixul ener-
getic şi având ca document de referință proiectul Strategiei Energetice a Ro-
mâniei 2019-2030, cu perspectiva anului 2050. Capacitatea României de a 
implementa PNIESC şi de a contribui astfel la îndeplinirea obiectivelor UE 
privind energia şi schimbările climatice este condiționată de (1) respectarea 
politicilor, măsurilor şi strategiilor cu implicații asupra obiectivelor stabilite 
în PNIESC, (2) alocarea/atragerea surselor de finanțare necesare îndeplinirii 
acestora şi (3) implicarea cu responsabilitate a instituțiilor statului pe dome-
niile specifice de competență.



Un program național de alfabetizare energetică  
pentru o Românie competitivă în secolul XXI

Andrei Stoian

Primul pas: Transformarea sistemului de educație
În aproape oricare altă ţară din lume, afirmația că educația este o priorita-
te guvernamentală permanentă ar trece drept o banalitate crasă. La noi, se 
construiesc strategii electorale şi programe de comunicare politică, în jurul 
acestei teme. Faptul că acest subiect este unul de campanie – care, cu alte 
cuvinte, suscită dezbateri – indică fără greş că, din păcate, în România, edu-
cația este foarte departe de a fi o prioritate.

Constatarea este întărită de cifre: procentul din PIB alocat învăţămân-
tului şi cercetării este nu numai cel mai mic din UE, ci cu mult în urma unor 
state care nu sunt considerate a fi făcând parte din lumea civilizată. Din ca-
uză că nu a fost şi nu este o prioritate, sistemul de învăţământ românesc a 
acumulat o serie întreagă de probleme, care îl fac să nu mai fie un factor de 
progres social şi nici un mijloc de afirmare şi selecţie individuală a valorilor. 
Aceste probleme structurale sunt, în ordinea importanţei lor sociale, urmă-
toarele:

1. Subfinanţarea; 
2. Hemoragia creierelor; 
3. Absenţa oricărei planificări a învățământului; 
4.  Politizarea întregii structuri administrative.
Un fenomen distructiv, cauzat de absența planificării în sistemul de edu-

caţie, a fost cel al necorelării cifrelor de şcolarizare cu piața muncii şi demo-
grafie. Ignorarea pieței muncii a produs un sistem de învăţământ care a scos 
pe bandă rulantă politologi, sociologi, manageri, PRişti, adică şomeri.

Mediul de afaceri din România semnalează, ori de câte ori prinde ocazia 
- în mass-media, în cadrul unor conferinţe sau a discuţiilor informale - că 
se confruntă cu o mare problemă: lipsa de resursă umană calificată. Neco-
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relarea sistemului de educaţie cu piaţa muncii a reuşit să prăbuşească atuul 
economic cu care am ieşit din comunism: forţa de muncă de înaltă calificare. 
Pe de altă parte, o altă realitate este că mediul de business nu prea s-a înghe-
suit să investească în sistemul de educaţie dar acest aspect face obiectul unor 
alte discuţii.

Un alt fenomen pervers al ignorării pieţei forţei de muncă şi a formării 
unor cohorte de absolvenţi de instituţii de învăţământ superior care nu ştiu 
să facă nimic este inflaţia din administraţie. Toţi bat la porţile instituţiilor, 
în ministere, agenţii, primării. Parola de acces este: nepotism. Astfel ne-am 
trezit cu popularea unor instituţii strategice cu tot felul de indivizi care ru-
inează în loc să dezvolte, să construiască. Este sinucigaş să ignori atuurile 
României în domeniul energetic şi să faci infuzie de resurse umane slab cali-
ficate în instituţiile care gestionează arhitectura domeniului energetic.

Energy Literacy, cheia unor cetățeni responsabili ai secolului XXI
Un program național de alfabetizare energetică are menirea de forma cetă-
țeni care au o înțelegere comprehensivă asupra complexității utilizării ener-
giei în viața de zi cu zi şi asupa impactului pe care producția şi consumul 
de energie îl au asupra mediului şi societății. Cetățenii alfabetizați ener-
getic vor fi stimulați să adopte decizii fundamentate în baza unor dovezi 
ştiințifice astfel conceptul de energy literacy este strâns legat şi cu cel de 
implicare civică, atitudini şi comportamente responsabile față de mediul 
înconjurător. 

În ţările civilizate, conceptul de energy literacy este luat în serios de toţi 
actorii implicaţi în sistemul de educaţie. Desigur, curricula de studiu sunt 
în strânsă legătură cu strategiile de ţară şi planurile naţionale de dezvoltare 
durabilă. Încă din clasele primare elevul începe să înţeleagă, prin joc şi ex-
perimente, importanţa domeniului energiei. Tot atunci se consolidează şi 
cultura respectului pentru mediul înconjurător şi se rafinează, temperează 
tendinţele de risipă (apă, mâncare, energie electrică).  

Într-o eră dominată de robotizare, automatizare şi multă poluare, alfa-
betizarea în domeniul energiei este la fel de importantă precum alfabetiza-
rea digitală. Instruirea în domeniul energiei devine o componentă esenţială 
pentru viitorul comunităţilor, iar aceasta trebuie să înceapă din clasele pri-
mare. Din păcate, mulţi dintre noi am considerat energia ca un dat firesc şi 
nu am reflectat, în profunzime, la fiecare componentă a puzzle-ului energe-
tic. Alfabetizarea energetică are menirea de a forma cetăţeni responsabili în 
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privinţa opţiunilor de energie cu scopul de a deveni conştienţi în privinţa 
consumului şi a surselor de energie. Mai mult, vor înţelege consecinţele care 
decurg din consumul şi conservarea energiei.

Frumuseţea acestui domeniu este că poate depăşi graniţele ingineriei 
sau ştiinţelor naturale şi abordarea lui se poate face din diverse unghiuri: 
istorice, civice, sociologice, politice, psihologice. Deci nu este musai să fii as 
în ale formulelor matematice şi să cunoşti nu ştiu ce subtilităţi din domeniul 
fizicii pentru a înţelege utilitatea alfabetizării în domeniul energiei. Dincolo 
de ocrotirea mediului înconjurător şi de preocuparea pentru sănătatea pla-
netei, se poate traduce totul şi în termeni pragmatici de optimizare a costu-
rilor la factura de energie. Dar aceste reflexe de economisire, într-o manieră 
înţeleaptă, se şlefuiesc în timp şi sunt dobândite într-un sistem de educaţie 
care acordă atenţie subiectului energetic.

România educată înseamnă tineri pregătiţi pentru provocările celei de-a 
patra revoluţii industriale şi tranziţiei globale prin care trece domeniul ener-
getic.

În capitolul UNESCO Understandings of literacy se avansează patru chei 
pentru înțelegerea conceptului de alfabetizare:

•  alfabetizarea ca set autonom de abilități
•  alfabetizarea aplicată, practicată şi contextualizată
•  alfabetizarea ca proces de învățare
•  alfabetizarea ca text
Aceste set de interpretări pot fi aplicate şi în contextul alfabetizării 

energetice astfel:
•  alfabetizarea ca set autonom de abilități - Abilitatea de a dezvolta cu-

noştințe şi a înțelege concepte legate de energie
•  alfabetizarea aplicată, practicată şi contextualizată - Aplicarea cunoş-

tințelor şi înțelegerii energetice în viata de zi cu zi, conservarea energiei, 
opțiuni energetice 

•  alfabetizarea ca proces de învățare - ca abordare constructivistă, ac-
cesarea de informații relevante despre energie dintr-o serie de surse pentru 
dezvoltarea unei viziuni personale asupra tehnologiilor generatoare de ener-
gie, surselor de energie şi posibil comportamente de conservare

•  alfabetizarea ca text - Participarea la discuții şi interpretarea subiecte-
lor care abordează tema energiei

În cadrul studiului Energy Literacy Scale, DeWaters and Powers (2013) 
sugerează că alfabetizarea energetică ar trebui considerată un efort educa-
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țional, prin împuternicirea indivizilor să aleagă comportamente adecvate 
legate de energie în viața lor de zi cu zi.

O nouă elită în domeniul sectoarelor energetice
Poziţia geografică, resursele naturale ne-au conferit câteva beneficii de-
loc de neglijat în domeniul energiei: am construit prima rafinărie din 
lume, am folosit primii petrolul lampant în iluminatul public (Bucureşti), 
Timişoara a fost primul oraş din lume care a folosit iluminatul cu lămpi 
electrice şi printre primele din lume care a utilizat tramvaiul electric ca 
mijloc de transport în comun, Turda a fost primul oraş european ilumi-
nat cu gaze naturale. România este cel mai mare producător de energie 
din Europa Centrală şi de Est folosind un mix divers, unul dintre cele mai 
bune din Europa din punct de vedere al energiei verzi sau puţin poluante. 
Forţa de muncă de înaltă calificare ar trebuie să gestioneze şi să transfor-
me în coordonate de dezvoltare ale României toate avantajele din dome-
niul energiei. Indubitabil, se pot identifica soluţii pe termen scurt şi mediu. 
Însă, acţionând astfel, viitorul nu va fi unul îmbucurător din cauza faptului 
că alfabetizarea în domeniul energiei nu intră în nicio strategie legată de 
sistemul de educaţie. Preocuparea pentru alfabetizare în domeniul energiei 
trebuie să înceapă încă de la grădiniţă, şcoala primară. Există modele de 
succes de unde ne putem inspira – modelul scandinav al lecţiilor desfăşu-
rate în pădure care familiarizează copilul cu elemente de bază ce ţin de do-
meniul energiei. Acesta se bazează pe transmiterea informaţiilor prin joc şi 
explorare tocmai pentru ca învăţarea să fie o activitate plăcută şi dinamică 
pentru copii.

A patra revoluţie industrială şi apariţia tehnologiilor moderne reprezin-
tă oportunităţi pentru sectorul energetic din România. În prezent, suntem 
printre primele trei ţări din Uniunea Europeană cel mai puţin dependente 
de importurile de energie – 21%. Însă, ţinând cont de provocările majore 
cu care se confruntă sectorul autohton de producere de ţiţei şi gaze, corelat 
şi cu creşterea cererii interne de energie, trebuie să luăm în calcul utiliza-
rea unor tehnologii sofisticate pentru a descoperi şi exploata noi zăcăminte 
şi a menţine acest nivel de independenţă energetică. Ori pentru a realiza 
acest obiectiv este nevoie ca facultăţile de inginerie din România să formeze 
specialişti pregătiţi pentru provocările secolului XXI în domeniul energiei. 
Studenţii trebuie să fie expuşi la proiectele de business ale marilor companii 
din sectorul energetic tocmai pentru a cunoaşte realitatea domeniului şi a 
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se adapta rapid la noile situaţii şi provocări care ţin de digitalizare şi sus-
tenabilitate. Tot a IV-a revoluţie industrială va genera şi tranziţia către un 
sistem energetic modularizat şi democratizat, fenomen remarcat şi de Iuli-
an Crăciun într-un editorial care face referire la „trecerea la reţele inteligente 
capabile de optimizare la nivel local, o mai bună favorizare și stimulare a com-
portamentului de consum și redistribuirea beneficiilor într-un mod mai corect, 
mai transparent“. Un astfel de fenomen presupune un mix de alfabetizare în 
domeniul IT şi în cel al energiei deoarece viitorii cetăţeni vor trebui pregătiţi 
pentru oportunităţile, dar şi ameninţările unor tehnologii precum Internet 
of Things, Inteligenţa Artificială sau Blockchain.

Doar un sistem de educaţie sănătos care să formeze specialişti în dome-
niul energiei va da naştere unui mediu de business competitiv şi performant. 
Se simte nevoia unui Big Push, aşa cum spunea în 1943 Paul Rosenstein-Ro-
dan, a unei clase de manageri în energie cu mentalitate şi pregătire pentru 
expansiune economică, achiziţii şi influenţă regională. Mai mult, viitorii 
manageri din cadrul companiilor de stat vor lupta contra rispei banului pu-
blic şi vor evita falimentele prin administrarea eficientă a activelor pe care 
le au în proprietate. Educaţia este şi cea mai bună măsură preventivă an-
ticorupţie. Factorul politic profită de lipsa de apetenţă a publicului pentru 
domeniul energetic - prea tehnic şi criptic - şi foloseşte muniţia influenţei, a 
nepotismului, pentru a trage tunuri şi a pune mâna pe sectoare care presu-
pun bani mulţi. 

Domeniul energiei nucleare este unul generos: peste 400 de reactoare 
nucleare operează în peste 30 de ţări, 65 de reactoare sunt în construcţie şi 
173 în curs de planificare. Acest aspect în corelaţie cu faptul că reactoarele 
nucleare au o durată de viaţă între 20 – 40 de ani apoi sunt fie upgradate, 
fie dezafectate, rezultă că la nivel mondial există continuă cerere de ingineri 
specialziaţi în domeniul nuclear (salariul acestora ajungând în medie la pes-
te 5.000 euro/lună). Dincolo de dimensiunea externă, energia nucleară în 
România deţine o parte semnificativă din coşul energetic, asigurând aproxi-
mativ 18% din producţia de electricitate. 

Poate că acum, mai mult ca oricând, mediul de business din sectorul 
energetic va trebui să investească mai mult în sistemul de educaţie prin re-
alizarea unor parteneriate de lungă durată cu facultăţile de profil. Desigur, 
efortul mediului business trebuie susţinut şi de stat printr-un demers de 
adaptare a programelor şcolare care trebuie corelate cu rapiditatea dezvoltă-
rii din domeniul ingineriei energetice. 
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Rezultatele unui program naţional inteligent care să genereze politici 
publice de alfabetizare în domeniul energiei se vor observa în timp, nu de pe 
o zi pe alta, iar un astfel de proiect este necesar nu numai pentru bunăstarea 
fiecărui cetăţean, dar şi pentru a putea fi folosit ca un instrument pentru 
descifrarea viitorului: milioane de români, cetăţeni europeni care înţeleg im-
portanţa eficienţei energetice şi a administrării responsabile a resurselor, 
viitori specialişti bine plătiţi în industrie, dar şi o clasă de manageri de top 
pregătiţi pentru expansiunea economică regională şi pentru modernizarea 
companiilor din energie. 



PARTEA 1. 
CONCEPTE





TRANZIȚIA ENERGETICĂ

Tranziția către un sistem de electricitate  
cu emisii de carbon reduse

Andrei Ilaș

Cererea de energie electrică a României, în interval orar, nu a depăşit, în 
2018, 9000 MWh, iar cea mai scăzută cererea orară este uşor sub 5000 MWh.

Costurile energiei pe baza de cărbune sunt printre cele mai mari în mo-
mentul  de față, situate undeva între 78 şi 96 EUR/MWh. Având în vede-
re țintele climatice la nivelul UE şi prețurile în creştere ale certificatelor de 
emisii de carbon, se impune abandonarea treptată a cărbunelui din mixul 
energetic. Finalmente, costurile energiei nucleare, estimate între 115 şi 130 
EUR/MWh sunt prohibitive pentru România. Costurile energiei eoliene, în-
tre 35 şi 45 EUR/MWh şi cele ale energiei solare, între 43 şi 67 EUR/MWh 
sunt printre cele mai scăzute din momentul de față.

În concluzie, România ar trebui să exploreze tranziția către un sistem 
electric dominat de energia hidro, eoliană, solară şi de gazul natural, mai 
ales pentru vârfurile de consum.

Prezentul articol este o schiță a unui studiu care încearcă să testeze mo-
dul în care mixul de electricitate al României ar putea să arate în cazul în care 
decidenții din sectorul de electricitate ar urmări un singur scop, şi anume 
asigurarea energiei electrice la cel mai mic preț posibil de pe piață asigurând 
securitatea furnizării.

În prima parte, articolul prezintă o descriere a cererii de electricitate 
ordonată în funcție de mărirea zilnică a cererii. În a două, articolul face o 
trecere în revista a cererii de electricitate urmată de o analiză a surselor de 
generare a energiei electrice din România în 2018. A treia parte prezintă o 
estimare a costurilor de producție ale principalelor surse de energie electri-
că, ira ultima parte produce o ipoteza ce va fi testată în cadrul unor studii 
ulterioare asupra mixului de energie electrică. Având în vedere că cererea de 
energie electrică nu este proiectată să crească semnificativ în următorii 10-
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20 de ani, o structura a cererii precum cea din 2018 rămâne reprezentativă 
pentru felul în care va arată sistemul electric în viitorul apropiat al României. 

Metodologia de redactare a prezentului articol se bazează pe analiză ce-
rerii din România în anul 2018 şi ordonarea acesteia în funcție de mărime 
(MWh) în intervalul de timp orar pentru a putea observă care sunt vârfuri-
le maxime de consum. În al doilea rând, costurile de producție ale energiei 
electrice  (pentru active noi) au fost estimate. În engleză modelul de calcul 
se numeşte Levelized Cost of Electricity (LCOE) şi cuprinde toate costurile 
de construcție şi operare aduse în prezent utilizând o rată de discount care 
acoperă costul datoriei şi al capitalului propriu. Costurile acestea sunt îm-
părțite la producția totală pe durata de viață a unității de producție pentru 
a obține un cost final pe MWh. Finalmente, articolul produce o ipoteza prin 
care cererea de electricitate din România este servită de către tehnologii ief-
tine, inovative şi cu emisii scăzute de carbon.

Cererea orară de electricitate în România 
Figura numărul 1 prezintă evoluția cererii orare în 2018 în România. Media 
orară a cererii de energie electrică a fost de 6 402 MWh în 2018. Minimul 
cererii de energie electrică a fost de 4 091 MWh iar maximul a fost de 8 920 
MWh. Cele mai mari rate ale cererii sunt observate în orele din zilele de iar-
nă, la începutul şi sfârşitul anului. În marea majoritate a orelor dintr-un an 
cererea variază între 5 420 MWh până la 7 192 MWh, această fiind echiva-
lentă distribuției 20% şi 80%.

Figura 1: Evoluția cererii orare de energie electrică în România – 2018
Sursa : ENTSO-E
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În anul 2018, cererea ordonată în funcție de cantitatea orară a fost 
ordonată descrescător în Figura 2. Vârful de cerere a fost de 8 920 MWh iar 
cea mai scăzută cerere a fost de 4 091 MWh. În 2018, au existat un număr 
total de 706 ore în care cererea a fost mai mare de 8000 MWh şi un număr 
total de 2 169 ore în care cererea a fost mai mare de 7 000 MWh. Cererea de 
energie electrică a fost situată între 4 000 şi 7 000 MWh într-un total de 6 
591 ore.

Figura 2: Cererea de energie electrică ordonată în funcție de mărime  - 2018
Sursa : ENTSO-E

Sursele de generare ale energiei electrice
În anul 2018, cea mai mare contribuție la serviciul cererii de energie electri-
că a avut-o energia din surse hidro, cu peste 25% din totalul generat în Ro-
mânia. Energia electrică generată de cărbune  a reprezentat 22% din totalul 
de energie electrică generată în România iar energia nucleară 16%. Final-
mente, gazul natural a asigurat peste 15% din necesarul de energie electrică 
în România. Energia eoliană şi cea solară au reprezentat aproximativ 11% 
cumulat.

Costurile generării energiei electrice 
Conform analizei financiare pe baza modelelor discounted cash flows, în 
2019, cea mai ieftină sursă de energie în România este reprezentată de ener-
gia eoliană care în funcție de localizare şi resursă poate avea un cost situat 
între 35 – 45 EUR/MWh. Energia solară urmează celei eoliene printre cele 
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mai ieftine cu costurile totale situate între 43 şi 67 EUR/MWh. Tehnologia 
pe baza de gaz în turbine cu ciclu combinat are costuri estimate astăzi în-
tre 75 şi 90 EUR/MWh. Cărbunele şi energia nucleară sunt printre cele mai 
scumpe surse de energie în momentul actual cu costuri estimate la 78 – 96 
EUR/MWh pentru cărbune şi între 115 şi 130 EUR/MWh pentru energia 
nucleară. Tehnologiile pe baza de gaz şi cele de stocare care sunt folosite 
pentru asigurarea furnizării în momente în care cererea este foarte mare au 
cele mai ridicate costuri însă folosirea lor e asociată cu prețuri foarte mari pe 
bursele de electricitate ceea ce le fac fezabile in sisteme cu procentaj ridicat 
de energie regenerabila.  

 

Figura 3 : Principalele surse de energie electrica in 2018
Sursa : ENTSO-E

Figura 4 : Costurile principalelor tehnologii de producere a energiei electrice
Sursa : Calcule proprii bazate pe date IRENA, Lazard, NBB Renewables
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Potențialul mix de energie electrică a României
Având în vedere costurile estimate ale energiei electrice în 2019, costurile 
foarte mari şi în continuă creştere al certificatelor de emisii de carbon şi cos-
turile exorbitante ale energiei nucleare, cererea de energie electrică a Româ-
niei ar putea fi satisfăcută din resurse hidro, eoliană, solară şi gaz natural, iar 
pentru momente de vârf de centrale pe baza de gaz cu inițiere rapidă şi sto-
caj pe baza de baterii sau pe baza de pompaj hidro. De menționat este faptul 
că vârfurile de sarcină pot fi acoperite şi de capacitățile de interconectare pe 
care România le deține sau le va dezvoltă cu țările vecine.  Prezentul scenariu 
care va fi testat într-un studiu ulterior şi implică menținerea capacităților 
hidro la nivelul curent, abandonarea cărbunelui şi energiei nucleare din mi-
xul energetic şi investiți semnificative în energie regenerabilă, cu precădere 
în cea solară şi eoliană, şi pregătirea sistemului național energetic pentru a 
facă față vârfurilor de consum. Rezultatele prezentate în acest articol sunt 
preliminare şi servesc drept baza unor studii şi calculi mai aprofundate ce 
vor fi făcute în perioada care urmează.

Sursa : Estimări proprii
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Concluzii
Prezentul articol a schițat prin calcule inițiale felul în care ar putea arată mi-
xul de energie electrică a României. Concluziile preliminare sunt că România 
trebuie să exploreze abandonarea cărbunelui din mixul energetic, renunța-
rea la noi investiții în energie nucleară, şi crearea unui cadru instituțional 
propice investițiilor în centrale eoliene, fotovoltaice, în stocaj pe baza de ba-
terii şi finalmente în central pe gaz natural.



Gazele naturale: monetizăm sau ratăm oportunitatea? 

Lăcrămioara Diaconu-Pințea 

Ne mândrim cu toții când vorbim despre rolul jucat de România la nivel 
mondial în industria de petrol şi gaze: în 1857, eram prima țară care înre-
gistra oficial o producție de țiței lângă Ploieşti, care avea o rafinărie şi care 
îşi ilumina capitala cu petrol lampant. 50 ani mai târziu, era rândul gazului 
natural să intre în joc. Primele zăcăminte de gaz au fost descoperite în 1909 
la Sărmăşel (Mureş) şi, după construcția celei dintâi conducte de transport a 
gazului natural, în 1913, România a devenit prima țară din Europa care utili-
za gaz natural în scop industrial. În 1979, zăcământul Lebăda Est din Marea 
Neagră aducea prima producție a României din off-shore. Astăzi, România 
este cel mai important producător de petrol şi gaze din Europa Centrală şi 
de Est. 

În ciuda acestei tradiții onorante, evoluția industriei petroliere din ulti-
mii 30 ani, dar mai ales cea a sectorului de gaze a arătat că nu suntem pre-
gătiți ca țară să dezvoltăm potențialul extraordinar al resurselor pe care le 
avem. Situația actuală arată o imagine preponderent îngrijorătoare în care 
sectorul gazelor naturale se confruntă cu supraproducție în sezonul cald, 
costuri de transport, depozitare şi distribuție de 2-3 ori mai mari decât în 
alte state ale UE, instabilitate legislativa şi fiscală şi, peste toate, o piață ne-
funcțională. 3,4 milioane de gospodăriile din România, echivalentul a 45% 
din total, folosesc încă lemnul drept combustibil de încălzire. Producția na-
țională de îngrăşăminte chimice, pentru obținerea cărora gazul natural este 
principală materie primă, a scăzut dramatic în ultimii ani şi acoperă doar o 
mică parte din cererea de astfel de produse. Când importă două treimi din 
îngrăşămintele chimice necesare în agricultură în valoare de 8 miliarde de 
euro, România importă indirect gaz natural. Toate acestea acționează ca 
obstacole pentru finanțarea necesară proiectelor din sector, estimată la 5-7 
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miliarde euro pentru următorii cinci ani. Sunt sume care, altfel, ar putea fi 
accesate cu uşurință, de la finanțări europene şi bugetele companiilor care 
operează în sector până la fonduri EU-ETS care rezultă din monetizarea 
certificatelor de emisii. Fără investiții în sector, atât nivelul producției cu-
rente de gaz, care acoperă cca 90% din cerere, cât şi durata de viață a rezer-
velor, estimată la cca 15 ani, se vor reduce, lăsând loc altor surse de gaze 
de import (Rusia, Azerbaidjan, sau gaz natural lichefiat LNG din SUA), dat 
fiind stadiul avansat al proiectelor de noi conducte de gaz din vecinătatea 
României. 

Potențialul de dezvoltare a sectorului de gaze naturale este strâns legat 
de (1) securitate energetică și implicit națională, (2) de decarbonizare și eficientă 
energetică și stă la baza (3) dezvoltării altor industrii, (4) creșterii nivelului sec-
torului rezidențial sau al (5) inovației. Sunt aceleaşi direcții pe care se axează 
Uniunea Energetică – subiect amplu acoperit în acest Caiet Documentar – şi 
nu e întâmplător că gazul natural are un rol esențial de jucat în fiecare din 
aceste cinci dimensiuni.

Avem opțiunea de a monetiza sau a rata această oportunitate dată de 
potențialul pe care îl are gazul natural. Monetizarea, însă, are nevoie de o 
soluție imediată: un Plan Strategic (sau Gas Deal) având la bază un plan de 
implementare bine articulat, cu obiective şi termene bine definite, cu res-
ponsabilități clare şi care sa beneficieze atât de susținere politică cât şi a 
mediului de afaceri. Ele vor conduce la o claritate şi consecvență în imple-
mentare pe termen mediu şi lung, care vor asigura capitalizarea potenția-
lului imens pe care îl are sectorul de gaze naturale. Deciziile trebuie luate 
acum.

1. Gazul natural şi securitatea energetică 
Gazul natural este cea mai importantă formă de energie primară din eco-
nomia românească. În ultimii zece ani a avut o pondere în medie de 32% în 
producția de energie primară, mult în fața celorlalți combustibili primari 
– țiței (16%), energie regenerabilă (16-24%), energie nucleară (11%) şi com-
bustibili solizi (24-17%). Din punctul de vedere al consumului, este a doua 
sursă de energie după țiței, împreună totalizând 60% din total, în proporții 
similare. Diferența majoră între cele două este dată de faptul ca țițeiul creea-
ză o dependență de import de 70%, în timp ce gazul doar de 10% față de ne-
cesarul de consum. În plus, gazul natural are o acoperire amplă în economie, 
fiind sursa de energie pentru trei segmente tradiționale de piață: 
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– consumul industrial, ca materie primă în chimie, petrochimie şi side-
rurgie;

– consumul casnic, pentru încălzire şi gătit;
– generarea energiei electrice, cu sau fără cogenerare (i.e. cu producere 

de agent termic).
Un nou segment de piață, aflat încă în stadiu incipient, dar cu cert po-

tențial de dezvoltare este transportul pe bază de gaze naturale, prin interme-
diul tehnologiilor gazului natural comprimat (GNC) şi – mai puțin probabil 
pentru România până în 2030 – gaz natural lichefiat (GNL).

Dată fiind importanța gazului natural pentru economia națională şi 
pentru bunăstarea populației, siguranța aprovizionării cu gaze este o prio-
ritate strategică. România poate acoperi în prezent circa 95% din consumul 
intern de gaze, de circa 12 miliarde m3/an (mmc/a), din producția internă. 
Importurile de gaze, care s-au diminuat substanțial în ultimii ani, provin 
dintr-o singură sursă externă: Federația Rusă – chiar dacă importurile pro-
priu-zise sunt realizate de companii intermediare. 

Potrivit Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM), la sfâr-
şitul anului 2017, rezervele dovedite de gaze naturale ale României erau de 
150 miliarde mc. Dar producția de gaze în România cunoaşte o rată negativă 
a înlocuirii resurselor de gaze, ceea ce înseamnă că, la actuala rată de con-
sum, rezervele dovedite vor fi epuizate în circa 15 de ani. Este prin urmare 
crucial ca investițiile în explorarea şi producția de hidrocarburi să fie sus-
ținute prin reglementări adecvate, aşa cum se arată în secțiunea 5 mai jos.

Existența interconexiunilor
Uniunea Europeană susține securitatea aprovizionării cu gaze a statelor 
membre prin promovarea interconectărilor dintre sistemele de transport de 
gaze naturale. Într-adevăr, conductele de interconectare a rețelelor de trans-
port de gaze au crescut nivelul de integrare al piețelor țărilor sud-est euro-
pene, istoric izolate de infrastructura vest-europeană de gaze. Creşte astfel 
capacitatea de transport regional de gaze, precum şi securitatea aprovizi-
onării în întreaga regiune. Cu toate acestea, România este încă insuficient 
interconectată cu statele vecine, fiind în prezent incapabilă din punct de ve-
dere tehnic să realizeze exporturi de gaze naturale, din cauza presiunii mult 
mai mici la care operează sistemul românesc de transport al gazelor (7-35 
bar, față de cel puțin 50 bar în sistemele adiacente). Lipsa capacității de flux 
bidirecțional pe relația cu Ungaria şi Bulgaria a declanşat o investigație a DG 
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Competition la adresa operatorului național de sistem, Transgaz SA. Pentru 
a răspunde preocupărilor Comisiei legate de concurență, Transgaz a propus 
în septembrie 2018 angajamente care ar permite punerea la dispoziție pen-
tru prima oară a unor capacități de export din România, semnificative din 
punct de vedere comercial. Mai precis, Transgaz propunea:

– să majoreze capacitățile de export de la 0,1 miliarde metri cubi la 4 
miliarde metri cubi pe an la punctele de interconectare cu Ungaria şi Bulga-
ria (parte din proiectul BRUA), cu garanția că acestea sunt capacități minime 
ferme (respectiv, care nu pot fi întrerupte);

– să se asigure că în propunerea de tarife pe care o va înainta autorității 
române de reglementare în domeniul energiei (ANRE) nu va face discrimi-
nări între tarifele de export şi tarifele interne;

– să se abțină de la utilizarea oricăror alte mijloace de obstrucționare a 
exporturilor.

Aceste angajamente ar rămâne în vigoare până la sfârşitul anului 2025, 
iar monitorizarea îndeplinirii acestora de către Transgaz ar fi încredințată 
unui administrator fiduciar. Comisia nu a adoptat încă o decizie finala.

Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport 
Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria–România–Ungaria–Austria 
(BRUA)
Proiectul vizează crearea unei capacități de transport gaze naturale între 
punctele de interconectare existente între sistemul românesc de transport 
gaze naturale şi cel al Ungariei, respectiv al Bulgariei. În acest scop, este ne-
cesară construcția unei conducte în lungime aproximativă de 529 km pe tra-
seul Podişor–Hațeg–Horia şi a 3 stații noi de comprimare, la Jupa, Bibeşti 
şi Podişor.

Implementarea etapizată a proiectului BRUA presupune:
•  Faza I, care constă în realizarea conductei Podişor – Recaş în lungime 

de 479 km, 63 bar presiune şi a trei stații de comprimare gaze, cu posibilita-
tea de asigurare a fluxului bidirecțional de gaze. Rezultat: majorarea capaci-
tății de export de gaze la 1,75 miliarde metri cubi pe an către Ungaria şi 1,5 
miliarde metri cubi spre Bulgaria.

•  Faza II care constă în realizarea conductei Recaş – Horia, în lungi-
me de aproximativ 50 km, amplificarea celor trei stații de comprimare prin 
montarea unui agregat suplimentar de comprimare în fiecare stație şi amp-
lificarea stației de măsurare gaze existente SMG Horia. Rezultat: capacitate 
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de transport spre Ungaria de 4,4 mld. Smc/an, respectiv de 1,5 mld. Smc/an 
spre Bulgaria

Data inițial preconizată de finalizare, anul 2019 pentru Faza I, respectiv 
anul 2022 pentru Faza II, a fost recent decalată cu un an. 

Valoarea totală estimată a investițiilor necesare pentru Faza I a BRUA 
este de 479 milioane euro, 60% din cheltuielile eligibile estimate fiind aco-
perite de Uniunea Europeană, printr-un grant în valoare 179,3 milioane de 
euro, precum şi de BERD şi BEI. Valoarea investițiilor necesare pentru Faza 
II este de 69 milioane euro.

Pentru decizia de a construi BRUA Faza II, este necesar ca proiectul 
să treacă un test economic prin care se evaluează viabilitatea investiției. 
Transgaz SA împreună cu FGSZ (Ungaria) au demarat la finalul anului 2017 
procedura de Sezon Deschis Angajant pentru Punctul de Interconectare 
România–Ungaria (Csanadpalota), procedură ce se află în curs de derulare. 
Inițial, capacitatea oferită a fost supra-subscrisă, demonstrând astfel inte-
resul pieței şi asigurând viabilitatea comercială a proiectului BRUA Faza II, 
testele economice fiind trecute cu succes. Urmare a amânării deciziei de in-
vestiție pentru proiectul Neptun din Marea Neagră de către Exxon şi OMV 
Petrom, în termenul legal (până la 14 decembrie 2018), unii utilizatorii de 
rețea care au rezervat capacitate în cadrul procedurii de Sezon Deschis şi-au 
exercitat dreptul de a renunța la capacitatea rezervată. În această situație, 
procedura va continua cu perioada a III-a de depunere a ofertelor de rezer-
vare de capacitate, în conformitate cu prevederile Manualului Procedurii de 
Sezon Deschis Angajant RO-HU. Termenele limită vor fi probabil amânate 
succesiv până când va exista mai multă claritate cu privire la deciziile din 
jurul proiectului Neptun. În cele din urmă, faza II a BRUA va fi construită 
doar dacă vor exista zăcăminte noi de gaze care să producă volume substan-
țiale care să justifice creşterea capacității BRUA de la 1,75 la 4,4 miliarde 
mc/an.

Interconectarea BRUA către sud, la Coridorul Sudic de Gaze, devine o 
prioritate şi în perspectiva ca, începând din 2019, sistemul ucrainean de 
tranzit al gazelor (în prezent singura sursă de gaze naturale la mare presiune 
care intră în România) să fie scos din uz prin decizia strategică a Gazprom. 
Există, în Planul de Dezvoltare pe 10 ani al Transgaz (TYNDP) realizarea 
fluxului bidirecțional pe sistemul conductelor de tranzit, care transportă în 
prezent gaze naturale din Rusia prin Moldova, Ucraina, România şi Bulgaria 
până în Turcia. 
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Dezvoltarea Coridorului Sudic de Transport pentru preluarea gazelor 
naturale de la țărmul Mării Negre 
Obiectivul major al acestei investiții constă în construirea unei conducte te-
lescopice de transport gaze naturale Tuzla–Podişor, în lungime de 308 km, 
care să facă legătura între resursele de gaze naturale disponibile la țărmul 
Mării Negre şi coridorul BRUA, astfel asigurându-se posibilitatea transpor-
tului gazelor naturale spre Bulgaria şi Ungaria prin interconectările existen-
te Giurgiu– Ruse (cu Bulgaria) şi Nădlac–Szeged (cu Ungaria). De asemenea, 
această conductă se va interconecta cu actuala conductă internațională de 
transport gaze naturale T1. Valoarea estimată a investiției: 360 milioane 
Euro, termen de finalizare anul 2021, în funcție de calendarul proiectelor 
off-shore. Este o conductă cu importanță extrem de ridicată pentru orice 
proiect care presupune dezvoltarea de zăcăminte de gaze off-shore.

La nivel european şi regional se află în curs de implementare o serie de 
proiecte majore care să permită diversificarea surselor şi rutelor de alimen-
tare cu gaze naturale a Europei prin transportul gazelor naturale extrase 
atât din perimetrele din Rusia şi Marea Caspică, cât şi a celor disponibile din 
terminale LNG spre Europa Centrală:

•  construirea Turkish Stream Pipeline, 90% finalizată, 31,5 miliarde 
mc/an, Rusia – Turcia – Sud-Estul Europei; extinde Coridorul Sudic şi supli-
mentează conducta Druzhba care traversează Ucraina către Vestul Europei. 
Este de aşteptat ca Gazprom să o folosească pentru a redirecționa aceste 
fluxuri de gaze în scopul evitării traversării Ucrainei. Acelaşi lucru se poate 
întâmpla şi cu conducta care traversează România (cu puncte de conexiune 
Isaccea şi Negru Voda). 

•  construirea conductei Trans-Anatolian Pipeline (TANAP), operea-
ză din 2018, capacitate 16 miliarde mc/an, Azerbaidjan - Turcia, până la TAP 
(v mai jos); 

•  construirea conductei Trans Adriatic Pipeline (TAP), 90% finali-
zata, va opera începând cu 2020; capacitate 10 miliarde mc/an (cu opțiunea 
de a extinde pană la 20 mld mc/an), transportă gaz din zona Caspica (via 
TANAP) până în Italia;  

•  construirea interconectorului Grecia – Bulgaria (IGB), finanțare 
asigurată, lucrări de construcție demarate, va opera începând cu 2021, capa-
citate 3-5 miliarde mc/an.

Prin implementarea acestor proiecte se creează posibilitatea transpor-
tului unor volume de gaze naturale din Rusia şi zona Mării Caspice până la 



Energia. Concepte şi instrumente operaţionale / 277

granița de sud a României. Ele sunt, în acelaşi timp, surse de diversificare a 
aprovizionării cu gaze, dar mai ales surse competitive pentru gazele ce ar pu-
tea fi produse din proiectele noi de pe teritoriul României. Cu atât mai mult 
cu cât decizia de alocare a capacității se ia înainte de începerea construcției 
unei conducte cu destinație comercială şi nu după punerea în funcțiune.  

Uniunea Europeană a emis în octombrie 2017 un nou regulament 
privind siguranța furnizării de gaze (UE 2017/1938). Acesta cere statelor 
membre să coopereze în cadrul unor grupuri regionale pentru realizarea de 
analize de risc şi să dezvolte împreună mecanisme de prevenire şi de răspuns 
de urgență în situații de criză a aprovizionării cu gaze. România este afiliată 
la două grupuri de risc pentru furnizarea de gaze în estul Europei: grupul 
„Ucraina”, alături de Bulgaria, Republica Cehă, Germania, Grecia, Croația, 
Italia, Ungaria, Austria, Polonia, Slovenia, Slovacia şi Luxemburg, şi grupul 
„Transbalcanic”, alături de Bulgaria şi Grecia.

Regulamentul cere statelor din grupurile de risc să acorde ajutor con-
sumatorilor vulnerabili din țările respective în situații de criză severă de 
aprovizionare, statuând astfel un principiu al solidarității. De asemenea, 
introduce un principiu de transparență, cerând statelor membre să notifice 
la autoritățile naționale de reglementare orice contract de termen lung cu 
impact de securitate energetică (definit prin volume ce depăşesc 28% din 
consumul anual al statului respectiv). 

Rezultatele testelor de stress pe care ENTSO-G (European Network of 
Transmission System Operators for Gas) le realizează regulat indică faptul 
că România este vulnerabilă din punctul de vedere al aprovizionării cu gaze 
în timpul lunilor de iarnă din cauza limitărilor rețelei de transport. În stu-
diile realizate în 2017, evaluările concluzionează că şi prin implementarea 
Proiectelor de Interes Comun, menționate mai sus, România nu va putea 
elimina pe termen lung expunerea la riscul de aprovizionare cu gaze pe timp 
de iarnă. În consecință:

(i) securitatea energetică a României în privința aprovizionării cu gaze 
naturale depinde pe termen lung de creşterea producției interne, 

(ii) expunerea României la riscul dat de întreruperea tranzitului de gaze 
prin Ucraina după punerea în funcțiune a Turkish Stream în 2020 arată im-
portanța dezvoltării infrastructurii de transport în acelaşi timp cu diversifi-
carea surselor de producție internă.

Este, de aceea de o importanță capitală ca investițiile în sector să fie 
sprijinite prin crearea unui cadru stabil şi predictibil, atât de reglementare 
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cât şi fiscal. În plus, este necesar ca entitățile implicate să lucreze împreună 
având la bază o guvernanță corespunzătoare (e.g. acorduri de cooperare în-
tre instituții de stat şi companii private, task force de proiect etc). 

Potrivit unui studiu realizat de KPMG, o investiție medie de 1 miliard de 
euro (necesarul anual estimat pentru menținerea producției autohtone de 
hidrocarburi la nivelul actual) generează:

– un impact de 3,2 miliarde de euro în PIB-ul României, din care 2,3 
miliarde euro direct şi indirect. 

– susține 45 900 locuri de muncă; dintre acestea, 15 000 sunt menținu-
te sau nou create în anul în care se realizează investiția, iar alte 3 000 anual 
pe parcursul următorilor 10 ani de producție medie 

– investiția se multiplică 1:1 în veniturile fiscale la bugetul de stat pe 
durata investiției şi  producției

– dezvoltarea de IMM-uri la nivel local acolo unde există operațiuni 
Având în vedere cele de mai sus, este greu de înțeles de ce România are 

una dintre cele mai mari cote efective de impozitare a industriei petroliere 
din Europa. Un recent studiu realizat de Deloitte arată că rata medie efectivă 
a redevențelor şi a altor impozite similare (inclusiv cu impozitul suplimentar 
pentru gaze naturale) raportată la venituri a crescut în România de la 15% 
în 2014 la 16,9% în 2015, ajungând la 17,5% în 2016, în timp ce, pe fondul 
unei tendințe de scădere a taxelor în mai multe state, media impozitării în 
Europa (exclusiv zăcământul Groeningen din Olanda, care are un regim fis-
cal special) a scăzut de la 9,3% în 2014 la 7,9% în 2015. Astfel conform aces-
tui studiu, România are al treilea cel mai mare nivel de impozitare din cele 25 
de regimuri fiscale analizate din Europa, având un nivel dublu de impozitare 
față de media europeană, în condițiile în care zăcămintele exploatate sunt 
mature, iar costurile de extragere a hidrocarburilor sunt mai mari decât me-
dia europeană.

Un alt element greu de înțeles este diferențierea în tratamentul fiscal 
aplicat companiilor care vând gaze naturale din import față de a celor care 
vând gaze naturale din producția internă care determină ca gazele naturale 
din import sa beneficieze de un tratament fiscal mai favorabil ce generează 
efecte negative directe asupra producătorilor interni de gaze naturale. 

Deciziile privind un nou cadru fiscal trebuie să fie luate cu o perspec-
tivă pe termen lung având în vedere că hidrocarburile vor rămâne o sursă 
de energie importantă cel puțin pentru următorii 20 de ani, iar potențialul 
României pe termen mediu şi lung este unul semnificativ.
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România ca jucător regional în piața de gaze naturale 
Una din expresiile din spațiul public referitoare la energie este aceea că Ro-
mânia va deveni un Hub energetic. Nu e clar ce se înțelege prin hub energetic 
şi nici de ce România poate/trebuie să devină. Realitățile spun că în urmă cu 
aproximativ 10 ani aveam cea mai dezvoltată piață de energie electrică din 
regiune şi, deşi s-a afirmat că vom deveni un hub de electricitate, acest lucru 
nu s-a întâmplat.

Înainte de a vorbi de semnificația Hub-ului energetic, este mai util sa 
punem în discuție oportunitatea de a deveni un jucător regional. Pentru ca 
România să poată deveni un astfel de jucător important, trebuie să realizeze 
trei obiective importante: (1) dezvoltarea unui sistem transport şi depozita-
re a gazelor, (2) dezvoltarea unei piețe lichide şi transparente şi (3) extrage-
rea avantajelor din gestionarea fluxurilor bidirecționale. 

Prin dezvoltarea infrastructurii de transport, România poate ajunge un 
coridor important de transport de gaze naturale. În contextul creşterii nu-
mărului şi capacității conexiunilor cu țările învecinate, şi printr-o dimensi-
onare şi o operare adecvată a capacităților sale de depozitare, România va 
putea juca un rol regional în echilibrarea rețelelor de transport.

Creşterea tranzitului înseamnă venituri suplimentare la bugetul de 
stat prin tarifele de transport, redevențe, dividende şi impozite pe profit 
din această activitate. Dezvoltarea infrastructurii creează şi susține locuri 
de muncă în inginerie, în construcții, în siderurgie, înseamnă investiții de 
miliarde de euro. 

Cu o producție suficient de mare de gaze şi cu infrastructură în loc, Ro-
mânia poate exporta gaze naturale, devenind un furnizor de securitate ener-
getică. Țările învecinate au un grad ridicat de dependență energetică, prin 
furnizarea de securitate energetică România poate capătă un rol regional 
sporit. Dependența regiunii de importuri înseamnă o oportunitate pentru 
România, aceasta devenind o piață de desfacere pentru un produs românesc 
competitiv – gazul natural. 

Exporturile de gaze naturale româneşti susțin locuri de muncă şi inves-
tiții în România. În schimb, importurile susțin locuri de muncă în țară de 
unde este importat gazul. Exportul reduce deficitul de cont curent, întăreşte 
moneda națională. Gazele naturale pot juca rolul de liant al cooperărilor şi 
inițiativelor regionale, fie că este vorba de construirea de infrastructură de 
interconectare a țărilor, de gestionare a riscurilor legate de asigurarea conti-
nuității în aprovizionare sau de atragere a investițiilor. 
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Gazul natural a devenit în ultimii ani o „marfă” globală prin apariția de 
noi zone de producție (SUA, Orientul Mijlociu, Australia), de tehnologii de 
conversie a acestuia în stare lichidă / comprimată şi de posibilități de trans-
port global al acestuia, interconectând astfel piețele regionale. Consecința: 
riscurile privind securitatea energetică se reduc semnificativ. În Uniunea 
Europeană, țintele privind piața unică de energie şi asigurarea securității 
în aprovizionare au motivat acordarea de finanțare nerambursabilă statelor 
membre din Europa Centrală şi de Sud- Est; astfel, România va avea acces la 
gaze naturale din trei surse diferite odată cu construcția şi implementarea 
funcțională a proiectelor de infrastructura de transport prevăzute în Trans-
gaz TYNDP (Planul de dezvoltare a rețelei naționale de transport gaze natu-
rale pe 10 ani). 

În final, câteva cuvinte despre semnificația unui hub energetic. Apariția 
acestora în Europa e relativ recentă şi este legată de sosirea primelor cargo-
uri de LNG (gaz natural lichefiat) în nord-vestul continentului în 2009. În 
2012, livrările către Marea Britanie se făceau aproape în întregime la prețul 
pieței în timp ce Europa continentală opera în sistem clasic, pe baza de con-
tracte pe termen lung, la prețuri corelate cu cele ale țițeiului/produselor pe-
troliere. A fost momentul care a declanşat desprinderea graduală de sistemul 
clasic, pe fondul unei oferte mai mari decât cererea de gaze la nivel global. 

O cerință de bază pentru dezvoltarea unui hub este liberalizarea prețului 
la gaze. Aceasta creează concurenta între participanți şi încurajează clienții 
să solicite prețuri cât mai competitive. 

Factorii de succes pentru un trading hub, aşa cum au fost definiți într-un 
studiu recent al Oxford Institute of Energy Studies, sunt:

– lichiditatea, care măsoară uşurința cu care gazul este vândut sau cum-
părat la un anumit nivel de preț, fără ca prețul pieței să fie afectat (stabili-
tatea prețului). Standardizarea contractelor are rolul de a creşte lichiditatea

– transparența, care înseamnă că prețurile sunt rapid diseminate public 
determinând o creştere a încrederii operatorilor în sistem

– disponibilitatea datelor/rapoartelor de piață, prompta şi cu o calitate 
ridicată; acestea sunt de obicei de competența operatorilor platformelor de 
tranzacționare şi ai rețelelor de transport (cu privire la livrări fizice, rezer-
vări de capacitate etc)

– volumul total tranzacționat pe o piață 
– anonimitatea, însemnând că ofertele de cumpărare şi vânzare sunt 

vizibile în piață fără a se cunoaşte însă identitatea vânzătorului sau a poten-
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țialului cumpărător. Anonimitatea este importantă pentru a proteja parti-
cipanții împotriva discriminării şi stă la baza contractelor futures (obligația 
de a tranzacționa un activ la o dată predeterminată în viitor, la un preț pre-
determinat).

Experiențele de pe piețele dezvoltate (US, UK) arată ca este nevoie de 
10-15 ani pentru a dezvolta un hub funcțional. Succesul depinde de spriji-
nul guvernamental, al furnizorilor şi operatorilor de sistem. În plus, o piață 
care are producție interna de gaze sau beneficiază de surse diversificate de 
aprovizionare/tranzit de gaze şi, în plus, deține o infrastructura dezvoltata 
de transport are şansa să creeze într-un timp mult mai scurt un hub de gaze 
lichid.

2. Decarbonizare şi eficiență energetică
Exista o afirmație care spune că viitorul omenirii este electric şi regenerabil. 
Partizanii acestei afirmații se gândesc poate fie la faptul că resursele de com-
bustibili fosili se vor epuiza într-un viitor nu foarte îndepărtat, fie că ome-
nirea nu îşi va mai permite utilizarea lor având în vedere impactul utilizării 
acestora asupra mediului. Într-o perioadă în care necesarul de energie este 
în creştere renunțarea la combustibilii fosili pare hazardată însă din ce în ce 
mai multe țări aderă la conceptul de decarbonizare care, în fapt, înseamnă 
renunțarea la combustibilii fosili în scopul reducerii emisiilor de CO2 şi sto-
parea încălzirii globale.

Specialiştii şi institutele de prognoză nu pot furniza în acest moment o 
perioada în care se poate ajunge la o societate „electrică şi regenerabilă” însă 
pot spune cu o precizie suficient de bună cu câte grade se încălzeşte clima 
Pământului în fiecare an şi ce volum de emisii trebuie redus pentru stoparea 
acestui fenomen nociv.

Tranziția către surse de energie curată este complexă implicând atât as-
pecte de ordin tehnologic, cât şi considerente financiare, organizaționale sau 
logistice şi nu în ultimul rând de decizie politică.

Exista unanimitate în a considera eliminarea utilizării combustibililor 
solizi (cărbune) ca un prim pas necesar pentru stoparea încălzirii globale. De 
asemenea, există şi scenarii despre cum acest lucru ar fi posibil considerând 
surse de energie alternative mai curate: regenerabile, gaz, energie nucleara. 
Rămâne de rezolvat strategia prin care sursele de energie bazate pe combus-
tibili solizi vor fi înlocuite în condițiile menținerii siguranței în alimentare a 
consumatorilor.
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Gazul natural este considerat aproape unanim o resursă esențială pentru 
atingerea țintelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera şi stoparea 
încălzirii globale, dezbaterile care se poarta în acest moment fiind referitoa-
re la ponderea pe care acesta trebuie să o aibă şi la disponibilitatea acestei 
resurse pe termen lung. 

Ca membră a UE, România trebuie să contribuie activ la atingerea urmă-
toarelor ținte stabilite pentru orizontul 2030: 

a. reducere cu 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră (GHG) față de 
1990 

b. creşterea 32% a ponderii energiilor regenerabile în totalul consumului 
energetic 

c. creşterea eficienței energetice cu 32,5% 
În conformitate cu strategia adoptata de statele membre, sectorului de 

producere a energiei electrice îi revine un rol important în atingerea acestor 
ținte:  reduceri GHG de 54-68% până în 2030 şi de 93-99% în 2050 față de 
1990. 

Fiecare stat membru are libertatea de a-şi stabili propria strategie pen-
tru a atinge țintele naționale derivate din ținta la nivelul UE, iar pentru 
România gazul natural ar trebui să joace un rol din ce în ce mai important 
datorită emisiilor scăzute de CO2 comparativ cu cărbunele şi capacității de 
a susține în mod eficient producția de energie din surse regenerabile a cărei 
pondere va creşte în timp.

Argumentele în favoarea unor capacități noi de producție a energiei elec-
trice care să utilizeze gazul metan sunt multiple şi constituie în acelaşi timp 
elemente determinante într-un test de fezabilitate care să analizeze scenarii 
de dezvoltare cu prioritate a investițiilor în gaz natural versus cărbune:

– Emisia specifică a gazului metan este aproximativ 50% din emisia 
specifică a cărbunelui

– Centralele moderne pe gaz au avantajul unei flexibilități superioare în 
exploatare comparativ cu cele pe cărbune contribuind la echilibrarea siste-
mului în condiții de intermitenta în funcționare a centralelor regenerabile. 
De asemenea, timpii de pornire şi oprire a centralelor pe gaze sunt net supe-
riori celor pe cărbune

– Costurile de investiție sunt de cel puțin două ori mai mici decât cele 
în centralele pe cărbune şi de minim patru ori mai mici decât cele în centrale 
nucleare, iar timpul de construcție este de doi ani în timp ce pentru o cen-
trală pe cărbune este nevoie 4-5 ani, iar pentru o centrală nucleară 6-7 ani.
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– Costurile pentru dezafectare pentru centralele pe gaz sunt semnifica-
tiv mai mici decât cele pentru o centrală pe apă, cărbune sau nucleară. Este 
de menționat faptul că în ceea ce priveşte energia nucleară costurile de „post 
operare” cu gestionarea combustibilului utilizat de o  centrala pot fi extrem 
de mari.

– Existența unei producții locale şi posibilitatea exploatării noilor des-
coperiri din Marea Neagră 

– Existența unei infrastructuri pentru transportul gazelor naturale şi 
perspectiva creşterii gradului de interconectare cu țările vecine (în măsura 
în care proiectele aflate pe agenda Transgaz se materializează, a se vedea 
secțiunea anterioară)

Prin integrarea consistentă şi coerentă a tehnologiei gazului în strate-
gia de dezvoltare a sistemului energetic național de transport (SEN), se pot 
asigura fiecărei tehnologii clasice factori de capacitate care să conducă la re-
cuperarea costurilor fără subvenții, concomitent cu o reducere cu cca. 40% a 
costurilor totale de dezvoltare a sistemului față de varianta asigurării secu-
rității prin aplicarea proporțiilor clasice.

3. Gazul natural şi dezvoltarea altor sectoare de activitate 
Gazul natural în industrie 
În anii ’70, România era unul dintre cei mai mari jucători pe piața mondiala 
a produselor chimice rezultate din procesarea gazului natural. După anii ’90, 
cele mai multe platforme chimice au dispărut cu excepția celor doua fabrici 
de îngrăşăminte chimice, Azomureş şi Slobozia (aceasta funcționează inter-
mitent, la un grad foarte redus de utilizare). Cauzele care au generat aceasta 
evoluție au legătura cu lipsa de competitivitate (costuri mari, echipamente 
ineficiente) dar şi un management dezastruos. În prezent, România importa 
o mare parte din produsele pe care altădată le exporta. În 2016, piața din Ro-
mânia de chimie-petrochimie a avut o valoare de 10 miliarde euro, din care 
8 miliarde euro erau doar importuri.

Principala utilizare a gazului natural în industrie vizează fabricarea în-
grăşămintelor chimice, petrochimia dar şi siderurgia ocupă un loc impor-
tant. 

Având în vedere potențialul agricol al României, acesta poate fi o bază 
importantă pentru creşterea consumului de îngrăşăminte chimice. În mod 
nefericit, deşi deține suprafețe semnificative de teren destinat agriculturii 
şi acest sector economic se afla într-o creştere permanentă, România a fost 
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forțată să urmeze tendința altor state europene de diminuare a acestui sec-
tor, în detrimentul competitorilor globali – Rusia, Orientul Mijlociu, China 
şi Statele Unite –, care practică prețuri reglementate şi/sau subvenții masive 
ale industriei îngrăşămintelor chimice. 

Dat fiind că prețul gazului natural reprezintă circa 70-80% din costul 
final al îngrăşămintelor chimice, este extrem de dificil pentru industria eu-
ropeană a îngrăşămintelor să-şi mențină competitivitatea globală. În SUA 
prețul angro al gazul natural este mai puțin de jumătate față de media euro-
peană şi este susținut şi de un regim fiscal favorabil. 

În comparație cu SUA, statele membre ale UE dispun de instrumentul 
politicilor de ajutoare de stat pentru a susține diverse sectoare de activitate, 
în perspectiva valorificării interne în cât mai mare măsură a producției nați-
onale de gaze naturale, însă aceste mecanisme sunt mai limitative compara-
tiv cu cele americane.

Gazul natural în transporturi
Revoluția gazului de şist din SUA a făcut ca un volum imens de gaze natura-
le să fie disponibil pe piață la un preț pe care nici cei mai optimişti analişti 
nu l-au putut prezice. În formă comprimată (GNC), gazul poate înlocui cu 
succes carburanții clasici pe aproape toate mijloacele de transport terestre şi 
navale. Directiva UE privind infrastructura combustibililor alternativi (adică 
biocarburanți, gaz natural, hidrogen şi energie electrică), transpusă în legis-
lația românească prin Legea nr. 165/2016, cere statelor membre să susțină 
dezvoltarea de stații de alimentare cu GNC până la sfârşitul anului 2020 în 
marile aglomerări urbane şi, până la sfârşitul anului 2025, de-a lungul rețelei 
europene TEN-T. 

România alături de Malta şi Cipru nu dispune încă de tehnologia GNC 
având în schimb o infrastructură pentru gaz petrolier lichefiat (GPL) uti-
lizată în principal pentru transportul rutier de mici dimensiuni. Prin HG 
37/2018 referitoare la crearea unui cadru de dezvoltare a pieței pentru 
combustibili alternativi în transport, Guvernul prevede construirea a 23 
de stații de GNC până în 2020. Până la sfârşitul anului 2025, nu mai puțin 
de 1000 de stații de reîncărcare cu electricitate şi GNC sunt planificate a fi 
instalate.

Se estimează ca pe măsură ce volumele de GPL se vor diminua, ca urma-
re în principal a utilizării superioare a acestuia în rafinării, crearea şi dezvol-
tarea unei rețele de GNC vor fi o necesitate. 
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În cifre statistice, dacă în 2015 ponderea gazului natural era neglijabi-
lă în transporturi, în 2030 ea va fi de circa 1,5% (93.000 tep). Împreună, 
GPL şi GNC vor reprezenta 2,3% din energia consumată în transportul ruti-
er (152.000 tep). Acest procent poate creşte prin introducerea unor măsuri 
adecvate de susținere a GNC, cum ar fi includerea în programul Rabla Plus, 
alături de susținerea achiziționării automobilelor electrice şi hibride.

Pe lângă utilizarea directă a gazului natural drept combustibil pentru ve-
hicule exista şi posibilitatea utilizării lui ca materie prima pentru obținerea 
hidrogenului. Acesta poate fi utilizat ca şi combustibil pentru autoturisme 
fiind un combustibil cu zero emisii, prin arderea hidrogenului obținându-se 
apa. Exista încă o serie de rezerve privind utilizarea hidrogenului pe scară 
largă în transporturi însă această opțiune are suficienți partizani pentru a 
determina construcția de autoturisme şi stații de alimentare cu H2.

4. Gazul natural ca sursa de încălzire în sectorul rezidențial
Lemnul de foc este principala sursă de încălzire în România, numărul gospo-
dăriilor care se utilizează lemnul de foc ca mijloc de încălzire este de 3,415 
milioane, reprezentând 45,71%, din totalul gospodăriilor înregistrate la ni-
vel național, conform datelor Institutului Național pentru Statistică. În ceea 
ce priveşte mediul rural, numărul locuințelor care utilizează lemnul de foc 
drept mijloc de încălzire este de 2,773 milioane, ceea ce reprezintă 85% din 
totalul locuințelor înregistrate în mediul rural. 

Consumul de lemn de foc este influențat de dimensiunile locuinței, con-
dițiile meteorologice, cu randamentul instalației de încălzire, precum şi cu 
gradul de izolație termică al gospodăriei. Astfel, randamentul de transforma-
re al lemnului de foc în energie termică pentru sobe uzuale este, în general, 
foarte scăzut, respectiv între 20- 40%, în timp ce randamentul de transfor-
mare a energiei electrice şi a gazului metan în energie termică ajunge la 99%.

Costul pentru obținerea unei gigacalorii folosind lemnul de foc variază 
între 200 şi 349 lei, în timp ce costul pentru gaz metan este între 170–180 
lei, în situația unor instalații pentru obținerea energiei termice utilizate, în 
general, de către populație.

Astfel, lemnul de foc este o materie primă scumpă, utilizată preponde-
rent în sobe ineficiente, poluante, încălzirea locuinței fiind, de obicei, par-
țială, iar confortul termic redus, iar înlocuirea dispozitivelor de încălzire cu 
unele mai eficiente ar putea constitui o primă etapă a procesului de diminu-
are a cantității de lemn de foc utilizate pentru încălzire.
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Consumul de gaze pe locuitor în România este mai mic decât media UE 
şi aceeaşi situație există şi pentru consumul brut de energie pe locuitor unde 
România a avut cel mai redus nivel din întreaga UE în 2015: 1,8 toe versus o 
medie UE de 3,2 toe (Eurostat 2017).

Potențialul de creştere a consumului pe termen mediu şi lung  pentru 
anii următori există, important este ca acțiunile necesare sa fie inițiate:

– extinderea rețelelor de distribuție, finanțarea acestor investiții pu-
tând fi asigurată printr-o combinație de fonduri guvernamentale, ale opera-
torilor sistemului sau fonduri europene

– introducerea pachetului de sprijin pentru consumatorii vulnerabili 
pentru a le permite accesul la rețea

– soluția gazului natural comprimat (GNC) poate fi implementată pen-
tru zone greu accesibile sau unde investiția nu trece testul economic, chiar şi 
în condiții de sprijin guvernamental

În ultima variantă a Planului de dezvoltare al Transgaz au fost prevă-
zute investiții în extinderea şi dezvoltarea sistemului național de transport 
(SNT) care să asigure „posibilitatea racordării la SNT a tuturor localităților 
din România”. Potrivit modificărilor legislației specifice adoptate în 2018, 
Transgaz are obligația să finanțeze, în condiții de eficiență economică, extin-
derea SNT în zone cu sisteme de distribuție nou înființate, precum şi pentru 
alimentarea stațiunilor turistice de interes național şi local aflate la o dis-
tanță de maxim 25 de kilometri de punctul de racordare la SNT. Valoarea 
acestor investiții interne noi este estimată de Transgaz la 900 milioane lei în 
perioada 2019-2021.

5. Gazul natural şi Inovația
Chiar daca gazul natural este combustibilul fosil cu cel mai  redus nivel al 
emisiilor unitare de CO2, cu 180g CO2/ kWh rezultate din ardere, pentru 
a atinge ținta de 80-90% decarbonare a sectorului energetic până în 2050 
(față de 1990) este necesara eliminarea emisiilor din timpul producției şi 
transportului dar mai ales în timpul consumului final. Pentru ca gazul să 
rămână şi după 2050 un combustibil utilizat este necesar ca soluțiile tehno-
logice inovative să fie testate şi dezvoltate în anii imediat următori, astfel 
încât acestea să poată deveni viabile pe termen lung. În caz contrar, investi-
țiile de miliarde de euro vor deveni active care vor determina pierderi pentru 
deținătorii acestora.
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În acest moment, industria analizează câteva opțiuni tehnologice care 
pot deveni aplicabile pe termen lung:

– producerea de hidrogen din metan şi utilizarea hidrogenului astfel 
obținut în producerea de electricitate şi căldură, pentru gătit sau în trans-
port. Avantajul major este ca emisiile hidrogenului la punctul de consum 
sunt zero: arderea hidrogenului împreună cu oxigenul produce energie şi 
apă. Astfel, în funcție de disponibilitatea gazului natural, conversia metanu-
lui în hidrogen are potențialul de a asigura reduceri foarte mari ale emisiilor 
– în condiții în care se poate realiza capturarea şi stocarea carbonului (CCS) 
– şi poate chiar utilizarea carbonului care rezultă din procesul de producere 
a hidrogenului din metan. Conversia la scara mare a rețelelor de transport, 
din utilizarea gazelor naturale în hidrogen este un exemplu de aplicabilitate 
a acestei tehnologii (de ex. proiectul Leeds H21 în UK).

– introducerea tehnologiei Power-to-gas (P2G) care se bazează pe prin-
cipiul electrolizei: electricitatea este folosită pentru a separa apa în com-
ponentele sale, hidrogen şi oxigen. Principiul nu este nou, dar utilizarea 
acestuia pentru proiecte pilot P2G datează de la începutul anilor 2000. Ulti-
mii 5 ani au cunoscut o accelerare a dezvoltării tehnologiei, având în vedere 
ritmul de creştere a capacităților de energie regenerabilă şi apariția dezechi-
librelor între oferta şi cererea de electricitate. Existenta excesului de electri-
citate față de cerere este punctul de plecare pentru utilizarea tehnologiei, un 
factor cheie pentru viabilitate fiind costul energiei. 

În prezent, principalele aplicații pentru hidrogen sunt industriale dar 
nu exista îndoieli cu privire la creşterea ariilor de utilizare în următorii 10 
ani, în special în Germania care a adoptat strategia pentru introducerea ve-
hiculelor şi locuințelor alimentate cu hidrogen (şi unde se fac teste cu proiec-
te pilot de câțiva ani, cum e exemplul Audi). 

Agenția Internațională a Energie (IEA) considera că hidrogenul va juca 
„un rol crucial” în economia globală dar că producerea, stocarea şi transpor-
tul acestuia necesită tehnologii mai avansate. Cu alte cuvinte, o utilizare pe 
scară largă a acestuia va putea avea loc în perioada 2025-2030.

Concluzii
România se afla la un moment de răscruce, din perspectiva dezvoltării celei 
mai importante surse de energie pe care o are, gazul natural. După cum se 
arată în World Energy Outlook 2017, patru elemente sunt necesare pentru 
ca gazul natural să cunoască o dezvoltare substanțială:
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•  să fie o resursă sigură şi accesibilă din punct de vedere al prețului;
•  să fie perceput ca parte a soluției la problemele locale şi globale de 

mediu;
•  să beneficieze de un context instituțional şi de politici stabil şi pre-

dictibil, pentru a atrage investiții în infrastructura esențială – terminale de 
import, înmagazinare, rețele de transport şi distribuție, stații de reîncărcare 
etc;

•  să fie susținut prin măsuri adecvate de susținere, precum impunerea 
unui preț adecvat asupra emisiilor de carbon şi de poluanți atmosferici sau 
introducerea pe piața de energie electrică a unor mecanisme care remune-
rează flexibilitatea

Potențialul de dezvoltare a sectorului de gaze naturale în România este 
strâns legat de (1) securitate energetică și implicit națională, (2) de decarboniza-
re și eficiență energetică și stă la baza (3) dezvoltării altor industrii, (4) creșterii 
nivelului sectorului rezidențial sau al (5) inovației. Sunt aceleaşi direcții pe care 
se axează Uniunea Energetică şi nu e întâmplător că gazul natural are un rol 
esențial de jucat în fiecare din aceste cinci dimensiuni.

Prin împletirea celor patru elemente necesare dezvoltării cu cele cinci 
dimensiuni din care rezultă potențialul major de creştere a sectorului de 
gaze naturale, aşa cum au fost descrise mai sus, se poate ajunge la un Plan 
strategic/Gas Deal pentru România. Un Plan Strategic (sau Gas Deal) având 
la bază un plan de implementare bine articulat, cu obiective şi termene bine 
definite, cu responsabilități clare şi care să beneficieze atât de susținere po-
litică cât şi a mediului de afaceri. Este soluția de a valorifica valoarea pe care 
o poate aduce acest sector. O soluție de care e nevoie acum. 
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Perspectivele pieței de gaze naturale din România

Adrian Volintiru

Prin abordarea ce urmează se doreşte exprimarea unei viziuni privind per-
spectiva de evoluție a pieței de gaze naturale din România. Sunt punctate 
reperele semnificative care participă la acest parcurs, precum şi importan-
tele inflexiuni de natură tehnică şi comercială necesare pentru asigurarea 
unei finalități realiste a întregului proces propus. Pornind de la încrederea 
că viitorul pieței de gaze naturale poate fi creat începând de azi, considera-
țiile ce urmează fac parte din pilonii principali necesari pentru a finaliza un 
demers care, deşi început din 2007, încă nu a fost desăvârşit, adică o piață 
liberă funcțională orientată spre satisfacerea consumatorului.

Situația actuală a pieței de gaze naturale din România
Industria gazelor naturale din România reuneşte în prezent entități econo-
mice care operează în explorarea şi exploatarea gazelor naturale, transportul 
acestora prin conducte, înmagazinarea subterană a gazelor naturale, precum 
şi în comercializarea, distribuția şi furnizarea acestora către consumatorii 
finali.

Piața gazelor naturale din România este structurată în două seg-
mente: piața reglementată şi piața concurențială, conform prevederilor Le-
gii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Transportul de gaze naturale prin conducte, înmagazinarea subterană, 
distribuția şi furnizarea gazelor naturale către consumatorii finali casnici 
(majoritatea acestora) şi către producătorii de energie termică pentru can-
titatea de gaze naturale necesară producerii de energie termică destinată 
consumului populației se încadrează în segmentul reglementat al pieței, 
segment ce se află sub supravegherea Autorității Naționale de Reglementare 
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în domeniul Energiei din perspectiva tarifelor şi prețurilor practicate de că-
tre operatorii economici care desfăşoară aceste activități. 

Activitățile de comercializare angro (trading) şi furnizare a gazelor na-
turale către consumatorii finali, alții decât cei menționați mai sus, se desfă-
şoară în cadrul pieței concurențiale de gaze naturale.

Pe măsura liberalizării pieței de gaze naturale numărul participanți-
lor la piață a crescut treptat, în special în ceea ce priveşte activitatea de 
furnizare, astfel încât la sfârşitul anului 2018 erau activi, pe lângă operatorul 
de transport şi de sistem al gazelor naturale, 8 producători de gaze naturale, 
2 operatori de înmagazinare subterană a gazelor naturale, 36 de operatori de 
distribuție a gazelor naturale şi 91 de furnizori.

Există, de asemenea, doi operatori economici care oferă în mod activ 
servicii-suport pentru tranzacționarea gazelor naturale (operatori ai plat-
formelor de tranzacționare aferente pieței centralizate de gaze naturale), 
şi anume Bursa Română de Mărfuri (BRM) şi Operatorul pieței de energie 
electrică şi gaze naturale (OPCOM SA.). Majoritatea gazelor naturale sunt 
tranzacționate, în prezent, prin intermediul platformei de tranzacționare 
administrate de BRM. 

Începând cu 1 ianuarie 2019 s-a trecut la standardizarea pieței cen-
tralizate de gaze naturale, în cadrul acesteia fiind posibilă doar ofertarea 
de produse standard, caracterizate de perioade standard de livrare, cuprinse 
între 1 zi şi 1 an (gazier sau calendaristic), de locație standard de livrare, 
respectiv Punctul Virtual de Tranzacționare (PVT), şi de profil standard de 
livrare, respectiv bandă zilnică.

În plus, începând cu trimestrul IV al anului 2018 au fost puse la dispo-
ziția participanților la piața centralizata produsele specifice piețelor pe 
termen scurt (Piața pentru Ziua Următoare şi Piața Intrazilnică) în cadrul 
platformelor de tranzacționare administrate de BRM şi OPCOM, conferind 
astfel oportunități concrete în ceea ce priveşte echilibrarea portofoliului sur-
se-livrări pentru participanții la piața de gaze naturale. Apar astfel la acest 
moment, deşi „în stare embrionară”, primele semne ale instalării unei burse 
de gaze naturale.

Pentru segmentul de piață reglementată introdus în baza Ordonantei de 
Urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în dome-
niul investițiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi com-
pletarea unor acte normative şi prorogarea unor termene (OUG 114/2018), 
a fost dezvoltată în cursul anului 2019 piața de echilibrare administrată 
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de către operatorul de transport şi de sistem prin intermediul unei plat-
forme de tranzacționare dedicate, operată de BRM. În cadrul pieței de echili-
brare pot fi tranzacționate dezechilibrele din segmentul de piață reglementat 
al consumatorilor casnici şi al producătorilor de energie termică pentru can-
titatea de gaze naturale necesară producerii de energie termică destinata con-
sumului populației, la un preț maxim de 68 lei/MWh. 

În ultimii opt ani, atât producția cât şi consumul de gaze naturale 
au înregistrat o tendință de scădere, aceasta fiind mai accentuată în ceea ce 
priveşte consumul de gaze din România, aşa cum se poate observa în graficul 
de mai jos.

Scăderea naturală a producției de gaze naturale a fost parțial compensată 
de descoperirile/exploatările noi şi de programele de modernizare a producți-
ei realizate de producătorii interni, astfel încât aceasta s-a situat în anul 2018 
la un nivel de 90,1% față de nivelul de producție înregistrat în anul 2011.

În ceea ce priveşte gradul de concentrare al pieței de furnizare a 
gazelor naturale către consumatorii finali, conform estimărilor de final 
de an 2018, piața gazelor naturale din România este foarte concentrată la 
nivelul superior, unde un număr de patru operatori economici cumulează o 
cota de piață de 86,4%, şi extrem de fragmentată în rest, cota de piață răma-
să, de 13,6%, fiind disputată de un număr de 33 de furnizori. 

Constrângeri legislative şi tehnice care afectează perspectivele  
de dezvoltare a pieței de gaze naturale din România
Până la finele anului 2018, evoluția mediului de reglementare a fost una po-
zitivă, în sensul creării condițiilor legislative menite să contribuie la dez-
voltarea unei piețe interne liberalizate, prin implementarea conceptelor de 
punct virtual de tranzacționare şi echilibrare comercială în conformitate cu 
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legislația europeană aplicabilă şi alinierea la sistemul entry-exit european. 
În această perioadă, prețul de vânzare a gazelor naturale din producția in-
terna a fost liberalizat atât pentru clienții non-casnici (cu începere de la 1 
ianuarie 2015) cât şi pentru clienții casnici (începând cu 1 aprilie 2017).

Din nefericire, prin adoptarea OUG 114/2018 majoritatea eforturilor de 
liberalizare a pieței depuse în perioada anterioara au fost anulate, fiind rein-
trodus segmentul de piață angro reglementată pentru aproximativ 40% din 
producția internă de gaze naturale. De asemenea, instabilitatea legislativă 
s-a accentuat, în special în ultima perioadă, odată cu revizuirile succesive ale 
Codului Rețelei pentru Sistemul Național de Transport al gazelor naturale, ale 
regulilor de piață, şi ale obligației de tranzacționare, revizuiri impuse de ne-
cesitatea adaptării cadrului legislativ existent la modificările determinate de 
adoptarea OUG 114/2018, cu modificările şi completările ulterioare.

Aşa cum a demonstrat realitatea ultimelor luni, impunerea plafonului de 
68 RON/MWh asupra unei părți substanțiale a volumelor produse şi comer-
cializate de către producătorii interni de gaze naturale, în contextul în care o 
buna parte din producția internă fusese deja contractată anterior, a condus 
la scăderea lichidității pieței angro prin reducerea cantităților de gaze natu-
rale din producţie internă disponibile în cadrul pieței concurențiale şi prin 
creşterea gradului de expunere a clienților din piața concurențială la nivelul 
ridicat al prețurilor gazelor naturale din surse externe şi la volatilitatea mult 
mai mare a acestora.

Menţinerea acestei prevederi va avea efecte negative pe termen mediu 
şi lung asupra securității aprovizionării cu gaze naturale şi a accesibilității 
financiare a clienților din piața concurențială, întrucât aceasta alterează, aşa 
cum am arătat mai sus, condițiile necesare pentru dezvoltarea unei piețe 
atractive şi competitive pentru producători, furnizori şi clienți finali.

O altă modificare majoră a cadrului de reglementare care frânează dez-
voltarea normală a pieței de gaze naturale este reprezentată de introdu-
cerea prevederii legale privind indexarea calculului redevențelor la 
prețurile stabilite în cadrul Central European Gas Hub (CEGH). Reali-
tatea a demonstrat ca prețul de referinţă CEGH a fost semnificativ mai mare 
decât nivelul prețurilor de vânzare a gazelor naturale în România în cadrul 
piețelor centralizate, astfel încât nivelul redevențelor este în prezent calcu-
lat în funcţie de un preț extern ce nu reflectă prețul pe care producătorii din 
România îl pot obţine din vânzarea pe piața interna a cantităților de gaze 
naturale produse.
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Nu în ultimul rând, menținerea la un nivel ridicat (minim 50% din 
producția realizată) al obligației de tranzacționare pe piețele centrali-
zate instituită încă din anul 2015 în sarcina producătorilor de gaze natu-
rale, creşterea nivelului taxei pe veniturile suplimentare realizată 
prin adoptarea Legii nr. 73/2018 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare 
obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor natu-
rale, precum şi introducerea unor obligații fiscale substanțiale prin 
adoptarea Legea nr. 256/2018 privind unele masuri necesare pentru im-
plementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroli-
ere referitoare la perimetrele petroliere offshore (Legea offshore) afectează 
semnificativ profitabilitatea investiţiilor în sectorul upstream, conducând la 
scăderea producției interne, ceea ce poate amenința, pe termen lung, securi-
tatea aprovizionării cu gaze a României.

Din punct de vedere tehnic, interconectarea limitată a sistemului 
de transport al gazelor naturale din România cu sistemele de transport al 
gazelor naturale din statele învecinate țării noastre este de natură a afecta 
dezvoltarea viitoare a pieței de gaze naturale, întrucât nu oferă posibilitatea 
diversificării surselor de aprovizionare cu gaze naturale şi împiedică circu-
lația liberă a gazelor către locurile de consum în care acestea pot fi valorifi-
cate la potențialul maxim, cu consecințe directe asupra posibilităților reale 
de creştere a lichidității piețelor produselor standardizate tranzacţionate pe 
platformele de tranzacționare din România. 

Dezvoltarea viitoare a pieței de gaze naturale
În baza unui cadru legislativ favorabil reluării procesului de liberalizare a 
pieței şi stimulării investiţiilor în explorarea şi exploatarea zăcămintelor de 
gaze naturale, dezvoltarea viitoare a pieței de gaze naturale din România 
poate fi realizată urmărind trei direcții principale, şi anume:

•  dezvoltarea surselor de gaze naturale din producţie interna;
•  creşterea capacităților de interconectare a Sistemului național de 

transport al gazelor naturale;
•  consolidarea rolului jucat de platformele de tranzacționare şi emer-

gența unei burse de gaze naturale.
Activitățile de explorare a perimetrelor gazeifere din platforma conti-

nentala a Marii Negre desfăşurate până în prezent au revelat un potențial 
semnificativ de creştere a producției de gaze naturale. În opinia noas-
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tră, descoperirile făcute până acum reprezinta doar o declanşare de succes în 
descoperire de noi resurse, în contextul în care doar în câteva dintre perime-
trele concesionate activitățile de explorare sunt într-un stadiu avansat. Mai 
mult, noua rundă de licitaţie prin care Agenția Națională pentru Resurse 
Minerale va oferi spre concesionare alte 28 de noi perimetre petrolifere, din-
tre care 6 perimetre sunt offshore, creează perspectivele intensificării activi-
tății de explorare în zona platoului continental al Marii Negre.

De asemenea, recentele descoperiri din perimetrele onshore, dintre care 
se remarca descoperirea de la Caragele, cu potenţial semnificativ de produc-
ţie, arata ca perimetrele gazeifere onshore nu au atins încă potențialul ma-
xim de producţie. 

Nu în ultimul rând, accesul la noile tehnologii de explorare, cercetare 
seismică şi foraj la mare adâncime poate revitaliza multe dintre perimetrele 
gazeifere aflate în prezent în declin de producție şi poate conduce la desco-
perirea de resurse de gaze naturale aflate la adâncimi mai mari decât cele ex-
ploatabile în prezent atât în zăcămintele existente cât şi în cele neexplorate 
încă.

Pornind de la datele disponibile privind cantităţile de gaze naturale ce 
ar putea fi exploatate în cadrul zăcămintelor onshore şi offshore descoperite 
în ultimii ani şi rezervele potențiale ale acestor zăcăminte, potențialul de 
creştere a producției interne în perioada 2020-2030 este unul semnificativ, 
aşa cum se poate observa în graficul de mai jos:
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Implementarea cu succes a proiectelor existente de investiții în explora-
rea şi exploatarea zăcămintelor offshore (chiar şi doar a proiectului pentru 
care s-a luat până la acest moment decizia finala de investiție) va avea un 
efect catalizator asupra celorlalte companii care au concesionat perimetre 
în zona platoului continental al Marii Negre, creând premisele unei evoluții 
a producției de gaze naturale în ritmuri superioare celor estimate pentru 
orizontul 2020-2030.

Dezvoltarea surselor de gaze naturale ale României trebuie sa fie însoţi-
tă de dezvoltarea capacităților de interconectare a sistemului național 
de transport al gazelor naturale din România cu sistemele de transport în-
vecinate, având în vedere dezideratul valorificării optime a acestor resurse.

Dezvoltarea capacităților de interconectare este necesara nu doar din 
punctul de vedere al asigurării debuşeului surplusului de producţie interna 
către statele învecinate, ci şi din punctul de vedere al asigurării posibilități-
lor de diversificare a surselor de aprovizionare cu gaze naturale, în acest fel 
fiind puse bazele creşterii nivelului de competiție între diferitele surse de 
gaze, ceea ce va conduce la creşterea atractivității pieței de gaze naturale din 
România în rândul operatorilor economici din alte tari, în special în rândul 
traderilor de gaze naturale. Un nivel crescut de competiție, accesul orică-
rui participant la piață, disponibilitatea surselor, toate acestea contribuie la 
creşterea lichidității pieței de gaze naturale şi, implicit la dezvoltarea unei 
burse de gaze naturale având potențialul de a deveni un hub regional.

În acest context, este vital ca operatorul de transport şi de sistem din 
țara noastră să implementeze cu succes cel puţin următoarele proiecte:

– proiectul privind secțiunea româneasca a coridorului Bulgaria – Ro-
mânia – Ungaria – Austria (BRUA), prin care se asigura posibilitatea trans-
portului unor cantități de gaze naturale provenind din zona Marii Caspice 
sau a gazelor naturale lichefiate (GNL) aduse la terminalele de regazeificare 
existente/în curs de dezvoltare;

– proiectul privind construirea conductei Tuzla – Podisor, prin care se 
asigura posibilitatea transportului gazelor naturale extrase din zăcămintele 
offshore către Bulgaria (prin punctul de interconectare Giurgiu-Ruse, par-
te a BRUA), Ungaria (prin punctul de interconectare Csanadpalota, parte a 
BRUA) şi Ucraina (prin interconectarea cu conducta de transport Transbal-
kan I) şi

– proiectul privind asigurarea fluxului fizic invers în punctul de inter-
conectare Kardam–Negru Vodă I (aflat pe conducta de transport Transbal-
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kan I) şi interconectarea conductei Transbalkan I cu sistemul național de 
transport al gazelor naturale din România, prin care se asigura creşterea 
capacităților de transport pe ruta Turcia/Grecia – Bulgaria – România – 
Ucraina şi, implicit, a volumelor de gaze naturale provenind din zona Marii 
Caspice/terminale GNL, precum şi preluarea în sistemul național de trans-
port a gazelor provenind din Marea Neagra în vederea valorificării acestora 
pe piața româneasca şi pe piețele regionale.

Implementarea proiectelor menţionate mai sus va contribui, de aseme-
nea, la reducerea gradului de dependenta de importul de gaze naturale din 
Federația Rusa şi va impulsiona dezvoltarea producției de energie regenera-
bila în regiune (în mod special producția de energie eoliană şi solară), având 
în vedere faptul ca gazele naturale sunt utilizate ca variantă de rezervă pen-
tru producerea de energie în situația în care unitățile de producţie de ener-
gie regenerabilă sunt indisponibile ca urmare a lipsei factorilor de producţie 
(vânt/soare).

Prin dezvoltarea infrastructurii de transport vor fi eliminate blocaje-
le existente în prezent, concretizate prin imposibilitatea participanților la 
piața de a vinde, cumpăra sau tranzacționa gaze naturale pe oricare dintre 
piețele de gaze naturale învecinate României. În consecinţă, pe piața gazelor 
naturale din România vor putea intra mai multi jucători, iar odată cu creş-
terea numărului de participanţi la piața va creste şi rolul platformelor de 
tranzacționare existente, acestea oferind deja posibilitatea încheierii de 
tranzacții în mod transparent.

Astfel, existenta platformelor de tranzacționare funcționale, în cadrul 
cărora toți jucătorii din piața pot fi prezenți şi pot tranzacționa activ, repre-
zintă o oportunitate majoră pentru țara noastră pe termen lung. În cazul 
în care după dezvoltarea infrastructurii de transport vor fi disponibile mai 
multe surse de gaze naturale, competiția între acestea şi lichiditatea cres-
cuta vor contribui la formarea unor prețuri stabile pe piața care vor reflecta 
condițiile reale ale pieței. Astfel, prețurile rezultate în urma tranzacţiilor în 
cadrul acestor platforme vor putea deveni prețuri de referinţă atât pentru 
gazele naturale din sursa interna cât şi pentru cele din import. În acelaşi 
timp s-ar determina fără echivoc un preţ al pieței atât de necesar ca reper 
pentru evaluarea investițiilor şi promovarea celor noi.

Luând în considerare faptul ca pe lângă CEGH din Austria şi Central Eas-
tern European Gas Exchange (CEEGEX) din Ungaria nu exista o altă piață 
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centralizată în Europa de Sud-Est, o piață lichidă în România ar putea căpăta 
şi o importanță regională.

Pentru ca măcar una dintre platformele de tranzacționare a gazelor na-
turale ce funcționează în România să se dezvolte în direcția unei piețe bursi-
ere a gazelor şi să devină competitivă în plan regional este, însă, necesară o 
gestionare mai bună a riscului partenerului de tranzacționare.

Soluția, în acest sens, este cea a dezvoltării sistemelor de tranzac-
ționare cu contraparte centrală şi/sau casa de clearing, constituite ca 
entități independente de operatorul platformei de tranzacționare, entități 
cu care participanții la piața vor intra în relaţii contractuale şi nu între ei, 
caz în care riscul partenerului de tranzacționare se reduce aproape la zero. 
Cerințele de garantare financiară a tranzacţiilor încheiate vor fi determinate 
de către aceste entități, luând în considerare, pe de o parte, capitalul social şi 
cifra de afaceri ale acestora şi, pe de altă parte, valoarea contractelor înche-
iate. Pentru a asigura prezența pe piață a cât mai multor participanţi activi, 
este necesar ca sistemul de garantare financiară să fie astfel constituit încât 
şi jucătorii care nu au o poziţie semnificativă pe piață să poată avea posibi-
litatea de a participa la tranzacții. Un astfel de sistem de garantare clară şi 
rezonabilă a tranzacţiilor va contribui pozitiv la creşterea lichidității platfor-
melor de tranzacționare.

De asemenea, pentru a deveni mai atractive, platformele de tranzacți-
onare pot diferenția tarifele şi comisioanele aplicabile în funcţie de diferite 
caracteristici ale comportamentului de tranzacționare al participanților la 
piață, cum ar fi, de exemplu, practicarea unui comision de tranzacționare 
mai mic în situația în care este atins un anumit prag cantitativ predefinit al 
tranzacţiilor încheiate de către un participant la piață.

Nu în ultimul rând, accesul unui număr cât mai mare de furnizori sau 
traderi străini, cu reputație internațională, la platformele de tranzacționa-
re din România ar putea îmbunătăţi semnificativ acceptarea în mod natu-
ral, voluntar, a acestor platforme şi de către jucătorii interni. Participarea 
jucătorilor străini la tranzacțiile încheiate pe platformele de tranzacționare 
din România va conduce nu numai la creşterea volumelor tranzacţionate, 
ci şi la îmbunătăţirea reputaţiei platformelor de tranzacționare la nivel re-
gional.

Odată parcurse aceste etape se poate trece la următorul pas, parte a 
creşterii organice a pieței bursiere de gaze naturale din România, respectiv, 
la cuplarea pieței româneşti cu piețele învecinate. Aşa cum putem vedea ca 
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s-a întâmplat deja în cazul cuplării piețelor de energie electrică din România, 
Ungaria, Cehia şi Slovacia, un astfel de demers poate conduce la o mai mare 
eficientă a tranzacționării, la creşterea nivelului de securitate în alimentare, 
la creşterea lichidității şi la o volatilitate mai scăzută a prețului.

Produse şi piețe noi
În cadrul procesului de decarbonizare a economiei, demarat la nivelul Uni-
unii Europene, utilizarea gazelor naturale va căpăta o importanță din ce în 
ce mai mare.

Pe lângă utilizarea, deja clasică, a gazelor naturale ca resursă alternativă 
la producerea de energie electrică din surse regenerabile, în special eolian şi 
fotovoltaic, noile tehnologii deschid noi nişe de piață pentru gazele naturale.

O astfel de nişă de piața este reprezentată de producerea „hidrogenu-
lui albastru” (blue hydrogen). Hidrogenul albastru este un produs absolut 
nou pentru piața din România, obținut din gaze naturale sau din gaze in-
dustriale reziduale, prin descompunerea acestora în hidrogen şi dioxid de 
carbon. Dioxidul de carbon rezultat poate fi stocat mai apoi în zăcămintele 
depletate de gaze naturale sau poate fi utilizat în industria chimică. Hidro-
genul albastru obținut în urma acestui procedeu poate fi utilizat ca resursă 
energetică nepoluantă în industrie şi transporturi, contribuind, astfel, la re-
ducerea emisiilor de dioxid de carbon.

De asemenea, producția la nivel industrial a hidrogenului albastru va 
contribui la integrarea „hidrogenului verde” (green hydrogen), obţinut la o 
scala mult mai mică prin utilizarea surplusului de energie electrică ieftină, 
regenerabilă în procesul de electroliză a apei.

De altfel, în luna septembrie a anului trecut, miniştrii energiei din Uniu-
nea Europeană au semnat „Inițiativa hidrogenului”, o declaraţie neangajantă 
care conturează un plan pentru „maximizarea sinergiilor prin cooperarea regi-
onală și multilaterală în ceea ce privește schimbul de expertiză tehnologică, date, 
rezultate și bune practici” în vederea creşterii utilizării durabile a hidrogenului 
în economie.

Textul declarației exprimă ambiția de a spori utilizarea hidrogenului 
în industrie şi transporturi, de a îmbunătăţi integrarea între generarea de 
energie electrica, industrie şi sectoarele de transport (aşa-numita „cuplare 
sectoriala”), de a utiliza hidrogenul ca mijloc de stocare a energiei, de a folosi 
rețelele de gaze existente pentru distribuirea hidrogenului şi de a converti 
hidrogenul în „metan regenerabil”, prin procesul de metanare.
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Pentru România, o altă nişă de piață pentru produsele obţinute în urma 
utilizării gazelor naturale este cea reprezentată de gazele naturale com-
primate (GNC) şi de gazele naturale comprimate pentru vehicule 
(GNCV).

Astfel, prin intermediul unor staţii de comprimare, gazele naturale pot 
fi transformate (la scară industrială) în GNC, care pot fi apoi transportate la 
distanță şi utilizate atât în cadrul proceselor industriale ca resursă de ener-
gie, cât şi pentru alimentarea unor sisteme de distribuție izolate, neracorda-
te la sistemul național de transport al gazelor naturale sau la conducte din 
amonte, sau, în cazul consumatorilor finali de gaze naturale, pentru evitarea 
înregistrării unor dezechilibre în aprovizionarea cu gaze naturale prin con-
ductele sistemului de transport şi/sau ale sistemelor de distribuție la care 
sunt racordați. 

De asemenea, gazele naturale pot fi comprimate în vederea alimentării 
autovehiculelor prin intermediul unor staţii de distribuție. În această situaţie, 
beneficii majore pot înregistra, spre exemplu, sistemele de transport public 
din oraşele mari şi mijlocii, prin conversia autobuzelor la utilizarea GNCV, un 
carburant mult mai ieftin şi mai putin poluant decât benzina sau motorina.

Dezvoltarea piețelor de GNC şi GNCV va conduce la dezvoltarea indus-
triilor producătoare de echipamente şi instalații specifice, având în vedere 
faptul ca pentru utilizarea GNL este necesară instalarea la locul de consum 
al clientului a unei staţii de reglare a presiunii (pentru reducerea acesteia de 
la nivelurile din recipientele de GNC la nivelurile necesare utilizării în pro-
cesele de producţie) şi a unor echipamente de automatizare necesare pentru 
reglarea consumului din conducte (în cazul clienților alimentați dual – prin 
conducte şi prin GNC), iar pentru utilizarea GNCV este necesară atât con-
struirea stației de distribuție cât şi echiparea autovehiculelor cu instalația de 
alimentare şi cu buteliile GNCV.

Cuvânt de încheiere
Pe termen mediu şi lung, perspectiva privind evoluția sectorului gazelor na-
turale este una pozitivă, chiar optimistă dacă ținem seama de contribuția pe 
care acest sector o poate avea la atingerea obiectivului unei economii pros-
pere, moderne, competitive şi neutre din punctul de vedere al impactului 
asupra climei.

Gazele naturale pot juca un rol important în asigurarea neutralității 
climatice prin utilizarea extinsa în cadrul sistemului energetic, fiind deja 
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un stimulent semnificativ al tranziției către o energie curată. Realizarea de 
investiții în soluții tehnologice noi bazate pe utilizarea gazelor naturale şi 
alinierea acțiunilor din domenii cum ar fi politica industrială, economia cir-
culară şi cercetarea, vor asigura creşterea gradului de echitate socială şi vor 
sprijini creşterea bunăstării cetăţenilor sub toate aspectele – material, soci-
al, uman.

Nu în cele din urma, avem încredere că procesul de transformare a eco-
nomiei va fi unul echitabil din punct de vedere social, sporind competitivi-
tatea țării noastre pe piețele europene, asigurând locuri de muncă de înaltă 
calitate şi o creştere durabilă, contribuind, în acelaşi timp, la găsirea de so-
luții pentru problemele legate de mediu, cum ar fi calitatea aerului sau pier-
derea biodiversităţii. 

Investițiile de azi trebuie să reprezinte consumurile de mâine în intenţia 
de a absorbi local plusvaloarea adăugată consumului de gaze naturale, dez-
voltând astfel industria de profil atât pe orizontală cât şi pe verticală.



Viitorul „aurului albastru”. 
Considerente cu privire la piața locală de gaze naturale 
din perspectiva legislativă

Varinia Radu
 

Dacă în conştiința publică povestea aurului negru al României este mai bine 
cunoscută, cu valențe istorice şi politice semnificative, pre şi postbelice, adu-
când România pe harta mondială a producătorilor principali de petrol, po-
vestea aurului albastru – cum sunt sugestiv denumite gazele naturale, e mai 
puțin promovată în politicile energetice actuale. În timp ce în prezent cadrul 
legal principal aplicabil pieței gazelor naturale este corelat cu normele Uniu-
nii Europene (Directive şi Regulamente) care constituie pilonii de dezvoltare 
ai pieței comune, fiecare stat membru are un cadru propriu de reglementare, 
în funcție de specificul şi resursele fiecăruia. În ultimii ani asistăm la evoluții 
importante în regiune în acest sens. Dincolo de specificul fiecărei țări, de-a 
lungul axei care leagă țările de la Marea Baltică, Adriatică şi Marea Neagră 
se promovează un nou concept circumscris nevoii de securitate şi continu-
itate în furnizare, prin conectivitate, comercialitate şi complementaritate, 
cu accent pe proiecte de interconectare şi integrare a sistemelor naționale 
energetice. 

 
Spre revenirea la o piață complet liberalizată
În ultimii ani, România a promovat câteva acte legislative importante: în 
2017, piața gazelor naturale a fost liberalizată complet, iar producătorilor 
şi traderilor li s-a impus să vândă o cotă importantă din portofoliul lor pe 
bursele locale de mărfuri. Acest cadru de reglementare a avut drept scop 
crearea unei piețe concurențiale, lichide şi un preţ de referință raportat la 
hub-uri europene de tranzacționare gaze naturale. Însă în 2019 s-a făcut 
un pas înapoi, prin revenirea la o piață reglementată parțial, şi prin intro-
ducerea unei taxe de 2% aplicată producătorilor şi furnizorilor din cifra de 
afaceri aferenta activității. Această măsură a provocat o reactie negativă în 
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piață, evidențiată prin diminuarea producției domestice, creşterea semnifi-
cativă a importurilor şi declarația unor mari jucători de a abandona proiecte 
importante în derulare, mai ales în zona offshore. La momentul redactării 
acestui text există semnale publice ca atât ca urmare a poziției UE față de 
aceste aspect cât şi local guvernamental, s-ar putea să asistăm la revenirea la 
o piață complet liberalizată cât de curând. Faptul că prețurile gazelor natu-
rale pe platformele centralizate dedicate de tranzacționare în mod transpa-
rent, competitiv şi nediscriminatoriu, au crescut semnificativ în ultimii doi 
ani a oferit producătorilor existenți prețuri de vânzare mai bune. Cu toate 
acestea, noii investitori au ridicat îngrijorări privind lipsa posibilității de a 
încheia contracte pe termen lung, (corelate cu durata de viață a exploatării 
comerciale a zăcămintelor, contracte necesare pentru finanțarea proiectelor) 
datorită obligativității de a vinde jumătate din producție pe piața centraliza-
tă, cerând predictibilitatea şi stabilitatea cadrului legal şi de reglementare. 
În conformitate cu noile reglementări ale pieței, introducerea conceptului de 
trader ( furnizor de gaze naturale exclusive pe piața en-gros) oferă posibili-
tatea marilor traderi internaționali de a intra pe piață, în aşteptarea noilor 
oportunități de tranzacționare a gazelor naturale provenind din viitoarea 
producție de gaze din exploatarea perimetrelor offshore, ca urmare a diver-
sificării interconectărilor existente şi în curs de execuție. (Ucraina prin flux 
invers,  Bulgaria şi Ungaria, Moldova)

 În ceea ce priveşte infrastructura de interconectare, România, prin in-
termediul operatorului sistemului național de transport – Transgaz - a de-
marat construcția tronsonului local al conductei BRUA - interconectorul 
Bulgaria-România-Ungaria-Austria, datorită adoptării în noiembrie 2016 a 
unei legi speciale, Legea nr. 185 privind unele măsuri pentru implementa-
rea proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale, care 
facilitează procesul de dobândire a dreptului de trecere pentru parcelele de 
teren afectate şi prevede un proces simplificat de autorizare care să permită 
construirea rapidă, cu termen de finalizare în 2020. Împreună cu tronsonul 
de sud Tuzla -Podişor care transporta producția de gaze naturale din Marea 
Neagra în BRUA pe teritoriul României, aceasta constituie cea mai mare in-
vestiție de până acum în infrastructura petro-gaziera din ultimii 30 de ani, 
care se ridică la aproximativ 600 de milioane de euro. Proiectul a avut în ve-
dere posibilitatea ca România să devină exportator de gaze naturale, într-o 
regiune complet dependentă de importuri, în cazul în care producția offsho-
re ar intra în piață. România ar beneficia, de asemenea, prin interconectările 
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operaționale, de surse multiple de aprovizionare cu gaze naturale, deoarece 
se preconizează că cererea internă de gaze să crească, pe termen mediu şi 
lung. E important faptul că gazele naturale sunt utilizate din ce in ce mai 
mult ca şi combustibil de tranziție, necesar pentru atingerea țintei de de-
carbonizare asumate la nivel UE. Gazele naturale constituie alegerea optimă 
pentru utilizarea sa ca şi combustibilul cel mai puțin poluant, în retehnolo-
gizarea capacităților existente şi/sau construcția unor capacități de generare 
energie electrică care consumă gaze naturale ca materie primă, precum şi 
utilizarea gazelor naturale în sectorul transporturilor rutiere, feroviare şi 
navale (e.g. gaze naturale comprimate, gaze naturale lichefiate).

 De asemenea, modificările recente ale Codului rețelei de transport gaze 
naturale sunt notabile, întrucât acestea au avut ca scop îmbunătățirea ca-
drului de reglementare pentru sistemul național, instituirea unei piețe de 
echilibrare şi introducerea punctelor virtuale de tranzacționare, facilitând în 
cele din urmă integrarea operatorilor din rețelele de gaze naturale regionale.

În timp ce multe din aceste masuri legislative au dat rezultate pozitive, 
sunt încă multe de făcut în procesul de restructurare şi modernizare a indus-
triei pentru a se adapta la evoluțiile actuale. În ciuda faptului că este unul 
dintre cei mai mari producători de gaze naturale din regiune, România a în-
registrat un declin continuu al producției anuale de gaze naturale şi se află în 
prezent într-un moment dificil. Miza este nu doar revigorarea industriei şi 
stimularea investițiilor printr-un cadru legal previzibil, stabil şi competitiv, 
ci şi oportunitatea tarii şi a operatorilor din sector de a juca un rol important 
în regiune.

 
Impredictibilitatea legislativă, frână pentru investiții
Coloana vertebrală a industriei gazelor naturale se bazează pe două legi 
principale, organice, Legea Petrolului nr.238/2004 şi aşa-numita Lege 
Offshore, Legea nr. 256/2018 privind unele masuri necesare pentru imple-
mentarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere 
referitoare la perimetre petroliere offshore. România a transpus în timp 
util Directiva UE privind siguranța offshore şi a instituit în 2016 Autori-
tatea Competenta de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la 
Marea Neagra - ACROPO.

 Aşadar, cea mai aşteptată lege, legea offshore nr. 256, a fost aprobată 
la data de 12 noiembrie 2018. Această lege aduce derogări semnificative de 
la cadrul legal principal în ceea ce priveşte facilitarea accesului în zonele de 
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coastă, oferind de asemenea un proces simplificat pentru obţinerea auto-
rizației de construire şi excepții de la prevederile generale aferente dreptu-
lui muncii, precum şi reglementările specifice de mediu, toate acestea fiind 
menite sa faciliteze dezvoltarea operațiunilor petroliere offshore. Cu toate 
acestea, legea a fost criticata de Asociatia Titularilor de Concesiuni Petroliere 
din Marea Neagra - RBSTA, printre altele, pentru că nu conferă stabilitatea 
legala şi fiscala necesara pentru a asigura condițiile economice şi comerciale 
necesare pentru demararea unor investiții de ordinul miliardelor de dolari in 
faza de dezvoltare-exploatare a resurselor descoperite.  

 În acest context, ultimii ani au dus la o reducere semnificativa a inves-
tițiilor in industria de petrol şi gaze naturale, cu efecte negative inclusiv in 
industria pe orizontală, respectiv a producției de instalații, echipamente şi 
servicii petroliere. Într-o piaţă matură din punct de vedere al istoricului in 
exploatare, de-a lungul a peste 150 de ani la petrol şi 110 ani la gaze natura-
le, în prezent activează  aproximativ cincisprezece operatori onshore şi cinci 
offshore. Din punct de vedere al producției, piața este dominată de altfel de 
cei doi producători mari, Romgaz şi OMV Petrom, în proporţie de aproxi-
mativ 90% . Astfel,  trebuie create oportunităţi de investiții suplimentare, 
pentru a stimula intrarea în piaţă a mai multor producători şi la formarea 
unei piețe competitive. România oferă încă oportunităţi, din punct de vede-
re geologic, fiind una din zonele cu cel mai mare potenţial rămas neexplorat 
din Europa. Aşa cum s-a conturat in ultimii 10-15 ani, exista oportunităţi 
interesante  atât pentru companii de talie mica-mijlocie dar şi pentru com-
paniile mondiale de top. Pentru prima categorie, oportunitățile par a fi in 
zona de reabilitare a perimetrelor mature, care prin aplicarea tehnologiilor 
şi echipamentelor moderne şi a unui management eficient pot creste facto-
rul final de recuperare a rezervelor, asigurând continuitatea in exploatare a 
multor perimetre care sunt in curs de abandonare. Pentru companiile mari, 
multinaționale, aşa-numiții „supermajors”, care au acces la capital semnifi-
cativ şi la tehnologie de ultima ora pentru a desfăşura ample campanii de ex-
plorare, potențialul ar fi la mare adâncime, peste 2500 m, având in vedere ca 
vasta majoritate din rezervele descoperite au fost până acum exploatate din 
zone aflate până la aceasta adâncime. De menţionat este tendinţa compani-
ilor mari de petrol şi gaze de a face o tranziţie spre sectorul de electricitate, 
astfel ca investițiile acestora se orientează in afara businessului principal 
de până acum, aceştia diversificându-şi portofoliul prin investiții sau achi-
ziţii în zona de cogenerare sau energie regenerabilă. De aceea piața tradi-
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ționala de gaze naturale are nevoie de mai mulți actori dedicați sectorului 
„upstream”– explorare şi producţie țiței şi gaze naturale,  pentru a facilita 
noi descoperiri şi finalmente pentru a creste rezervele dovedite ale Români-
ei. După o criza a prețului țițeiului la nivel mondial care s-a resimțit drama-
tic pe piața românească, agravată de multiple masuri fiscale negative şi lipsa 
oportunităților de intrare pe piaţă a unor noi investitori, acum mai mult 
decât oricând în ultimii 25 de ani este nevoie de semnale pozitive pentru a 
genera un reviriment. Pentru ca acest fenomen sa se întâmple, este necesar 
un climat investițional şi operațional stabil, predictibil. 

 
Actualizarea Legii Petrolului
Ultimii ani au dovedit că regimul instituit acum mai bine de 15 ani în ceea ce 
priveşte concesiunile petroliere este depăşit şi nu mai face față realităților şi 
nu este în linie cu standardele şi practicile internaționale actuale.

În primă fază este imperios necesară revizuirea legislației primare. Legea 
Petrolului nr. 238/2004 a fost promulgată în 2004 şi a suferit puține modi-
ficări substanțiale de atunci, şi necesită o actualizare care să adreseze pro-
blemele legale practice întâlnite în teren, dar şi armonizarea cu alte norme 
legislative în domeniu. De exemplu, operațiunile petroliere ar trebui să aibă 
acelaşi regim ca şi activitățile de proiectare, producție, extracție, dezvoltare, 
transport şi distribuție de gaze naturale, precum şi operațiunile de prospec-
tare şi cercetare geologică, care sunt declarate de utilitate publica. Un alt as-
pect complex şi cu implicații legale multiple îl reprezintă dreptul de acces al 
titularilor de acorduri petroliere la terenurile destinate operațiunilor, în in-
teriorul perimetrelor aferente blocurilor desemnate ca atare prin acordurile 
de concesiune petrolieră. Mai precis, prevederile actuale ale Legii Petrolului 
nu sunt corelate în mod expres cu prevederile Codului Civil sau cu alte legi 
conexe precum Legea 213/1998 privind proprietate publică şi regimul juri-
dic al acesteia, Legea energiei şi a gazelor naturale nr. 123/2012, Legea pro-
tecției mediului şi prevederile adiacente din sfera poluării, Legea 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, etc., cu care necesită 
armonizare. De exemplu, Legea Petrolului nu conține prevederi exprese în 
vederea stabilirii dreptului de superficie în cazul edificării de construcții spe-
cifice operațiunilor petroliere şi nici nu prevede în mod clar modalitățile de 
exercitare a servituții legale şi a conținutului acestuia. Astfel, problemele în-
talnite în practica în ultimii ani datorate opoziției proprietarilor de a acorda 
acces titularilor de acorduri petroliere în teren, fie temporar fie permanent, 
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a dus la o multitudine de acţiuni in justiție, unde prevederile în materie din 
Legea Petrolului nu au avut o interpretare unitară la nivelul instanțelor, şi 
au adus întârzieri şi costuri semnificative în derularea operațiunilor. Condi-
ția încheierii unei înțelegeri prealabile cu proprietarii de terenuri în vederea 
stabilirii unei despăgubiri juste, respectiv a unei chirii, rente, etc. nu este po-
sibilă în multe situații datorită inexistenței registrelor cadastrale, a titlurilor 
de proprietate neactualizate sau pur şi simplu a imposibilității de a contacta 
proprietarii, aşa cum apar aceştia în actele disponibile. Prin urmare, legea 
ar trebui să aducă prevederi clare şi specifice care să acopere diferitele si-
tuații din teren, astfel încât să se asigure o celeritate a procesului de acces 
la perimetrele destinate desfăşurării operațiunilor, cu respectarea dreptului 
de proprietate publică sau privată, după caz. Lipsa posibilității de a pune în 
aplicare prevederile legale care conferă drept de acces, în anumite condiții, 
titularilor şi operatorilor, a dus în timp la probleme legate de gestionarea 
acordurilor petroliere, respectiv necesitatea de a amenda aceste acorduri 
pentru a permite extinderea perioadelor de timp necesare realizării progra-
melor de lucrări, sau de a aduce modificări generate de diferite circumstanțe 
independente de voința titularilor.

Nevoia de reformă a Agenției Naționale pentru Resurse Minerale 
(ANRM) 
În condițiile în care, în regimul actual, acordurile petroliere sunt încheiate 
între titular şi Agenția Națională de Resurse Minerale (ANRM) şi compania 
petrolieră, însă intrarea în vigoare este condiționată de aprobarea acesto-
ra prin Hotărâre de Guvern, se pune, cel puțin la nivel teoretic, problema 
clarificării prerogativelor ANRM  de a aduce aceste modificări acordurilor 
petroliere şi regimul juridic al acestor acte. În afară de acest aspect, reforma-
rea ANRM prin acordarea de competențe şi alocarea de resurse sporite este 
absolut necesară, pentru a avea o instituție modernă, eficientă, care să poată 
gestiona mai uşor cele peste 400 de acorduri existente şi posibile acorduri 
viitoare, a lua decizii în ceea ce priveşte aspectele tehnice ale activităților 
petroliere desfăşurate, a monitoriza şi controla activitatea din teren a com-
paniilor, a emite norme şi reglementari secundare necesare şi utile pentru 
operatori. Nu in ultimul rand, procedura de aprobare şi intrare in vigoare a 
acordurilor, profund birocratica, a generat întârzieri chiar şi de doi-trei ani 
in începerea operațiunilor petroliere efective. Acest aspect in sine constituie 
unul dintre motivele de îngrijorare in prima instanta a unui operator nou, 
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care nu are astfel un orizont cert de incepere, mobilizare şi finalizare a in-
vestițiilor şi a lucrarilor asumate. Prin urmare, legea ar trebui de asemenea 
sa prevada termene de salvgardare a acordurilor grevate de circumstante de 
forta majora sau caz fortuit, cu suspendarea de facto a operatiunilor. Nu 
in ultimul rand, avand in vedere importanta legislatiei in constructii in de-
rularea activităților de foraj, constructii instalatii de suprafata, conducte, 
drumuri de acces, dar şi aspectele legate de concesiunile publice, legislatia 
in domeniu ar trebui armonizata şi particularizata, astfel încât sa nu existe 
interpretari diferite sau contradictorii.De asemenea, autoritatile locale ar 
trebui sa lucreze in stransa legatura cu autoritatile centrale care gestioneaza 
şi monitorizeaza activitățile de exploarare şi productie titei şi gaze naturale, 
care trebuie sa fie reciproc informate de existenta sau eventuala suprapune-
re a unor lucrari de infrastructura/constructii civile cu operatiunile petroli-
ere şi invers. 

Noi runde de licitație publică privind concesiuni petroliere.  
Ce semnale va da România?
 Cel mai important punct de inflexiune din ultimii zece ani, în ceea ce pri-
veşte semnalul pe care îl dă România investitorilor străini, este anunțul din 
iulie 2019 al lansării unei noi runde de licitație publică privind concesiuni 
petroliere, pentru 22 de perimetre onshore şi 6 perimetre offshore, cu ter-
men estimat de începere in aceasta toamna. Ultima rundă similară a fost 
desfăşurată între 2009-2010 şi s-a bucurat de un real interes, însa toate cir-
cumstanțele enumerate mai sus au dus la obstacole şi întârzieri în finaliza-
rea lucrărilor asumate. Acesta este un moment important ca România să îți 
recâştige reputația şi să atragă investitori noi din piața internațională, care 
e mult mai sofisticată decât acum zece ani; de multe ori finanțările pentru 
explorare sunt atrase de la fonduri sau bănci de investiții care aşteaptă un 
profit mult mai rapid decât o companie “clasică” de petrol şi gaze. Mai mult 
decât atât, țările din regiune deja oferă în ultimii ani, în mod repetat, opor-
tunități similare – Bulgaria, Ungaria, Croația, Ucraina au lansat şi acestea 
concursuri publice pentru concesiuni petroliere, aşa încât competitivitatea 
țării noastre, dialogul cu decidenții şi părțile interesate, modernizarea apa-
ratului administrativ şi riscul politic şi de reglementare sunt elemente cheie 
care atârnă în decizia unor noi investitor.

 Fără ca aceste considerații să fie exhaustive în privința îmbunătățirii 
cadrului legal aplicabil în domeniul gazelor naturale, e nevoie de reconside-
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rarea politicii energetice, în sensul creşterii rolului gazelor naturale în mixul 
energetic național, şi transpunerea unor masuri în acest sens în strategia 
energetică națională. În concluzie, se impune un efort concertat la nivelul 
instituțiilor de legiferare a cadrului primar şi secundar care să asigure re-
vigorarea unei industrii cu un rol extrem de important pe termen mediu în 
securitatea energetică la nivel național şi regional.



O viziune privind programul nuclear al României

Cosmin Ghiță

Asigurarea resurselor energetice, a apei potabile şi protecția mediului încon-
jurător se afla în top 5 probleme ale umanității pentru următorii 50 de ani. La 
o rată de creştere a populației estimată la 82 milioane de oameni pe an, coro-
borată cu creşterea urbanizării şi a concentrării populației, problema asigu-
rării unei producții de energie suficiente devine stringentă pentru guvernele 
lumii. De asemenea, directivele adoptate de Uniunea Europeană şi de statele 
semnatare ale Acordului de la Paris (2015) privind mitigarea schimbărilor 
climatice impun o nouă paradigmă, o tranziție către o economie bazată pe 
surse de energie cu emisii reduse de cabon. Direcțiile de decarbonizare a sec-
torului energetic prevăd creşterea eficienței energetice, investiții în surse cu 
emisii reduse de carbon, neutralitatea tehnologică reprezentând flexibilita-
tea statelor de a-şi alege mixul energetic optim şi protecția consumatorului, 
în sensul furnizării celor mai sigure şi curate opțiuni de alimentare. 

Energia nucleară, componentă stabilă şi sigură  
în atingerea țintelor de decarbonizare
Acordul de la Paris, semnat de 195 de state, prevede menținerea creşterii tem-
peraturii globale sub 1,5 grade Celsius față de nivelul erei pre-industriale. Pa-
chetul de măsuri legislative adoptat de UE – Energy Roadmap 2050 - prevede 
reducerea emisiilor de CO2 cu 80% până la nivelul anilor 2050, cu un mile-
stone de 40% până în 2030. Principalele măsuri în vedere atingerii țintelor de 
decarbonizare includ eficiența, investițiile în energia regenerabilă şi în energia 
nucleară şi dezvoltarea tehnologiei pentru captarea şi stocarea carbonului.

Energia nucleară este o componentă crucială, recunoscută la nivel in-
ternațional ca atare, a politicilor şi strategiilor europene, construite în baza 
obiectivelor de decarbonizare, siguranță în aprovizionare şi sustenabilita-
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te pe termen lung. Raportul celui mai recent panel interguvernamental pe 
schimbări climatice (IPCC) confirmă faptul că energia nucleară este esenția-
lă pentru menținerea încălzirii globale sub ținta de 1,5 grade. De asemenea, 
documentul strategic adoptat de Comisia Europeană A Clean Planet for all re-
cunoaşte rolul energiei din surse cu emisii reduse de carbon ca fiind piatra de 
temelie a decarbonizării sectorului energetic în perspectiva anului 2050. O 
scădere a producției de energie din surse nucleare ar amenința în mod serios 
securitatea energetică şi atingerea țintelor de mediu şi ar conduce în mod 
inevitabil la eliberarea a miliarde de tone de dioxid de carbon în atmosferă, 
rezultate din înlocuirea energiei nucleare cu alte surse de generare, potrivit 
International Energy Agency.

De asemenea, studiul MIT (MIT Energy Initiative, The Future of Nuclear 
Energy in a Carbon – Constrained World, 2018) estimează o creştere a consu-
mului de energie cu 45% până în anul 2040, creştere care nu pote fi acope-
rită fără constribuția energiei nucleare. Energia nucleară este considerată o 
componentă stabilă şi sigură în atingerea țintelor de decarbonizare, motiv 
pentru care această sursă de energie trebuie valorificată la scară largă în mi-
xul energetic viitor.

România recunoaşte contribuția energiei nucleare, sursă de producție 
în bandă, la decarbonizarea sistemului energetic, fiind membru fondator 
al grupului de inițiativă „Nuclear Innovation: Clean Energy Future (NICE 
Future)”, alături de SUA, Canada, Japonia, Argentina, Polonia, Rusia, AUE 
şi Marea Britanie, parteneriat constituit în cadrul parteneriatului Clean 
Energy Ministerial (CEM) în scopul promovării energiei nucleare ca sursă 
primară curată de producere a energiei. Energia nucleară asigură o treime 
din energia cu emisii reduse de carbon la nivel global, iar conform studiilor 
AIEA (Agenția Internațională pentru Anergie Atomică), contribuția energiei 
nucleare ar trebui să se dubleze până în anul 2040 pentru atingerea țintelor 
de decarbonizare asumate. Grupul NICE Future se va focusa pe promovarea 
inovației şi a noilor tehnologii nucleare, inclusiv a parteneriatului cu energia 
regenerabilă, în scopul facilitării tranziției către o economie cu emisii reduse 
de carbon, energia nucleară fiind recunoscută ca sursa „verde”, nepoluantă, 
stabilă şi sigură (preluare din declarațiile Secretarului de Stat pe Energie, 
Rick Perry)

La nivelul Uniunii Europene, energia nucleară asigură 26% din sursele 
primare de energie şi reprezintă mai mult de jumătate din energia cu emisii 
reduse de dioxid de carbon produsă.
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Industria nucleară în statele membre asigură 1,1 milioane locuri de 
muncă şi generează o cifră de afaceri de 102 miliarde Euro/an. Cel mai recent 
manifest adoptat de Grupul Liderilor din Industria Nucleară Europeană, din 
care face parte şi SN Nuclearelectrica SA, semnat la Bucureşti, în data de 
26.06.2019, prevede susținerea pe termen lung a proiectelor nucleare care 
implică în mod direct inițiative de cooperare şi aliniere a intereselor între 
industrie şi autorități.

Priorități în coordonarea stat–industrie nucleară
Pe termen lung, se prefigurează o serie de priorități care trebuie abordate 
în coordonarea stat-industrie nucleară pentru a asigura atingerea țintelor 
stabilite:

– Prioritizarea şi accentuarea obiectivelor de mediu: emisii 0 de dioxid 
de carbon la nivelul UE până în anul 2050 şi corelarea acestora cu noi ca-
pacități de producție şi prelungiri ale duratelor de viață pentru centralele 
existente;

– Realizarea de investiții în surse cu emisii reduse de carbon într-un 
cadru de reglementare coerent şi stabil care să prioritizeze şi să promoveze 
dezvoltarea de noi capacități de producere, inclusiv prin adresarea deficien-
țelor pieței de energie;

– Asigurarea competitivității şi a inovației pe termen lung prin investi-
ții în cercetare, inginerie, dezvoltarea industriei orizontale;

– Atragerea, dezvoltarea şi retenția forței de muncă. Industria nucleară 
asigură, în prezent, la nivelul UE, 1.1 milioane joburi, această cifră având 
potențial de creştere. În România, în contextul dezvoltării de noi unități nu-
cleare, această cifră a locurilor de muncă ar putea ajunge la 19 000 de la cele 
11 000 existente în prezent.

Dacă ne uităm la prognozele de creştere a aportului energiei nucleare 
în statele membre, coroborat cu atingerea țintelor de decarbonizare 2050, 
observăm o tendință clară de revigorare a industriei nucleare sau de lan-
sare a acesteia în state care s-au bazat preponderent pe combustibili fosili 
până în prezent: Bulgaria 36% nuclear în 2050, Polonia 28%, Cehia 54%, 
Ungaria 58%, Slovacia 59%, Lituania 53%, Slovenia 43%, România 27%, cu 
reactoarele 3 şi 4 în funcțiune. În alte regiuni de pe glob, în special în cele 
cu o tradiție petrolieră, precum statele MENA, se investeşte masiv în dez-
voltarea industriei nucleare pentru a face față cererii şi pentru a diversifica 
sursele pe termen mediu şi lung. Cifrele sunt: 15,5 GW centrale nucleare în 
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construcție, 37 GW planificați, 67 miliarde de dolari în contracte încheiate 
deja în regiune.

În prezent, în lume operează 454 reactoare nucleare în 42 de state, iar 
55 de reactoare se află în construcție, cele mai multe fiind în China, India şi 
UAE. 

În România, prin strategia energetică cu perspectiva anului 2050, dez-
voltarea de noi capacități nucleare este prevăzută ca o componentă esențială 
a menținerii independenței energetice pe termen mediu şi lung şi de asigu-
rare a atingerii țintelor de decarbonizare în contextul menținerii unui tarif 
stabil la energie pentru populație.

România dezvoltă în prezent unele dintre cele mai ambițioase proiec-
te energetice din regiune: proiectul Unităților 3 şi 4, retehnologizarea Uni-
tății 1, instalația de detritiere, proiectul demonstratorului de generație IV 
ALFRED, explorând totodată tehnologia inovatoare SMR (reactoare mici 
modulare), în parteneriat cu dezvoltatorul NuScale.

Producția curentă de energie nucleară în România
În prezent, în România, energia nucleară asigură aproximativ 18% din ne-
cesarul de energie al țării prin unitățile aflate în funcțiune la Cernavodă. 
Unitatea 1 a intrat în operare comercială în 1996 şi Unitatea 2 în 2007, pro-
ducția anuală fiind de aproximativ 11 TWh. Unitățile de la Cernavodă uti-
lizează tehnologie canadiană, CANDU 6, cu uraniu natural şi apă grea ca 
agent de răcire şi moderator, produsă în România. Prin factorul de capaci-
tate de la punerea în funcțiunea Unităților de la Cernavodă, România ocupă 
locul 1 în lume, în topul reactoarelor nucleare, conform publicației Nuclear 
Engineering International.

Proiecte de dezvoltare
Proiectul Unităților 3 şi 4, cel mai mare proiect de investiții din sectorul 
energetic din România, prezintă beneficii clare de sistem, prin înlocuirea 
unor capacități de producție ce vor fi scoase din uz la nivelul anilor 2025, 
precum şi prin generarea unui efect de creştere în economie: crearea de lo-
curi de muncă, dezvoltarea industriei orizontale, a educației şi cercetării, 
utilizarea activelor existente. Unitățile 3 şi 4 vor fi dezvoltate prin utilizarea 
aceleaşi tehnologii CANDU 6, dovedită ca fiind foarte sigură şi robustă în 
operarea Unităților 1 şi 2, prin intermediul unui parteneriat public-privat cu 
compania chineză China General Nuclear Power Corporation, investitorul 
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selectat în urma unui proces competitiv internațional, parteneriat în care 
statul român va deține 49% din capital.

Proiectul este dezvoltat în conformitate cu Strategia adoptată de Guver-
nul României şi de către Adunarea Generală a Acționarilor SNN în 2014 şi 
se află în faza de demarare efectivă, după finalizarea perioadei de negocieri. 
Părțile au semnat, în data de 8 mai 2019, Acordul Investitorilor în formă 
preliminară, acord ce stabileşte înființarea unei companii de proiect (JVCO) 
ce va funcționa ca unică platformă tehnică şi operațională pentru dezvol-
tarea ulterioară a Proiectului. Durata companiei de proiect va fi de doi ani, 
perioadă în care se vor realiza studiile şi lucrările pregătitoare aferente pro-
iectului, inclusiv actualizarea studiului de fezabilitate. Perioada de construc-
tie este estimată la şase ani.

Retehnologizarea Unității 1 reprezintă cel mai mare proiect de investi-
ții derulat în exclusivitate de Nuclearelectrica, care presupune prelungirea 
duratei de viață inițiale a Unității cu încă 30 de ani, la aceeaşi parametrii 
tehnici, economici şi de securitate nucleară. Proiecte de retehnologizare a 
unităților aflate în operare sunt implementate cu succes pretitundeni în 
lume, având avantajul clar al costurilor şi eficienței: practic, cu mai puțin 
de jumătate din costul unei noi unități nucleare, proprietarul poate conti-
nua operarea pentru încă un ciclu de viață. Proiectul de retehnologizare a 
Unității 1 este un proces complex demarat încă din anul 2013, având echipă 
de proiect şi buget dedicate. Proiectul este estimat la 1,5 miliarde de Euro 
şi va fi implementat în 3 faze, astfel încât oprirea pentru retehnologizare 
(înlocuirea canalelor de combustibil şi a altor componente) să aibă loc între 
decembrie 2026 – decembrie 2028.

Instalația de detritiere este o investiție anexă retehnologizarii, cu rol pe 
termen lung în reducerea concentrației de tritium în apa grea de la Unitățile 
1 şi 2. Investiția face parte din preocupările continue ale CNE Cernavodă de 
îmbunatățire a performanțelor de mediu, având beneficii clare în reducerea 
perioadelor de oprire planificată, protecția lucrătorilor, reducerea costuri-
lor pe termen lung, oferind totodată posibilitatea valorificării tritiului ex-
tras prin utilizarea sa în reactorul de fuziune dezvoltat de parteneri externi, 
în Franța, la Cadarache (ITER). Investiția este evaluată de 190 milioane de 
Euro şi este estimată a fi operațională la nivelul anilor 2026.

Pe termen mediu, se estimează că, la nivelul anilor 2030, vor fi operați-
onale reactoare de generație IV, care utilizează integral sisteme de securitate 
pasive şi asigură o eficiență sporită a combustibilului nuclear, conducând ast-
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fel la reducerea volumului de deşeuri produse. Aceste reactoare noi vor avea 
puteri reduse (între 10 şi 300 MWe), spre deosebire de reactoarele tipice de 
astăzi, care au puteri cuprinse între 700 şi 1400 MWe, ceea ce înseamnă cos-
turi mai reduse de construire şi operare. Reactoarele nucleare de capacități 
mari presupun costuri de capital inițiale ridicate, dar costuri reduse de opera-
re rezultate din costul relativ stabil al combustibilului nuclear, volumul redus 
de combustibil necesar pentru a genera o cantitate mare de energie şi ma-
nagementul deşeurilor şi dezafectării, ale căror costuri se regăsesc în prețul 
energiei produse şi vândute în perioada de operare. Prin reducerea costurilor 
de construcție aferente reactoarelor de generație IV şi a timpului necesar este 
practic gestionată şi această condiționalitate a centralelor nucleare.

România este parte a demersurilor globale de cercetare şi dezvoltare a 
reactoarelor de generație IV. Pe baza cercetărilor realizate la nivel european, 
precum şi a celor realizate în România de către Institutul de Cercetări Nuclea-
re de la Piteşti (ICN), România participă, alături de compania Ansaldo Nucle-
are, Institutul de Cercetări ENEA din Italia şi Institutul de Cercetări Nucleare 
CV-Rez din Republica Cehă, la dezvoltarea tehnologiei Reactorului Rapid 
Răcit cu Plumb, concept robust şi fiabil care va utiliza combustibil nuclear 
cu uraniu natural şi sărăcit. Proiectul ALFRED (Advanced Lead Fast Reactor 
Demonstrator) va fi realizat etapizat, testarea tehnologiilor şi a proiectării 
urmând să aibă loc până la nivelul anului 2020, iar construcția efectivă a de-
monstratorului urmând să fie finalizată în anul 2030, la Piteşti, Mioveni.

Proiectul ALFRED va avea beneficii sociale importante pentru regiu-
nea Muntenia Sud şi pentru România în ansamblu. Peste 300 de angajați 
specializați la ICN Piteşti şi alți 2.000 de angajați pe orizontală în industria 
românească sunt de aşteptat ca locuri de muncă suplimentare pentru imple-
mentarea proiectului ALFRED. Implementarea proiectului demonstratoru-
lui ALFRED în România, bazat pe cooperare internațională, proiect susținut 
de Guvernul României şi de Uniunea Europeană, va reprezenta un nou im-
portant pas în dezvoltarea programului de energetică nucleară în România. 
Dezvoltarea tehnologiilor avansate presupune corelarea cu un program in-
tens şi planificat de dezvoltare a capacităților umane necesare, a cercetării 
şi educației de specialitate, cu focus pe utilizarea experienței dobândite şi 
adaptarea acesteia în scopul dezvoltării noilor proiecte. La nivelul industri-
ei şi cercetării din România a fost creat un parteneriat pentru Cercetare şi 
Educație pentru Sisteme Nucleare Avansate („CESINA”), între SNN şi ICN 
pentru conturarea unui cadru integrat de dezvoltare industrie-cercetare, în 
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special pentru proiectarea, testarea, licențierea şi construirea proiectului 
ALFRED.

Nuclearelectrica este în mod deosebit interesată de explorarea tehnolo-
giei Small Modular Reactor (SMR) şi a beneficiilor pe care construcția acestor 
reactoare le poate genera pentru România. Recunoscând necesitatea pentru 
inovație şi dezvoltare a sistemului energetic românesc, precum şi importan-
ța implicării în cercetare a industriei nucleare şi a operatorului, Nuclearelec-
trica a semnat cu dezvoltatorul NuScale, un Memorandum, în luna martie 
2019, pentru realizarea unui schimb de informații tehnice şi economice şi 
pentru explorarea oportunității implementării acestei tehnologii scalabile 
şi flexibile şi în România. Reactoarele SMR dezvoltate de NuScale, aflate în 
proces de evaluare de către Comisia Nucleară de Reglementare din Statele 
Unite, vor funcționa la o capacitate de 60 MW şi vor utiliza apa uşoară pen-
tru a furniza electricitate, încălzire termica şi desalinizare. Ele pot fi instala-
te în zone ale țării cu acces dificil la surse de energie, pentru realizarea unei 
echilibrări a rețelei şi creşterea gradului de electrificare.

Industria orizontală din România, dezvoltată la nivelul anilor ’60 în ca-
drul unui demers de internalizare şi asimilare în țară a tehnologiilor nucle-
are, a fost gândită şi proiectată pentru a asigura un ciclu nuclear integrat de 
la educație, cercetare, proiectare la construcţie, furnizare de echipamente şi 
servicii şi dezafectare. Dezvoltarea proiectelor de investiții mai sus mențio-
nate ar conduce la revigorarea industriei locale, după o perioadă de stagnare, 
ceea ce ar crea locuri de muncă, capabilități tehnice, oportunități de coo-
perare internațională. Într-un studiu realizat de Forumul Atomic Român, 
posibila contribuție a industriei nucleare româneşti la realizarea proiectului 
Unităților 3 şi 4 de la Cernavodă este estimată la circa 1 – 1,6 miliarde Euro, 
ceea ce ar reprezenta între 25 – 40% din valoarea totală a lucrărilor, la care se 
adaugă crearea a peste 8.000 de locuri de muncă noi în domeniu.

Dezvoltarea, pe termen lung, a programului nuclear din România tre-
buie gândită prin raport la creşterea economică a României, relansarea in-
dustriei şi implicit, creşterea necesarului de energie, corelat cu politicile UE 
privind decarbonizarea şi tranziția către o economie bazată pe surse cu emi-
sii reduse de carbon. O serie de condiții trebuie luate în calcul pentru reali-
zarea proiectelor de investiții anterior menționate precum: 

– Corectarea disfuncționalităților pieței de energie care să permită, 
chiar să încurajeze investițiile în capacități de producție noi utilizând tehno-
logii cu emisii reduse de carbon; 
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– Armonizarea cadrului legislativ național-european şi armonizarea 
dintre legislația primară şi cea secundară, cu impact asupra proiectelor de 
investiții, pieței de energie, achizițiilor publice;

– Atragerea şi retenția în țară a personalului înalt calificat, constituirea 
unei pepiniere de tineri care să poată fi integrați în industria nucleară.

Energia nucleară, la nivel global şi european, se conturează ca o opțiune 
fermă şi fiabilă pentru asigurarea necesitaților de energie prezente şi vii-
toare, fiind susținută atât de guverne, cât şi de populație (în România, spre 
exemplu, gradul de acceptanță pentru noi proiecte nucleare este de peste 
65%, iar în Germania, țară care a renunțat la programul nuclear, au loc miş-
cări ample de stradă pentru repornirea centralelor), o industrie în continuă 
evoluție, cu proiecte inovatoare şi cu performanțe demonstrate. România 
se încadrează în aceasta dezvoltare europeană, prin angajamentul ferm de 
dezvoltare a programului nuclear şi prin rolul de hub regional al cercetării 
şi inovației.



Este posibil un nou boom al gazelor de şist în România?

Clara Volintiru

În 2006, viitorul laureat al premiului Nobel pentru pace, Al Gore realiza 
prin documentarul „Un adevăr incomod”, în afara oricărei funcții oficiale, o 
doctrină marcantă pentru deceniul următor. Ecologia şi asumarea respon-
sabilității pentru schimbările climatice au devenit prioritare pentru agen-
da globală a multor cancelarii din spațiul vestic. Cu toate acestea, soluțiile 
concrete erau mai puțin evidente decât simpla conştientizare că exploatarea 
resurselor naturale va trece obligatoriu printr-o tranziție radicală.

În contextul în care lumea occidentală se zbătea să găsească alternative 
eficiente din punct de vedere economic pentru a diminua emisiile de carbon, 
gazele de şist (shale gas) au adus în perioada administrației Obama o imagine 
salvatoare ce părea să atingă obiectivele asumate de mediu, fără să modifice 
în manieră fundamentală ciclul de consum energetic. În esență, gazele de 
şist permit jumătățirea emisiilor de carbon pentru obținerea aceleaşi canti-
tăți de electricitate.

Creşterea exponențială pe care exploatarea gazelor de şist a avut-o în 
anii 2000 s-a bazat pe dezvoltarea tehnologiei de fracturare hidraulică ce a 
permis extragerea resursei din zăcăminte, dar şi pe descoperirea unor volu-
me uriaşe la nivel mondial al acestei resurse. În SUA, numărul de puncte de 
extracție a gazelor de şist s-a dublat în numai câțiva ani, ajungând să repre-
zintă în 2013 40% din totalul extracției de gaz americane, iar în 2016 esti-
mările ajung la 15.8 trilioane de metri cubi, reprezentând deja mai mult de 
jumătate din extracția totală de gaz a SUA. După toate criteriile cantitative, 
gazele de şist au avut un boom la nivelul acestei țări.

Principalul responsabil pentru boom-ul gazelor de şist în Statele Unite 
ale Americii a fost omul de afaceri George Mitchell care a reuşit să dezvolte 
în 1998 o tehnologie de exploatare a acestei resurse care să mențină costuri-
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le de extracție suficient de scăzute pentru a fi atractivă din punct de vedere 
economic – nu doar ecologic. Prin această tehnologie, prețul de extracție a 
coborât până la nivelul de 4$/ MMBtu (milion de unități termale britanice). 
Atâta timp cât acesta rămâne nivelul costurilor, şansele de a realiza profit al 
companiilor sunt atractive. Perspectiva profitului coroborată cu amplitudi-
nea rezervelor au făcut ca multe companii americane să se lanseze pe această 
piață. 

Ultimii ani însă au fost ceva mai descurajanți din punct de vedere al 
profitabilității. Majoritatea companiilor de extracție şi exploatare a gazelor 
de şist în statele unite nu au atins pragul de rentabilitate la începutul acestui 
an, cheltuind aproximativ de două ori mai mult decât câştigă. Mai mult de-
cât atât, acest tip de activități solicită un ciclu mai scurt de reinvestiții decât 
exploatările tradiționale. În ciuda problemelor financiare recente, companii-
le americane prezente pe piața locală de extracție estimează că îşi vor creşte 
expunerea pe parcursul următorului an, mizând pe creşterea prețului petro-
lului. În 2000, profesorul Paul Pierson de la Universitatea Berkeley explica 
acest proces decizional în termeni de gestiune a marginilor de câştig: cu cât 
eşti angajat pe un drum/decizie de mai mult timp, cu atât este mai costisitor 
să îl abandonezi datorită resurselor deja angajate. 

Sursă: Agenția de Informații în Energia a Statelor Unite ale Americii, statista.com, https://www.
statista.com/graphic/1/183740/shale-gas-production-in-the-united-states-since-1999.jpg 
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De ce nu am avut un boom al gazelor de şist în Europa?
Deşi există licențe de exploatare a zăcămintelor de gaze de şist la ora actuală 
– predominant în Anglia şi Spania, în Europa s-a produs o dezbatere largă cu 
privire la oportunitatea folosirii acestei resurse. Principalul contraargument 
a fost formulat în jurul siguranței tehnologiei fracturării hidraulice. Deşi 
privită inițial ca o tehnologie inovatoare ecologic pentru că reduce efectele 
de seră, ea este în Europa repudiată tocmai de diverse grupări ecologiste. 
Acestea o combat menționând: utilizarea excesivă a apei ce devine o resursă 
prețioasă la rândul său, posibilele pierderi în sol sau apa din proximitate a 
unor substanțe cancerigene sau mici cutremure1. Reprezentanții compani-
ilor susțin că toate acestea sunt incidente de eroare umană, nefiind în nici 
un caz defecte inerente ale tehnologiei de extracție. Mai mult decât atât, 
structura de consum la nivel mondial creează aceleaşi amprente negative 
asupra mediului (ex: irosirea apei potabile). Din punct de vedere ştiințific se 
pot susține la fel de bine ambele puncte de vedere. 

Ceea ce rămâne în picioare dincolo de siguranța procesului de extrac-
ție este că pentru foarte multe grupări de ecologişti, gazele de şist rămân 
o paradigmă conservatoare, ce distrage atenția şi deturnează efortul inves-
tițional şi de reglementare de la tendințele inovatoare din zona resurselor 
regenerabile. 

La nivel mondial, Centrul Comun Cercetare (Joint Research Centre) al Co-
misiei Europene a realizat recent o analiză preliminară a sectorului gazelor 
de şist, plasând zăcămintele actuale exploatabile – recuperabile tehnologic 
(technically recoverable) la aproximativ 16 trilioane de metri cubi. Europa se 
plasează astfel la o cotă de 12% din totalul global al zăcămintelor exploata-
bile, după America de Nord cu 24%, America de Sud cu 20%, Asia sau Africa 
şi Orientul Mijloci—ambele categorii cu 19% din rezervele mondiale2. 

Cu toate acestea, revoluție verbala despre gazele de şist, nu aduce o revo-
luționare reala în ceea ce priveşte tranziția de la explorare la exploatate!

Un element determinant în tranziția de la explorare la exploatare este ana-
liza oportunității de cost. Chiar şi explorarea fiind un proces costisitor nu se 
(va) produce în absența unui prag de rentabilitate existent sau anticipat în ra-
port cu alte surse de energie. Explorarea şi exploatarea se fac în ordin descres-
cător al costului de oportunitate oferit de proiecte investiționale concurente. 

1 http://www.bbc.com/news/uk-14432401 
2 Brewer, T. (2014) The Shale Gas Revolution: Implications for Sustainable Develop-

ment and International Trade. ICTSD Issue Paper No. 8. 
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Firma americană Chevron are acorduri de concesiune şi exploatare a ga-
zelor de şist în România, în zonele Dobrogea şi Bârlad. Estimările oficiale ale 
Agenției de Informații din Energie (EIA) a Statelor Unite ale Americii3 plasa 
la nivelul anului 2015 zăcămintele de gaze de şist ale României pe locul trei 
ca amploare la nivel european, după Polonia şi Franța. România are apro-
ximativ 10% din rezervele inventariate în UE—1.4 trilioane de metri cubi, 
dar în Europa de Est Ucraina este estimată ca având o valoare dublă față de 
România, de 3.6 trilioane metri cubi. În acest context, expunerea investițio-
nală a Chevron era mult mai mare față de țara vecină (aprox. 10 mld. $) până 
la escaladarea situației conflictuale şi amânarea acordului investițional—as-
pect important nu numai sub aspect economic, ci şi geostrategic dată fiind 
dependența acestei țări față de gazul rusesc.

Tehnologia de exploatare a gazelor de şist este în mare măsură perfor-
mantă şi nu există elemente categorice de punere sub semnul întrebării a 
siguranței sale în condiții optimale de utilizare. Problema actuală în Româ-
nia este însă abundența risipitoare pe gaz. Există o supracapacitate de ofertă 
pe structura de gaz (vezi secțiunea anterioară). Fără interconectări, noi nu 
avem ce să facem cu rezerve suplimentare de gaze de şist (vezi secțiunea 
interconectare din acest dosar). 

Ceea ce atestă situația zăcămintelor de gaze de şist din Europa este di-
ferența uriaşă dintre rezerve şi resurse. Dacă la nivelul Statelor Unite ale 
Americii, tehnologia fracturarii hidraulice a lansat cu ritm accelerat trans-
formarea unor rezerve naturale în resurse energetice cu emisii scăzute de 
carbon, la nivelul Europei acest proces de conversie economică nu se produ-
ce cu acelaşi ritm. 

Dincolo de reglementarea Uniunii Europene în zona gazelor de şist, pla-
nul național şi supra-național joacă un rol la fel de important. La nivel nați-
onal, o serie de state UE au interzis de exemplu exploatarea gazelor de şist 
(ex: Bulgaria). În contrapartidă, la nivel internațional, regăsim o serie de 
forumuri de dialog ce au un rol determinant în exploatarea gazelor de şist, 
atât din punct de vedere al reglementărilor directe (ex: tehnic), cât şi din 
punct de vedere al costului de oportunitate (ex: subvenții şi ajutor de stat 
pentru alte surse energetice). 

Forumuri importante în ceea ce priveşte gazele de şist sunt OECD sau 
OMC-ul şi poziționarea acestora în raport cu comercializarea în plan in-

3 https://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/pdf/Eastern_Europe_BULGA-
RIA_ROMANIA_UKRAINE_2013.pdf 
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ternațional a GNL. De asemenea, investițiile companiilor americane în 
exploatarea zăcămintelor europene poate fi semnificativ influențată de pre-
vederile acordurilor comerciale de nouă generație ce reglementează şi zona 
ISD-urilor. La nivel european, orice fel de reglementare emană Comisia Eu-
ropeană va dicta tonul reglementărilor din plan național (ex: Recomandarea 
2014/70/UE). În final, în privința reglementării acestui tip de exploatare 
dezvoltarea şi adoptarea unor standarde ISO în domeniu poate asigura buna 
funcționalitate şi siguranța populației şi a mediului înconjurător din zonele 
de exploatare4. 

Detractorii din stânga ecologistă sunt mai degrabă în favoarea energiilor 
regenerabile decât a investirii într-un alt tip de combustibil fosil. Detracto-
rii din dreapta conservatoare persiflează de asemenea „revoluția” gazelor de 
şist susținând că nu a făcut decât să amâne şi nu să rezolve o scarcitatea din 
piața de gaz din Statele Unite ale Americii5. Ceea ce rămâne evident este că 
atât boom-ul de la sfârşitul anilor 2000, cât şi orice alt reviriment viitor al 
gazelor de şist se bazează pe raționamente financiare a marginilor de profi-
tabilitate a acestui tip de investiții. 

4 Brewer, T. (2014) The Shale Gas Revolution: Implications for Sustainable Develop-
ment and International Trade. ICTSD Issue Paper No. 8. 

5 https://www.forbes.com/sites/arthurberman/2017/07/05/shale-gas-is-not-a-revo-
lution/#6565219a31b5



Cadrul de dezvoltare al combustibililor alternativi  
şi al infrastructurii lor în România

Aura Carmen Slate, Răzvan Rădulescu

Prezența unei infrastructuri adecvate în domeniul combustibililor alterna-
tivi în România reprezintă un obiectiv prevăzut în Strategia europeană de 
transport durabil, care prevede faptul că o politică de transport sustenabilă ar 
trebui să facă față intensității traficului şi nivelelor de congestie crescânde, 
zgomotului şi poluării şi să sprijine folosirea tipurilor de transport cu impact 
redus asupra mediului înconjurător, ale soluțiilor de transport intermodal, 
precum şi să ofere un nivel de accesibilitate adecvat persoanelor care dețin 
vehicule care utilizează combustibili alternativi.

România se află, la începutul anului 2017, la doar puțin peste jumăta-
tea mediei europene în ceea ce priveşte motorizarea, cu aproximativ 300 de 
autoturisme înmatriculate la 1000 locuitori, dar cu o tendința de creştere 
rapidă a parcului auto, în special prin importul de autovehicule folosite. 

Din punct de vedere al utilizării combustibililor alternativi în aviație şi 
transportul naval, România este în proces de aliniere la standardele europene 
în domeniu. Astfel, la ediția din 2017 a Adunării Organizației Aviației Civile 
Internaționale (OACI), Uniunea Europeană urmăreşte să ajungă la un acord 
cu privire la un mecanism global bazat pe piață pentru a aborda emisiile gene-
rate de aviația internațională şi pentru a realiza o creştere cu caracter neutru, 
din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon, începând cu 2020. 

Cadrul legal național şi european
Până la jumătatea anului 2017 au fost adoptate o serie de măsuri de pro-
movare a vehiculelor care utilizează combustibili alternativi1 la nivelul unor 
autorități publice centrale. 

1 Combustibilii alternativi sunt identificați ca fiind: energia electrică utilizată de ve-
hiculele electrice, gaz petrolier lichefiat (GPL), gaz natural comprimat (GNC), gaz natural 
lichefiat (GNL), biocombustibilii şi hidrogen; 
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Una dintre aceste măsuri este demararea Programului privind reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de 
transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, derulat 
prin Administrația Fondului pentru Mediu – AFM (având baza legală Ordo-
nanța de Urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu (AFM)).

Programul este destinat atât susținerii achiziționării de vehicule elec-
trice (VE) şi vehicule electric-hibrid (VEH) plug-in, cât şi finanțării dezvol-
tării infrastructurii de reîncărcare. În acest sens, Ministerul Mediului, prin 
Administrația Fondului pentru Mediu, a demarat în anul 2016 un program 
de sprijin pentru construirea de stații de reîncărcare, ce va acoperi 80% din 
costul investițiilor în limita solicitărilor aferente sesiunii din 2016 de cca. 15 
milioane lei.

De asemenea, România a fost şi este implicată în proiecte prietenoa-
se cu mediul, ce implică inclusiv utilizarea combustibililor alternativi, cum 
ar fi: Innovative Danube Vessel, PROMINENT şi LNG Master Plan pentru 
Rin-Main-Dunăre, care studiază implicaţiile utilizării combustibilului gazu-
lui natural lichefiat (GNL) la nave, cu scopul creşterii competitivităţii trans-
portului pe căile navigabile interioare şi analizării tehnologiilor care pot fi 
implementate la navele existente şi la construcţiile noi pentru a reduce con-
sumul de combustibil şi a emisiilor de gaze din atmosferă şi a creşte eficienţa 
din punct de vedere al costurilor de exploatare.

Documentul care trasează etapele de dezvoltare ale acestui sector este 
Directiva 2014/94/UE privind instalarea infrastructurii pentru combustibilii 
alternativi care stabileşte cerințele minime privind crearea infrastructurii 
pentru combustibili alternativi, inclusiv punctele de reîncărcare destinate 
vehiculelor electrice şi punctele de realimentare cu gaz natural (GNL şi GNC) 
şi hidrogen, care urmează să fie puse în aplicare prin intermediul cadrelor na-
ționale de politică ale statelor membre2, prin specificații tehnice comune pen-
tru astfel de puncte de reîncărcare şi de realimentare, precum şi prin cerințe 
privind informarea utilizatorilor. Pentru a promova combustibilii alternativi 
şi pentru a dezvolta infrastructura relevantă, cadrele naționale de politică 

2 Cadrul național este un document propriu fiecărei țări membre, care prezintă strate-
gia națională de dezvoltarea al acestui sector precum şi calendarul de îndeplinire a acesteia. 
La punctul 13 din expunerea de motive a Directivei 2014/94/UE este prezentată natura şi 
rolul cadrelor naționale ca fiind: pentru a promova combustibilii alternativi și pentru a dezvolta 
infrastructura relevantă, cadrele naționale de politică pot fi compuse din mai multe planuri, stra-
tegii sau alte documentații de planificare elaborate separat sau integrat, sau într-o altă formă, și 
la nivelul administrativ decis de statele membre.
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pot fi compuse din mai multe planuri, strategii sau alte documentații de pla-
nificare elaborate separat sau integrat.

Directiva 2014/94/UE a fost transpusă în legislaţia naţională prin Legea 
nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alterna-
tivi (denumită în continuarea, Legea nr. 34/2017). În conformitate cu pre-
vederile art. 3 lit. k) din Legea nr. 34/2017, Ministerului Energiei i-a fost 
atribuit rolul de autoritate de reglementare competentă pentru elaborarea, 
transmiterea, monitorizare către Comisia Europeană a cadrului naţional de 
politică pentru instalarea infrastructurii pentru combustibilii alternativi şi a 
raportărilor ulterioare care decurg din cadrul naţional de politică.

Potrivit Directivei 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consi-
liului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse re-
generabile, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/
CE şi 2003/30/CE, obiectivul de țară, privind ponderea energiei din surse 
regenerabile de energie în consumul final brut de energie, ce urmează a fi 
înregistrat până în anul 2020, este de 24%, această țintă fiind deja atinsă 
de România încă din anul 2015. La finalul anului 2014, ponderea energi-
ei regenerabile în consumul final brut de energie în domeniul transporturi 
în România era de aproximativ 4,5%, cu aproape 3 procente sub estimarea 
PNAER pentru acea perioadă. 

Cadrul național de politică pentru dezvoltarea pieței în ceea ce 
priveşte combustibilii alternativi în sectorul transporturilor şi 
pentru instalarea infrastructurii relevante în România
Astfel, prin măsurile propuse, Cadrul național (RO) a fost dezvoltat în core-
lare cu obiectivul general stabilit pentru anul 2020, propunându-şi conco-
mitent, să contribuie la obiectivul atingerii unei ponderi a energiei din surse 
regenerabile, utilizată în toate formele de transporturi, care să reprezinte cel 
puţin 10% din consumul final de energie în transporturi în anul 2020. 

Dezvoltarea infrastructurii pentru combustibili alternativi reprezintă 
un punct de pornire inclusiv pentru actualizarea şi modernizarea parcului 
auto național cât şi aducerea la standarde europene a serviciilor de alimenta-
re oferite în domeniul naval şi aerian, într-o manieră adecvată cu obiectivele 
generale ale politicilor de mediu şi ale celor în domeniul transporturilor. 

Astfel, scopul Cadrului național este de a susține dezvoltarea infrastruc-
turii de combustibili alternativi în România, astfel încât toate mijloacele de 
transport, metodele şi tehnologiile relevante să poată fi utilizate nediscri-



Energia. Concepte şi instrumente operaţionale / 325

minatoriu în conformitate cu eficiența, aplicabilitatea şi rentabilitatea lor, 
pentru a asigura un sistem de transport cu un grad ridicat de continuitate şi 
un impact minim asupra mediului înconjurător şi sănătății populației, atât 
în aglomerările urbane, cât şi de-a lungul infrastructurii interurbane şi rețe-
lelor europene de transport rutier, naval şi aerian.

Principalele obiective, aliniate cu prioritățile şi strategiile naționale, 
precum şi obiectivul principal al Directivei 2014/94/EU, sunt următoarele:

1. Reducerea impactului sectorului transporturi asupra mediu-
lui 
	Scăderea nivelului de poluare, inclusiv fonică, din centrele urbane;
	Asigurarea unui traseu de traversare a României care să aibă impact 

minim asupra mediului;
	Creşterea nivelului de conştientizare a beneficiilor transportului eco-

logic.
2. Creşterea eficienței transportului 
	Dezvoltarea infrastructurii de combustibili alternativi;
	Alocarea mai eficientă a resurselor energetice în domeniul transpor-

tului prin optimizarea raportului dintre combustibili fosili şi cei alternativi;
3. Stimularea creşterii economice în sectorul combustibililor al-

ternativi
	Stimularea pieței publice şi private de vehicule care utilizează com-

bustibili alternativi;
	Stimularea activității de cercetare, dezvoltare şi inovare;
	Completarea şi simplificarea cadrului legislativ pentru sectorul com-

bustibililor alternativi;
	Crearea de noi locuri de muncă, calificări profesionale şi oportunități 

pentru IMM-uri.

Impact
În momentul de față Cadrul național de politică pentru dezvoltarea pieței în 
ceea ce privește combustibili alternativi în sectorul transporturilor și pentru in-
stalarea infrastructurii relevante în România este în etapele finale de aprobare 
la nivelul executivului, urmând să fie promulgat prin Hotărâre de Guvern la 
finalul anului 2017 sau cel târziu în primele săptămâni ale anului 2018.

În corpul acestui document se preconizează, pentru mediul urban dez-
voltarea a cel puțin 142 puncte de reîncărcare cu energie electrică şi 23 de 
stații de realimentare cu GNC până la finalul anului 2020, iar pentru mediul 
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extraurban (rețeauna TEN-T3) un număr de cel puțin 70 de puncte de rein-
carcare şi 30 de stații de realimentare pentru combustibili alternativi, ce ar 
urma să fie situate la o distanță medie de 70 km distanță, dar care nu depă-
şeşte 100 km, pe ambele sensuri de mers.

Promovarea proiectului de act normativ va conduce la actualizarea şi 
modernizarea parcului auto național cât şi aducerea la standarde europene a 
serviciilor de alimentare oferite în domeniul naval şi aerian, într-o manieră 
adecvată cu obiectivele generale ale politicilor de mediu şi ale celor în dome-
niul transporturilor. 

De asemenea, promovarea proiectului de act normativ va conduce la re-
ducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea 
infrastructurii pentru combustibili alternativi, inclusiv punctele de reîncăr-
care destinate vehiculelor electrice şi punctele de realimentare cu gaz na-
tural (GNL şi GNC) şi hidrogen, percum şi prin promovarea vehiculelor de 
transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic.

3 Trans-European Transport Network (Reţeaua trans-Europeană de transport)



Energia curată, după 10 ani, quo vadis?

Varinia Radu

Obținerea energiei din surse regenerabile a devenit în ultimii zece ani o re-
alitate şi în România, pornind de la necesitatea de a înlocui treptat sursele 
de energie din materii prime finite şi de asemenea poluante. O poveste care 
părea un ideal greu de atins, a fost cât se poate de serios asumată de întreaga 
Europă, prin politicile sale în energie şi securitate energetică, şi din ceea ce 
părea să fie un sub-sector al industriei de electricitate, segmentul produce-
rii de energie din surse regenerabile a devenit unul esențial, aşa încât rolul 
acestuia în mixul energetic curent şi viitor domină discuțiile referitoare la 
legislația şi politicile în domeniu. 

Odată cu asumarea, în plan legislativ, a țintei comune de decarbonizare 
prin stabilirea cotei de 20% producție din surse regenerabile până în 2020 
în mixul energetic național, între statele membre ale Uniunii Europene, as-
pecte legate de accesul la tehnologie specifică, stocarea la nivel industrial a 
energiei din surse regenerabile şi nu în ultimul rând, rolul prosumatorilor în 
piață şi-au găsit reglementări proprii. Apariția acestui segment de producție 
de electricitate a necesitat sprijinul guvernamental în primul rand, înainte 
să garanteze sui generis un profit satisfăcător investitorilor, iar România, 
în 2008, a introdus o schema de sprijin pentru a promova electricitatea din 
surse regenerabile, oferind producătorilor de energie regenerabilă un câştig 
adițional dincolo de energia vândută pe piață (prin Legea 220/2008). Produ-
cătorii de energie regenerabilă, (energie eoliană, solară, biomasă şi cea pro-
venită din microhidrocentrale), prin acest mecanism, sunt acreditați ca atare 
de Autoritatea Naționala de Reglementare în domeniul Energiei („ANRE”) 
şi sunt îndreptățiți să primească lunar un număr de certificate verzi (CV), 
emise în funcție de cantitatea de MWh de energie produsă şi livrată în re-
țeaua electrică - fie furnizorilor, fie direct consumatorilor finali. Furnizorii şi 
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câțiva producători de energie sunt obligați să achiziționeze CV în fiecare an, 
numărul fiind alocat de ANRE în cadrul unor proceduri specifice.

Ca urmare a promovării acestei scheme de sprijin, în conjuncție cu opor-
tunitățile şi avantajele geografice  oferite de țara noastră, piața de energie 
regenerabilă a României a trecut printr-un neaşteptat „boom” de investiție 
în sectorul energiei eoliene şi solare. Astfel, în 2011, țara noastră apărea ca 
fiind a unsprezecea din cele 40 de țări listate în Indexul de Atractivitate al 
tarii de energie regenerabila, redactat de E&Y. 

Datorita schemei de sprijin, în 2013 România a instalat mai mult de 
1GW de parc solar fotovoltaic, plasând țara într-o categorie care include ju-
cători globali precum Italia, India, Grecia şi UK. Au fost construite parcuri 
solare fotovoltaice de dimensiuni mici, medii şi mari.

Schema de sprijin s-a aplicat doar capacităților de producere a energiei 
regenerabile  puse în funcțiune până la sfârşitul anului 2016 şi are aplica-
bilitate de 15 ani de la data punerii în funcțiune. Începând cu 2017, nici o 
capacitate de producere a energiei regenerabile nu a fost pusa în funcțiune în 
România (cu excepția unor parcuri fotovoltaice foarte mici puse în funcțiune 
la începutul anului 2017). Începând cu 2013, schema de sprijin pentru ener-
gia regenerabila reglementata de Legea 220/2008 a fost modificata ulterior 
prin mai multe acte legislative. Modificările au redus (temporar sau defini-
tiv) sprijinul pentru centralele electrice de exploatare a energiei din surse re-
generabile (RES), prin aceste masuri directe sau indirecte căutând a diminua 
impactul financiar al schemei de sprijin asupra consumatorilor finali.

România a avut o capacitate de generare a electricității regenerabile in-
stalata de 4,878MW la sfârşitul lui Decembrie 2018, incluzând 1,358 MW 
din energia solara şi 2,959 din energia eoliana, conform datelor furnizate 
de operatorul de sistem, Transelectrica. Pe parcursul lunii martie a acestui 
an, energia eoliana reprezenta 13.77% din totalul energiei livrata în reţea, 
energia solara a contribuit cu 1.7%, energia hidro cu 26.67 % iar energia de 
biomasa cu 0.17%.

Astfel, înainte de a trage linie după prima etapa istorica de eforturi co-
lective în sensul decarbonizării şi a diversificării mixului energetic în 2020, 
România este una dintre tarile care şi-a atins ținta propusa, ajungând, din 
date publice, la o cota de aproximativ 26% de energie verde în 2019, inclu-
zând aici capacitățile de generare din sistemul hidroenergetic. Mai departe, 
viziunea Strategiei energetice a României 2019-2030 cu perspectiva anului 
2050 prevede o creştere a sectorul energetic românesc prin construirea de 
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noi capacități de producţie a energiei, dar şi retehnologizarea şi moderniza-
rea capacităților de producţie, transport şi distribuție de energie precum şi 
încurajarea creşterii consumului intern în condiții de eficienta energetica.

Proiectele de investiții strategice menționate în documentul Strategiei 
includ: Grupurile 3 şi 4 de la CNE Cernavoda, hidrocentrala cu acumulare 
prin pompaj de la Tarnița-Lăpuşteşti, Grupul de 600MW de la Rovinari şi 
Complexul Hidrotehnic Turnu Măgurele Nicopole în parteneriat cu Bulgaria.

Pentru atingerea acestor obiective, România va avea nevoie de investiții 
în sectorul energiei în valoare de 15-30 Miliarde EUR pentru perioada 2018-
2030, cu o estimare centrala în jurul a 20 miliarde EUR.

Un alt demers important este elaborarea Proiectului Planului Național 
Integrat în domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice 2021-2030, publi-
cat de Ministerul Energiei. Acesta a fost elaborat în vederea implementării, 
la nivel național şi adaptat mixului energetic specific tarii noastre, a unui 
plan strategic care sa integreze masurile privind combaterea schimbărilor 
climatice, în urma aderării UE la Acordul de la Paris şi a politicilor energetice 
armonizate cu normele privind guvernanta uniunii energetice. În privința 
țintelor asumate, documentul stipulează un obiectiv de 27,9% din ponderea 
globală a energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie 
până în 2030, însă de curând, în iunie 2019, Comisia Europeana a analizat 
propunerea României şi a recomandat un obiectiv de 34% din energia rege-
nerabila pentru acelaşi interval.

O agendă legislativă în domeniul energiei
La nivel european, piaţă de energie a evoluat pe baza Pachetului de masuri 
legislative cunoscut ca Al Treilea Set Legislativ, „Third Energy Package”, 
care a fost ulterior modificat şi amendat prin Pachetul de Energie Curata, în 
2016. Acest set legislativ cuprinde trei regulamente şi doua directive, care 
formează piața de energie şi gaze naturale. De data recenta, în iunie 2019, a 
intrat în vigoarea Directiva (UE) 2019/944 privind normele comune pentru 
piața internă de energie electrica şi de modificare a Directivei 2012/27/UE, 
dar şi Regulamentul 943/2019 privind piața interna de energie electrica, 
ambele menite sa adreseze provocările şi necesitățile pieței comune, care 
suferă transformări majore. Schimbările climatice şi ținta de decarbonizare 
sunt elementele centrale, pe lângă eforturile de a crea o piață interconectată, 
competitiva,  care aduce acum în prin plan şi consumatorul, care devine un 
jucător activ prin flexibilizarea cadrului de comercializare/furnizare a ener-
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giei. Pe lângă aceasta, energia din surse regenerabile continua sa joace un 
rol cheie, astfel încât acest set legislativ stabileşte norme specifice pentru 
anumite tipuri de instalații de producere a energiei din surse regenerabi-
le, stocarea energiei şi reguli de dispecerizare şi echilibrare a sistemului de 
transport, care sa adreseze diferitele probleme întâlnite până acum în prac-
tica, generate de noul mix energetic şi respectiv de natura fluctuanta a ener-
giei generate din surse regenerabile. 

În acest context, este relevant unde se afla România în ceea ce priveş-
te alinierea la aceste deziderate şi chiar mai mult, la prevederile legislative 
concrete în vigoare pentru piața comuna de energie. Dincolo de potențialul 
confirmat al țării noastre în ceea ce priveşte disponibilitatea amplasamen-
telor favorabile tehnologiilor verzi, mai ales cele eoliene şi solare, apetitul 
şi decizia investitorilor depinde în mare măsura, printre alte considerente 
politico-economice, de un cadru legislativ şi de reglementare stabil, predicti-
bil, competitiv, şi o fiscalitate pe măsură. După câțiva ani în care s-a văzut o 
descreştere semnificativă a investițiilor, ultimul an a adus câteva schimbări 
importante în plan legislativ, de natura să aducă un suflu nou în întreaga 
piață de energie electrică. O parte din aceste modificări legislative încearcă 
să amelioreze sau sa rectifice situații practice legate de funcționarea pieței 
de certificate verzi, de exemplu, iar altele sunt menite a crea pentru viitor 
noi oportunități de investiții, un cadru de reglementare mai flexibil şi mai 
propice finanțării proiectelor de mari dimensiuni.

Mai precis, în data de 23 iulie 2018, a fost promovata Legea 184/2018 
în vederea aprobării Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.24/2017(OUG 
24/2017) cu modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 privind instituirea 
sistemului de promovare a producției de energie regenerabila (Legea 184). 

Ca urmare, una din prevederile notabile a fost introducerea definiției 
de prosumator. Prosumer este clientul final care deține instalații generatoa-
re de energie cu o putere instalată de maximum 27 kW, inclusiv cogenera-
re, şi a cărui activitate specifică nu este producția de energie electrică, care 
consumă şi poate stoca şi vinde energie electrică produsa în propria clădire, 
inclusiv un bloc de apartamente, zona rezidențială şi de birouri, cu condiția 
ca aceste activități să nu constituie obiectul lor principal sau activitatea lor 
profesională.

Un alt aspect important tratat aici a constituit un set de masuri referi-
toare la tratamentul şi comercializarea certificatelor verzi. Astfel, preluarea 
tuturor certificatelor verzi(CV) emise între 1 aprilie 2017 şi 31 Decembrie 
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2031, incluzând CV amânate de la tranzacționare, sunt garantate atâta timp 
cât consumul final nu scade sub valoare medie stabilita pentru perioada 
2017-2022.

Producătorii de electricitate şi autoritățile publice ce dețin capacități de 
producție de energie electrică de până la 3MW care beneficiază sau care au 
beneficiat de schema de sprijin şi dețin CV pot încheia contracte negocia-
te direct doar cu furnizorii pentru vânzarea de electricitate şi/sau CV (prin 
derogare de la Art.23 din Legea Energiei Electrice şi a Gazului Natural)

Începând cu 1 aprilie până pe 31 decembrie 2020, producătorii care au 
capacitatea de producție pentru energie solară acreditați de ANRE până la 
31 Decembrie 2013, vor fi suspendați temporar de la tranzacționare a 2 CV 
pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat. CV-urile pot fi recuperate începând cu 
1 Ianuarie 2021, în tranşe lunare până la 31 Decembrie 2030. 

Cantitatea de energie electrica pentru care este stabilita obligația de 
achiziție a CV include şi energia electrica produsa în România şi vândută de 
furnizori către consumatori/furnizori din afara teritoriului României prin 
tranzacții bilaterale de electricitate, în tarile cu care Guvernul României a 
semnat acorduri bilaterale în aceasta privință.

Pentru a asigura un grad de lichiditate în piață, s-a impus obligația de 
achiziționare de pe piața centralizată anonimă spot de certificate verzi, atât 
anual cât şi trimestrial,  într-un procent minim de 50% din numărul de cer-
tificate verzi aferente îndeplinirii cotei anuale obligatorii de achiziție şi/sau 
a numărului de certificate verzi transferate din contul de producător în cel 
de furnizor(pentru situația când operatorul economic are calitatea atât de 
producător, cât şi de furnizor). 

Ce urmează? O alternativă viabilă la schema de sprijin a certificatelor 
verzi şi nu numai. Ministerul Energiei, împreună cu Autoritatea Națională 
de Reglementare în domeniul Energiei, va elabora o schema nouă menită să 
sprijine producția de energie curată sub forma unui preț fix per tipul de teh-
nologie, care este adăugat la prețul mediu al energiei electrice rezultat din 
urma tranzacțiilor pe piețele centralizate de energie electricitate. Aceasta ar 
putea oferi o alternativa la schema de sprijin a CV.

În ceea ce priveşte o imagine de ansamblu a sistemului energetic, care 
are nevoie de investiții masive în anii care urmează, aşa cum am menționat 
mai sus, conforma Strategiei, şi pentru a adresa aspectele legate de uzura 
extinsa a unor capacități existente, pentru a ajuta la tranziția spre o energie 
curată şi la echilibrarea noului mix generat de o cota din ce în ce mai mare de 
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surse de energie de natura regenerabila, Ministerul Energiei a luat în calcul 
introducerea unei scheme de sprijin, care sa susțină investiții în capacități 
noi de generare de energie electrica cu emisii reduse de carbon. De data re-
centa s-a finalizat dezbaterea publica a unui document care prezintă acest 
nou mecanism de susținere sub forma unui scheme bazata pe licitații de ca-
pacitate remunerate pe tipul Contractelor pentru Diferență (CpD).

Noua schemă propusă este inspirată din sistemul britanic de CpD, orien-
tându-se către ambele sectoare, cel al energiei regenerabile precum şi sectorul 
nuclear, şi în general tehnologii „curate”. Prin acest mecanism, producătorii 
eligibili pot încheia un contract de drept privat (CpD) cu o contraparte şi 
sa agreeze asupra unui preț de exercitare. Producătorii vor vinde electrici-
tatea pe o piața competitiva, dar daca, de exemplu, prețul pieței („preț de 
referință”) coboară sub nivelul prețului de exercitare, atunci contrapartea va 
trebui sa plătească producătorului diferența rezultata dintre prețul realizat 
pe piața şi prețul de exercitare stability în CpD. De asemenea, daca prețul 
pieței excede prețul de exercitare, producătorii vor trebui să ramburseze di-
ferența contrapărții. Promovarea acestei scheme de sprijin şi implementarea 
cadrului legal aferent este mult aşteptată, deoarece deja aceasta prima etapa 
inițiată de Minister a adus dezbateri lungi pentru comunitatea de business 
care doreşte să aibă o perspectiva clara asupra noilor oportunități de inves-
tiții, asupra priorităților statului român în ceea ce priveşte asigurarea pe ter-
men lung a unui mix energetic sustenabil şi în general, a dezvoltării pieței 
în trend cu tehnologiile şi practicile internaționale. În orice caz, investiții 
majore cu un termen de recuperare lung, aşa cum sunt cele din zona de ge-
nerare electricitate, necesita instrumente financiare care să poată sta la baza 
unor finanțări de magnitudinea cerută de profilul acestor proiecte. Acest tip 
de contract pentru diferență s-a dovedit a fi un instrument viabil şi pe pie-
țele din SUA şi în alte state europene, atât în cadrul licitațiilor de capacitate 
organizate de state, dar şi în cadru privat, al contractelor bilaterale încheiate 
între participanții la piață, în termeni similari. 

Lansarea unei platforme de tranzacționare pentru contracte de 
vânzare-cumpărare a electricității pe termen lung
Daca în prezent legea energiei prevede ca toata energia produsa sa fie vându-
tă exclusiv pe platforma de tranzacționare în mod transparent şi competitiv, 
neoferind posibilitatea ca producătorii să încheie contracte bilaterale, liber 
negociate, recent, un proiect de lege privind modificarea şi amendarea Legii 
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Energiei nr. 123/2012 introduce o prevedere care permite investitorilor din 
proiectele de energie sa tranzacționeze energia preconizata a fi produsa de 
noile capacități de producție, înainte ca acestea sa fie autorizate de ANRE şi 
puse în funcțiune. Intenția legiuitorului şi a reglementatorului este salutabi-
lă, pentru ca aceasta schimbare ar înlătura una dintre barierele cele mai mari 
de până acum de intrare în piață a noilor investitori, şi anume va oferi po-
sibilitatea de a încheia contracte pe termen lung pentru producția viitoare, 
prin care sa isi asigure un flux de venituri predictibil şi prin urmare, sa poate 
atrage surse de finanțare externe. 

În ipoteza ca propunerile legislative de mai sus vor fi aprobate, aceste 
contracte pe termen lung vor putea fi încheiate pe o platformă special în-
ființată în acest scop, lucru ce rezulta din declarațiile OPCOM. Astfel, se 
aşteaptă în curând lansarea unei platforme de tranzacționare pentru con-
tracte de vânzare-cumpărare a electricității pe termen lung, într-un cadru 
de preselectare a contrapărților şi a termenilor contractuali mult mai flexi-
bili decât până acum. Mai mult, Bursa de Valori Bucureşti (BVB) şi OPCOM 
au anunțat public la începutul acestui an un proiect de colaborare cu scopul 
înființării unei Contrapărți Centrale, de natura a elimina complet riscul de 
contraparte caracteristic celor doua piețe şi a crea premisele lansării con-
tractelor de tip “futures”, având ca suport activ electricitatea. Se aşteaptă 
ca acest proiect să fie finalizat şi operațional în cursul anului 2020, ceea ce 
ar constitui un progres remarcabil în ceea ce priveşte diversificarea produ-
selor prin care piața de energie se poate finanța, mai ales pe termen lung, 
şi va oferi investitorilor, mai ales a celor financiari, variante sofisticate de 
trading. 

În ceea ce priveşte domeniul fuziunilor şi a achizițiilor, remarcam o creş-
tere a fluxului de tranzacții cu active reprezentând capacități de generare 
energie din surse regenerabilă, dar şi un interes în investițiile de tip „green-
field”, în particular în generare de energie eoliana, cu condiția sa existe posi-
bilitatea încheierii contractelor de vânzare de energie pe termen lung. Fără 
dubiu, contractele financiare de tip derivative cu energie ar fi un plus în piața 
de trading locală şi regională. De asemenea, revenirea la o piață complet libe-
ralizata este unul dintre dezideratele majore ale oricărui investitor, în con-
cordanta cu politicile europene şi practica tarilor UE. Cele mai importante 
tranzacții anunțate în acest an sunt a celor mai mari producători de energie 
regenerabila, Enel şi Cez, şi este de urmărit traiectoria acestor mari jucători 
în urma schimbării preconizate a acționarului majoritar. Nu în ultimul rând, 
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anul 2020 probabil va aduce listarea la Bursa de Valori Bucureşti şi la Bursa 
din Londra a companiei Hidroelectrica. 

În concluzie, cadrul legislativ şi de reglementare în domeniul energiei cu-
rate suferă transformări dramatice şi progresele făcute în ultimul an trebuie 
continuate în mod susținut şi coerent. Astfel, România va putea face față 
provocărilor generate de o tranziție accelerată în acest domeniu, iar aceste 
transformări ar putea sa genereze oportunități multiple – pentru înnoirea 
sistemului național cu noi capacități de generare, pentru implementarea de 
tehnologii moderne de înaltă eficiență şi finalmente pentru dezvoltarea pe 
termen lung a unei piețe care sa ofere consumatorilor o alimentare cu ener-
gie sigură, durabilă şi la prețuri accesibile.



O analiză privind perspectivele  
pieței energiei eoliene în România  
(producție, distribuție – provocări & oportunități)

Aurel Arion

Cum au pornit eolienele în România 
Începând cu 2003, odată cu prima turbină eoliană modernă instalată la Plo-
ieşti, energia eoliană şi-a făcut apariția în sistemul energetic național, ur-
mând o dezvoltare timidă la început, dar care a fost încurajată ulterior prin 
apariția unei scheme de suport impusă de acordurile internaționale la care 
România era parte.

Astfel, în perioada premergătoare legii 220/2008, de susținere a ener-
giei produse din surse regenerabile, au fost întreprinse campanii de mă-
surare a potențialului eolian in aproximativ toata tara, care au determinat 
zonele propice dezvoltării viitoarelor capacități de producție. Desigur, toate 
analizele de la acea vreme se făceau luând in considerare nivelul tehnologic 
existent la acea data. Legea de promovare adoptata atunci, stabilea cote obli-
gatorii predictibile pentru următorii 15 ani, un nivel minim de recuperare a 
investiției, prioritate in dispecerizare, precum şi alte masuri menite sa sti-
muleze investițiile in sector. Toate acestea erau asigurate printr-o schemă 
de alocare şi tranzacționare de certificate verzi.

Conform Planului național de acțiune in domeniul energiei din surse re-
generabile (PNAER) trebuiau sa fie puse in funcțiune din invențiile private, 
până in anul 2015, 3200 MW in energie eoliana.

Investițiile în energie eoliană au fost in jur de 5.5 miliarde de euro in 
perioada 2008-2014, dezvoltându-se unități de producție cu o capacitate to-
tala de 3015 MW. Industria orizontala a fost de asemenea dezvoltata, de la 
firme de inginerie, dispecerate energetice, firme de operare şi mentenanță, 
firme specializate in construcții speciale. Au apărut ingineri specializați in 
domeniul energiei regenerabile, iar in universități au fost definite domenii 
care furnizau pieței de munca specialişti calificați.
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Având in vedere ca este un domeniu specializat, investițiile majore au 
fost făcute de corporații cu experiența in domeniu ca Enel, CEZ, EDPR, Ver-
bund, OMV, Engie, Vestas. Investitorii autohtoni au construit proiecte de 
mici dimensiuni, neavând posibilitatea finanțării unor proiecte de anver-
gură.

Zonele predilecte au fost Dobrogea, sudul Moldovei şi sud-vestul Bana-
tului, urmărindu-se amplasarea proiectelor în arii cu potențial eolian ridicat, 
dar şi cu acces la rețeaua de transport şi distribuție a energiei electrice.

Investițiile se bazau pe o schema de suport care garanta o rata internă 
de recuperare (IRR) de 11%, conform documentației ce a stat la elaborarea 
cotelor anuale de certificate verzi, aprobate de Uniunea Europeana. 

Prin modificări ulterioare ale legii 220/2008, schema de suport a fost 
afectata într-un mod care a stopat orice fel de investiție in noi unități de pro-
ducție. De asemenea, lipsa cadrului legal prin care sa se permită încheierea 
de contracte de vânzare a energiei electrice din faza de proiect ( PPA)  face 
imposibila finanțarea oricăror capacități noi de producție.

Principale masuri adverse au fost legate de: modificarea in sens defa-
vorabil a cotelor obligatorii, reducerea predictibilității cu privire la stabili-
rea acestor cote, desființarea contractelor bilaterale încheiate in afara pieței 
centralizate, obligativitatea respectării unor profile standard de livrare care 
nu sunt pretabile producției de energie regenerabila, durata limitata a con-
tractelor, costurile cu echilibrarea şi imposibilitatea delegării acesteia către 
achizitorul de energie.

Din cauza acestor masuri adverse, multe proiecte operaționale au ajuns 
sa fie executate de băncile finanțatoare, sau au avut pierderi masive, multe 
sfârşind in insolventa sau chiar faliment. Reacția sectorului a fost destul de 
modesta in față acestor masuri, dar exista totuşi un grup de 10 firme care 
au atacat schimbările adverse la International Center for Settlement of In-
vestment Disputes (ICSID), in baza prevederilor Tratatului Cartei Energiei, 
semnat inclusiv de România in 1994, la Lisabona. Procesele sunt încă in de-
rulare. 

Nu se mai acorda certificate verzi proiectelor construite după anul 2016. 

Piața energiei eoliene azi
Tehnologia prezenta a cunoscut un salt in eficienta şi o scădere costurilor in-
vestiționale față de momentul lansării investițiilor in acest domeniu din tara 
noastră. Astfel in urma cu 10 ani costul unui MW instalat in energie eoliana 



Energia. Concepte şi instrumente operaţionale / 337

(aici incluzând costurile de racordare la SEN şi cele legate de dezvoltarea 
proiectului până la faza de construcție) ajungeau la aproximativ 2 milioane 
de Euro. Randamentul pentru un proiect într-o zona optima, cu un micro-
siting adecvat era in jurul a 2200 de ore de funcționare, respectiv 25%. Prin 
creşterea înălțimii turnurilor şi a diametrului palelor, precum şi printr-o efi-
cienta ridicata a ansamblului generator/pale, randamentul actual pentru un 
proiect nou creste până la 3500 de ore, echivalentul a 40%, iar costul aproxi-
mativ al unei investiții noi ajunge la 1 milion de euro/MW instalat.

In acest moment nu mai este in vigoare nicio schema de suport pentru 
proiecte in energie eoliana in România. La nivel european, se încearcă stabi-
lirea de noi cote de energie regenerabila din total consum prin diverse ținte 
care încă se negociază cu tarile membre. De asemenea, mecanismul conve-
nit nu pare sa mai implice ținte obligatorii pentru statele membre, ci mai 
curând un sistem stimulativ unde statele au interes indirect (independenta 
energetica, competitivitate etc.) in a încuraja investițiile in sursele regenera-
bile de energie electrica. 

Principalul motor al unei noi dezvoltări este prețul energiei. Acesta este 
in continua creştere in ultimii ani, pe fondul relansării economiei europene, 
tendința fiind accentuata de creşterea prețului certificatelor de carbon care 
penalizează producția de energie din surse convenționale. Cum majoritatea 
tarilor europene au introdus sistemul ordinii de merit şi cum, încă, sursele 
convenționale închid ordinea de merit in partea ei superioara, înseamnă ca 
prețul marginal al energiei electrice va fi dictat in anii următori de prețul 
certificatelor de dioxid de carbon. In ultimii patru ani acest preț a ajuns de 
la cca 5 EUR/tona CO2 la 29 EUR/tona CO2 astăzi, creştere care s-a transfe-
rat direct in prețul energiei. Estimările specialiştilor sunt ca in jurul anului 
2020 prețul certificatelor de carbon va depăşi 30 EUR/tona CO2, iar in preaj-
ma anului 2030 va atinge cca 70 EUR/tona CO2. Această scumpire are doua 
efecte: odată, sursele convenționale devin din ce in ce mai puțin competitive 
din cauza componentei de CO2; dar la capătul opus, sursele regenerabile de-
vin din ce in ce mai competitive şi interesante pentru investitori. 

Luând in calcul o producție anuala de 3500 MWh, un capex de 1 mil 
euro/MW, un opex anual de 50.000 euro/MW, rezulta, pentru un IRR accep-
tabil pentru România de 10%, un preț minim al energiei de 55 euro/MWh li-
vrat de proiect (indiferent de profilul de producție şi de momentul acesteia).

În lipsa existentei contractelor pe termen lung, producătorii sunt ne-
voiți sa vândă produse standard pe termen scurt (de maxim un an) sau sa 
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vândă energia produsa in Piața Zilei Următoare (PZU). Simultaneitatea pro-
ducției de energie din surse regenerabile, prin gruparea in aceleaşi zone ale 
proiectelor eoliene,  afectează prețul de vânzare din Piața Zilei Următoare 
pentru intervalele când se intensifica vântul, ajungând  in anumite cazuri la 
prețuri derizorii.

Mai mult, zonele ca Dobrogea nu pot absorbi din punct de vedere tehnic 
noi capacități de producție in condiții optime, apărând de cele mai multe 
ori congestii ale rețelei de transport la o producție mare, situație care scade 
numărul orelor de funcționare ale proiectelor aflate in zona.

Prognoza de producție este înregistrată zilnic până la ora 12 pentru ziua 
următoare. Diferențele dintre cantitățile orare notificate şi cele realizate re-
prezintă dezechilibre care sunt penalizate prin prețuri mai mici pentru exce-
dentul realizat şi prețuri mai mari pentru deficit. Acestea sunt transformate 
intr-un cost cu echilibrarea ce ajunge in medie la 14 euro/MWh.

Astfel prețul pentru fiecare MWh produs, pentru ca proiectul sa poate fi 
finanțat, trebuie sa ajungă la o valoare de minim 69 Euro.

Bancabilitatea unui proiect consta in posibilitatea dovedirii unor veni-
turi certe pe perioada de rambursare a creditelor contractate. După cum am 
arătat mai sus, predictibilitatea reprezintă factorul esențial pentru atragerea 
de investiții sau pentru finanțarea lor. Pentru proiectele din energie, dovada 
minimala acceptata de finanțatori este prezentarea unui contract de vânza-
re a energiei electrice produse (Power Purchase Agreement) cu un partener 
cunoscut.

Din păcate, cadrul legislativ din România nu permite încheierea de astfel 
de contracte, accesul la piața centralizata fiind permisa doar după licenție-
rea unității de producție, când investiția este deja realizata. Mai mult, con-
tractele standard disponibile pe piața centralizata nu țin seama de faptul ca 
producția din sursele regenerabile fluctuează in funcție de factorii de mediu, 
fiind limitate la profile liniare de producție. 

Pentru a construi un profil de tip banda dintr-o producție de energie eo-
liana, operatorul proiectului ar trebui sa cumpere energie din PZU când nu 
produce suficienta din cauza lipsei vântului sau sa vândă surplusul in PZU 
față de profilul de banda, atunci când vântul este puternic. Aceasta varianta 
are un cost suplimentar de aproximativ 22 euro/MWh produs, iar daca aces-
ta se translatează in prețul cerut pentru energia vânduta, ajunge ca prețul 
minim de vânzare sa fie de 91 euro/MWh. 
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Daca prețul de 69 de euro/MWh este apropiat de prețul din prezent al 
energiei electrice (61 euro/ MWh) ceea ce ar duce la o relansare a investi-
țiilor in energie eoliana in următorii ani, cel de 91 de euro/MWh ar muta 
începerea unor eventuale proiecte in viitorul îndepărtat.

De aceea este necesara o modificare a legii pentru a permite încheierea 
de PPA. Acest lucru ar genera o emulație atât in domeniul dezvoltărilor de 
proiecte de energie regenerabila cât şi a celor convenționale. 

Totodată, prin climatul incert realizat de schimbările legislative aduse 
in trecut, apetitul investitorilor autohtoni sau străini, pentru domeniul re-
generabilelor din România, este încă foarte rezervat, cu premium mare de 
risc ataşat, sau cu costuri de finanțare mari (daca se poate obține totuşi o 
finanțare).

Viitorul aparține de proiecte mici, de ordinul zecilor de megawați
Deşi nu este încă definitiv stabilita, se pare ca ținta pentru România, la ni-
velul anului 2030, va fi de 34% in ceea ce priveşte producția din surse re-
generabile in totalul consumului anual. Deci va fi necesar ca in România sa 
se construiască in continuare centrale de producere din surse regenerabile. 
Daca am estima o creştere a consumului/producției de cca 2% pe an, până in 
2030 s-ar ajunge la cca 65TWh consum anual, din care cca 22TWh ar trebui 
sa fie produşi din surse regenerabile şi, probabil, cu preponderenta din surse 
eoliene. Dar asta înseamnă cel puțin dublarea capacitaților existente şi, mai 
mult, înlocuirea lor cu noi tehnologii, mai performante. 

Proiectele de anvergura, de ordinul sutelor de megawați vor trebui dez-
voltate in zone care sa permită integrarea in Sistemul Energetic Național 
(SEN). Astfel, zona Dobrogei nu mai poate fi utilizata pentru noi proiecte 
până la efectuarea de lucrări de modernizare sau de creştere a capacității de 
transport prin cai noi de evacuare spre zonele cu consumatori. Aceste lucrări 
sunt necesare şi sunt programate, din păcate nu se cunoaşte daca se vor re-
aliza sau vor rămâne la stadiul de intenție pentru perioade nedeterminate 
de timp 

Din cauza lipsei unui cadru stimulativ, dar şi a înăspririi cerințelor lega-
te de protecția mediului, este tot mai improbabil sa vedem in România, in 
anii ce vor urma, dezvoltări masive eoliene pe uscat, in proiecte mari, cum 
a fost de exemplu cel al CEZ, de 600MW instalați. Dar este posibil sa vedem 
apariția de proiecte mai mici, de ordinul zecilor de megawați, distribuite in 
foarte multe zone din tara, care nu erau considerate in 2008-2010 „zone 
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de vânt”. Probabil ca, daca s-ar dori, la nivel guvernamental, sa se relanseze 
investițiile din sectorul regenerabilelor, ar fi recomandabila o schema de sti-
mulare a proiectelor de medii dimensiuni. 

Sursa: www.globalwindatlas.info/

Prin promovare de generare distribuita s-ar dilua întrucâtva şi problema 
întăririi rețelelor, sarcinile respective fiind preluate doar pe distante scurte, 
energia fiind disipata şi apoi consumata aproape de locurile unde este pro-
dusa. Totodată, generarea energiei aproape de locul de consum, ar reduce şi 
pierderile tehnologice de transport, realizându-se o optimizare tehnico-eco-
nomica a modelului producție-consum. 

Posibila dispunere a proiectelor in mai multe zone din tara ar putea duce 
la doua fenomene importante pentru industria energetica: pe de-o parte la 
o uniformizare a producției eoliene la nivel național, considerând momente 
diferite de producție in zone geografice diferite şi, pe de alta parte, o mai 
mica presiune de scădere a prețului in momentele de vânt puternic din Do-
brogea, adică mai putina volatilitate a prețului energiei „după cum bate vân-
tul”.

Capacitatea de transport a rețelelor din România era semnificativa îna-
inte de revoluție, atunci se transportau cca 70TWh/an la o putere neta in-
stalata de cca 12000MW. Acum, deşi anumite regiuni sunt sufocate de noile 
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capacități de producție, exista o rezerva mare in restul tarii, teoretic, încă, 
in absorbirea unor noi capacități de producție. Practic, însă, datorita con-
centrărilor de producție şi datorita zonelor destul de limitate cu potențial 
eolian, potențialul de dezvoltare mai departe al noilor centrale eoliene este 
relativ redus, pe uscat. Cu o distribuție optimala, se apreciază ca se mai pot 
construi proiecte eoliene totalizând un maxim de 3500-4000 de MW insta-
lați.

Pe fondul retragerii din exploatare a multor unități de producere din 
surse convenționale, aceasta capacitate noua, cât şi cea existenta, nu sunt 
suficiente pentru a acoperi necesarul viitor de consum pentru România. Din 
acest motiv este necesara o diversificare  investițiilor in surse de producere 
de energie electrica, cum ar fi fotovoltaic, gaz sau microhidro, dar dominan-
ta rămânând in continuare resursa eoliana.

O alternativa interesanta: pe mare, off-shore, potențialul este uriaş, dar 
aici se manifesta restricțiile de rețea existente deja in zona litoralului româ-
nesc. Data fiind geografia tarii şi topologia rețelelor, nu exista alta cale po-
sibila de evacuare a eventualei producții de energie electrica off-shore decât 
prin rețelele existente in zona Dobrogea.  Pentru a se valorifica potențialul 
off-shore al României ar fi necesar un plan susținut de întărire şi extindere a 
rețelei de transport de energie electrica din zona. 

Indiferent unde se va manifesta preponderent dezvoltarea de noi surse 
de energie regenerabila in România, odată cu creşterea capacităților instala-
te in astfel de proiecte, va creste şi cererea pentru energie de echilibrare şi de 
servicii de sistem. Întrucât nu exista tehnologii pasive viabile (acumulatori), 
atunci aceste servicii vor fi acoperite in continuare de centrale convenționa-
le. Odată cu creşterea cererii de servicii de sistem, va apărea şi necesitatea 
retehnologizărilor sau chiar a construirii de noi centrale care sa fie capabile 
sa livreze astfel de servicii de sistem. Desigur, aici au o contribuție impor-
tanta şi operatorii de rețea, deoarece printr-un management optimizat al 
rețelelor (smart grid) s-ar putea reduce semnificativ efectul dezechilibrelor 
posibile induse de sursele necontrolabile racordate in aceste rețele. 

Ca o concluzie
Daca România vrea sa îşi păstreze poziția regionala de tara exportatoare 
de energie electrica, rămânând cu un sector energetic competitiv şi asigu-
rând competitivitate şi pentru ramurile economice importante, atunci unele 
masuri de clarificare a cadrului legislativ ar fi necesare. De asemenea, in-
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stabilitatea legislativa din ultimii ani a redus încrederea finanțatorilor şi 
investitorilor in piața de energie din România, lucru foarte grav şi cu con-
secințe pe termen lung. Ar trebui ca, odată stabilite prevederile legislative 
aliniate cu cele europene, să nu mai existe impulsul politic de a modifica 
mereu acte normative din domeniu. Stabilitatea face bine unui sector econo-
mic şi, mai ales sectorului energetic, unde investițiile se recuperează in peri-
oade mari de timp. Nu este nevoie de stimulente deosebite, se pot imagina 
mecanisme naturale de atragere de investiții, ci mai curând ar trebui găsite 
mijloace de garantare a promisiunilor guvernamentale şi de asigurare a sta-
bilității legislative a sectorului. Daca nu găsim soluțiile noastre energetice, 
atunci vom deveni net importatori de energie electrica de la centralele mai 
competitive instalate in alte tari europene şi vom plăti energia produsa de ei, 
pentru a le amortiza investițiile. In acel moment, însă, România nu va mai 
putea asigura o energie competitiva pentru propria ei economie. 



Tehnologia eoliană offshore plutitoare – şansa Europei  
de a-şi consolida dominația în industria eoliană pe mare1

Michel Cruciani

Mai multe țări din lume au inițiat o tranziție energetică foarte devreme, ofe-
rind un loc major surselor regenerabile de energie. Având în vedere limitele 
naturale ale bioenergiei sau energiei geotermale, energia electrică regenera-
bilă a apărut ca o cale privilegiată ; datorită progresului tehnic şi costurilor 
mai mici, două noi metode de producție, eoliană şi fotovoltaică, au dobândit 
rapid cote semnificative în soldurile electrice.

Continuarea acestei orientări, sau chiar căutarea unui mix de energie 
electrică exclusiv regenerabilă, a împins statele europene cu zone maritime 
să-şi exploateze potențialul. Într-un studiu precedent2, am evidențiat rolul 
de pionierat al Europei în industria eoliană offshore. La sfârşitul anului 2018 
țările UE şi Norvegia au reprezentat 79 % din capacitatea globală eoliană in-
stalată pe mare cu o capacitate conectată de 18,3 GW. Singura lor rivală este 
China cu 20 % din capacitatea mondială (4,6 GW). Statele Unite, Coreea de 
Sud şi Japonia împreună ating doar 1 % din flota totală (0,27 GW)3.

Studiul a subliniat că această performanță s-a bazat pe o particularitate 
locală – existența unei zone puțin profunde şi cu vânt în jumătatea meridi-
onală a Marii Nordului, cu ramificații în Marea Irlandei şi în Marea Baltică. 
Drept urmare, operatorii au reuşit să transpună pe mare o tehnologie ons-
hore bine controlată, eolienele pe fundații, care pot fi implantate pe fundul 
mării pâna la adâncimea apei de aproximativ 60 m. O asemenea configurație 
există în câteva regiuni ale lumii (dintre care Marea Chinei de Sud şi coasta 

1  Studiu publicat de Ifri sub titlul : «L’éolien offshore flottant dans sa dimension indus-
trielle et technologique», Michel Cruciani, Études de l’Ifri, Ifri, juillet 2019.

2  M. Cruciani, „L’essor de l’éolien offshore en mer du Nord : un enjeu stratégique pour 
l’Europe”, Études de l’Ifri, Ifri, iulie 2018, disponibil pe : www.ifri.org.

3  Global Wind Energy Council, Global Wind Report 2018, aprilie 2019, p. 26 şi 29.
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de est a Statelor Unite), dar până la urmă aceste regiuni sunt puțin nume-
roase. Majoritatea zonelor de coastă încărcate de vânt sunt scufundate în 
ape prea adânci pentru ca eolienele sa fie instalate pe fundații. Pe de alta 
parte, ele ar putea fi echipate cu eoliene offshore plutitoare, o tehnologie 
emergentă. Oportunitățile pentru această tehnologie par imense, cu un po-
tențial tehnic foarte ridicat pentru Europa şi în special pentru coasta de vest 
a SUA şi o piața accesibilă de 100 GW până în 20504.

Această notă priveşte acest nou sector. Primul capitol analizează succint 
caracteristicile tehnice şi dificultățile deosebite cu care se confrunta. Al doi-
lea capitol descrie principalele proiecte în desfăşurare sau în proces de lan-
sare şi discută opțiunile disponibile pentru actori, industriaşi sau autorități 
publice. Descrierea arată avansul remarcabil al Europei în tehnologia eoliană 
plutitoare offshore, cu şase proiecte de precomercializare (unul în Japonia şi 
unul în Statele Unite5). Aceste proiecte constituie o etapă cheie pentru initi-
erea fazei de reducere a costurilor care va conduce la o ofertă competitivă pe 
scară largă. În sfârşit, un capitol final dedicat politicilor publice şi strategii-
lor industriale care ar consolida acest avans şi ar plasa actorii europeni din 
acest sector într-o pozitie avantajoasă pe o piață globală cu perspective mari.

Caracteristici tehnice şi dificultăți de depăşit

Obiectivul stabilității
Scopul principal al oricărui proiectant de echipamente plutitoare offshore 
este să ofere cea mai mare stabilitate produsului său. Atunci când o plat-
formă plutitoare suferă oscilații pe măsură ce valurile devin mai puternice, 
ea exercită o tracțiune urmată de eliberare pe dispozitivele de ancoraj şi pe 
componentele care o conectează la continent (conducte sau cabluri electri-
ce). O astfel de alternanță provoacă o „oboseală” a materialelor, care se de-
gradează mult mai repede decât rezistând la un efort constant (tracțiune 
sau compresie permanentă). Oboseala creşte în cazul eolienelor plutitoare 
din cauza vibrațiilor legate de rotația palelor. Aceste vibrații apar imediat ce 
axa de rotație iese dintr-o aliniere riguroasă cu direcția vântului ; ele sunt 
observate pe toate eolienele, inclusiv pe sol în timpul vânturilor turbulente. 

4  R. Proskovics, „Floating Offshore Wind: A Situational Analysis”, ORE Catapult, oc-
tombrie 2018, p. 17, disponibil pe: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com.

5  Carbon Trust, Floating Wind Joint Industry Project – Phase I Summary Report, 
2018, p. 16. 
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In cazul unei eoliene plutitoare, la fluctuațiile vântului se adaugă mişcarile 
posibile ale plutitorului, ceea ce poate provoca o pivotare în jurul axei verti-
cale (girație), o balansare înainte şi înapoi (ruliu) sau de la babord la tribord 
(tangaj).

Fig. 1 : Cele trei axe de mişcare
Sursa : R. Proskovics, „Floating Offshore Wind: A Situational Analysis”, op. cit., p. 6. 

În plus, rotația unei turbine apare regulată, însa ea nu este perfectă : 
în momentul în care o pală trece în dreapta turnului, presiunea vântului 
este modificată, transformând punctual echilibrul forțelor. Repetarea aces-
tei modificări aduce de asemenea o vibrație în suport. Oscilațiile instalației 
pot creşte în amplitudine dacă mişcarea cauzată de umflarea valurilor este 
combinată cu cea creată de rotație pentru a genera un fenomen de rezonan-
ță mecanică6. Riscul de rezonanță există pentru turbinele eoliene offshore 
pe fundație supuse impactului regulat al valurilor, dar înrădăcinarea în sol 
asigură o difuzie a energiei şi limitează amplitudinea oscilațiilor. În plus, in-
stalațiile plutitoare sunt deseori implantate în zone cu valuri şi vânturi mai 
puternice decât turbinele eoliene pe fundație. 

6 Ne putem imagina intuitiv acest fenomen amintindu-ne că, dacă împingem un balan-
soar în momentul când scaunul este cel mai sus, amplitudinea balansării creşte treptat fără 
a avea nevoie de o presiune mai puternică.
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Ancorajul 
Principala calitate necesară unui plutitor se referă la stabilitatea pe care o 
conferă instalației pentru a reduce oscilațiile şi, în acest sens, a reduce obo-
seala materialelor. Doi factori importanți contribuie la ameliorarea stabi-
litații : coborârea centrului de gravitate şi ancorajul întregii instalații. Prin 
urmare, un plutitor este proiectat de la început cu sistemul lui de ancoraj.

Fig. 2 : Patru exemple de plutitoare cu ancoraj
Sursa : Figura liber inspirata de imaginea din publicatia DNV-GL, „Floating wind turbine 

structures DNVGL-ST-0119”, iulie 2018, p. 17.

Cel mai simplu ancoraj constă din mai multe lanțuri care se termină fie 
cu o ancoră marină, fie cu un bloc solid foarte greu, a carui greutate înceti-
neste miscarile plutitorului prin imobilizare pe fundul marii, cea mai sigură 
tehnologie pentru a evita alunecarile. Etanşarea se face deseori cu ajutorul 
unei ancore de aspiratie, un fel de cilindru gol care se scufundă vertical pe 
fundul marii. Fiecare lanț este cel mai adesea conectat la plutitor printr-un 
cablu de metal sau din fibre sintetice. Cablurile pot fi ancorate direct la sol, 
dar în acest caz numărul de cabluri şi garnituri este mai mare. Unele pluti-
toare sunt proiectate pentru cabluri de tensiune verticală ; această tehnică 
procură o stabilitate excelentă, dar presupune un punct de arimaj robust pe 
fundul marii, o construcție mai complexă şi mai costisitoare decât alte dis-
pozitive şi face dificilă deconectarea ulterioară în scopuri de întreţinere grea. 

Oricare ar fi soluția, se aleg materiale cu o rezistență ridicată la oboseală 
şi coroziune, aceasta din urmă provenind atât din mediul salin, cât şi din 
colonizarea rapidă a componentelor imersate de flora şi fauna oceanică.
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Evacuarea curentului produs
În cazul turbinelor eoliene pe fundație, curentul electric este evacuat cu aju-
torul unui cablu care leagă fiecare turbină eoliană la o substație, cu o tensiune 
de 33 sau 66 kilovolti (kV), în funcție de puterea turbinelor. De la substație, 
un cablu de tensiune mai înaltă (de obicei 150 kV) pleacă spre continent. 
Toate aceste cabluri sunt statice şi adaptate unui curent alternativ.

În cazul unei turbine eoliene plutitoare, oscilațiile instalației reverbe-
rează în cabluri, care suferă o mişcare permanentă : acum vorbim despre 
„cabluri dinamice”. Experiența instalațiilor offshore plutitoare în industria 
petrolului învață ca tensiunile cele mai mari apar la capul cablului, adică la 
punctul de conectare cu partea fixată pe plutitor. Pentru a reduce aceste con-
strângeri şi, prin urmare, oboseala acestei părți a cablului, este necesar să se 
dea o formă de „s” secțiunii situate chiar înainte de conectare, datorită unui 
dispozitiv de îndoire cu plutitoare şi tensionator, o tehnologie bine stapâni-
tă de companiile petroliere offshore. 

Fig. 3 : Principiul de racordare electrică
Sursa : Figura liber inspirată de imaginea din prezentarea lui E. Laure, „O&M and design 

challenges of floating wind farm power cables”, RTE, congrul FOWT-2019, 25 aprilie 2019.

În stadiul actual al tehnicii, este posibilă realizarea cablurilor dinamice 
până la o tensiune de 66 kV ; prin urmare este posibil transferul curentului 
dintr-o turbină eoliană plutitoare. Pe de altă parte, cablurile de tensiune mai 
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înaltă utilizează izolanți şi acoperiri exterioare cu o compoziție diferită, care 
nu tolerează bine oboseală. Prin urmare, proiectarea unei substații pluti-
toare presupune depăşirea unor dificultăți grave dacă este prevazută cu un 
cablu dinamic de 150 kV în curent alternativ, de exemplu, până la țărm. Per-
spectiva rămâne încurajatoare pe termen mediu, deoarece un cablu dinamic 
de 115 kV este testat cu succes începând cu anul 2010 de către grupul ABB 
pentru a furniza curent alternativ la platforma plutitoare Gjoa, operată de 
Equinor (fosta Statoil), pentru extracția de petrol şi gaze în partea septen-
trională a Marii Nordului. Grupul ABB a depăşit o nouă etapă în 2013 cu 
dezvoltarea unui cablu dinamic de 123 kV care deserveşte platforma plu-
titoare Goliat, operată în comun de ENI şi Equinor în Marea Barents, pen-
tru extragerea gazelor şi petrolului7. În sfârşit, companiile franceze Ideol şi 
Atlantique Offshore Energy (o filială a grupului Chantiers de l’Atlantique) au 
prezentat pe 4 iunie 2019 un proiect complet de substație plutitoare, conce-
pută în cooperare cu ABB, care marchează un nou pas înainte8. 

Notăm ca ar fi posibila şi transformarea curentului alternativ în curent 
continuu, a carui tehnologie se acordă mai bine cu cablurile dinamice. Într-o 
viziune de lungă durată, s-ar putea imagina că substația transformă energia 
electrică în hidrogen, a carui evacuare ar fi efectuată cu nava, permițând in-
stalarea turbinelor eoliene plutitoare departe de țărm.

Partea cablurilor care se sprijină pe fundul mării este întotdeauna pro-
tejată, fie printr-o îngroşare de sedimente, fie printr-un anrocament, fie 
printr-o acoperire din piese de beton sau fontă. Unele proiecte prevăd posi-
bilitatea deconectării secțiunii de la sol de la cea care coboară de la turbina 
eoliana sau de la substație. Această manevră de joncțiune joacă astfel rolul 
prizei de curent a unui aparat de uz casnic, care se deconecteză dacă este 
necesar. Posibilitatea conectării sau deconectării instalațiilor induce un cost 
suplimentar, dar oferă mai multe avantaje : ea face posibilă programarea 
aşezării cablurilor pe fundul mării înainte de sosirea maşinilor, deconecta-
rea acestor pentru a le readuce la țărm în scopuri de întretinere şi, în sfârşit, 
evitarea ruperii cablurilor în cazul în care o turbină eoliana şi-ar fi spart an-
corajul şi ar deriva.

7 ABB, „World’s longest, most powerful dynamic AC cable: Goliat floating oil and gas 
platform, Barents Sea”, Press Release, 2013, disponibil pe : https://library.e.abb.com.

8 Ideol, „Ideol şi Atlantique Offshore Energy înceo comercializarea primei substatii 
electrice offshore plutitoare din lume”, Comunicat de presă, 4 iunie 2019, disponibil pe : 
www.ideol-offshore.com.
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Primii pași
Atraşi de perspectiva unei piețe considerabile şi împinşi de guverne ne-
răbdătoare sa promoveze o nouă sursă de energie curată, mai mulți actori 
industriali studiază de peste un deceniu sectorul energiei eoliene offshore 
plutitoare într-un proces cu mai multe etape. La sfârşitul unei faze prelimi-
nare pe computer, când studiile se dovedesc a fi atrăgătoare, se trece la rea-
lizarea unui prototip la scară redusă, apoi la construcția unui demonstrator 
de scară industrială şi după aceasta la punerea în funcțiune a unei instala-
ții precomerciale. Succesul fiecarei etape determină trecerea la următoarea. 
Există proiecte în lume la fiecare din cele patru etape rezumate mai sus ; 
niciunul nu a atins stadiul final al concurenței în condițiile de piață. 

Etapa demonstratorului a urmat cronologia de mai jos9 :
•  2009 : Prima instalație la scară industrială a fost lansată în mare la 

Karmoy (Norvegia) de grupul Statoil (acum Equinor). Numită Hywind 
Demo, ea a inclus un plutitor vertical şi o turbină de 2,3 MW furnizată de 
Siemens, care nu a fost special concepută în acest scop. 

•  2011 : Grupul portugez EPD Renovàveis (EDPR), asociat cu operato-
rul spaniol de petrol şi gaze Repsol, a pus în serviciu la Aguçadoura, pe coas-
ta portugheză, modelul WindFloat, echipat cu un plutitor semi-submersibil 
proiectat de grupul american Principle Power Inc. şi o turbină Vestas de 2 
MW, de asemenea din gama obisnuită. 

•  2016-2018 : Japonia a preluat, cu patru demonstratori de modele di-
ferite, instalat unul la Goto-Kabashima (2 MW), doi la Fukushima (5 MW), 
toți patru echipați cu turbine Hitachi, şi unul la Kitakyushu (2 MW), pe o 
barjă semi-submersibilă proiectată de Ideol cu o turbină de două pale. 

•  2018 : Franța a conectat la rețea în 2018 două proiecte : eoliana Float-
gen, în largul mării, la Croisic, echipată cu o turbina de 2 MW livrată de Sie-
mens-Gamesa şi montată pe o barjă semi-submersibila cu o cocă de beton 
concepută de Ideol şi construită de grupul Bouygues, şi modelul inovativ 
Eolink (vezi textul din cadrul 1).

Trebuie menționat că cei trei pionieri europeni au format consorții în 
care cel puțin un actor are experiență în explorarea şi producerea hidrocar-

9 Statoil, „Hywind - Floating Offshore Wind 2017”, 20 ianuarie 2017 ; Energias de 
Portugal, „The WindFloat Project”, Conference Atlantic Forum, 30 octombrie 2012; Ja-
pan Wind Power Association, „Offshore Wind Power Development in Japan”, 28 februarie 
2018 ; Floatgen, Communicate de presă înregistrate pe 9 mai 2019 pe site-ul Internet al 
proiectului Floatgen, disponibile pe : https://floatgen.eu.
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burilor pe mare (Equinor, Repsol şi Ideol). Într-adevăr, mari structuri in-
dustriale plutitoare există de mult timp în extragerea petrolului şi gazelor 
offshore. Ele sunt deseori folosite ca suport pentru instalațiile de încărcare 
sau descărcare în larg, în apropierea platformelor de foraj sau porturilor. În 
funcție de necesități au fost dezvoltate diferite tipuri de plutitoare, combi-
nate cu diferite tipuri de ancoraje pentru a evita ca instalația să se abata cu 
curenții. Aceste modele s-au dovedit a rezista la atacurile permanente ale 
valurilor, inclusiv uneori valurile de furtună, valurile taifunurilor sau chiar 
„valurile gigantice” de o înalțime enormă. 

Utilizarea lor a atras alți furnizori din industriile petrolului şi gazelor, 
care la rândul lor au proiectat modele care în curând vor fi în faza demon-
strativă. Două exemple sunt prezentate aici, provenind de la industriaşi con-
vinşi că piața eolienelor plutitoare se va dezvolta rapid şi că componentele ar 
trebui standardizate pentru producția în masă puțin costisitoare. În ambele 
cazuri acestea sunt plutitoare modulare relativ usor de asamblat :

•  Grupul Shell împreună cu operatorul german Innogy trebuie să tes-
teze în 2020 modelul Tetraspar, proiectat de operatorul german Stiesdal, în 
largul Norvegiei, cu o turbina Siemens-Gamesa de 3,6 MW. 

•  Grupul italian SAIPEM intenționează punerea în serviciu a modelului 
sau Hexafloat în 2022 pe coasta occidentala a Irlandei. Constructorul indică 
faptul că plutitorul sau va fi livrat în kit şi că va putea fi racordat la orice tur-
bină convențională pâna la 15 MW. 

Toți actorii menționați mai sus au transferat o competență existentă 
de mai mult timp într-un nou sector de activitate. Astfel ei reduc riscurile, 
dar această alegere are un regres : ea duce la ignorarea celor mai inovatoare 
proiecte, conduse de noii veniți (vezi textul din cadrul 1). Dificultatea de a 
străbate pentru aceştea rezultă din faptul că lucrările de cercetare sunt des-
faşurate în structuri mici, laboratoare sau universități fără legături suficien-
te cu marile companii, întâmpinând astfel obstacole pentru a aduna capital.

Cadrul 1: Proiectele inovatoare
Peste treizeci de modele de turbine eoliene plutitoare au 

fost studiate şi multe din ele au trecut stadiul de prototip. Pu-
tem menționa două realizări la etapa de demonstrator: proiec-
tul Eolink, în curs de testare în largul lui Saint-Anne-du-Portzic 
(Franța) din 2018 şi proiectul X1Wind, a cărui testare va începe 
în 2020 pe insulele Canare (Spania). Acestea sunt două mode-
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le foarte inovatoare, care operează turbine concepute exclusiv 
pentru baze plutitoare, cu suporturi în grinzi metalice, mult mai 
uşoare decât turnurile obişnuite, adaptate laturilor unei pirami-
de (Eolink) sau unui tetraedru (X1Wind). Menținute într-un sin-
gur punct de ancoraj, ele se orientează în mod spontan cu fața 
la vânt, ceea ce reduce costul dispozitivelor de control şi de co-
mandă şi îmbunătățeşte factorul de încărcare. În plus, modelul 
Eolink oferă o distanța mare între extremitatea palelor şi cele 
patru suporturi (distanța marcată „d” în figura 4); riscul de şoc 
fiind mai mic, pot fi alese materiale mai uşoare pentru aceste 
pale; fiind mai puțin grele, rotația lor generează mai puțina obo-
seală în structură. Eolink şi X1Wind vor trebui să demonstreze 
fiabilitatea conecțiunii electrice, supusă unui grad de libertate 
mai mare decât pe instalațiile cu mai multe puncte de ancoraj.

Fig. 4: Specificitățile modelului Eolink
Sursa: M. Guyot, „How floating wind will enable 40 €/MWh?”, Eolink,  

congresul FOWT-2019, 25 aprilie 2019.

Proiectul SeaTwirl constituie o ruptură şi mai importantă cu 
conceptele în vigoare astăzi, deoarece implementează o turbină 
cu axa verticala, conform principiului studiat în secolul trecut de 
inginerul Georges Darrieus. Prin plasarea rotorului foarte aproa-
re de nivelul marii, acest model are un centru de gravitate situat 
mult mai jos. Prin urmare, un plutitor de proporții mici este su-
ficient pentru a asigura stabilitatea, plutitorul reprezentând o 
fracțiune sporită a costului unei turbine eoliene plutitoare (pâna 
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la 40 % în unele cazuri10). Poziția rotorului în partea de jos facili-
tează de asemenea operațiunile de întreținere. Un ultim avantaj, 
turbinele eoliene Darrieus sunt adaptate la vânturi cu direcția 
variabilă şi par puțin sensibile la efectul de scădere a intensității 
vântului, ceea ce permite aşezarea lor la o distanţă mică una de 
cealaltă şi scade impactul asupra domeniului maritim. Aceasta 
concepție limitează de asemenea impactul ruliului şi tangajului. 
Proiectul SeaTwirl a obținut susținerea financiară a grupului 
norvegian NorSea, specialist în logistica offshore, şi a grupului 
belgian Colruyt, a cărei filiala Parkwind exploatează mari parcuri 
eoliene offshore pe fundație în Marea Nordului. SeaTwirl preve-
de punerea în serviciu în 2020 a unui demonstrator de 1 MW pe 
coastele norvegiene.

Fig. 5: Modelul SeaTwirl
Sursa: SeaTwirl. 

Grupul suedez Hexicon pilotează construcția unui demon-
strator de 10 MW cu un plutitor triunghiular semi-submersibil 
comun în industria petrolieră. Pe două vârfuri ale triunghiului 
va fi amplasată o turbină eoliana de 5 MW; pentru a rămâne me-
reu orientată spre vânt, instalația va pivota în jurul celui de-al 
treilea vârf, de la care vor porni ancorajul şi cablul electric. Lan-
sarea este prevazută la începutul anului 2020 pe situl Dounreay 
Trì, în Scoția.

10  ECN, Cost Modelling of Floating Wind Farms, martie 2016, p. 28, disponibil pe : htt-
ps://publicaties.ecn.nl.
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Fig. 6: Modelul Hexicon 
Sursa: Hexicon, disponibil pe: www.hexicon.eu. 

Realizări şi proiecte
Etapa precomercială
Validarea primilor doi demonstratori, Hywind şi WindFloat, le permite deja 
sa ajungă la stadiul de fermă, reunind mai multe maşini identice. 

Plutitorul vertical Hywind proiectat de Equinor a fost ales pentru două 
proiecte :

•  Hywind Scotland, în largul localitatii Peterhead (Scoția), dezvoltat de 
Equinor (75 %) şi de fondul Masdar (25 %), numără cinci turbine eoliene 
pe plutitor vertical fiecare cu o turbină de 6 MW livrată de Siemens-Game-
sa. Instalat la sfârşitul anului 2017, are o rată de disponibilitate aproape de 
95 %, indicând întreruperi reduse pentru întreținere şi un factor de încăr-
care de 57 %, confirmând alegerea unei localizări puternic vântuite. Equinor 
afirmă că costul investiției pentru MW a scăzut cu 60-70 % comparativ cu 
precursorul sau Hywind Demo11.

•  Tampen : Equinor prevede construcția unui parc de 88 MW, de ase-
menea de modelul Hywind (11 turbine eoliene plutitoare de 8 MW), pe situl 
Tampen, cu scopul de alimentare cu energie electrică a plateformelor pe-
troliere Gullfaks şi Snorre, în zona norvegiană a Mării Nordului. În ciuda 
unui cost la MW cu 30-40 % mai mic dacât proiectul Hywind Scotland, acest 
proiect necesită încă o subvenție pentru a deveni rentabil.

Tehnologia WindFloat a fost adoptată de Principle Power Inc. pentru 
trei proiecte :

11 N. Altermark, „Experience from Hywind Scotland and the way forward”, Hywind 
Scotland, congresul FOWT-2019, 24 aprilie 2019.
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•  Windfloat Atlantic (25 MW), situat în largul localității Viana do Cas-
tello în Portugalia, este compus din trei turbine de 8,4 MW furnizate de 
MHI-Vestas, sub egida consortiului WindPlus deținut la înaltime de 79 % 
de EDPR ; punerea în serviciu este prevazută la sfârşitul anului 2019. Acest 
proiect a primit un ajutor european în cadrul programului NER 300 şi un 
împrumut de la Banca Europeană de investiții (BEI).

•  Kincardine (50 MW), la Sud-Est de Aberdeen (Scoția), va fi com-
pus dintr-o turbină de 2 MW şi cinci turbine de 8 MW, toate comandate la 
MHI-Vestas. Grupul spaniol Cobra Wind International deține majoritatea 
actiulor din consortiul KOWL care conduce proiectul ; finalizarea lucrărilor 
este anunțată pentru 2020. 

Eolienele plutitoare din Golful Lion (EFGL), în zona localității Leucate 
în Marea Mediterană (24 MW), utilizează patru turbine Senvion de 6 MW. 
Condus de Engie, proiectul are asociați EDPR şi Banque des Territoires (o 
filială a grupului Caisse des Dépôts). Grupul Eiffage asigură construcția plu-
titoarelor. 

Alte trei modele de plutitoare apar în proiectele precomerciale lansate 
în Franța :

•  Eolmed (24 MW) la Gruissan, în Marea Mediterană, va exploata ex-
periența acumulată de Ideol cu plutitoarele sale pe barje semi-submersibile ; 
construite de Bouygues Travaux Publics, acestea vor primi turbine eoliene 
Senvion de 6 MW.

•  Provence Grand Large (24 MW), în zona Faraman în Marea Medite-
rană, va fi echipat de plutitoare cu cabluri de tensiune proiectate de SBM şi 
IFPEN, actori cu o mare experiență în sectorul petrolier, şi va fi compus din 
trei turbine Siemens-Gamesa de 8 MW. Proiectul este pilotat de EDF Renou-
velables.

•  Eolienele plutitoare din Groix (24 MW), în Bretania, condus de ope-
ratorul francez Eolfi în asociere cu grupul chinez CGN, este compus din 4 
turbine eoliene pe plutitoare proiectate de Naval Group (un actor major al 
construcției navale, fostul grup DNCS) fabricate în colaborare cu Vinci. Tur-
binele de 6 MW trebuiau livrate de General Electric, care până la urmă a 
renunțat ; Eolfi se va dirija spre un alt constructor.

Opțiunile reținute
Toți dezvoltatorii europeni de proiecte care au atins etapa precomercială au 
ales modele de plutitoare care se numesc „agnostice”, deoarece pot primi 
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turbine existente în cataloagele constructorilor. Cu această alegere purtă-
torii de proiect beneficiază de echipamente de mare putere deja testate, de 
ani de experienta acumulată pe turbinele offshore pe fundație şi de prețuri 
corespunzătoare unei fabricări de masă. Această opțiune conservatoare a 
fost în beneficiul celor trei furnizori care au capturat totalitatea comenzi-
lor (Siemens-Gamesa, Senvion şi MHI-Vestas) ; profitând de această nouă 
experiență, ei ar putea astfel distanța producătorii inovatori de turbine, în 
ciuda calităților intrinseci ale acestora (vezi textul încadrat la sfârşitul ca-
pitolului 1).

Alegerea plutitoarelor inspirate de modele utilizate în dobândirea petro-
lului şi gazelor offshore şi turbinelor cu performanțe recunoscute a facilitat 
finanțarea proiectelor. Deținătorii de capital şi băncile consideră eolienele 
plutitoare ca un sector ale cărui riscui rămân dificil de evaluat ; utilizarea 
componentelor validate în alte sectoare le oferă unele garanții. Acelaşi rați-
onament se aplică şi asigurătorilor, care îşi determină tarifele în funcție de 
istoricul sinistrelor. In cazul eolienelor plutitoare ei pot compensa absenț-
ta istoricului specific prin comparație cu industriile învecinate atunci când 
echipamentele prezintă asemănări. Deocamdată preocupările asigurătorilor 
se concentrează pe ancoraj şi pe cablurile electrice ; ei indică faptul că circa 
80 % din pierderile înregistrate în sectorul eolienelor offshore pe fundație 
provin din defectiuni electrice12. 

O altă opțiune preferată de majoritatea dezvoltatorilor este de a efectua 
operațiunile de întreținere grea la țărm, eolienele defectuoase fiind „deco-
nectate” şi remorcate în port. Complexitatea sporită a sistemelor de ancoraj 
şi a conexiunilor electrice solicitate de această alegere este compensată de 
costul mai mic de întreținere, în special din cauza garanțiilor cerute de com-
panii pentru personalul care lucreaza la înalțime pe instalațiile care oscilează 
din cauza valurilor.

Deşi unele opțiuni sunt comune, altele sunt divergente, iar motivațiile 
lor explică de ce mai multe modele au în comun cele opt operațiuni preco-
merciale citate mai sus. Prima considerație se referă la amenajarea portu-
rilor. Modelul Hywind are un plutitor vertical a cărui porțiune scufundată 
are aproximativ 80 de metri, pentru o turbina de 6 MW, pentru a-i conferi 
stabilitatea necesară. Prin urmare, montarea la țărm necesită o adâncime 
echivalentă de-a lungul debarcaderului, care se gaseşte doar într-un număr 

12 . D. Young, Predicting Dynamic Subsea Cable Failure for Floating Offshore Wind, 
ORE Catapult, septembrie 2018, p. 3. 



356 / Caiet documentar 1

mic de porturi. Pentru alte modele, o adâncime de 10 – 15 metri de-a lungul 
debarcaderului este suficientă, ceea ce extinde mult sfera posibilităților. 

A doua considerațtie se referă la natura componentelor. Mai mulți plu-
titori ajunşi la etapa precomercială pot fi construiți din beton în loc de oțel, 
o soluție care oferă trei avantaje : prețul betonului ramâne previzibil pe ter-
men lung (în timp ce prețul oțelului fluctuează pe piața internațională), con-
strucția se face pe şantier, cu o aprovizionare locală şi betonul rezistă bine 
la agresivitatea mediului marin. La alegerea naturii componentelor se adau-
gă cea a originii lor. Acceptabilitatea proiectelor implică uneori un conținut 
local ; în acest caz va fi ales modelul care maximizează intervențiile la fața 
locului. O soluție diametral opusă este fabricarea diferitelor elemente ale 
plutitorului la uzină, indiferent de locația sa în lume, şi livrarea lor în zona 
portului pentru asamblarea finală. Plutitoarele modulare corespund acestui 
obiectiv.

Această scurtă privire de ansamblu asupra opțiunilor deschise purtato-
rilor de proiect sugerează că diversitatea operațiunilor precomerciale nu va 
conduce neapărat la selecționarea unui model unic câstigator, gata pentru a 
se impune pe toate piețele. Pare probabil că mai multe tipuri de instalații îşi 
vor dovedi fiabilitatea tehnică şi interesul economic, ceea ce le face adecvate 
pentru a răspunde fiecare unui tip de apel la licitație precis.

Aspecte economice
Turbinele eoliene plutitoare au avantaje care în cele din urma ar trebui să 
deschidă piețe mari. Amintim că montajul lor se face pe continent ; ancora-
jul lor necesita doar fundații sumare ; instalarea lor se efectuează cu remor-
chere obişnuite, spre deosebire de eolienele pe fundație care necesită barje 
autoelevatoare (jack-up vessels) foarte scumpe ; ele pot fi instalate în zone-
le maritime bine vântuite, oferind un factor de încărcare ridicat ; în sfârşit 
demontarea lor se face de asemenea la țărm, rezultând o reciclare aproape 
completă, după ce toate echipamentele au fost readuse în port. Acest ultim 
punct câştigă în importanță având în vedere provocarea pe care o reprezintă 
recuperarea pământurilor rare şi altor materiale critice conținute de turbine.

În etapa precomercială aceste avantaje nu sunt suficiente pentru a face 
investiția profitabilă, astfel încât majoritatea proiectelor au putut fi realiza-
te numai datorită subvențiilor. Ca indicație, cele patru proiecte în curs de 
derulare în Franța vor primi un ajutor de investiții în valoare totală de 330 
de milioane euro (M€), iar curentul produs va fi cumpărat cu un tarif prefe-
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rențial de 240 €/megawatt pe oră (MWh) timp de 20 de ani13. La rândul sau, 
proiectul Windfloat Atlantic în Portugalia a primit contribuții de 29,9 M€ de 
la programul european NER 300 şi 6 M€ de la guvernul portugez, suplimen-
tate de un împrumut în condiții preferențiale de 60 M€ de la BEI14.

Necesitatea de sprijin se explică prin mai multe motive. În primul rând, 
această tehnologie nu beneficiază încă de producția în masă, cum este cazul 
turbinelor eoliene offshore pe fundație (de exemplu, câmpul Walney Exten-
sion, în Marea Irlandei, are 87 maşini identice). În al doilea rând, dispozitive-
le de monitorizare la fața locului ramân experimentale ; acestea fiind camere 
de luat vederi sau aparate de masura pentru supravegherea parților sensibile 
în scopul reducerii cheltuielilor de întreținere. Prin urmare, la această etapă 
este încă imposibilă punerea în comun a mijloacelor de întreținere, care a 
contribuit semnificativ la reducerea costurilor în sectorul eolienelor pe fun-
dație. În al treilea rând, băncile şi investitorii apreciază puțin noutățile ; ei 
solicită o primă de risc care majorează semnificativ costul proiectelor. Acelaşi 
lucru este valabil şi pentru companiile de asigurări, care îşi dau garanția doar 
în schimbul unor prime mari. În ultimul rând, organizmele de certificare nu 
au criterii de referință şi solicită uneori măsuri costisitoare pentru a spori 
securitatea instalațiilor, măsuri care vor putea fi anulate probabil odata cu 
acumularea experienței15. 

Existența mai multor modele de plutitoare în proiectele precomerciale 
estompează comparațiile cu eolienele offshore pe fundație, deoarece plutito-
rul reprezintă o parte considerabilă din costul unei eoliene plutitoare. Pen-
tru a depăşi această necunoscută raționamentul este în motivarea costului 
mediu. Figura 7 arată clar că efortul principal se va referi la plutitor. În acest 
sens, plutitoarele din beton costă mai puțin decât echivalentele lor în otel, 
care cântăresc între 1 000 şi 1 500 tone în funcție de model16.

13 Ministerul Tranziției Ecologice şi Solidare (MTES), „Apel de proiect pentru imple-
mentarea fermelor pilot de eoliene plutitoare în mare”, 4 septembrie 2018, disponibil pe : 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr. Pentru tariful de cumparare : Enerpresse, 13 avril 2017.

14 Banca Europeana de Investiții, Comunicat de presă, 19 octombrie 2018.
15 Proiectele franceze suferă din cauza unui factor suplimentar de cost, legat de insu-

ficiența datelor ştiințifice despre mediul marin. Prin urmare, fiecare sit solicită un studiu 
aprofundat, înaintat Autorității Mediului (organism ataşat Ministrului Mediului) ; avizul 
său determină autorizarea de construcție şi exploatare a instalației. Deficitul de cunostințe 
conferă acestei autorități o mare latitudine de aprecieri, ceea ce măreşte incertitudinea.  

16 Carbon Trust, Floating Offshore Wind: Market and Technology Review, juin 2015, 
p. 47 şi 80. Conform cursului de schimb din 2015 de 0,72584 lire sterline pentru 1 euro 
(Sursa : Eurostat).
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Fig. 7 : Principalele cheltuieli de investiție (CAPEX)
Sursa : ECN, Cost Modelling of Floating Wind Farms, op. cit.

Grafic adaptat de autor. Centrul de cercetari ECN a devenit TCO în 2018.

În ciuda decalajului cheltuielilor de investiție, simulările indică că costul 
actualizat (Levelized Cost of Energy - LCOE) al electricității produse de o 
turbină eoliană offshore plutitoare ar trebui sa fie inferior celui produs de o 
turbină eoliană echivalentă pe fundație. Într-adevăr, turbinele eoliene plu-
titoare vor genera, în principiu, cheltuieli mai mici de întreținere (OPEX) şi 
vor produce mai mai multă energie electrică pe MW instalat, deoarece fiind 
libere de constrângerea de adâncime, ele pot fi instalate pe situri mai bine 
vântuite şi pe o arie maritimă largită, reducând astfel efectul de scădere a 
intensității vântului care afectează productivitatea. Un studiu de referință 
britanic din 2016 evocă astfel un cost teoretic pentru MWh uşor sub 125 €/
MWh pentru o turbină eoliană plutitoare şi puțin deasupra pentru o turbină 
eoliană pe fundație16. Realitatea pare diferită : contrar simulărilor, turbine-
le eoliene plutitoare nu se bucură de un cost de capital identic celui al eoli-
enelor pe fundație, care a scăzut puternic timp de câțiva ani, un parametru 
crucial în costul final, şi acestea încă nu au acumulat avantajele obținute din 
experiențele variate şi producția de masă care permite astăzi parcurilor pe 
fundație sa anunțe costuri actualizate (LCOE) semnificativ mai mici de 100 
€/MWh.
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O proiecție care ține cont de efectele de învațare şi de efectele de scara, 
aplicate la turbinele eoliene plutitoare, arată o scădere a costurilor actuali-
zate (LCOE) la fel de rapidă ca şi cea observată pentru eolienele pe fundație, 
imediat ce ritmul comenzilor devine comparabil. Dacă admitem că prime-
le vor beneficia în plus de unele ameliorări destinate celorlalte (cum ar fi 
reducerea greutății nacelei sau scăderea costului componentelor electrice), 
curbele costurilor actualizate (LCOE) ar trebui să se intersecteze până la 
sfârşitul acestui deceniu, conform unui studiu american17. Figura 8 ilustrea-
ză această. Costul inițial pare în concordanță cu costurile actualizate (LCOE) 
dezvaluite în Franța, care includ cheltuielile de conectare electrică şi cele ale 
studiilor preliminare. El este la acelaşi nivel cu cel al primelor turbine eoli-
ene pe fundație instalate în Franța în 2012 - mai mare de 210 €/MWh. Am 
vazut ca acest LCOE a scăzut simțitor începând cu anul 2019, atingând un 
tarif de referință de 44 €/MWh pentru parcul din Dunkerque, fără costurile 
de conectare18. 

Fig. 8 : Evoluția LCOE în sectoarele eolienelor plutitoare şi pe fundație
Sursa : National Renewable Energy Laboratory, A Spatial-Economic Cost-Reduction 

Pathway Analysis for U.S. Offshore Wind Energy Development from 2015–2030, op. cit.

17 National Renewable Energy Laboratory, A Spatial-Economic Cost-Reduction 
Pathway Analysis for U.S. Offshore Wind Energy Development from 2015–2030, septem-
brie 2016, p. 93, disponibil pe : www.nrel.gov.

18 Comisia de Regularizare a Energiei, Raport de sinteză despre Dialogul concurențial, 
n°1/2016, p. 9.
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Impactul asupra mediului și acceptabilitatea socială
Impactul unei turbine eoliene offshore asupra păsărilor nu diferă dacă insta-
lația este pe fundație sau plutitoare ; în schimb el variază pentru animalele 
marine. În principiu, în faza de implementare o turbină eoliană plutitoa-
re generează mai puține daune faunei oceanice decât o eoliană pe funda-
ție. Instalarea pilonilor de fundație perturbă profund toate animalele care 
trăiesc în zona lucrărilor. Realizarea ancorajelor unei eoliene plutitoare este 
mai puțin intruziva. Pe de alt parte, mişcarile plutitorului pot fi transmise 
lanțurilor de ancoraj şi cablurilor, provocând zgomote şi mişcări de frecare 
pe fundul mării, în detrimentul locuitorilor naturali. Impactul exact variază 
de la un sit la altul şi necesită un studiu local aprofundat înainte de orice 
concluzie.

Dincolo de faza de implementare, o turbină eoliană plutitoare impune 
restricții de pescuit mai mari decât cele impuse de o turbină eoliană pe fun-
dație din cauza cablurilor şi lanțurilor de ancoraj care pot fi deplasate de 
plasele de pescuit. O zonă de securitate cu un diametru de aproximativ un 
kilometru se aplică, interzicând ancorarea şi activitățile subacvatice ; ramâ-
ne autorizat numai traficul vaselor mici, la o distanță pâna la 200 de metri de 
plutitoare. Acest perimetru protejat poate deveni un spațiu favorabil pentru 
protejarea animalelor, deoarece numeroase specii marine se îndepărteaza de 
coaste în timpul reproducerii. Și în acest caz, studii ale mediului local pentru 
fiecare sit aparte vor fi necesare pentru a aprecia pe deplin potențialele be-
neficii ale unui parc de eoliene plutitoare. Majoritatea operatorilor primelor 
parcuri precomerciale au acceptat să contribuie la aceste studii echipându-şi 
instalațiile cu dispozitive de monitorizare şi respectând protocoalele de ob-
servare recomandate de cercetători. 

Întrucât eolienele plutitoare sunt mai puțin dependente de adâncimea 
şi calitatea fundului marin decât eolienele offshore pe fundație, autoritățile 
publice au o libertate mai mare pentru implantarea acestor parcuri. Drept 
urmare, pot fi selectate situri cu atracție redusa, departe de zonele turistice 
sau de pescuit şi de coridoarele de migrație a păsărilor, astfel încât se fie re-
duse daunele şi riscul de recurs în justiţie împotriva proiectelor. 

Cadrul 2: Eolienele plutitoare în Statele Unite
Statele Unite au început să exploateze energia eoliană teres-

tră foarte devreme. La sfârşitul anului 2018 SUA aveau o capaci-
tate instalată de 97 GW, sau 17 % din parcul mondial, adică locul 
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doi din țările cele mai mari, după China, cu 207 GW (45 % din 
parcul mondial)19. Spre deosebire de China, Statele Unite nu şi-
au manifestat interesul pentru eolienele offshore până în 2016. 
În acest an două ministere federale, al Energiei (DOE) şi al Afa-
cerilor Interne (DOI), au prezentat un raport comun referitor 
la potențialul eolian maritim al țării şi au dezvăluit o strategie 
pentru valorizarea sa.20 Acest raport subliniază avantajele eoli-
enelor plutitoare.

Trei zone maritime prezintă regimuri favorabile a vântului 
pentru această energie:

– nordul litoralului atlantic, în regiunea New England, 
– Oceanul Pacific, în față Californiei, 
– coastele care înconjoară statul Hawaii. 
Aceste zone sunt situate în fața unor state sensibile la pro-

vocările climatice şi determinate să-şi dezvolte resursele rege-
nerabile; California şi Hawai au adoptat un obiectiv de 100 % de 
energii regenerabile începând cu anul 2045.

La sfârşitul anului 2018, organismul federal împuternicit să 
elibereze autorizările de exploatare a domeniului maritim a atri-
buit 15 concesii, toate pe fațada atlantică; trei proiecte au trecut 
la etapa următoare şi erau în proces de cercetare pentru primi-
rea permisului de construcție şi de producere (Vineyard Wind, 
Deepwater Wind South Fork şi Bay State Wind), toate trei în fața 
statului Massachussetts şi destinate eolienelor pe fundație.

Statele California, Maine şi Hawai manifestă cu toate aces-
tea un interes intens pentru sectorul plutitor, întrucât spațiile 
lor cele mai bine vântuite se află în zone marine prea adânci pen-
tru eolienele pe fundație. Trei zone sunt în studiu preliminar în 
California (la nord: Humboldt, în centru: Morro Bay şi Diablo 
Canyon) şi două zone în largul statului Hawaii (Oahu North şi 
Oahu South). Perspectivele californiene atrag un mare interes 
industrial: nu mai puțin de 14 consorții au depus o „manifestare 

19  Global Wind Energy Council, Global Wind Report 2018, aprilie 2019, p. 26 şi 29.
20  Department of Energy & Department of the Interior, National Offshore Wind Stra-

tegy, 2016. 



362 / Caiet documentar 1

de interes” pentru atribuirea ulterioară a concesiilor (patru con-
sorții pentru Hawaii21).

Cu toate acestea, statul Maine a fost primul care a susținut 
un proiect care poate fi calificat drept precomercial, New En-
gland Aqua Ventus I, compus din două turbine eoliene de 6 MW 
pe plutitoare de beton de tip VolturnUS, un model proiectat de 
universitatea acestui stat. Acest proiect a primit a subvenție de 
10,7 M$ de la Departamentul pentru Energie (DOE)22.

Sugestii relative la politicile publice şi la strategiile industriale
Avantajele Europei
UE a adoptat un obiectiv de 32 % pentru cota de energie regenerabilă în 
consumul final de energie în 2030. Strategia sa pe termen lung vizează o 
economie în mare parte fără carbon în 2050, sau chiar neutralitatea carbo-
nului, ceea ce ar presupune o parte a energiilor regenerabile cuprinsă între 
81 şi 85 % în mixul de energie electrică23. Proiecțiile disponibile astăzi arată 
că un astfel de raport necesită o crestere susținută a capacităților instala-
te fotovoltaice şi eoliene. „Zăcăminte” importante ramân la sol ; cu toate 
acestea concurența între utilizări diferite în zone adecvate mareşte costul 
terenurilor şi limitează perspectivele. UE dispune de resurse considerabile 
în sectorul eolienelor maritime, însa segmentul uşor accesibil deja exploatat 
de eolienele pe fundație este concentrat în partea meridională a Marii Nor-
dului, restricționând accesul la un grup mic de țări. Aproximativ jumătate 
din zona cea mai favorabilă aparține Marii Britanii, care se pregăteşte să pă-
răsească UE. Tehnologia eolienelor offshore plutitoare extinde semnificativ 
perimetrul acestei resurse în Europa şi în lume, deoarece majoritatea dome-
niilor maritime bine vântuite pe scară globală nu sunt adaptate eolienelor 
pe fundație. Prin urmare, dezvoltarea sectorului eolienelor plutitoare în UE 
oferă mai multe avantaje : creşterea şanselor de a atinge obiective ambițioa-

21  E. Lindow et J. Barminski, Bureau of Ocean Energy Management (US Department 
of the Interior), congrès FOWT-2019, 25-26 aprilie 2019.

22  Descriera proiectului VolturnUS : „Offshore wind energy”, University of Maine, dis-
ponibilă pe : https://composites.umaine.edu.

23 Comisia Europeana, In-depth analysis in support of the Commission communicati-
on COM(2018) 773, 28 noiembrie 2018, p. 75, disponibil pe : https://ec.europa.eu.
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se, distribuirea capacităților de producție a energiei electrice într-un număr 
mai mare de state şi deschiderea unei piețe globale promițătoare pentru ac-
torii europeni, astazi precursori. 

Europa deține cel mai mare număr de realizări şi proiecte avansate, con-
ferind operatorilor săi o competență care rămâne rară la nivel internațional. 
Cunoştințele lor sunt alimentate de experiența eolienelor offshore pe fun-
dație, a cărei circa 80 % din capacitatea instalată pe planetă se află în apele 
europene24. Printre membrii OCDE, principalii noştri concurenți comerciali, 
Coreea de Sud, Statele Unite şi Japonia, au descoperit doar recent avantajele 
acestei tehnologii şi se angajează pe calea aleasă de europeni cu câțiva ani 
de întârziere. UE deține un avantaj specific față de Coreea de Sud şi Japo-
nia, deoarece aceste două țări nu exploatează platforme de foraj gaziere sau 
petroliere pe mare ; însa este bine cunoscut că eolienele offshore plutitoare 
folosesc multiple componente dezvoltate pentru acestea. China urmează o 
abordare diferită, procurând părți ale proiectelor existente sau companiilor 
de pionierat (de exemplu, grupul China Three Gorges deține 23 % din capi-
talul grupului EDP).

În primul capitol am evidențiat complexitatea fenomenelor fizice de 
luat în considerare la proiectarea unor echipamente fiabile. Proiectarea plu-
titoarelor implică o modelizare bazată pe instrumente matematice cum ar 
fi analiza temporală şi ecuațiile care asociază fluide şi solide, toate acestea 
necesitând o mare putere de calcul. Companiile de proiectare europene sunt 
bine echipate, atât cu competențe umane cât şi cu resurse informatice, pen-
tru a efectua aşa lucrări. De asemenea, în Europa s-au deschis mai multe cen-
tre de cercetare şi experimentare, în asociație cu echipe universitare, ceea ce 
permite efectuarea testelor necesare. Situri experimentale se află în largul 
Scoției, Franței, Irlandei, Norvegiei… 

Primul capitol subliniază, de asemenea, fenomenul de oboseală a mate-
rialelor, deosebit de pronunțat în sectorul offshore plutitor. Dacă acest fe-
nomen nu poate fi eliminat complet, consecințele lui sunt reduse datorită 
calității înalte a fiecărui component. O astfel de calitate este obținută prin 
alegerea unor aliaje speciale cu proprietăți mecanice necesare şi unor proce-
se de fabricație riguroase, care evită formarea micro-fisurilor sau zonelor de 
fragilitate în produsul livrat. În acest domeniu, de asemenea, companiile din 
diferite țări europene au cunostințele necesare.

24 Global Wind Energy Council, Global Wind Report 2018, op. cit.
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Paragrafele precedente ridică o întrebare legitimă : care ar fi condiții-
le pentru ca Europa să-şi mențină preeminența ? Aceasta întrebare devine 
foarte importantă dacă considerăm că eolienele plutitoare ar putea deveni 
tehnologia dominantă în offshore, inclusiv în mările puțin profunde, dato-
rită faptului că maşinile sunt asamblate pe uscat, nu necesită nave speciali-
zate pentru instalarea lor şi par puțin intruzive pentru mediul natural. Un 
specialist afirma că „plutitorul va deveni în viitor pentru offshore ceea ce 
este bateria pentru automobilul zilei de mâine”.

Consideraţii relative la cadrul european
Tehnologia eolienelor plutitoare fiind încă într-o faza inițială, sprijinul 
public pentru cercetare pare esențial. Companiile vor depune cu siguranță 
un efort de cercetare privată, dar având în vedere preocuparea lor pentru 
competitivitate în activitățile care constituie piața lor principală, fondurile 
disponibile vor rămâne limitate. Sprijinul public provine din bugetele nați-
onale de cercetare sau din instrumentele comunitare ; aceastea abundă în 
primul rând acțiunile din Planurile Strategice pentru Tehnologiile Energe-
tice (SET Plans), destinate să creeze sinergii între actorii cercetării. Sectorul 
plutitor a fost inclus în SET Planul Eolian. Din opt proiecte de cercetare 
referitoare la eolienele plutitoare înregistrate în cadrul programului Hori-
zon 2020 la sfârşitul anului 2018 şi care însumează un efort de 28,8 M€, 
fondurile comunitare asigură 23 M€, aproape 90 % din totalitatea cheltuie-
lilor prevăzute25. Totuşi, comparația este în defavoarea acestei sume, cu cele 
28 M$ recent anunțate de agenția americană ARPA-E doar pentru proiectul 
ATLANTIS, pentru a proiecta rotori de turbină cu greutate scăzută pentru 
eolienele plutitoare26. ARPA-E nu a definit înca un program dedicat eoliene-
lor offshore, dar liderii săi au o libertate de acțiune care facilitează deciziile 
rapide. 

Dincolo de sprijinul acordat cercetării, UE susține investițiile sub formă 
de împrumut cu rată mică prin intermediul BEI sau contribuții din progra-
mul NER 300 şi mai multe state contribuie la finanțarea lucrarilor printr-o 

25 Vezi : Community Research and Development Information Service, „Projects & 
results”, disponibil pe : https://cordis.europa.eu. Les huit projets pris en comptes sont: 
EDOWE, FLOTANT, FLOATMAST BLUE, LEADFLOAT, LIFE 50 PLUS, PIVOTBUOY, SAFS 
et SATH. 

26 Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E), The Aerodynamic Turbines, 
Lighter and Afloat, with Nautical Technologies and Integrated Servo-control (ATLANTIS) 
programme, DE-FOA-0002051, 3 februarie 2019.
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subvenție inițială. Contribuțiile naționale sunt supuse aprobării de către Co-
misia Europeană. Serviciile Direcției Generale pentru Concurență, care se 
ocupă de notificări, au autorizat până în prezent fără dificultăți subvențiile 
plătite direct de state şi tarifele garantate de achiziție pentru energia electri-
că produsă de primele ferme precomerciale. Cu toate acestea, fiecare proiect 
este supus unei examinări specifice, astfel încât nici statele, nici dezvolta-
torii nu au vizibilitate pe termen lung. În plus, normele care reglementează 
sprijinul pentru sursele regenerabile de electricitate vor expira în 202227, şi 
nimeni nu stie care vor fi viitoarele criterii de analiză a Direcției Generale 
pentru Concurență. Aceasta din urmă preconizează în special apeluri la lici-
tatie „tehnologic neutre” care afectează sectoarele emergente.

Primatul dreptului concurenței şi incertitudinile care rezultă contravin 
oricărei perspective a politicii industriale, îngrijorare exprimată în diverse 
capitale şi chiar de unii comisari europeni. Este evident, că sectorul eoliene-
lor offshore plutitoare ar putea fi una din prioritătile industriale europene 
şi, prin urmare, ar putea beneficia de un cadru de dezvoltare specific. Acest 
cadru nu s-ar limita la normele de concurență, dar ar include şi o aplicare 
eficientă a regulamentului european privind filtrarea investițiilor străine di-
recte, aprobat recent de Consiliu şi Parlament. Pentru a întelege utilitatea 
sa, trebuie amintit că grupul EDP a făcut obiectul unei tentative de cumpara-
re de către grupul China Three Gorges, deținut integral de statul chinez ; or 
EDP este unul din liderii mondiali în sectorul eolienelor offshore plutitoare 
prin intermediul filialei sale EDPR, care a primit un împrumut de 60 M€ de 
la BEI pentru proiectul de fermă WindFloat Atlantic28. 

Consideraţii relative la politicile naționale
Traiectoriile prețurilor urmate în sectorul eolienelor offshore pe fundație 
arată un „efect de scara” : prețul mediu scade cu ritmul în care volumuri-
le utilizate sunt în crestere29. Pentru ca această tendință pozitivă să fie de-
clanşată în favoarea sectorului eolienelor plutitoare, actorii ar trebui să fie 
asigurați de o dezvoltare constantă pe o periodă lunga de timp. În acest caz, 

27 Comisia Europeana, Orientari referitor la ajutoarele de stat pentru protectia mediu-
lui şi energiei pentru perioada 2014-2020, ref. C 200/1, 28 iunie 2014. Valabilitatea acestor 
orientări este prelungită până în 2022.

28 Banca europeană de investiții, Comunicat de presă, 18 octombrie 2018.
29 Insistăm asupra faptului că este vorba de un preț mediu, care nu exclude diferențe 

importante între proiecte.
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autoritățile portuare vor face investițiile necesare, producătorii vor lansa 
producția de masă, experiența va permite a alocare echitabilă a riscurilor 
financiare, băncile îşi vor reduce ratele, capitalul va curge… 

Cu părere de rau, nici o țara europeană nu pare să fie pregătită să se 
implice pe termen lung. Franța este singura țară care planifică, pe lângă 
alte surse de energie regenerabilă, dezvoltarea eolienelor plutitoare până în 
203030, însa conform unui program care nu are continuitate şi rămâne neclar 
dincolo de 2022. Ministrul a indicat că noua versiune a Programului energe-
tic plurianual (PPE) ar putea să prevadă trei apeluri pentru licitații pentru 
parcuri eoliene plutitoare comerciale, unul de 250 MW la sudul Bretaniei în 
2021, apoi doua parcuri de 250 MW fiecare în Marea Mediterana, extinse 
ulterior pentru a atinge peste 750 MW „în cazul unei performanțe bune a ta-
rifelor”31. La rândul său, Marea Britanie nu intenționează să-şi diferențieze 
cererile de licitații pentru eolienele offshore pe baza tehnologiilor ; eolienele 
plutitoare vor putea câştiga față de rivalii lor pe fundație numai dacă costu-
rile lor vor fi mai mici.  

Ezitările Frantei şi a vecinilor săi pot fi explicate prin constrângerile 
existente la bugetele publice şi teama unui preț la MWh încă ridicat în pri-
mii ani de desfăşurare a sectorului, fără siguranță cu privire la durabilitatea 
locurilor de muncă create. Puține popoare arată „disponibilitatea de plată” 
manifestată în Danemarca şi Germania în favoarea eolienelor terestre şi fo-
tovoltaicei solare în ultimele decenii, Germania denaturând timp de o peri-
oadă îndelungată tarifele pentru a-şi proteja industria cu prețuri ridicate în 
detrimentul consumatorilor autohtoni, situație care este mai puțin tolerată 
de Direcția Generală pentru Concurență.  

Cu toate acestea, guvernele păstrează mai multe pârghii pentru a re-
duce costurile proiectelor ; ele se referă la aspectul de reglementare. Cla-
rificarea legislației, simplificarea procedurilor administrative, scurtarea 
timpului necesar obținerii autorizațiilor, accelerarea procesării recursurilor 
legale… iată măsurile puțin costisitoare statului şi foarte benefice pentru 
actori. Franța s-a angajat în acest proces care şi-a adus roadele pentru cel 

30 Ministerul Tranziției Ecologice şi Solidare (Franța), Programul Plurianual al Energi-
ei – Sinteză, 23 ianuarie 2019, p. 22, disponibil pe : www.ecologique-solidaire.gouv.fr. Aces-
te indicații figurează de asemenea în proiectul Planului Național pentru Energie şi Climat, 
transmis de Franța Comisiei Europeneîn aceeaşi zi.

31 Ministerul Tranziției Ecologice şi Solidare (Franța), Comunicat de presă, 14 iunie 
2019.
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mai recent proiect de turbină eoliană offshore pe fundație la Dunkerque, un 
proces care ar trebui, de asemenea, sa faciliteze pregătirea a patru proiecte 
de ferme eoliene plutitoare în desfăşurare. Autoritățile publice ar beneficia 
dacă ar merge mai departe, asumându-şi responsabilitatea eliminării ris-
curilor de acceptabilitate (pescuit, turism, imobil, trafic maritim) cu mult 
înainte de inițierea proiectelor. Această orientare nu înseamnă o relaxare a 
regulilor ; dimpotrivă, dispozițiile stricte condiționează acceptarea dimen-
siunilor în creştere ale fermelor plutitoare ; vorbim aici despre punerea în 
aplicare a acestor reguli de către autoritățile publice (ghişeu unic, timp de 
procesare, etc.). 

Consideraţii industriale
Operatorii se confruntă cu necesitatea unei cooperări mai strânse între ac-
torii care lucrau singuri pană acum. Astfel, producătorii de turbine şi-au dat 
seama că vor trebui să țină cont de constrângerile de greutatea a nacelelor, 
de interacțiunile dinamice între maşinile lor şi plutitoare, de mişcările aces-
tora, care provoacă constrângeri particulare de flexiune şi torsiune asupra 
pilonilor. Numărul mic de turbine eoliene plutitoare în funcțiune complică 
analiza pentru producătorii care doresc să depăşească specificul fiecărui sit 
pentru a prelucra datele, dar care primesc cereri de livrare de turbine diferite 
în funcție de regimul eolian local (de exemplu, vânturi puternice sau mode-
rate). 

În plus, actorii industriali europeni percep nevoia de a atinge o dimen-
siune critica având în vedere investițiile considerabile necesare fiecărui 
proiect ; apropierea recentă a grupului francez ENGIE cu grupul portughez 
EDPR ilustrează această dorință de a conjuga eforturile.

Pentru dezvoltatorii de proiecte, programarea operațiunilor necesită o 
nouă cooperare. Ei ştiau deja să securizeze lanțul furnizorilor ; acum tre-
buie să organizeze sarcini care se execută în paralel. Instalarea cablurilor de 
conectare şi a dispozitivelor de ancoraj poate avea loc înainte de sosirea pe 
şantier a maşinilor, astfel încât sa se profite la maxim de perioade cu cele mai 
bune condiții meteorologice. Asamblarea plutitoarelor şi montajul turbinei 
eoliene se efectuează în porturi ; prin urmare aceste operații necesită locații 
la sol şi docuri dedicate. 

Evoluțiile portuare pentru eolienele plutitoare impun decizii dificile ma-
nagerilor. In primul rând, realizarea unor investiții considerabile pentru ex-
tinderea suprafețelor de activitate (zonele de depozitare pot ajunge la 30 de 
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hectare32), consolidarea solului (presiunea este în jur de 30 t/m233), consoli-
darea debarcaderelor, construirea hangarelor… fără vizibilitate asupra dez-
voltării sectorului, care depinde în continuare de alegerile guvernamentale. 
În acest sens, apelurile pentru licitație se hotărăsc astăzi la nivel național. 
Având în vedere angajamentul unor regiuni în favoarea eolienelor offshore 
plutitoare, s-ar putea sa li se permită apeluri pentru licitație regionale ; aces-
te regiuni ar urma să asume singure o parte din cheltuielile care rezultă, în 
special cu privire la prețul pentru MWh.

O altă decizie priveste natura amenajărilor, care variază în funcţie de 
modelul de plutitor ales ; cu toate acestea există încă incertitudini cu privire 
la modelele care vor domina în viitor, dincolo de primele ferme precomer-
ciale. In ciuda acestor îndoieli, unele regiuni europene se dotează cu infras-
tructuri portuare adecvate pentru parcurile eoliene plutitoare. De exemplu, 
Scoția organizează o adevărată rețea de porturi adaptate acestei tehnolo-
gii, iar trei regiuni din Franța - Bretania, Occitania şi Provence-Alpes-Côte 
d’Azur dezvoltă deja porturi dedicate (regiunea Occitania totalizează la 200 
M€ lucrările lansate pe situl Port-La Nouvelle34). Trebuie mentionat faptul 
că aceste echipamente bazate pe țărm, care sunt în responsabilitatea auto-
rităților locale, evită costurile mari pentru utilizatorii de nave specializate, 
deoarece montajul instalațiilor în port le permite să fie aduse la fața locului 
cu remorchere obişnuite.    

Sarcina care va reveni statelor (subvențiile), autorităților publice loca-
le (amenajarea portuară) şi consumatorilor (preț ridicat la kWh) va fi oare 
compensată de o reînviere a activităților economice şi de noi locuri de mun-
că ? Sectorul eolian offshore pe fundație a creat un precedent fericit pentru 
UE, deoarece statele angajate au păstrat cea mai mare parte a valorii adău-
gate, iar companiile europene au dobândit expertize pe care le pot valorza 
astăzi în țările care dispun de o fațadă maritimă adecvată. 

Nu este sigur că un proces similar va avea loc din nou în cazul eoliene-
lor offshore plutitoare, deoarece acestea atrag interesul internațional chiar 
înainte ca tehnologia să-şi dovedească fiabilitatea pe scară largă. Astfel, gru-
purile europene sunt conduse să stabilească cooperări mai devreme decât 

32 A. Lee, „Port Readiness for The Construction of 1 GW Wind Farm – A Scotland Case 
Study”, ORE Catapult, congresul FOWT-2019, 25 aprilie 2019.

33 D. Massol, „Extension of Port-La Nouvelle”, Région Occitanie, congresul FOWT-
2019, 25 aprilie 2019.

34 Ibid.
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predecesorii lor in sectorul eolienelor pe fundație. În acest fel ei deschid ac-
cesul partenerilor la propriile lor active. Putem menționa în acest registru 
acordul între Equinor (Norvegia) şi Korean National Oil Corporation (Core-
ea de Sud), acordul între Ideol (Franța) cu China Steel Corporation (Taiwan) 
şi cu Acacia Renewables, filiala la 100 % a Macquarie Capital (Japonia) şi, 
foarte recent Shinzen Energy (Japonia), acordul între Naval Group (Franța) 
şi Hitachi Zosen (Japonia), sau acordul între EnBW (Germania) şi Trident 
Winds Inc. (SUA). Toate aceste acorduri răspund unei logici a companiilor 
dornice să pătrundă pe piețele care se pot dezvolta rapid. Ele vor câstiga 
experiență suplimentară care va beneficia de asemenea şi Uniunii Europene, 
dar care ar putea duce la pierderea avantajului UE în absența unei politici 
proactive. 

Concluzie
Într-o lume îndemnată sa accelereze decarbonizarea sectoarelor sale econo-
mice şi energetice pentru a se înscrie într-o traiectorie compatibila cu acor-
dul de la Paris, tehnologia eolienelor offshore plutitoare este una din cele 
mai promițătoare pe scară largă. Ea deschide accesul la o resursă imensă, 
relativ bine repartizată pe suprafața globului şi disponibilă pentru perioade 
îndelungate, în acelaşi timp exercitând un impact moderat asupra mediului. 
Această tehnologie necesită încă progrese ; ea se referă la un mediu natural 
ostil şi pune în aplicare echipamente a căror dezvoltare nu este finalizată.

Mai multe țări europene au dezvăluit potențialul unui progres rapid în 
acest sector, deşi dovada viabilității nu este înca completă ; mai mult decât 
atât, primele lor încercări au dus la convingerea că reducerile de costuri sunt 
accesibile pe termen mediu, susceptibile să facă această tehnologie compe-
titivă față de rivalele sale din domeniul energiilor regenerabile. Patru țări au 
ajuns la etapa precomercială, cu ferme de dimensiuni semnificative, potri-
vite pentru validarea diferitelor modele de plutitoare şi pregătirea răspun-
surilor la cererile viitoare de licitație : Franța, Norvegia, Portugalia şi Marea 
Britanie (Scoția). Totuşi, aceste state sunt reticente să depună eforturi su-
plimentare care vor rămâne indispensabile încă timp de câțiva ani pentru a 
obține o reducere decisivă a costurilor.

Dezvoltarea tehnologică a stârnit un interes puternic din partea mai 
multor țări extra-europene cu fațadă maritimă, fie ca nu au resurse naturale 
(Coreea de Sud şi Japonia), fie ca sunt foarte angajate în favoarea surselor re-
generabile (statele de pe coasta vest a SUA) sau anticipează emergența unei 
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piețe considerabile (China). Aceste țări îşi extind programele de cercetare, 
lansează experimente ; companiile lor formează parteneriate cu omologii lor 
din Europa şi iau parte la proiectele europene.

În UE lipseste deseori angajamentul de a sustine sectoare promițătoare, 
cum ar fi tehnologiile de informație şi comunicare sau vehiculele electrice. 
Eolienele offshore plutitoare prezintă caracteristicile unui sector al viitoru-
lui, pentru că se refera la o piață globală şi pentru că au posibilități de ame-
liorare considerabile. Ar fi regretabil dacă Europa şi-ar pierde avantajul său 
pe acest teren din cauza lipsei de susținere la momentul potrivit. Această 
susținere nu poate fi limitată la nivel regional sau național ; pledăm aici pen-
tru crearea unei „alianțe europene a eolienelor offshore plutitoare”, precum 
„alianța europeana pentru baterii”, cu un suport comunitar pentru facilita-
rea schimburilor în cadrul unei rețele de actori industriali, structurând un 
program extins de cercetare, oferind capitalul care lipseşte proiectelor ino-
vatoare, definind calificările cerute, identificând modificările reglementare 
necesare…

Deşi îngrijorările cu privire la menţinerea unui sector industrial cu ade-
vărat viu în Europa sunt exprimate din ce în ce mai des, domeniul eolienelor 
offshore plutitoare merită să fie considerat strategic.



Aspecte generale privind abordarea politicii  
energiei geotermale la nivel european şi național  
şi a proiectului european DARLINGe

Lidia Bălan

Politica europeană a energiei geotermale
„Configurarea unui fascicol de politici de protecție a factorilor de mediu la nivelul 
Uniunii Europene reprezintă un cuprinzător proces de conștientizare a relevan-
ței acestui domeniu şi de aplicare progresiva a preocupărilor statelor europene 
în cristalizarea unor reglementari, menite să facă față provocărilor mediului 
ambiant� Afirmarea unei politici europene pentru sfera preocupărilor protecției 
factorilor de mediu este condiționată de apariția unei noi etape de reglementare 
a protecției mediului, situate între nivelul protecției naționale și protecției inter-
naționale.”1

Nivel de protecție a factorilor de mediu presupune afirmarea unei poli-
tici care trebuie să conlucreze în mod activ şi cu celelalte sectoare de activita-
te, cum este şi sectorul energetic care, în contextul combaterii schimbărilor 
climatice şi a disfuncționalităților din piața comună de energie, trebuie să 
asigure o siguranță consumatorilor din spațiul european atât pentru gene-
rațiile prezente cât şi cele viitoare. 

Având asemenea obiective de îndeplinit, Uniunea European,ă prin lide-
rii săi, a creionat primele forme de reglementare pentru întemeierea unei 
politici energetice în contextul unor abordări unitare a managementului 
eficienței şi a consumului de energie pentru spațiul european. Ocazie care 
a determinat conturarea a două instrumente juridice de forță pentru acel 
moment:

 – Tratatul Comunității Europene a Cărbunelui şi Oțelului din 1952;
 – Tratatul Euratom din 1957.
1  Lidia Lenuța Bălan, Reflectarea legislației internaționale și europene privind protecția 

atmosferei, apei și solului în legislația din România - Protecția atmosferei, apei și solului la nivel 
internațional, european și național, Editura Universitară, 2014, p.86.



372 / Caiet documentar 1

În temeiul dispozițiilor acestor instrumente juridice cu vocație regio-
nală, politica energetică europeană a creat premisele conturării întemeierii 
Uniunii Europene, situație determinată de provocările şi amenințările reale 
existente pentru consumatorii spațiului european, de la acel moment, dar şi 
de provocările existente din mediul global.

Sectorul energetic fiind un mare producător de noxe care genereaza 80% 
din emisiile de gaze cu efect de seră, şi unul dintre factorii declansatori ai 
schimbărilor climatice şi, ai poluării mediului inconjurator, politicile şi stra-
tegiile Uniunii Europene trebuie sa cuprinda abordari care sa consolideze 
cadrul juridic de reglementare a sectorului energetic prin initierea de pro-
grame şi planuri pertinente de limitare şi stopare a degradarii mediului am-
biant în vederea asigurarii unui climat adecvat sanatatii umane.

Nesolutionarea şi neindeplinirea în totalitate a scopurilor propuse, în 
contextul amenitarilor, provocarilor existente la nivel mondial şi a disfunc-
tionalitatilor pieței unice europene, au determinat, liderii europeni, sa re-
glementeze în baza dispozitiilor Tratatului privind funcționarea Uniunii 
Europene (denumit şi Tratatul de la Lisabona), cerinta ca sectorul energetic 
să  joace un rol fundamental în preocuparile spatiului european. 

Reglementand un nou temei juridic în sfera preocuparilor europene, 
prevederile articolul 194 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uni-
unii Europene (TFUE) determina în mod clar, în contextul infiintarii şi func-
tionarii pieței interne europene şi a apararii şi ocrotirii mediului ambiant, 
obiectivele politicii energetice, care trebuie sa urmareasca: 

– asigurarea şi mentinerea potentialului functional al pieței europene 
a energiei;

– asigurarea şi mentinerea unui nivel adecvat de siguranta privind 
aprovizionarea cu energie în spatiul european;

– promovarea precum şi dezvoltarea de noi tipuri de energie regenera-
bila.

Pe lângă aceste obiective stipulate de prevederile art.194, alin.(1) din Tra-
tatul privind funcționarea Uniunii Europene, sfera reglementarilor privind 
politica energetica europeana, se extinde şi se completeaza, prin inserarea dis-
pozitiilor art.11 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în sensul 
ca existenta şi functionarea pieței europene a energiei trebuie sa se realizeze în 
acord cu protectia şi ocrotirea sanatatii umane şi a mediului ambiant.

Politica energetica a Uniunii Europene, orientata spre obiective majore 
cu abordari pe termen lung, trebuie sa urmaresca o conlucrare cu celelalte 
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politici europene în vederea ocrotirii intereselor colective ale consumatori-
lor şi protectiei mediului ambiant care sa se realizeze sub forma unei dezvol-
tarii durabile şi eficiente a spatiului european.

Ocrotirea intereselor colective ale consumatorilor, protectiei şi durabili-
tatii mediului ambiant din spatiul european, trebuie sa urmareasca comba-
terea dezechilibrele de pe piata economica generate de lipsa de energie ori a 
distribuirii de energie la costuri majorate.

Promovarea durabilitatii mediului ambiant poate fi realizata prin adop-
tarea unor programe şi planuri de acțiune privind eficiența energetica, prin 
promovarea şi dezvoltarea de noi tipuri de energie regenerabila şi prin cres-
terea potentialului geotermal la nivelul Uniunii Europene.

Uniunea Europeana, în vederea cresterii potetialului geotermal, poate 
legifera prin prisma diverselor instrumente juridice (directive, regulamente, 
decizii, recomandări), o serie de aspecte ce au un impact relevant asupra do-
meniului de energie geotermala, indiferent ca vorbim de diferentele dintre 
adancime, incalzire şi racire, electricitata, energie termica sau combinata.

În ceea ce privesc statele membre, acestea trebuie să adapteze cadrul 
juridic comun european pe care la determinat anterior la circumstantele, 
obiectivele naționale şi la preferințele de ordin intern. De aceea orice in-
terdependenta între nivel  internațional şi național, precum şi între nivelul 
regional şi național nu determina o analiza  exhaustiva şi autonoma a cadru-
lui juridic a domeniului geotermal al Uniunii Europene, însă poate sa ofere 
informatii şi date relevante pentru o mai buna intelegere a instrumentelor 
juridice naționale.

Astfel ca principalele instrumente juridice cu vocatie regionala, din sec-
torul energiei geotermale, indiferent ca ne raportam la diferentele dintre 
adancime, incalzire şi racire, electricitata, energie termica sau combinata, 
sunt reglementarile care privesc protectia resurselor de apa, gazele cu efect 
de sera şi evaluarea de mediu.

1. Dintre reglementările privind resursele de apa care au un impact sem-
nificativ în domeniul energiei geotermale, menționăm:

– Directiva-cadru privind apa 2000/60/CE a Parlamentului European 
şi a Consiliului (Directiva-cadru privind apa)2 care obliga tarile membre  
sa implementeze la nivel național masurile  menite sa prevena şi sa com-

2  Directiva a fost publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 327/1 din data 
de 23.10.2000;
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bata degradarea tuturor corpurilor de apă de la suprafata şi subterane şi 
sa previna şi sa limiteze introducerea poluantilor de orice forma în apele 
subterane.

Aplicarea şi implementarea cadrului legal privind  resursele de apa la 
energia geotermala diferă între sistemul deschis sau cel cu buclă închisa;

– Directiva 2006/118/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
anul 2006 privind protectia apelor subterane împotriva poluarii şi a degra-
darii (Directiva privind apa subterană)3. Dispozitiile directivei urmaresc sta-
bilirea unor măsuri specifice mentionate la articolul 17 alineatele (1) şi (2) 
din Directiva 2000/60/CE în vederea prevenirii şi controlului poluarii apelor 
subterane;

– Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
anul 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile4.
Textul directivei cuprinde dispozitii care determina un cadru comun pentru 
promovarea şi valorificarea energiei din surse regenerabile şi determina  di-
rectiile şi obiectivele naționale de indeplinit pentru ponderea globală a ener-
giei din surse regenerabile;

– Directiva 80/68/CEE a Consiliului din anul 1979 privind protecția 
apelor subterane împotriva poluării determinate de anumite substanțe peri-
culoase5. Dispozitiile directivei urmaresc prevenirea poluarii apelor subtera-
ne cu substante şi se controleze sau sa combata efectele poluarii.

2. Dintre reglementările privind evaluarea de mediu care au un impact 
semnificativ în domeniul energiei geotermale, mentionam:

– Directivei 2011/92/UE privind evaluarea impactului asupra mediului 
sau asupra planurilor sau programelor publice6; 

– Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a spe-
ciilor de fauna şi flora salbatica7; 

3  Directiva a fost publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 372 din data 
de 27.12.2006;

4  Directiva a fost publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 140/16 din 
data de 5.06.2009;

5  Directiva a fost publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 020 din data 
de 26.01.1980;

6  Directiva a fost publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 26   din data 
de 28.01.2012;

7  Directiva a fost publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 206/7/109 din 
data de 21.05.1992;
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– Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
anul 2004 privind raspunderea generat mediului inconjurator în ceea ce pri-
veste prevenirea şi repararea daunelor aduse mediului8. Dispozitiile direc-
tivei urmaresc crearea unui cadru de raspundere pentru mediul ambiant, 
intemeiat pe principiul „poluatorul plateste,” pentru prevenirea şi reabilita-
rea pagubelor aduse mediului.

3. Dintre reglementările privind gazele cu efect de sera care influențează 
în mod semnificativ domeniul energiei geotermale, menționăm:

– Regulamentul 517/2014 Parlamentului European şi al Consiliului din 
2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră9 şi de abrogare a Regulamen-
tului (CE) nr.842/2006, prin dispozitiile acestui regulament, Uniunea Euro-
peana, urmareste prevenirea şi limitarea emisiile de gaze fluorurate cu efect 
de seră reglementate de Protocolul de la Kyoto.

4. Printre alte acte normative europene care reglementează cadrul ener-
giei geotermale, menționez:

– Directiva UE 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor10; 
–- Directiva UE 2012/27/UE privind eficiența energetică a Parlamen-

tului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența 
energetică, de modificare a Directivelor 2009/125 /CE şi 2010/30/UE şi de 
abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006 /32/CE11;

– Directiva UE 2009/125/CE a fost modificată, stabilind cadrul pentru 
adoptarea cerințelor în materie de proiectare ecologică pentru produsele cu 
impact energetic12;

– Directiva UE 2010/30/CE privind etichetarea şi informațiile standard 
despre produs privind consumul de energie şi de alte resurse ale produselor 
cu impact energetic13

8  Directiva a fost publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 143 din data 
de 30.04.2004;

9  Regulamentul a fost publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 150/195 
din data de 20.05. 2014;

10  Directiva a fost publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 153/13 din 
data de 18.06. 2010;

11  Directiva a fost publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 315/1 din 
data de 14.11.2011;

12  Directiva a fost publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 285/10 din 
data de 31.10.2009;

13  Directiva a fost publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 153/1 din 
data de 18.06.2010;



376 / Caiet documentar 1

Politica națională a energiei geotermale
„În contextul confruntărilor globale în care piețele internaționale ale energiei 
se află într-o perioadă de tranziție complexă, pe mai multe dimensiuni: tehnolo-
gică, climatica, geopolitică și economică, sectorul energetic observam ca, repre-
zinta cea mai mare provocare și preocupare, nu numai la nivel european, ci și la 
nivel mondial influențând în mod profund competitivitatea economiei, calitatea 
vieții și a mediului înconjurător�”14 De aceea fiecare stat trebuie sa creioneze 
propria politica energetica, o politica energetica adecvata structurilor sale, 
care sa raspunda nevoilor consumatorilor sai, dar în acelasi timp şi sa previ-
na atacurile şi provocarile cu care se confrunta piata energetica europeana 
şi mondială.

Politica energetica a României, şi în special a energiei geotermale, reflec-
ta premizele unei promovari şi valorificari a potentialul din industrie, agri-
cultura, economie în contextul crearii şi mentinerii unui mediu favorizant 
pentru consumatorii interni, avand în vedere provocarile din piata europea-
na comuna şi piata mondiala.

Promovarea şi valorificare sectorului energetic reprezinta o componen-
ta esentiala şi de durata în procesul de dezvoltare a României. Sustenabili-
zarea în procesul de promovare şi valorificare a sectorului energetic, la nivel 
național, se poate realiza prin mai multe forme:   

– realizarea crearii de noi capacități; 
– retehnologizarea şi modernizarea intreg sectorului energic din Româ-

nia; 
– adoptarea unui management sustenabil şi de durata în procesul de 

eficienta energetica la nivel național; 
– adoptarea unui management care sa permita sporirea calitatii servi-

cilor energetice, în vederea asigurarii unui nivel de trai adecvat populatiei 
interne, dar şi sa permita cresterea competitivitatii economice naționale;

–  adoptarea unui pachet de masuri care aiba ca preocupare fundamen-
tala consumatorii interni, şi sa răspunda nevoilor acestora, în sensul sa li 
se ofere, în viitor servicii la un standard de calitate, dar şi sa previna şi sa 
combata poluarea mediului ambient;

14  Lidia – Lenuta Balan; Anca Marina Vijdea, Considerations regarding the legal instru-
ments of the Românian energy policy in the geothermal field, 19 th International Multidiscipli-
nary Scientific Geoconference SGEM2019, Conference proceedings, Volume 19 –Ecology, 
Economics, Educations and Legislation, Issue:5.4, p.435 -442;
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– crearea unui cadru juridic național adecvat prin instituirea de progra-
me şi planuri naționale care sa promoveze şi sa valorifice potentialul geoter-
mal;

– crearea unui cadru juridic de cooperare cu tarile vecine în vederea cre-
arii unei piețe comune de energie şi conlucrarea cu acestea  pentru valorifi-
carea potentialul geotermal;

– adoptarea unor programe şi planuri naționale care sa permita preve-
nirea situatiilor de criza din piata energetica naționala. 

„Cadrul legislativ actual în România privind sursele de energie cuprinde tran-
spunerea și implementarea politicilor europene în domeniu, dar în ceea ce privește 
promovarea surselor regenerabile de energie, în special a sectorului geotermal, nu 
există un act normativ care să reglementeze în mod specific și clar natura geoter-
mală națională politică�”15

Politica energetică a României, în domeniul geotermal, în decursul tim-
pului, s-a conturat sub forma diferitelor acte normative care au creat un ca-
dru general minimalist de reglementare, în acest sens, iar detalierea unora 
dintre cele mai importante acte normative nu întregesc cadrul juridic exis-
tent, existând în acest sens o serie de lacune şi formulări inexacte şi impre-
cise.

Printre actele normative care au un impact asupra energiei geotermale 
din România, precizez:

– Legea nr.160/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guver-
nului nr. 33/2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice 
nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/200416;

– Legea surselor regenerabile de energie nr.220/2008 pentru stabili-
rea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 
energie, cu modificările şi completările ulterioare;17

15   Lidia-Lenuța Balan; Anca Marina Vijdea, Considerations regarding the legal instru-
ments of the Românian energy policy in the geothermal field, 19 th International Multidiscipli-
nary Scientific Geoconference SGEM2019, Conference proceedings, Volume 19 –Ecology, 
Economics, Educations and Legislation, Issue:5.4, p.435 -442;

16  Legea nr.160/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
33/2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr.13/2007 şi Legii gav-
zelor nr.2004/351, a fost publicata in Monitorul Oficial al României nr.685 din 3 octombrie 
2012;  

17  Legea surselor regenerabile de enegie nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi com-
pletările ulterioare, a fost publicata in Monitorul Oficial al României nr.577 din 13 august 
2010; 
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– Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea 
şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare 
a producerii energiei din surse regenerabile de energie18;

– Legea minelor nr.85/2003, cu modificările şi completările ulterioare19;
– Hotararea Guvernului României nr.1535/2003 de aprobare a Strate-

giei de promovare a surselor regenerabile de energie20;
– Hotararea Guvernului României nr.1208/2003 pentru aprobarea 

Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare21.

Toate aceste acte normative care au fost descrise, nu reusesc sa intre-
geasca sfera de reglementare a cadrului juridic existent privind energia geo-
termala din tara noastra, în sensul ca nu exista un act juridic specific acestor 
activități, ci doar scurte, imprecise şi insuficiente reglementari, iar regle-
mentarile privind reinjectarea lipsesc cu desavarsire. 

În ultimii ani, compartimentele specializate ale Ministerului Economiei 
au incercat sa reuneasca în cadrul grupurilor de lucru, specialisti din diferite 
domenii de activitate ale administratiei publice centrale, dar care au conver-
genta cu segmentul geotermal, inclusiv mediul academic, sa creioneze un 
proiect de act normativ, însă deşi reuniunilor au avut loc, proiectul de act 
normativ, a rămas şi până la acest moment în etapa de colectare informatii 
şi opinii.

Deşi România nu dispune de un cadru adecvat de reglementare a energi-
ei geotermale, totusi, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, a par-
ticipat şi participa la o serie programe şi proiecte de cercetare care au avut şi 
au ca activități explorarea, exploatarea şi folosirea energiei geotermale.

Astfel ca unul dintre proiectele europene care urmaresc evaluarea re-
surselor geotermale este şi proiectul european DARLINGe, proiect finantat 

18  Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.88/2011 privind modificarea şi completa-
rea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din 
surse regenerabile de energie, a fost publicata in Monitorul Oficial al României nr.736 din 
19 octombrie 2011;

19  Legea minelor nr.85 din 18 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, a 
publicata in Monitorul Oficial al României nr.197 din 27 martie 2003;

20  Hotararea Guvernului României. nr.1535/2003 de aprobare a Strategiei de promo-
vare a surselor regenerabile de energie, a publicata in Monitorul Oficial al României nr.8 din 
7 ianuarie 2004;

21  Hotararea Guvernului României. nr.1208/2003 pentru aprobarea Normelor pentru 
aplicarea Legii minelor nr.85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, a publicata in 
Monitorul Oficial al României nr.772 din 4 noiembrie 2003
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prin Fondul European de Dezvoltare Regionala ERDF (pentru partenerii 
din Uniunea Europeana) şi prin Instrumentul de Pre-Aderare IPA (pentru 
partenerii din Balcani care nu fac parte din Uniunea Europeana), la care se 
adauga în cazul României, contributia Ministerului Dezvoltarii Regionale şi 
Administratiei Publice şi contributia de 2% din partea Institutului Geologic 
al României.

Proiectul DARLINGe este format din 15 parteneri care reprezintă ser-
vicii geologice, universități, industrie, agenții regionale de dezvoltare a 
energiei şi dezvoltării, ministere şi municipalități, asistate de 7 parteneri 
strategici asociati, din tari precum: Ungaria, Slovenia, Croația, Serbia, Bos-
nia şi Herțegovina şi România care conlucreaza pentru îmbunatatirea se-
curitatii energetice şi eficienta în Regiunea Dunării, prin promovarea şi 
valorificarea folosirii sustenabile a resurselor geotermale adânci existente, 
dar încă neexploatate.

DARLINGe – proiectul care revalorizează eficiența energetică  
a resurselor geotermale
Proiectul DARLINGe este un proiect de cercetare, dar în acelasi timp contine 
şi o componenta de constientizare a relevantei geotermalismului în Româ-
nia, dar şi sa determine în zona de studiu stimularea factorilor interesati 
sa organizeze prelegeri, cursuri, sa informeze sis a sprijine administratiile 
publice locale, dar şi eventualii beneficiari în promovarea şi valorificarea po-
tentialului geotermal din tara noastra.

Colaborarea transnațională din cadrul proiectului european DARLINGe, 
în vederea evaluării resurselor geotermale, determina planificarea strategiei 
de folosire a capacităților geotermale din zona centrală şi sud-estică a Bazi-
nului Dunării.

Implementarea, gestionarea, finanțarea în comun, precum şi alegerea 
unor obiective comune, determina factorii de decizie sa promoveze şi sa in-
tegreze  segmentul energiei geotermale în portofoliul național prin infor-
marea publicul despre sursele de energie regenerabilă, despre îmbunătățirea 
securității aprovizionării cu energie precum şi cresterea eficienței de folosire 
a surselor de energie geotermală.

Obiectivele determinate prin proiectul european DARLINGe constau în 
sporirea sustenabilă a folosirii eficiente a energiei furnizate de sursele geo-
termale din profunzimea scoarței terestre pentru: 

•  sectorul spațiilor de locuit, comune şi individuale;
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•  folosirea în cascadă a apei pentru sporirea eficienței folosirii energiei 
geotermale, ca de exemplu transferul apei folosite la încălzirea spațiilor de 
locuit către utilizatori care necesită temperaturi mai joase, precum: spa-uri-
le;

•  sectorul agricol-zootehnic: încălzirea serelor, solariilor, protejarea 
animalelor în sezonul rece, acvacultură;

•  extinderea folosirii apelor termale în scopuri balneologice şi infinta-
rea de noi stațiuni balneare;

•  înlocuirea utilizarii combustibililor fosili cu apă termală acolo unde 
condițiile geologice şi infrastructura (rețeaua de conducte, etc.) permit;

•  folosirea reinjecției apelor termale utilizate, răcite, pentru economisi-
rea rezervelor de apă din zăcămintele geotermale;

•  transferul de cunoştințe, competențe, informații legislative, către po-
tențialii beneficiari, cărora le facilitează colaborarea şi accesul la noi oportu-
nități.

Activitățile şi rezultatele proiectului vor determina o schimbare de ati-
tudine față de energia geotermală prin creşterea gradului de conştientizare a 
avantajelor încălzirii cu energie geotermală, răspândirea utilizării în cascadă 
a apelor geotermale, eficiente din punct de vedere energetic şi prin intensi-
ficarea cooperării între principalii actori din sectorul geotermal, contribuind 
astfel la scaderea ponderii combustibililor fosili în balanța energetică a ță-
rilor.

Bibliografie
Lidia Lenuta Balan, Reflectarea legislatiei internațional şi europene privind protectia at-

mosfrei, apei şi solului în legislatia din România - Protectia atmosferei, apei şi solului la nivel 
internațional, european şi național, Editura Universitara, 2014;

Directiva - cadru privind apa 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
(Directiva -cadru privind apa;

Directiva 2006/118/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din anul 2006 pri-
vind protectia apelor subterane împotriva poluarii şi a degradarii

Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din anul 2009 privind 
promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

Directiva 80/68/CEE a Consiliului din anul 1979 privind protecția apelor subterane 
împotriva poluării determinate de anumite substanțe periculoase;

Directivei 2011/92/UE privind evaluarea impactului asupra mediului sau asupra pla-
nurilor sau programelor publice;

Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de fauna 
şi flora salbatica; 
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Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din anul 2004 privind 
raspunderea generat mediului inconjurator în ceea ce priveste prevenirea şi repararea dau-
nelor aduse mediului; 

Regulamentul 517/2014 Parlamentului European şi al Consiliului din 2014 privind 
gazele fluorurate cu efect de seră; 

Directiva UE 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor;
Directiva UE 2012/27/UE privind eficiența energetică a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 
2009/125 /CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006 /32/CE;

Directiva UE 2009/125/CE a fost modificată, stabilind cadrul pentru adoptarea cerin-
țelor în materie de proiectare ecologică pentru produsele cu impact energetic;

Directiva UE 2010/30/CE privind etichetarea şi informațiile standard despre produs 
privind consumul de energie şi de alte resurse ale produselor cu impact energetic;

Legea nr.160/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
33/2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii ga-
zelor nr. 351/2004;

Legea surselor regenerabile de enegie nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de pro-
movare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completă-
rile ulterioare;

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.88/2011 privind modificarea şi completa-
rea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din 
surse regenerabile de energie;

Legea minelor nr.85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotararea Guvernului României nr.1535/2003 de aprobare a Strategiei de promovare 

a surselor regenerabile de energie;
Hotararea Guvernului României nr.1208/2003 pentru aprobarea Normelor pentru 

aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare.



PACHETUL PENTRU ENERGIE CURATĂ

Perspectiva europeană

Elena Popescu

Uniunea Energetică, lansată în 2015, este una dintre cele zece priorități po-
litice ale Comisiei Juncker, cu un rol important în modernizarea economiei. 
Uniunea energetică constituie un rol important în tranziția globală către o 
economie cu emisii reduse de dioxid de carbon. Acordul de la Paris (COP21) 
oferă o direcție clară şi ambițioasă pentru investițiile în inovarea cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon.

Consiliul European din octombrie 2014 a stabilit reperele politice afe-
rente cadrului de politici energie-schimbări climatice pentru anul 2030 – 
un obiectiv obligatoriu la nivelul UE de cel puțin 27 % energie regenerabilă 
consumată în UE în 2030 care şi va fi îndeplinit prin contribuții din partea 
statelor membre; un obiectiv orientativ de cel puțin 27 % la nivelul UE pen-
tru îmbunătățirea eficienței energetice în 2030 Acesta va fi reexaminat până 
în 2020, luând în considerare un nivel al UE de 30 %.

Aceste obiective vor fi îndeplinite cu respectarea deplină a libertății sta-
telor membre de a-şi determina propriul mix energetic. Obiectivele nu vor fi 
transpuse în obiective obligatorii la nivel național. Fiecare stat membru este 
liber să-şi stabilească propriile obiective naționale mai ambițioase.

Pentru îndeplinirea acțiunilor aferente Uniunii Energiei şi obiectivelor 
stabilite la nivelul Consiliului European, Comisia Europeană a prezentat, la 
30 noiembrie 2016, pachetul legislativ Clean Energy, care conține 8 pro-
puneri legislative referitoare la organizarea pieței de energie electrică (mar-
ket design), eficiența energetică, energia din surse regenerabile, securitatea 
aprovizionării cu energie electrică, ACER şi guvernanța Uniunii Energiei. 

Pachetul are trei obiective principale: 
	Plasarea eficienței energetice pe primul loc; 
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	Atingerea poziției de lider mondial în domeniul energiei din surse 
regenerabile; 
	Asigurarea de condiții echitabile pentru consumatori.
Pachetul legislativ se află în negociere la nivel european, pozițiile Con-

siliului UE şi Parlamentului European fiind în curs de definitivare 1. Este un 
pachet legislativ ambițios, cu multe provocări pentru Statele Membre, dar 
şi oportunități. Obiectivul politic major al Comisiei Europene este ca nego-
cierile legislative pe acest pachet să fie finalizate în cursul anului 2018, dacă 
există voință politică. Preşedinția estoniană a Consiliului UE şi-a propus ca 
până la finele acestui an (cu ocazia reuniunii Consiliului Energie din 18 de-
cembrie) să obțină un acord politic (abordare generală) la nivelul Statelor 
Membre pentru a putea demara, în 2018, negocierile inter-instituționale cu 
Parlamentul European. 

Trebuie avute în vedere câteva dintre elementele principalele ale Pache-
tului pentru Energie Curată. În primul rând, organizarea pieței de ener-
gie electrică (Market Design) va avea o misiune importantă în raport cu 
obiectivele asumate. Se intenționează organizarea unor mecanisme de asi-
gurare a capacității şi posibilitatea de a păstra sau nu mecanismele națio-
nale de adecvare (ex: standardul de emisii la pragul de 550gr ca şi criteriu 
pentru introducerea sau nu a anumitor capacități de producție). Presuoune 
de asemenea definirea centrelor operaționale regionale (COR) (vezi secțiu-
nea următoare pentru o discuție cu privire la acestea), precum şi implicarea 
consumatorilor în mai mare măsură. Aici creşte rolul comunităților energe-
tice locale, a mecanismelor de reglementare a prețurilor şi necesitatea de a-i 
proteja pe consumatorii vulnerabili, utilizarea comisioanelor de reziliere a 
contractelor sau contracte cu prețuri dinamice. Normele de implementare a 
contoarelor inteligente şi de eliminare progresivă a reglementării globale a 
prețurilor.

În al doilea rând, subiectul energiilor regenerabile este foarte im-
portant. Pachetul pentru Energie Curată propunere deschiderea parțială a 
schemelor de sprijin (10-15 %) pentru producătorii de energie din surse re-
generabile situați în alte state membre. Ghişeul unic propus este menit să 
coordoneze şi să faciliteze întregul proces de acordare a autorizațiilor pentru 
solicitanții care doresc să construiască/exploateze centrale de energie din 
surse regenerabile şi infrastructuri conexe de transport şi de distribuție. În 

1 Detalii suplimentare: https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-propo-
ses-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition.
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ceea ce priveşte încălzirea şi răcirea, se propune o creşterea anuală de 1 % a 
ponderii energiei din surse regenerabile în aprovizionarea cu energie pentru 
încălzire şi răcire şi cu deschiderea către concurență a sistemelor de încălzi-
re şi răcire. În privința transportului, se prevede obligativitatea furnizorilor 
europeni de combustibili pentru sectorul transporturilor de a livra pe piață 
o cotă tot mai mare de combustibili din surse regenerabile avansate, stimu-
larea electromobilității, limitarea contribuției biocarburanților de prima ge-
nerație (convenționali). 

Un al treilea aspect important este forma şi fondul Guvernanței Uni-
unii Energiei. Calendarul de pregătire a planurilor naționale integrate 
energie-schimbări climatice va acoperi perioada 2021-2030 şi sarcina ad-
ministrativă aferentă pregătirii acestor planuri. Efortul colectiv al Statelor 
Membre este de a atinge obiectivul 27% RES pentru anul 2030. Se vor stabili 
astfel şi contribuțiile naționale agregate pentru energia din surse regenera-
bile, precum şi traiectoria lineară care duce la obiectivul general obligatoriu 
la nivelul UE pentru 2030. 

În esență, scenariul „ce s-ar întâmpla dacă” efortul colectiv al SM nu este 
suficient pentru atingerea obiectivelor europene pentru 2030, în special 
RES ia în calcul o serie de elemente precum: eforturilor timpurii ale SM din 
cadrul actual 2020 şi platforma financiară pe care o va institui Comisia Euro-
peană în vederea finanțării proiectelor din domeniul surselor de energie re-
generabile. Este important în special cum va funcționa aceasta şi dispoziția 
conform căreia statele membre care se situează sub nivelul obiectivului lor 
obligatoriu privind energia din surse regenerabile pentru 2020 vor contribui 
financiar la această platformă. 

În ultimul rând, eficiența energetică a clădirilor este un alt aspect 
extrem de relevant al noilor reglementări în plan european. Sunt impor-
tante dispozițiile referitoare la promovarea electromobilității în clădirile 
rezidențiale şi nerezidențiale, asigurarea pre cablajului şi număr minim de 
puncte de încărcare. Un alt element important al negocierilor inter-institu-
ționale va fi nivelul şi caracterul obligatoriu sau orientativ al obiectivelor de 
eficiență energetică şi energii regenerabile pentru anul 2030. Parlamentul 
European propune obiective mai ambițioase şi obligatorii, atât la nivel euro-
pean, cât şi la nivel național. 



Perspectiva națională a României ca Stat Membru UE

Elena Popescu

Sunt o serie de subiecte sensibile pe care România le-a identificat şi pen-
tru care propune modificări la nivelul propunerilor legislative din cadrul Pa-
chetului pentru Energie Curată (Clean Energy Package). Aspectele cheie de 
soluționat din perspectiva României se regăsesc în textul a trei directive şi 
două regulamente europene: 

• DIRECTIVA privind regulile comune privind piața internă de energie 
electrică

• REGULAMENTUL privind piața internă de electricitate
• REGULAMENTUL privind pregătirea în vederea evitării riscurilor în 

domeniul energiei electrice
• DIRECTIVA privind promovarea utilizării energiei din surse regene-

rabile
• DIRECTIVA privind eficiența energetică. 

DIRECTIVA privind regulile comune privind piața internă  
de energie electrică
În ceea ce priveşte DIRECTIVA privind regulile comune privind piața internă de 
energie electrică, se identifică la nivelul autorităților competente din Româ-
nia mai multe aspecte problematice. În primul rând, problema eliminării 
prețurilor reglementate. Dreptul unui Stat Membru de a-şi proteja con-
sumatorii vulnerabili şi de a asigura competitivitatea entităților economi-
ce trebuie clar evidenţiat în pachetul legislativ. Este de datoria fiecărui Stat 
Membru să îşi stabilească nivelul de vulnerabilitate şi modul în care asigură 
protecţia acestor consumatori. Nivelul de vulnerabilitate variază de la un 
stat la altul, iar resursele necesare pentru protecţia consumatorilor vulnera-
bili vor fi şi ele diferite.
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În al doilea rând, trebuie angajată o discuție cu privire la drepturile 
consumatorilor şi protecția pe care aceştia o pot primi. Propunerile Ro-
mâniei de modificări la nivelul acestui capitol au avut în vedere urmatoarele 
elemente:

• Obligațiile agregatorilor de a se supune aceloraşi condiții ca şi ceilalți 
participanți din piață, inclusiv în ceea ce priveşte plata dezechilibrelor create 
şi dreptul consumatorilor de a renunța la contractele încheiate cu agregato-
rii;

• Necesitatea clarificarii unor concepte pentru care nu sunt oferite ex-
plicaţii clare asupra semnificaţiei respectivilor termeni. Un astfel de exem-
plu este dreptul furnizorului de a percepe clienţilor finali taxe pentru ieşirea 
din contractul de furnizare a energiei electrice încheiat pe perioadă determi-
nată (switching-related fees), înainte de expirarea duratei contractuale cu pre-
cizarea că „aceste taxe se pot percepe numai dacă clienţii primesc un avantaj 
demonstrabil”, fără a preciza ce înseamnă acest avantaj demonstrabil, cum 
şi în ce condiţii se poate acesta argumenta.

• Păstrarea tratamentului egal pentru toti consumatorii casnici, fie ei 
activi sau nu şi evitarea situațiilor în care consumatorii inactivi ar putea plăti 
pentru costurile generate de cei activi; similar pentru comunitățile energeti-
ce locale, acestea trebuie să se bazeze în primul rand pe resurse regenerabile 
şi să-şi asume toate costurile induse în SEN;

În al treilea rând, România doreşte păstrarea unor pozitii non-dis-
criminatorii la nivelul distribuitorilor de electricitate, similar cu cazul ope-
ratorilor de transport. 

Susținem de asemenea promovarea dreptului Comisiei Europene de a 
promova linii directoare (guidelines) în loc de acte delegate (delegated acts) 
privind colaborarea autorităților de reglementare în implementarea coduri-
lor de rețea.

În final, în raport cu DIRECTIVA privind piața internă de energie electrică 
susținem noua abordare propusă de Preşedinția Estona, în luna septembrie 
a anului 2017 privind constituirea Coordonatorilor Regionali de Securitate 
față de abordarea anterioara a Comisiei Europene (COM), care se referea la 
constituirea Centrelor Regionale Operaționale (vezi secțiunea anterioară).

REGULAMENTUL privind piața internă de electricitate
În raport cu REGULAMENTUL privind piața internă de electricitate, România 
atrage atenția asupra responsabilității echilibrării. DGPE propune să fie accep-
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tată posibilitatea derogării de la responsabilitatea financiară pentru echili-
brare următoarele categorii:

o Proiectele demonstrative pentru tehnologii emergente
o Producători pe RES şi în cogenerare de înaltă eficiență cu o capacitate 

instalată mai mică de 250 MW
o Instalațiile care beneficiază de această facilitate în baza ajutoarelor 

de stat acordate de Comisia Europeană (COM) înainte de intrarea în vigoare 
a acestui Regulament

o Pentru instalațiile care se vor realiza dupa 1 ianuarie 2026: numai 
pentru producători pe RES şi în cogenerare de înaltă eficiență cu o capacitate 
instalata mai mica de 150 MW

După cum am menționat anterior, apreciem în mod deosebit abordarea 
propusă de Preşedinția Estona cu privire la introducerea conceptului de Co-
ordonatori Regionali de Securitate față de propunerea anterioară a Comisiei 
Europene privind Centrele Regionale Operaționale. Considerăm că este ne-
cesar ca discuțiile să continue la nivelul ENTSO-E pe noua formă propusă de 
Regulament, în vederea stabilirii unei poziții comune privind piața de echili-
brare, sarcinile CRS, alocarea de capacitate şi alte aspecte similare. 

În plus, România susține stabilirea tarifelor pentru rețele fără a include 
alte taxe decât cele strict legate de necesitatea operării rețelei în condiții de 
eficiență. 

Mai propune certificarea interconectorilor ca posibile mecanisme de 
capacitate. Propunerile Direcției Generale pentru Politici Europene (DGPE) 
din cadrul Ministerul Energiei au în vedere facilitarea introducerii mecanis-
melor de capacitate chiar în cazul în care nu sunt identificate probleme în 
contextul realizării evaluării de adecvanță la nivel european. 

DGPE a identificat o posibilă problemă privind limita de 550 gr CO2/
kWh. Reprezentanții Complexului Energetic Oltenia (CEO) consideră că poa-
te atinge limita propusă peste 7 ani. De aceea, nu susținem acordarea de Co-
misiei Europene (COM) a dreptului de a adopta acte delegate (delegated acts) 
privind adoptarea codurilor de rețea sau amendamente la acestea, ci doar 
acte de implementare (implementing acts), similar pentru liniile directoare.

REGULAMENTUL privind pregătirea în vederea evitării riscurilor 
în domeniul energiei electrice
În ceea ce priveşte REGULAMENTUL privind pregătirea în vederea evitării ris-
curilor în domeniul energiei electrice sunt de asemenea o serie de puncte de 
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vedere pe care le susținem. Analiza crizelor care pot să apară în domeniul 
energiei electrice ar trebui să se realizeze având în vedere şi țările non-UE, 
din cadrul Comunității Energiei, Elveția, Norvegia. 

De asemenea, considetăm că ar trebui să:
• se aducă clarificări în privința anumitor termeni din cadrul proiectului 

de Regulament
• se evalueze posibilitatea stabilirii autorității competente la nivelul 

TSO-ului sau al autorității de reglementare
• se modifice anumite termene în sensul stabilirii unor termene mai re-

aliste
• se realizeze o metodologie de evaluare a riscurilor care să ia în conside-

rare specificitățile naționale
În ultimul rând, nu suntem de acord cu acordarea Comisie Europene 

(COM) a dreptului de adoptare a unor acte delegate care să modifice modelul 
utilizat pentru elaborarea planurilor de evitare a riscurilor.

DIRECTIVA privind promovarea utilizării energiei  
din surse regenerabile
În ceea ce priveşte DIRECTIVA privind promovarea utilizării energiei din sur-
se regenerabile, România a depus eforturi pentru a îndeplini obiectivele de 
energie regenerabilă şi şi-a atins obiectivul încă din anul 2015. Aşteptările 
României pentru atingerea ţintei medii în anul 2030 sunt că efortul acesta 
să nu fie suportat tot de statele care şi-au îndeplinit obiectivele pentru anul 
2020, punând astfel povara pe consumator.

Considerăm că mecanismele de cooperare din Directiva actuală şi-au do-
vedit ineficienţa şi ar necesita îmbunătăţiri în propunerea de Directivă, iar 
obligaţiile sectoriale să devină indicative şi să nu fie stabilite uniform pentru 
toate Statele Membre.

Având în vedere ţinta comună la nivelul Uniunii Europene de 27%, ca 
pondere a energiei regenerabile în consumul final brut de energie în anul 
2030, considerăm că obligaţia de a creşte cu 1 procent pe an energia rege-
nerabilă pentru încălzire şi răcire ar afecta dreptul fiecărui Stat Membru de 
a-şi alege cea mai potrivită strategie pentru a contribui la atingerea ţintei 
comune. 

Cheltuielile aferente proiectelor construite de un stat pe teritoriul al-
tui stat trebuie să fie suportate integral de statul care beneficiază de aceste 
cote, inclusiv cheltuielile aferente întăririi reţelelor, transportului la locul de 
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consum, stocării energiei şi capacităţilor de back-up precum şi eventualelor 
congestii în reţea. 

Având în vedere ţinta comună obligatorie la nivelul Uniunii Europene de 
27% de energie regenerabilă în anul 2030, considerăm că nu sunt necesare 
ţinte obligatorii la nivelul fiecărui stat membru UE, însă sunt necesare studii 
şi scenarii privind impactul transpunerii unei astfel de ţinte, având în vedere 
disponibilitatea surselor regenerabile, gradul de dezvoltare al statelor mem-
bre şi gradul de suportabilitate la nivelul consumatorilor.

Deşi nu se mai propun ţinte obligatorii la nivel de stat membru, prin 
proiectul de Directivă se impun sarcini şi obligaţii la nivel sectorial, având 
ca o consecinţă directă schimbarea profundă şi radicală de abordare la nivel 
Statului Membru. În acest sens, solicităm că, obligaţiile sectoriale să devină 
indicative şi să nu fie stabilite uniform pentru toate Statele Membre, ţinând 
seama de faptul că o parte dintre acestea şi-au îndeplinit până în prezent 
obligaţiile asumate.

Considerăm că anumite mecanisme, care sunt promovate în proiectul 
de Directivă, cum sunt cele de cooperare între Statele Membre, sunt definite 
şi în Directiva în vigoare, ineficienţa şi definirea incompletă putând fi cauza 
lipsei aplicării acestora până în prezent.

Pentru o angajare suplimentară în efortul comun al Statelor Membre UE 
de dezvoltare în continuare a promovării E-SRE sunt necesare precizări su-
plimentare privind mecanismele de cooperare între state. Ca urmare, Statul 
Membru care beneficiază de E-SRE obţinută din capacităţi instalate pe te-
ritoriul altui Stat Membru/non-membru UE să suporte integral cheltuielile 
suplimentare aferente proiectelor dezvoltate în baza noii Directive, inclusiv 
cheltuielile aferente congestiilor în reţea şi de echilibrare în piaţa de energie 
electrică.

DIRECTIVA privind eficienţă energetică 
În vederea atingerii obiectivului obligatoriu la nivel UE privind eficienţa 
energetică, România îşi va stabili contribuţia orientativă (indicativă) la ţin-
ta UE pentru anul 2030, ţinând seama de condiţiile naţionale specifice şi 
angajamentele asumate în domeniul schimbărilor climatice. După cum este 
precizat în propunerea de modificare a Directivei 2012/27/UE, obiectivele 
naţionale privind eficienţa energetică sunt orientative, deşi măsurile prevă-
zute care stau la baza atingerii acestor obiective sunt obligatorii. Apreciem 
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că este necesar ca Directiva să prevadă şi consecinţele neîndeplinirii, din mo-
tive justificate, a obiectivelor naţionale indicative.

Comisia Europeană propune o ţintă obligatorie de 30% privind eficienţa 
energetică în anul 2030, faţă de cel puţin 27%, prevăzută iniţial. În urma 
discuţiilor din cadrul Grupului de lucru pe eficienţă energetică, s-a conturat 
opinia ca România să susţină o ţintă de numai 27%, faţă de 30%, cu condiţia 
ca această ţintă să fie indicativă şi nu obligatorie. 

Scopul Pachetului de propuneri legislative „Energie curată pentru toţi 
europenii” este de a extinde obligaţiile de eficienţă energetică deja existente 
la nivelul UE. Cu toate acestea, România propune armonizarea sistemelor de 
colectare şi raportare, care ar trebui revizuite în cadrul unei analize aprofun-
date a costurilor pe care le implică măsurile de eficienţă energetică.

Propunerea COM(2016) 761 final menţine prevederea din Directiva 
2012/27/UE referitoare la cerinţele de ordin social asociate schemelor de obli-
gaţii. Este necesară o prezentare mai în detaliu atât a unor posibile măsuri de 
ordin social, cât şi a măsurilor alternative prevăzute în directiva în vigoare. 

Apreciem că sunt necesare clarificări şi respectiv completarea Guidan-
ce note (update la SWD/2013/0451 final) privind transpunerea art.7 cu 
aspecte specifice pentru măsuri alternative de politică, în special definirea 
măsurilor şi metodelor de contabilizare, precum şi separarea de prevederile 
Directivei 2010/31/UE privind performanţa energetică a clădirilor.

În cazurile în care contorizarea inteligentă pentru gaz şi energie termică 
nu se justifică din punct de vedere economic, propunem să nu existe obliga-
tivitate în acest sens, sau cel puţin Statele Membre să poată face derogare 
de la termenul 1 ianuarie 2020. Susţinem contorizarea inteligentă pentru 
energia electrică, cu condiţia asigurării protecţiei datelor consumatorilor. 

De asemenea, dispoziţiile privind instalarea de contoare inteligente pot 
fi lăsate în responsabilitatea Statelor Membre conform rezultatelor analize-
lor cost-beneficiu. Apreciem că pentru măsurarea încălzirii, costurile aferen-
te instalării contoarelor inteligente sunt mari şi beneficiile aduse nu sunt în 
totalitate compensate. 

Propunem ca prevederile privind contorizarea de toate tipurile (elec-
tricitate, energie termică, gaze naturale) să apară în Directiva de eficienţă 
energetică sau să se menţioneze faptul că prevederile privind contorizarea 
pentru energie electrică se regăsesc în propunerea de Directivă privind piaţa 
de energie electrică.



Energia regenerabilă şi Noua Revoluție Energetică

Andrei Ilaș

Costurile energiei regenerabile au scăzut abrupt în ultimii 10 ani făcând po-
sibilă adoptarea de capacități foarte mari de energie regenerabilă variabilă la 
nivel global. Trendul decarbonizării cuplat cu cel al scăderii costurilor face ca 
energia regenerabilă, din ce în ce mai des la costuri de 30 – 50 USD/MWh, 
să fie prima opțiune pentru capacități noi inclusiv atunci când costurile de 
integrare sunt luate în calcul. Această evoluție are nevoie de rețele de energie 
flexibile. Digitalizarea sectorului energetic este pe cale să rezolve la costuri 
rezonabile aceste probleme. România a ales pentru moment să se situeze la 
periferia revoluției globale în domeniu. În următorii 3-5 ani, România poate 
decide să se alăture revoluției globale prin procurarea de capacități de ener-
gie regenerabilă variabilă la costuri competitive, de preferință prin licitații, 
şi prin digitalizarea sectorului.

Evoluția capacităților de energie regenerabilă
Energia regenerabilă a fost la un moment dat scumpă. Această era o opți-
une considerată viabilă doar în țări cu resurse financiare importante (e.g. 
Germania, Danemarca, Statele Unite etc.) şi cu cetățeni care cereau politi-
cienilor să găsească soluții pentru reducerea emisiilor de carbon, cauzele 
principale ale încălzirii globale. Marginal, considerații legate de securitatea 
energetică au făcut ca unele țări precum Danemarca şi Statele Unite să in-
vestească în diversificare prin regenerabile, în urmă şocurilor petroliere din 
anii 1970. Astăzi, situația este complet schimbată. Energia regenerabilă, în 
special cea eoliană şi fotovoltaică, este prima opțiune pentru capacități noi 
într-un număr de țări în creştere. În anul 2000, la nivel global, existau 755 
GW de capacități de energie regenerabilă din care mai mult de 80% erau 
reprezentate de capacitățile hidro de mare putere. La sfârşitul anului 2016, 
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capacitatea instalată de energie regenerabilă a urcat la peste 2000 GW din 
care energia eoliană şi cea solară reprezintă cumulat mai mult de o treime 
din total (Figura 1 – IRENA, 2017).

Capacitățile de energie regenerabilă au reprezentat, în 2016, mai mult 
de două treimi din capacitatea netă totală de generare de energie electri-
că construită la nivel global (IEA, 2017). China, urmată de Statele Unite şi 
India reprezintă piețele cu cele mai mari creşteri şi/sau cele mai mari piețe 
de energie regenerabilă după capacitatea instalată. La nivelul Uniunii Euro-
pene, creşterea pieței de energie regenerabilă a fost încetinită de incertitu-
dinile legate de țintele ce urmează a fi adoptate după 2020 (IEA, 2017), de 
cererea în stagnare de energie electrică şi de supracapacitatea existentă

Aceste evoluții au la baza următoarele cauze:
1) Politici ambițioase de adoptare a capacităților de energie regenerabi-

lă în țări cu resurse financiare semnificative. 
2) Crearea de piețe naționale şi, mai apoi, globale care au dus la econo-

mii de scară datorate creşterii volumul producției tehnologice şi a îmbunătă-
țirii acestor procese.

3) Difuzarea globală a politicilor de adoptare de capacități de energie 
regenerabilă – 173 de țări aveau în 2016 ținte de energie regenerabilă.

Figura 1: Evoluția puterii instalate de energie regenerabilă la nivel global
Sursa : Agenția Internațională pentru Energie Regenerabilă (IRENA), 2017
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4) Scăderea abruptă a costurilor panourilor solare, peste 80% între 
2009 şi 2015.

5) Scăderea semnificativă a costurilor turbinelor eoliene, peste 40% în-
tre 2008 şi 2016.

6) Scăderea riscurilor financiare asociate dezvoltării acestor tehnologii 
ceea ce a condus la scăderea costurilor de capital pentru dezvoltarea de pro-
iecte de energie regenerabilă. 

7) Îmbunătățirea performanței tehnologiilor măsurată prin creşterea 
capacității de generare a energiei electrice (MWh) din surse regenerabile. 
Panourile solare mai performanțe şi turbinele eoliene de ultimă generație au 
contribuit la acest trend ce a condus finalmente la scăderea prețurilor.

Costurile energiei regenerabile
La nivel global, aceşti factori au contribuit la scăderea costurilor energiei 
fotovoltaice cu 70% şi a celei eoliene cu 22% între 2000 şi 2016 (Figura 2)1. 
În ciuda scăderilor importante, aceste tehnologii mențin în continuare cel 

1 Costul energiei regenerabile este estimat pe baza unui model denumit LCOE (Leve-
lized Cost of Electricity) şi utilizează un cost al capitalului ponderat de 7.5% pentru țările 
din OECD şi China şi 10% pentru restul țărilor. Costurile analizate nu include taxe sau 
subvenții.

Figura 2: Evoluția costurilor energiei fotovoltaice şi eoliene
Sursa : IRENA Renewable Cost Database, 2017
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mai mare potențial de scădere a costurilor până în orizontul de timp 2025, 
aproape 60% față de costul din 2015 pentru energia fotovoltaică şi 26% pen-
tru energia eoliană (IRENA, 2016; 2017).

Scăderea masivă a costurilor energiei regenerabile în ultimii ani cuplată 
cu trendul către organizarea de licitații prin care capacitățile de energie re-
generabilă sunt procurate a dus la stabilirea de noi recorduri de competitivi-
tate în majoritatea zonelor geografice ale lumii. Astfel, capacități eoliene şi 
fotovoltaice cu prețuri între 30 şi 50 USD/MWh au devenit din ce în ce mai 
frecvente. În India, prețul energiei solare a scăzut cu 77% în ultimii şase ani 
conform rezultatelor anunțate la licitațiile de profil (Figura 3). În Germania, 
prețul energiei fotovoltaice a scăzut cu 50% între 2015 şi 2017, iar prețul 
minim în 2017 a fost de 46 USD/kWh. Prețul energiei eoliene a scăzut cu 
17% de la prima la a doua licitație organizată în 2017, iar prețul minim a fost 

Figura 3: Evoluția prețurilor energiei eoliene şi fotovoltaice rezultate în urmă licitațiilor 
din 30 de țări din toate zonele geografice

Sursa: IRENA PPA (Power Purchase Agreements) Database, 2017 ( Fiecare cerc reprezintă un proiect 
care a câştigat în licitația organizată în anul respectiv. Centrul cercului reprezintă prețul la care 

proiectul respectiv va livra energie)
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de 38 USD/kWh cu mult sub costurile energiei electrice generată pe bază de 
cărbune.

Implicații şi opțiuni pentru România
Toate aceste evoluții au un impact major asupra felului în care vor arăta 
sistemele energetice ale celor mai competitive țări în următoarele decenii. 
Creşterea capacităților de energie regenerabilă reprezintă un trend cu forță 
din ce în ce mai mare. Odată cu acest trend, rețelele energetice ale țărilor 
respective vor trebui să devină mai flexibile, descentralizate şi cu capacități 
inteligente de gestionare a variabilității energiei eoliene şi solare. Sectoare 
noi ale economiei apar în care companiile concurează pentru a rezolva pro-
blemele create de tranziția către un sistem energetic cu mari capacități de 
energie regenerabilă variabilă. Digitalizarea sectorului energetic este pe cale 
să facă din ce în ce mai uşoară şi ieftină gestionarea unor rețele cu capacități 
mari de energie regenerabilă.

În acest context, România este poziționată excelent să fie cuplată la 
noua revoluție globală în energie având două atuuri esențiale. Primul dintre 
acestea este un sector IT puternic care poate contribui la digitalizarea rapidă 
a sectorului la costuri rezonabile. Al doilea atu este reprezentat de resursele 
de gaz şi hidro semnificative care pot contribui la creşterea flexibilității sis-
temului energetic şi astfel la adoptarea, pe scară largă, a capacităților distri-
buite de energie regenerabilă variabilă, la descentralizarea sistemului şi la 
răspândirea beneficiilor economice pe întreg teritoriul țării. 

România are astăzi două opțiuni. Fie îşi cuplează sistemul energetic la 
revoluția globală din domeniu, printre beneficii numărându-se competiti-
vitate crescută, creştere economică distribuită uniform pe teritoriul țării şi 
un țesut industrial capabil să exporte servicii şi produse din ce în ce mai 
căutate. Fie continuă pe drumul ales cu un sistem energetic puțin flexibil şi 
care răspunde unor nevoi de secol XX şi astfel rămâne la periferia revoluției 
globale din domeniu. Pentru moment, România a ales a două opțiune, cu 
costurile de oportunitate aferente. Totuşi, există în continuare câțiva ani, 
3-5, în care România îşi poate cupla sistemul energetic la revoluția globală 
beneficiind astfel de dividendele unei politici economice inteligente.



EFICIENȚA ENERGETICĂ 

Instrument strategic pentru creştere economică

Cosmin Drăgoi

Eficiența energetică nu este un obiectiv sau indicator ce poate fi bifat. Efi-
ciența energetică este o mentalitate, un mod de gestionare a activităților 
curente, a resurselor utilizate, a funcționării unei localități sau a unui mare 
consumator energetic. Într-o eră a excesului, a creşterilor economice, in-
dustriale, de populație nesustenabile față de mediul înconjurător, eficiența 
energetică este un instrument prin care alegem să consumăm mai puțin, 
mai eficient şi mai ieftin.

Eficiența energetică, la nivelul localităților, are două obiective majore: 
reducerea consumurilor energetice şi reducerea costurilor cu energia. Aces-
tea se pot realiza prin următoarele metode:

•	 Reducerea consumurilor energetice se atinge prin eficientizarea con-
sumatorilor, respectiv prin utilizarea dezvoltării tehnologice în implemen-
tarea de soluții care să obțină aceleaşi rezultate energetice sau mai bune, cu 
consumuri mai mici (ex: tehnologia LED, care obține rezultate luminescente 
mai bune decât tehnologia sodiu-mercur, cu consum energetic mai mic);

•	 Reducerea costului energiei se obține prin producția de energie din 
surse regenerabile pentru consum propriu;

Prin îndeplinirea celor două obiective majore se vor atinge şi alte obiec-
tive secundare, precum:

•	 Crearea de disponibilități bugetare, în urma reducerii consumului şi 
costurilor cu energia, disponibilități ce pot fi utilizate pentru alte tipuri de 
investiții necesare la nivel local;

•	 Crearea de noi locuri de muncă în procesul de implementare a măsu-
rilor de eficiență energetică;

•	 Micşorarea amprentei de CO2 a consumatorului eficientizat, respec-
tiv a impactului pe care localitatea îl are asupra mediului;
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Principalii actori în promovarea proiectelor 
de eficiență energetică
Jucătorii cei mai relevanți din domeniul eficienței energetice se împart în 
următoarele categorii şi subcategorii:

•	 Beneficiari ai proiectelor de eficiență energetică – aceştia pot fi auto-
rități publice locale sau centrale, operatori de servicii publice (cu consumuri 
relevante de energie), consumatori rezidențiali prin asociațiile de locatari, 
mari consumatori energetici (companii energofage);

•	 Furnizori de tehnologii – acele companii care pot livra, pune în func-
țiune şi/sau opera tehnologii care să ducă fie la un consum redus energetic, 
fie la producerea de energie regenerabilă;

•	 Finanțatori – publici sau privați;
Beneficiarii proiectelor de eficiență energetică sunt acele entități 

care au un consum anual energetic suficient de mare încât să justifice in-
vestiții semnificative în eficientizarea acestuia. În cazul autorităților publice 
locale, consumurile ce pot fi eficientizate se referă la iluminat stradal şi arhi-
tectural, iluminat în parcuri şi în clădiri publice. Alte tipuri de consumatori, 
ce nu au fost incluse în lista de mai sus, pot fi gestionate de către o autoritate 
publică locală.

Operatorii de servicii publice sunt entități cu consumuri energetice 
relevante, fie aceştia operatori de iluminat public, de apă-canal, de transport 
public sau de alte servicii publice. Aceştia pot fi beneficiarii unor proiecte de 
eficientizare energetică, cu finanțare publică sau privată.

Consumatorii rezidențiali, reprezentați de asociațiile de locatari, pot 
beneficia de proiecte de eficientizare energetică (mai ales din punct de vede-
re termic) susținute în special prin finanțări europene sau guvernamenta-
le. Consumurile de energie electrică se pot eficientiza doar din perspectiva 
prețului, în cazul în care mai multe asociații de locatari se grupează pentru 
a achiziționa energia electrică la prețuri competitive. Această situație este 
însă foarte rar întâlnită la acest moment.

Companiile energofage sunt de asemenea un beneficiar predilect al 
proiectelor de eficiență energetică. Ținând cont de durata în general mică de 
amortizare a unei investiții în eficientizarea consumatorilor, în cazul unei 
astfel de companii, finanțarea proiectelor de eficiență energetică este susți-
nută de obicei din finanțare prin cashflow propriu. Există însă şi surse ne-
rambursabile pentru acoperirea acestor costuri.
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Furnizorii de tehnologie sunt acele companii care oferă soluții teh-
nologice inovative care duc la o reducere a consumului energetic, fie el elec-
tric, termic sau de combustibil. În funcție de tipul de soluție oferită, de 
randament şi durata de amortizare, diverse tipuri de finanțare se aplică. În 
principiu, eficientizarea termică este finanțată prin fonduri nerambursabile 
guvernamentale sau europene datorită duratei mari de amortizare. Soluțiile 
de eficientizare a consumurilor de energie electrică sau de combustibil au 
durate mult mai mici de amortizare, aşadar finanțarea privată este mai uşor 
de atras în astfel de cazuri.

Finanțatorii pot fi finanțatori publici, în cazul programelor de finan-
țare nerambursabilă (ex. autorități de management ale programelor opera-
ționale) sau finanțatori privați (bănci, companii de tip ESCO, furnizori ce 
acceptă modelul de credit-furnizor).

Tipuri de investiții necesare
Autoritățile publice locale, deşi variate în nevoi şi specificități locale, au în 
general nevoie de aceleaşi tipuri de investiții. Acestea se referă la următoa-
rele categorii: 

– investiții în sistemele de iluminat public – iluminat stradal şi arhitec-
tural; acestea se referă la optimizarea consumatorilor aferente iluminatului 
stradal (corpuri de iluminat, sisteme de telegestiune), precum şi ale ilumina-
tului arhitectural (clădiri gestionate de autoritatea publică locală);

– investiții în eficientizarea clădirilor administrației publice;
– investiții în eficientizarea transportului în comun – achiziția de ve-

hicule de transport în comun electrice sau care utilizează combustibili alter-
nativi, puțin poluanți şi cu costuri mult reduse față de combustibilii fosili;

– investiții care să optimizeze traficul în localități; această categorie se 
referă în principal la investiții care optimizează transportul public în comun, 
traficul, accesul la parcări. Acest tip de investiții poate duce la reduceri sem-
nificative de combustibil utilizat atât de către operatori publici de transport 
în comun, cât şi de operatori privați, firme de taxi sau chiar proprietari de 
autoturisme. Obiectivul principal în această situație îl reprezintă reducerea 
consumurilor de combustibil la nivelul localității şi, deci, diminuarea am-
prentei de CO2 şi a impactului asupra mediului;

Modele de finanțare 
Principalele instrumente de finanțare sunt împărțite în două mari categorii: 
finanțare publică şi finanțare privată. Finanțarea publică poate fi prin fon-
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duri europene, prin fonduri guvernamentale sau din bugetele locale/centra-
le ale autorităților publice.

Fondurile europene pot fi gestionate național (programele operaționa-
le) sau gestionate la nivel european (programele administrate de Comisia 
Europeană). În funcție de tipurile de cheltuieli/beneficiari eligibili, orizontul 
de timp estimat pentru investiții, fiecare autoritate publică ar trebui să defi-
nească o strategie proprie de accesare a acestor tipuri de finanțări.

Fonduri europene gestionate la nivel național
Programul Operațional Regional 2014-2020 asigură, în cadrul axelor 
prioritare propuse, corelarea consolidată între dezvoltarea regională, abor-
darea teritorială şi intervențiile specifice, prioritățile de investiții selectate 
şi obiectivele lor specifice concentrând investițiile propuse în scopul maxi-
mizării rezultatelor aşteptate. Strategia POR s-a construit prin promovarea 
unui mix adecvat de politici, adaptând o parte din intervențiile relevante 
planificate la nevoile şi potențialul local şi regional, şi asigurând, pentru alte 
tipuri de acțiuni, o abordare națională coerentă.

În perioada de programare 2014-2020, Programului Operațional Regio-
nal îi sunt alocate aproximativ 7,9 miliarde euro, din care 6,7 miliarde euro 
(inclusiv rezerva de performanță) reprezintă sprijinul UE, prin Fondul Eu-
ropean pentru Dezvoltare Regională, respectiv circa 1,2 miliarde euro con-
tribuția națională, asigurată din fonduri publice naţionale (buget de stat, 
bugete locale).

Prin POR 2014-2020, în cadrul Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției 
către o economie cu emisii scăzute de carbon vor fi finanțate investiții în 
creşterea eficienței energetice a clădirilor publice deținute şi ocupate atât de 
autoritățile locale, cât şi de autoritățile centrale, a clădirilor rezidențiale, a 
sistemelor de iluminat public, precum şi investiții destinate reducerii emi-
siilor de CO2 în mediul urban, bazate pe planuri de mobilitate urbană dura-
bilă. Totodată vor fi finanțate investiții pentru regenerarea şi revitalizarea 
urbană în scopul încurajării refolosirii terenurilor aferente zonelor urbane 
abandonate, vacante sau neutilizate corespunzător.

În conformitate cu prevederile Directivei 2012/27/UE privind eficiența 
energetică, România are obligația de a renova anual 3% din suprafețele de-
ținute sau ocupate de autoritățile centrale. În cea mai mare parte, clădirile 
deținute de autoritățile publice centrale sunt localizate în Regiunea Bucu-
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reşti-Ilfov, regiune inclusă în categoria regiunilor mai dezvoltate. În acest 
context, investițiile promovate prin această axă prioritară vor contribui la 
îndeplinirea țintei anuale de renovare a României ce derivă din îndeplinirea 
obligațiilor naționale ale Directivei Uniunii Europene privind eficiența ener-
getică.

În acelaşi timp, oraşele se caracterizează printr-o calitate precară a fon-
dului de locuit: vechimea clădirilor, ceea ce implică necesitatea unor lucrări 
de consolidare, eficiență energetică scăzută, cu consumuri energetice nesus-
tenabile. Totodată, iluminatul public este insuficient dezvoltat şi nesustena-
bil în privința consumului energetic. 

Oraşele din România, de la cele mai mici şi până la capitala ţării, Bu-
cureşti, se confruntă cu probleme legate de degradarea spaţiului construit, 
spații intravilane abandonate, probleme legate de calitatea mediului, ceea 
ce determină o calitate a vieţii sub aşteptările majorităţii cetăţenilor. Re-
generarea urbană, având ca scop îmbunătățirea calității mediului, dar şi a 
condițiilor de viață ale cetățenilor reprezintă o modalitate eficientă prin care 
oraşele sau anumite părți ale acestora sunt revitalizate şi reintroduse în cir-
cuitul urban. Aspectele menționate sunt relevante pentru oraşele din Româ-
nia din toate zonele țării, fiind intervenții care se vor implementa la nivelul 
tuturor regiunilor de dezvoltare.

Tipuri de proiecte ce pot fi finanțate prin POR 2014-2020:

1) Eficiență energetică pentru clădiri publice şi rezidențiale
 

Autoritatea de Manage-
ment

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice
Programul Operațional Regional Axa 3

Aplicanți eligibili Unități administrativ teritoriale. Acestea vor încheia un partene-
riat cu asociația/asociațiile de locatari ale blocurilor 

Proiecte şi cheltuieli eli-
gibile

Lucrări de reabilitare termică a anvelopei;
Lucrări de reabilitare termica a sistemului de încălzire;
Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din 
surse regenerabile;
Înlocuirea circuitelor electrice în părțile comune – scări, subsol, 
etc.;
Repararea elementelor de construcție ale fațadei;
Repararea acoperişului tip terasă/şarpantă;
Repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrații-
lor la infrastructura blocului de locuințe;
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Valoarea maximă a gran-
tului

Valoarea maximă a grantului poate fi de 5.000.000 EUR 

Intensitatea finanțării 60% din valoarea cheltuielilor eligibile vor fi susținute prin Fon-
dul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat;
40% din totalul cheltuielilor eligibile vor fi susținute de Unitățile 
Administrativ Teritoriale şi Asociaţiile de proprietari, pentru 
clădiri rezidențiale

Criteriu de selecție Punctaj, în ordinea depunerii

2) Patrimoniu natural şi cultural

Autoritatea de Manage-
ment

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice
Programul Operațional Regional acțiunea 5.1

Aplicanți eligibili Unități administrativ-teritoriale;
Autorități ale administrației publice centrale;
Unitățile de cult;
ONG-uri;

Activități şi cheltuieli 
eligibile

Restaurarea, protecția, conservarea şi valorificarea durabilă a 
obiectivelor de patrimoniu UNESCO, patrimoniu cultural național 
(indiferent de localizare, urban sau rural) şi patrimoniu cultural local 
din mediul urban;
Restaurarea, consolidarea, protecția şi conservarea monumentelor 
istorice;
Dotări interioare (instalații, echipamente şi dotări pentru asigurarea 
condițiilor de climatizare, siguranță la foc, antiefracție), inclusiv 
eficientizarea energetică a obiectivului;
Dotări pentru expunerea şi protecția patrimoniului cultural mobil şi 
imobil;

Valoarea maximă a 
grantului

Valoarea maximă a grantului poate fi de 10.000.000 EUR 

Intensitatea finanțării Intensitatea maximă a finanțării este de 85% din cheltuielile eligibile

Criteriu de selecție Punctaj, în ordinea depunerii

3) Reconversia terenurilor degradate sau neutilizate

Autoritatea de Manage-
ment

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice
Programul Operațional Regional acțiunea 5.2

Aplicanți eligibili Unități administrativ-teritoriale din mediul urban.
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Activități şi cheltuieli 
eligibile

Se vor finanța reconversia funcțională şi/sau reutilizarea unor 
terenuri şi suprafețe abandonate şi neutilizate din interiorul 
oraşelor şi transformarea lor în zone de agrement şi petrecere a 
timpului liber pentru comunitate. 
• Demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor;
• Realizarea alei pietonale, piste pentru biciclişti, creare trotuare;
• Amenajare spații verzi;
• Crearea de zone speciale pentru sport, locuri de joacă pentru 
copii etc.;
• Instalare Wi-Fi în spațiile publice şi sisteme de supraveghere 
video;
• Dotare mobilier urban (bănci, coşuri de gunoi, etc);
• Modernizarea străzilor urbane adiacente terenurilor supuse 
intervențiilor, inclusiv înlocuirea şi/sau racordarea la utilități 

Valoarea maximă a gran-
tului

Valoarea maximă a grantului poate fi de 5.000.000 EUR 

Intensitatea finanțării Intensitatea maximă a finanțării este de 85% din cheltuielile 
eligibile

Criteriu de selecție Punctaj, în ordinea depunerii

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM) adre-
sează nevoile de dezvoltare din patru sectoare: infrastructura de transport, 
protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările 
climatice, energie şi eficienţă energetică, contribuind la Strategia Uniunii 
pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, prin finan-
țarea a 4 din cele 11 obiective tematice din Regulamentul nr. 1303/2013. 
În domeniul energiei, măsurile propuse sunt concentrate în trei axe. AP6 
vizează măsurile de promovare a eficienței energetice în industrie şi la ni-
velul consumatorilor casnici, precum şi producția de energie din surse re-
generabile, în timp ce AP7 vizează îmbunătățirea eficienței energetice la 
nivelul sistemelor de termoficare centralizate. Aceste măsuri sunt comple-
tate cu intervențiile de susținere a sistemelor de transport de energie, atât 
pentru preluarea în siguranță a energiei produse din surse regenerabile, cât 
şi pentru dezvoltarea interconexiunilor cu alte SM. Întrucât sunt necesare 
în continuare investiții semnificative pentru atingerea țintelor în domeniul 
eficienței energetice, dar şi al promovării anumitor surse de energie rege-
nerabile, cea mai mare parte a alocărilor financiare disponibile pentru AP6 
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fiind orientate spre aceste domenii (48% pentru producția de energie din 
surse regenerabile şi 29,1% pentru cogenerarea de înaltă eficiență). 

Investițiile prin POIM sunt susținute complementar de schemele nați-
onale (schema de certificate verzi şi bonusul pentru cogenerare). Eficiența 
energetică în industrie este susținută şi monitorizarea consumului de ener-
gie la nivelul platformelor industriale, cu o alocare de 5,4% din AP6. Pro-
iectele demonstrative de monitorizare inteligentă beneficiază de 17,5% din 
alocarea AP6. 

Reabilitarea sistemelor de termoficare în oraşele selectate promovată 
prin AP7, axă multifond, beneficiază de o alocare FEDR de cca. 90 mil. euro, 
finanțarea fiind orientată spre asigurarea sustenabilității investițiilor rea-
lizate în localitățile finanțate prin POS Mediu 2007-2013, şi respectiv 150 
mil. € din FC pentru SACET Bucureşti. În domeniul energiei regenerabile, 
România şi-a stabilit ținte superioare faţă de ținta stabilită la nivelul UE 
prin Strategia Europa 2020, respectiv să ajungă până în 2020 la o pondere 
de 24% a energiei din resurse regenerabile în consumul brut de energie pri-
mară. În 2013, acest indicator a ajuns la 22,9%. 

Acest nivel ridicat al resurselor regenerabile este determinat de capa-
cităţi semnificative instalate pentru producția de energie eoliană şi solară, 
dar mai puţin în ceea ce priveşte producţie de energie pe bază de bioma-
să/biogaz şi eotermal, raportat la structura propusă prin PNAER. Având în 
vedere ponderea ridicată a energiei din resurse regenerabile în consumul 
brut de energie primară, coroborată cu obiectivul de continure a promovării 
producției de energie din surse regenerabile, acțiunile promovate în cadrul 
obiectivului specific se vor concentra pe stimularea utilizării acelor surse re-
generabile al căror potențial a fost mai puțin exploatat. Principalul rezultat 
urmărit este o producţie majorată a a energiei din surse regenerabile mai 
puţin exploatate. Acest rezultat va contribui şi la:
	creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de 

energie primară, ca rezultat al investiţiilor de creştere a puterii instalate de 
producere a energiei electrice şi termice din resurse regenerabile mai puţin 
exploatate.
	reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul 

energetic prin înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili con-
sumaţi în fiecare an (cărbune, gaz natural).

Deşi investiţiile promovate prin POIM contribuie la atingere obiective-
lor asumate de România prin Strategia Europa 2020, contribuţi la aceste 



404 / Caiet documentar 1

rezultate este modestă având în vedere bugetul alocat pentru intervenţiile 
propuse.

Tipuri de proiecte ce pot fi finanțate prin POIM

1) Producția de energii regenerabile din resurse mai puțin exploatate
 

Autoritatea de Manage-
ment

Ministerul Fondurilor Europene
Programul Operațional Infrastructură Mare, O.S. 4.1

Aplicanți eligibili Unități administrativ teritoriale
Societăți comerciale care au ca activitate producerea de energie în 
scopul comercializării
Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară

Activități şi cheltuieli 
eligibile

Realizarea şi/sau modernizarea capacităților de producție a ener-
giei electrice şi/sau termice din biomasă şi biogaz
Realizarea şi/sau modernizarea capacităților de producție a ener-
giei termice pe bază de energie geotermală
Proiectul trebuie să fie localizat în regiunile: Vest, Nord-Vest, 
Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest

Valoarea maximă a gran-
tului

Valoarea maximă a grantului poate fi de 15.000.000 EUR

Intensitatea finanțării Între %60 şi %80 din cheltuielile eligibile, în funcție de tipul de 
întreprindere (micro şi mică, mijlocie, mare)

Criteriu de selecție Punctaj, în ordinea depunerii

2) Creşterea eficienței energetice în termoficarea centralizată

Autoritatea de Manage-
ment

Ministerul Fondurilor Europene
Programul Operațional Infrastructură Mare, O.S. 7.1

Aplicanți eligibili Unități administrativ teritoriale

Activități şi cheltuieli 
eligibile

Modernizarea/extinderea reţelelor termice primare şi secundare 
din sistemele de alimentare cu energie termică, inclusiv a punc-
telor termice;
Achiziţionarea/modernizarea echipamentelor necesare bunei 
funcţionări a sistemelor de pompare a agentului termic;
Implementarea de Sisteme de Management (măsurare, control şi 
automatizare a SACET)

Valoarea maximă a gran-
tului

Valoarea maximă a grantului poate fi de 15.000.000 EUR 

Intensitatea finanțării Variabilă

Criteriu de selecție Punctaj, în ordinea depunerii
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Mecanismul pentru interconectarea Europei (CEF – Connecting Eu-
rope Facility) este implementat în baza Regulamentului (UE) nr.1316/2013 
al Parlamentului şi Consiliului, şi sprijină implementarea proiectelor de in-
teres european, care vizează dezvoltarea şi construcția unor infrastructuri şi 
servicii noi, precum şi modernizarea infrastructurilor şi serviciilor existente 
în sectoarele: transport, telecomunicații, energie1. 

CEF acordă prioritate conexiunilor lipsă din sectorul transporturilor vi-
zând accelerarea investițiilor în domeniul rețelelor transeuropene, în special 
în finalizarea coridoarelor de transport la nivel european şi urmăreşte să 
mobilizeze finanțarea provenind atât din sectorul public, cât şi din cel pri-
vat. Pachetul financiar aferent CEF pentru perioada 2014–2020 este de 
aproximativ 33,2 miliarde EURO, pentru toate Statele Membre şi cele 3 sec-
toare. 

Din acest buget, România are alocată o sumă de aproximativ 1,234 mi-
liarde Euro pentru investiții în infrastructura de transport, rata de cofinan-
țare din partea UE putând ajunge până la 85% din valoarea totală a unui 
proiect. Aplicațiile de finanțare sunt depuse direct de către beneficiari (auto-
rități publice sau private) la Comisia Europeană – Agenţia Executivă pentru 
Inovare şi Reţele (Innovation & Networks Executive Agency – INEA).

CEF ENERGIE – Infrastructura energetică a UE este în curs de îmbătrânire 
şi, în starea sa actuală, nu este adecvată pentru cererea viitoare de energie, 
pentru a asigura securitatea aprovizionării sau pentru a sprijini implemen-
tarea pe scară largă a energiei din surse regenerabile. Modernizarea infras-
tructurii existente, precum şi dezvoltarea de noi infrastructuri de transport 
a energiei de importanță europeană va necesita investiții de aproximativ 
140 de miliarde€ în energie electrică şi de cel puțin 70 de miliarde € în sec-
torul gazelor. 

În ciuda măsurilor de reglementare şi politicilor care sunt implementate 
în prezent pentru a facilita astfel de investiții, 60-70 miliarde € de investiții 
vor rămâne în continuare în pericol dacă nu este furnizată finanțare publică. În 
condițiile actuale de piață şi de reglementare unele proiecte energetice nu sunt 
viabile comercial şi nu s-ar introduce în programele de investiții ale dezvolta-
torilor de infrastructură. CEF este proiectat pentru a aborda ambele grupe de 
actori implicați în necesarul de investiții în sectorul energetic. Instrumentele 

1 https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
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financiare, prin aducerea de noi categorii de investitori şi prin atenuarea anu-
mitor riscuri, vor ajuta promotorii de proiecte să acceseze finanțările necesare 
pentru proiectele lor. Prin acest program se pot propune spre finanțare proiec-
te de infrastructură energetică, în special proiecte de conectare şi eficientizare 
a rețelelor existente, precum şi proiecte de dezvoltare de infrastructură nouă 
(ex.: infrastructură de încărcare a vehiculelor electrice).

Granturi norvegiene. La data de 28 iulie 2010, a fost semnat Acordul în-
tre Uniunea Europeană şi Regatul Norvegiei pentru Mecanismul Financiar 
Norvegian 2009-2014 cu privire la asistenţa nerambursabilă acordată de 
acesta în perioada 2009-2014. Prin acest mecanism, România urmează să 
beneficieze de o asistenţă financiară totală de 115,20 milioane Euro. Meca-
nismul Financiar Norvegian 2009 – 2014 îşi propune să contribuie la redu-
cerea disparităţilor economice şi sociale din Spaţiul Economic European şi la 
consolidarea relaţiilor de cooperare între statul donator (Norvegia) şi statele 
beneficiare prin intermediul sectoarelor prioritare propuse.

Astfel, în urma procesului de negociere ce a avut loc între România şi 
statul donator în perioada octombrie 2011 – ianuarie 2012, au fost conclu-
zionate prevederile Memorandumului de Înţelegere pentru Mecanismul Fi-
nanciar Norvegian 2009-2014, document ce stabileşte cadrul de cooperare 
şi permite implementarea eficientă a asistenţei financiare acordate.

În acest sens, Memorandumul de Înţelegere pentru Mecanismul Finan-
ciar Norvegian 2009-2014 stabileşte entităţile naţionale implicate în imple-
mentarea Mecanismului Financiar Norvegian pentru perioada 2009–2014 
şi funcţiile acestora în cadrul sistemului naţional de management şi control, 
precum şi cadrul de implementare ce specifică lista sectoarelor prioritare şi 
alocarea financiară acordată prin intermediul Mecanismului Financiar Nor-
vegian în perioada 2009-2014, identificarea programelor aprobate pentru 
finanţare cu principalele obiective şi rezultate aşteptate, identificarea Ope-
ratorilor de Program, precum şi proiectele predefinite acceptate.

Obiectivele generale ale granturilor norvegiene sunt reducerea dispari-
tăților sociale şi economice în Spațiul Economic European, respectiv întări-
rea relaţiilor bilaterale dintre statele donatoare şi cele beneficiare. În cadrul 
acestui program linia de finanțare RO17 – Inovare în industria verde are ca 
obiectiv Creşterea competitivităţii întreprinderilor ecologice, inclusiv ecolo-
gizarea industriilor existente, inovarea în industria verde şi spiritul antre-
prenorial. Programul are o alocare financiară de 29.700.000 Euro.
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Fonduri europene gestionate de Comisia Europeană
Programul Horizon 2020 este cel mai amplu program de cercetare şi ino-
vare derulat vreodată de UE. Acesta va duce la mai multe inovații capitale, 
descoperiri şi premiere mondiale, aducând ideile mărețe din laboratoare pe 
piață. Este disponibilă o finanțare de 80 de miliarde EUR pe durata a 7 ani 
(2014-2020) – pe lângă investițiile private şi investițiile publice naționale 
pe care această finanțare le va atrage. În cadrul acestui program, secțiunea 
care adresează implementarea de măsuri de eficiență energetică se numeşte 
Energie durabilă, secțiune cu un buget alocat de 5,931 miliarde Euro.

Orizont 2020 reuneşte toate programele de finanţare existente ale Uni-
unii în materie de cercetare şi inovare, inclusiv Programul-cadru pentru cer-
cetare, activităţile legate de inovare din cadrul Programului cadru pentru 
competitivitate şi inovare şi Institutul European de Inovare şi Tehnologie 
(EIT). Această abordare este recunoscută pe scară largă de către părţile inte-
resate ca fiind cea mai bună modalitate de acţiune pe mai departe şi a fost, 
de asemenea, sprijinită de Parlamentul European în rezoluţia sa din 27 sep-
tembrie 2011, de Comitetul Economic şi Social European şi de Comitetul 
pentru Spaţiul european de cercetare. Orizont 2020 răspunde în mod direct 
provocărilor societale majore identificate în Strategia Europa 2020 şi în ini-
ţiativele sale emblematice. Acesta va contribui, de asemenea, la crearea în 
Europa a unei poziţii de lider în sectorul industrial. Orizont 2020 va stimu-
la, de asemenea, excelenţa bazei ştiinţifice, esenţială pentru durabilitatea, 
prosperitatea şi bunăstarea pe termen lung a Europei.

Tipuri de proiecte ce pot fi finanțate prin H2020
1) Oraşe şi comunități inteligente (Smart Cities)

Autoritatea de Management Comisia Europeană Programul Orizont 2020

Aplicanți eligibili Orice entitate publica sau privată constituită legal în țările 
participante la program
Fiecare proiect ar trebui să fie realizat în 2-3 comunități şi/
sau oraşe de referință

Activități şi cheltuieli eligibile Propunerile ar trebui să vizeze următoarele aspecte:
• zone cu consum redus (aproape de zero) de energie;
• infrastructuri integrate;
• mobilitate urbană sustenabilă.

Valoarea maximă a grantului Variabilă
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Intensitatea finanțării Intensitatea maximă a finanțării este de 100% din cheltuielile 
eligibile

Orizont de timp pentru apli-
cație

Apelul se va deschide în trimestrul III 2016.

Criteriu de selecție Punctaj, în ordinea depunerii

Finanțări în model ESCO
România, ca şi alte ţări din centrul şi estul Europei, prezintă un considerabil 
potenţial economic de economisire al energiei, în sectoarele industrial, ter-
ţiar şi al construcţiilor. Punerea în evidenţă a acestui potenţial presupune 
investiţii vaste şi modernizarea funcţionării. Atât în sectorul privat cât şi 
în cel public din România, finanţarea economiilor de energie şi furnizării 
investiţiilor este îngreunată de restricţii legate de know-how, financiare, le-
gislative, şi alte obstacole.

Autoritățile publice locale din România au obligativitatea de a imple-
menta măsuri de eficiență energetică, conform Ordonanței Guvernului nr. 
22 / 20.08.2008 şi al legii 121/2014. Majoritatea primăriilor din țară au în 
coordonare un număr de obiective. Acestea sunt clădiri administrative, şcoli, 
licee şi grădinițe, sisteme de iluminat public şi stradal.

Fiecare dintre aceste obiective cumpără energie independent din piață, 
de obicei la prețul cel mai mare (prețul zilei următoare), neexistând o putere 
colectivă de negociere sau o predictibilitate a consumului. Conform legislați-
ei în vigoare şi a recomandărilor Comisiei Europene, fiecare primărie trebuie 
să efectueze lucrări de eficiență energetică. Aceste lucrări sunt complexe şi 
au costuri foarte ridicate, care pot pune o presiune pe bugetele locale ce nu 
poate fi susținută. 

Există o nevoie clară de identificare de soluții tehnice şi financiare via-
bile care să permită implementarea proiectelor de eficiență energetică nece-
sare la nivel de primării. O astfel de soluție este implementarea modelelor 
de tip ESCO.

Această soluție implică următoarele :
	 Primăria concesionează serviciile de realizare de lucrări de eficiență 

energetică şi management energetic al consumatorilor
	Compania concedent realizează integral investiția în lucrări de efici-

ență energetică din fonduri proprii, fără a implica bugetul local
	Compania face managementul energetic al consumatorilor primăriei 

după eficientizare – monitorizează consumurile, le centralizează, apoi intră 
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în piață cu o singură achiziție predictibilă, pentru toți consumatorii, obți-
nând astfel un preț mult mai avantajos pentru energia consumată

Se obține astfel o economie importantă de costuri, ce provine din trei 
surse:
	Din consumul efectiv de energie, datorită eficientizării consumatori-

lor, ce duce la scăderea consumurilor
	Din prețul energiei, datorită predictibilității consumurilor ce acum 

sunt monitorizate şi centralizării achiziției de energie la nivelul tuturor con-
sumatorilor
	Din costurile de mentenanță, ce sunt preluate de compania care face 

managementul energetic
	Această economie se va reflecta în bugetul local, ca şi economii rea-

lizate din prima lună de implementare. O parte din economie va rămâne la 
concedent pentru amortizarea investiției realizate.

Avantajele implementării modelului de proiect prezentat sunt:
	Reducerea facturii de energie consumată prin metodele de reducere 

menționate anterior
	Realizarea lucrărilor de eficiență energetică obligatorii prin lege, fără 

implicarea bugetului local
	Reducerea dependenței consumatorilor publici de furnizorii locali de 

energie
	Disponibilizarea de noi sume la bugetul local, prin economiile la fac-

tura de energie realizate, sume ce pot fi folosite în orice alte domenii de in-
vestiții decise de primărie.

Descrierea grafică a modelului
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Parteneriat Public Privat
Există patru mari categorii de modele de parteneriat public – privat:

1. Contracte de management
2. Proiecte „la cheie”
3. Concesiune
4. Proprietate privată a activelor

Contractul de management implică gestionarea parțială sau totală a 
unei companii de stat sau serviciu public, de către o companie privată, con-
tra plății serviciilor de management.

Proiecte „la cheie” – în acest tip de parteneriat compania privată îşi 
asumă execuția unei lucrări (de obicei de infrastructură), şi odată cu aceasta 
şi riscurile legate de fazele de proiectare şi execuție. Plata se face la predarea 
proiectului în fază finală. 
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Concesiunea – în acest model o companie privată primeşte dreptul de 
a construi şi opera un obiectiv pentru o anumită perioadă de timp. La final, 
proprietatea asupra obiectivului rămâne autorității publice.

Acest model poate avea următoarele forme:
	Franciză – folosită în special pentru servicii de transport în comun, 

implică asumarea unui risc comercial din partea companiei
	Construieşte–Operează–Transferă – în acest model compania inves-

teşte într-un anumit obiectiv pe care-l operează o perioadă de timp, după 
care proprietatea revine autorității publice

Proprietatea privată a activelor – în acest tip de parteneriat compa-
nia privată primeşte dreptul de a proiecta, construi, opera un obiectiv de in-
frastructură, cu cedarea în anumite cazuri a proprietăți asupra obiectivului 
de către autoritatea publică.
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Concluzii
Indiferent de modelul de finanțare ales, proiectele de eficiență energetică au 
o capacitate ridicată de a atrage capitaluri în principal datorită avantajelor 
economice sporite pe care un astfel de proiect le aduce. Aceste avantaje se 
constituie în garanții ale amortizării rapide a investițiilor efectuate.

Primul pas pe care orice localitate sau mare consumator energetic ar tre-
bui să-l facă în acest sens este definirea unei strategii de dezvoltare pe ter-
men mediu care să identifice obiectivele propuse în ceea ce priveşte eficiența 
energetică, pentru un orizont de timp de minim 5 ani. O astfel de strategie 
are următoarele obiective:
	Identifică toate proiectele de eficiență energetică ce pot fi implemen-

tate la nivelul localității;
	Identifică soluții tehnice de implementare, precum şi surse de finan-

țare;
	Stabileşte ordinea priorităților pentru setul de proiecte definit;
	Stabileşte efortul bugetar necesar a fi alocat în fiecare an, în funcție 

de dimensiunea proiectelor propuse, prioritizarea lor şi finanțările ce pot fi 
atrase pentru implementare.



Pentru un proiect național de renovare energetică  
privind clădirile din sistemul educațional

Mihai Maerean

Reabilitarea termică a clădirilor din Sistemul Educațional nu este un subiect 
nou şi, mai mult decât atât, face parte din Strategia Energetică a  României în 
cadrul măsurilor de „creştere a eficienței în clădirile publice”. De data aceas-
ta ne propunem să realizăm o analiză din perspectiva investitorului/ordo-
natorului de credit şi motivarea soluțiilor propuse atât din punct de vedere 
etnic, cât şi social.

Cum transformi o cheltuială de 81,3 milioane Euro  
într-un profit de 55,1 milioane Euro
Elementele analizate sunt: fondul construit, beneficiarii direcți (elevii), be-
neficiarii indirecți (comunitatea), proprietarii (primăria), soluția tehnică 
propusă. 

Fondul construit şi utilizat în Sistemul Educațional Românesc este 
compus din aproximativ 7700 clădiri cu o suprafață totală de 12.400.000 m2 
şi de 9.950.000 m2 încălziți.
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Distribuția acestui fond în funcție de destinație este relevantă în de-
terminarea diferențelor majore de utilizare a acestor spații. Grădinițele au 
activitate intensă la nivelul solului datorită perioadelor lungi de joacă ne-
structurată şi spațiile comune şi de acces sunt semnificativ mai mici față de 
Universități, care au ample spații comune şi de acces şi, în general, înălțimea 
încăperilor este semnificativ mai mare. 

Vechimea construcțiilor se reflectă în materialele folosite cât şi în ce pri-
veşte soluțiile implementate astfel că peste 60% din fondul construit are o 
vechime de minim 50 de ani. Modul în care au fost realizate construcțiile 
nu lasă loc implementării de soluții cu impact asupra structurii de rezisten-
ță, cum ar fi ventilații mecanizate cu aport de aer proaspăt şi recuperare de 
căldură.

Ineficiența energetică a acestor clădiri are un consum mediu de energie 
de 300 kWh/m²yr din care 80% îl reprezinta energia utilizată în sistemul de 
încalzire. Gazul fiind principala sursă de energie primară pentru sistemul 
de încălzire putem face o estimare simpla a costurilor de încălzire a acestui 
fond. 

Ținem cont de ponderea de 80% din energia totală consumată şi rezultă 
un consum final de 240 kWh/m²yr, la care trebuie să aplicăm un coeficient 
de eficiență a sistmeului de încălzire format din centrala termică, pompe şi 
radiatoarele aferente, această eficiență fiind de maxim 85% obtinem un con-
sum energetic sub forma de gaz de 282.35 kWh/m²yr. În 2019 prețul mediul 
al gazului este de 0.136 Lei/ KWh + Tva astfel că valoarea totală facturii la în-
călzire pentru cei 9.950.000 m2 este de 382.076.020 Lei + Tva. Echivalentul 
acestei energii în CO2 ne ajută să întelegem gradul de poluare cât şi poten-
țialul de venit suplimentar datorită certificatelor de CO2 tranzacționabile la 
bursa, 282.35 kWh/m²yr = 79.9 KgCO2/ m²yr sau 795.005.000 Kg CO2/an. 

Beneficiarii direcți ai acestui program de reabilitare termică sunt stu-
denții şi comunitatea deservită de aceste clădiri. La ora actuală, sistemul de 
încălzire al clădirilor din sistemul educațional se bazează pe radiatoare am-
plasate sub ferestre. Acest sistem creează diferenţe foarte mari de tempe-
ratura între băncile din vecinătatea lor şi băncile amplasate diametral opus 
astfel ca în cadrul unei săli de clasă disconfortul este major şi scade capa-
citatea de concentrare a elevilor. Forma constructiva şi amplasarea radia-
toarelor în spatele bancilor face ca operaţiunile de curățare a acestora sa fie 
practic imposibil de realizat, datorita funcționării acestora cu temperaturi 
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ridicate de peste 60o C, aerul care le parcurge devine foarte uscat şi plin de 
praf, astfel ajută la crearea şi răspândirea bolilor căilor respiratorii.

Prin implementarea sistemului de încălzire în pardoseala, temperatura 
în sala de curs este uniform distribuită pe întreaga suprafață şi asigură un 
mediu sănătos, echilibrat şi curat, îmbunătățind calitatea actului educatio-
nal. În timpul funcționării sistemului de încălzire în pardoseală pe perioada 
iernii sau a sezonului ploios, pardoselile se usucă semnificativ mai repede şi 
astfel se reduce riscul accidentelor prin alunecare. 

Prin realizarea unui act educational de calitate, şansele elevului de a 
avea un parcurs academic favorabil cresc exponențial, cresc şi şansele la o 
viață mai bună şi nu în ultimul rând va creşte şi calitatea muncii sale care o 
va presta la maturitate.

Proprietarii clădirilor în general sunt municipalitățile şi din acest mo-
tiv, investițiile sunt realizate de primarii cu respectarea legii achizițiilor pu-
blice. Problemele principale ale acestor tipuri de achiziții este că procedu-
ra în sine este îndelungată şi perioada efectiva de realizare a lucrărilor este 
scurta în comparatie cu dificultatea şi tehnologia implementarii sistemelor 
clasice de incalzire în pardoseala. Cele 3 luni de vacanta de vara, nu permit 
destul timp pentru a monta sistemul de incalzire în pardoseala, a turna sapa 
în toata scoala, a astepta sa se usuce sapa până la umiditatea de 3% pentru 
a putea incepe lucrarile de montare a finisajului şi bineinteles operatiunile 
de modificare completa a tutror usilor. În cladirle unde sa montat sistem de 
incalzire în pardoseala cu sapa, programul de functionare a acestuia este în 
general , non stop, chiar daca este vacanta de iarna, weekend sau sarbatori 
legale ne tinand cont de faptul ca utilizarea cladirilor în regim de scoala este 
de 10 ore/zi restul timpului fiind goale.

Obstacolul principal în implementarea masurilor de renovare a cladi-
rilor este perceptia gresita asupra dificultatii obtinerii finantarii lucrarilor. 
Realitatea din teren ne arata ca lipsa solutiilor tehnice a fost factorul major 
care a impiedicat obtinerea unui grad inalt de eficienta energetica. Ca în mul-
te alte sectoare, în sectorul constructiilor avansurile tehnologice au generat 
produse şi solutii de implementare noi care fac posibile astazi reabilitari la 
care în urma cu 5 ani de zile nimeni nu ar fi considerat fezabile sau posibile.

Beneficiul major al primariilor în urma renovarii acestor obiective este 
reducerea semnificativă cheltuielilor de încălzire a clădirilor astfel bugetul 
ramas poate fi redirectionat spre alte investiții, protectia sociala față de cres-



416 / Caiet documentar 1

terea prețului gazelor, compatibilitatea cu sistemele de energie regenerabila, 
diminuarea ratei de abandon şcolar în special în zonele rurale, atragerea de 
personal competent în cadrul instituției şi nu în ultimul rand crearea de noi 
locuri de munca.

 
Soluția tehnică propusă este de implementare a unui sistem uscat de 

încălzire în pardoseală cu înălțime redusă, de doar 1.8 cm față de cei 10 cm 
uzuali ai sistemelor cu sape şi modernizarea punctului termic al clădirii. 

Acest sistem, pe lângă faptul că este semnificativ mai eficient energetic 
față de radiatoarele existente sau chiar față de sistemele de încălzire în par-
doseala umede, permite reabilitarea unei şcoli cu o viteză de minim 1 sala 
de clasa pe zi în timpul programului şcolar. Posibilitatea de implementare în 
timpul anului şcolar este cruciala pentru scurtarea implementării proiectu-
lui şi evitarea riscului relocării studenților în alte scoli pe perioada lucrarilor.

Implementarea nu afectează structura de rezistenta datorita greutății 
specifice foarte mici, de doar 20 kg/mp, nu impune modificarea scărilor şi 
nici lucrări complexe de modificare a uşilor de acces. Nefiind necesare opera-
tiunile de turnare a sapelor peste tevi, fiinisajul se poate lipi direct de sistem 
astfel operatiunile de pornire şi oprire a sistemului datorate automatizarii 
devin rapide şi eficiente. Elementele de control pot fi inchise şi securizate în 
cutii metalice antivandalism pentru evitarea dereglarilor accidentale a ele-
mentelor de automatizare.

Centralele termice pe gaz cu recuperare caldura din condens, au eficien-
ta ridicata > 95% şi lucreaza cu temperaturi foarte joase a agentului termic 
astfel se obtine o eficienta ridicata a intreg sistemului termic. 

 Motivarea financiară depaseste simpla reducere a costurilor de incal-
zire a acestor cladiri ci ofera prilejul de a transforma aceasta economie intr-o 
sursa de venit prin mecanisme reglementate la nivelul Uniunii Europene.

Unul din principalii factori în realizare sau renuntarea la o investiție 
este timpul de recuperare a acesteia [ROI], care în mod simplist se calculea-
za prin impartirea costului investițional la economiile produse. Fiind vorba 
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de investiții publice realizate de către stat, ROI-ul tine cont şi de sumele 
suplimentare colectate din impozite şi taxe aferente lucrarilor de investiție 
(TVA, Impozit pe profit, etc.) cât şi din impozitarea noilor locuri de munca 
create şi injectia de capital prin economia circulara. În urma acestor calcule, 
rezulta un coeficient de 4.6 care se aplica economiilor generate de respectiva 
investiție. 

Propunerea tehnica prezentată este foarte simpla şi cu un potential ma-
jor de economisire: implementarea unui sistem de incalzire în pardoseala 
şi modernizarea centralelor şi grupurilor de pompare. Prin aceasta solutie 
simpla, economia de energie se ridica la aproximativ 70% din consumul ac-
tual, astfel economia anuala ar fi de 267.453.214 Lei +Tva sau 56.904.939 
Euro+Tva. Valoarea certificatelor CO2 tranzactionate la bursa în Iulie 
2019 este de 30 Euro/certificat, o tona de CO2 este echivalentul unui cer-
tificat tranzactionabil. 70% din cantitatea de CO2 degajata are o valoare de 
23.850.000, prognozele de pret sunt pentru 100 Euro/to până în 2025m 
lucru fezabil daca ne uitam pe evolutia prețului în ultimele 18 luni şi anume 
cvadruplarea acestuia ( 4 IAN 2018 – 7,76 Euro/to şi în 28 IUL 2019 – 28,39 
Euro/to conform https://sandbag.org.uk/carbon-price-viewer/).

Calculul ROI-ului acestui tip de investiții incepe de la costul investiți-
onal mediu şi conform estimarilor noastre este sub 200 Euro/mp pentru 
implementarea sistemului de incalzire în pardoseala, finisaje şi moderniza-
rea punctului termic. Investiția are o valoare de 1.990.000.000 Euro care se 
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imparte la coeficientul de 4.6, şi la valoare economisita + valoarea certifica-
telor CO2 pentru a obține o perioadă de 4.7 ani. Valoarea certificatelor CO2 
am estimat-o la un maxim de 100 Euro/to în urmatorii 3 ani astfel rezulta o 
valoare medie a tonei de CO2 de 43.3 Euro şi sa mentinut plafonul pe toate 
perioada de amortizare, prețul gazului nu a suferit nici o corectie de pret pe 
toata perioada. 

Concluzia este că imediat după perioada de amortizare, valoarea certifica-
telor CO2 este de minim 79�500�000 Euro, valoare care acoperă cheltuiala cu 
energia primară aferentă încălzirii 24�387�831 Euro+TVA și ar crea un venit 
de 55�112�168,9 Euro, oferă protecție sporită localităților, în special celor din 
zona rurală cu venituri modeste, față de creșterile prețului energiei, scade rata 
de abandon școlar, crește calitatea actului educațional și nu în ultimul rând pre-
gătește sistemul pentru independența energetică cât și scăderea presiunii asupra 
sistemului de distribuție de energie din România�



ORAȘE AUTONOME ȘI INOVAȚIE ENERGETICĂ

Dezvoltarea strategică prin co-localizarea  
şi co-optimizarea resurselor energetice

Patricia Florescu

Direcțiile de dezvoltare strategică ale României acoperă o arie largă de tema-
tici, precum reindustrializarea, dezvoltarea regională, eficiența energetică, 
protecția mediului, sau dezvoltarea rurală. Datorită complexității şi interdis-
ciplinarității acestor obiective, pentru atingerea lor este necesară o abordare 
integrată şi colaborativă între mai multe ministere şi agenții guvernamenta-
le. Această secțiune propune o modalitate combinată de a avansa dezvolta-
rea acestor obiective prin crearea de politici publice, inițiative şi strategii în 
strânsă legătură cu nevoile şi tehnologiile energetice contemporane, precum 
şi cu strategia națională de energie a României. În acest context, este necesa-
ră corelarea elementelor de influență socioeconomică (modul de valorificare 
al resurselor de materie primă şi de energie produsă, dezvoltarea socială, 
infrastructura, coeziunea socială) cu elementele funcționale ale sistemului 
energetic (tehnologii de producție, configurația rețelei şi accesul la rețea, efi-
ciența energetică şi siguranța în alimentare), în concordanță cu cerințele de 
mediu. 

Prima abordare strategică propusă este aceea de co-localizare a resurse-
lor energetice, prin care se înțelege reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea 
rețelei, precum şi amplasarea de noi obiective energetice în proximitate ge-
ografică față de potențiale puncte de consum de energie, fie industriale sau 
rezidențiale (mari consumatori, respectiv consumatori mici şi mijlocii). A 
doua modalitate ar fi o strategie de co-optimizare a resurselor energetice, ter-
men matematic consacrat în analiza sistemelor complexe precum sistemele 
energetice, care presupune o abordare şi o înțelegere holistică a numeroa-
selor interacțiuni dintre modalitatea de funcționare a sistemului energetic, 
impactul asupra mediului şi interdependența cu activitatea economică na-
țională. Aceste două dimensiuni strategice, de co-localizare şi co-optimizare, 
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permit dezvoltarea în conformitate cu planurile de dezvoltare regională şi 
urbană, resursele minerale disponibile, locația infrastructurii energetice şi 
tipul de tehnologii de generare. Ca scop final, acestea asigură creşterea efi-
cienței, prin diminuarea costurilor asociate cu transmiterea energiei şi prin 
concentrarea eforturilor de dezvoltare pe proiecte care să producă maximul 
de beneficii.

De ce se pune accentul pe rolul sistemului energetic în dezvoltarea eco-
nomico-socială? Indiferent de sursa de proveniență, energia şi consumul de 
energie stau la baza tuturor activităților economice ale unei țări: activități 
industriale şi comerciale, transportul de bunuri şi persoane, dezvoltarea de 
construcții şi infrastructură, producerea de alimente, şi nu numai. Acestea 
sunt şi activitățile care influențează dezvoltarea economică atât a zonelor 
urbane, cât şi rurale, care la rândul lor sunt susținute prin accesul sigur la 
energie electrică la prețuri accesibile. Desigur, modalitatea de producere şi 
modul de folosire al acestei energii presupun şi un impact pronunțat asupra 
mediului, în funcție de tipul de tehnologie şi de infrastructură. Din acest 
motiv industria energetică are, în mod direct, cât şi indirect, efecte în casca-
dă asupra mai multor domenii, inclusiv asupra mediului înconjurător, pe tot 
parcursul funcțional de producere, eficiență, furnizare a resurselor energe-
tice şi consum.

Obiectivul de dezvoltare presupune politici publice şi inițiative care să 
nu se limiteze la soluții unisectoriale şi care să se plieze pe Obiectivele Euro-
pa 2020 promovate de către Uniunea Europeană: reducerea cu 20% a emisi-
ilor de gaze cu efect de seră față de nivelurile înregistrate în 1990, creşterea 
ponderii surselor de energie regenerabile până la 20% şi creşterea cu 20% a 
eficienței energetice. Este nevoie de o modalitate de abordarea a dezvoltării 
strategice a țării care să poată fi implementată concret, pe zone geografice 
poate mai restrânse decât la nivelul întregii țări, unde procesul de optimi-
zare şi eficientizare poate beneficia de o mai mare granularitate a datelor 
şi resurselor zonale. Această abordare presupune nu numai constituirea de 
politici publice corespunzătoare, ci şi dezvoltarea de mecanisme de piață 
pentru un cadru concurențial care să promoveze investițiile pe termen lung 
în sectorul energetic.

Din această perspectivă, termenii descentralizare, regional şi local capătă 
relevanță practică. Se pot dezvolta modele la nivel de microsistem socioeco-
nomic care să includă toate cerințele impuse, îndeplinind totodată obiecti-
vele strategice stabilite pentru o dezvoltare durabilă. Aceste modele pot fi 
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verificate în centre pilot care să adapteze într-o relație biunivocă politicile 
macro la datele rezultate din proces. Prin astfel de circuit de feedback se pot 
îmbunătății atât soluțiile practice, cât şi formularea legilor şi politicilor ofi-
ciale. Se vor reduce astfel termenele necesare schimbărilor la nivel național, 
deoarece politicile macro vor fi rezultatul integrării şi exploatării politicilor 
locale la nivel de microsistem reprezentativ.

La nivelul mecanismelor de piață, cheia maximizării beneficiilor este 
crearea unor piețe concurențiale zonale în domeniul serviciilor de electrici-
tate (definite şi susținute de actele normative în vigoare1), în care companii-
le de distribuție aflate în zona de interes acționează ca mediator (şi eventual 
ca finanțator) pentru companiile de furnizare care doresc să ofere consuma-
torilor întreaga gamă de servicii energetice, etc). În susținerea acestui de-
mers trebuie precizat faptul că operatorii de distribuție sunt cei care asigură 
interfață cu piața angro de energie electrică şi măsurarea energiei electrice 
în şi dinspre rețeaua de transport.

Soluții pentru eficiența energetică şi dezvoltarea industrială
Activitatea industrială – care reprezintă 56,1%2 din consumul de energie 
electrică – este un candidat perfect pentru această strategie de co-localizare 
şi co-optimizare a resurselor, mai ales în situația în care reindustrializarea 
a devenit un obiectiv strategic. Amplasarea de noi obiective industriale în 
conformitate cu planurile de dezvoltare regională şi urbană, resursele mi-
nerale disponibile, locația infrastructurii energetice şi tipul de tehnologii de 
generare ale energiei permit maximizarea eficienței energetice şi minimiza-
rea costurilor totale.

Măsurile privind eficiența energetică sunt determinante în garantarea 
realizării la cele mai mici costuri a obiectivelor stabilite prin pachetul ener-
gie-schimbări climatice ale Uniunii Europene. Obiectivul de 20% creştere a 
eficienței energetice aduce în discuție cel mai eficient mod de a reduce de-
pendența de combustibili fosili şi de importuri. Din altă perspectivă, atin-
gerea obiectivului stabilit pentru eficiența energetică este condiționată nu 

1 Printre aceste acte se numără Legea privind eficiența energetică (MO nr. 574/10.08.2014), 
elemente de strategie energetică pentru perioada 2011-2035, regulamentul de acreditare al 
producătorilor de energie electrică din surse regenerabile pentru aplicarea sistemului de 
promovare prin certificate verzi (MO nr. 477/28.06.2014), regulamentul de furnizare a 
energiei electrice la clienți finali (MO nr. 544/23.07.2014).

2 Strategia Energetică a României, Draft supus dezbaterii publice, Decembrie 2014.
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numai de sursa de energie, cât şi de reducerea pierderilor de energie în rețe-
lele de distribuție, de creştere a randamentului tehnologiilor de generare şi 
de eficientizarea consumului, indicatori realizabili prin amplasarea surselor 
de energie în proximitatea surselor de consum. Prin amplasarea surselor de 
generare a energiei electrice aproape de consumator se poate stabilii costul 
unei unități de energie electrică cu precizie mult mai mare. Astfel, se pot 
evalua corect externalităţile şi costurilor aferente tuturor fazelor lanțului 
energetic, de la producție la consum. Aceasta granularitate la nivelul cos-
turilor poate conduce la realizarea principiului competiției libere nu numai 
între agenții economici specializați, cât şi între alte sectoare folosind forme 
de energie substituibile între ele.

Alte strategii practice cuprind aplicarea conceptelor de micro-rețea şi 
centrală virtuală pentru favorizarea creşterii eficienței energetice, îmbunătă-
țirii managementului la vârful de sarcină, şi utilizarea mai eficientă a rețelei 
de distribuție. Aceste soluții ar viza aspectele cele mai problematice ale unui 
sistem energetic – abilitatea de a răspunde fluctuațiilor de consum în mod 
eficient, mai ales în perioadele de vârf, posibilitatea de reducere a pierderilor 
rezultate în procesele de transmitere şi distribuție şi capacitatea de dimensi-
onare a serviciilor de furnizare. Tehnologii precum cele de rețele inteligente 
cu sisteme de măsurare cu citire de la distanță (smart grid) şi cele de manage-
ment la cerere al sarcinii (demand response) sunt inovații mai uşor de aplicat 
la consumatorii industriali, cel puțin în fază inițială, cu posibilitatea de ex-
tindere şi la alte categorii de consumatori. Utilizarea contoarelor inteligente, 
nu numai la consumator, cât şi la producător, dar şi în nodurile importante 
ale rețelelor, furnizează informații în timp real privind facturarea şi fluxurile 
valorice de energie. Tarifarea şi facturarea în timp real vor face ca relațiile 
contractuale să se adapteze mult mai precis la comportamentul individual al 
multitudinii de participanți pe piața zonală. O condiție necesară o reprezintă 
şi introducerea de mecanisme de piață transparente şi flexibile care să condu-
că la utilizarea eficientă a surselor de producere şi reducere a prețului energiei 
electrice. Cu astfel de standarde de realizare ale interfeței cu utilizatorii re-
țelei consumatorii pot deveni participanți activi la piața de energie electrică.

Soluții pentru eficiență energetică şi dezvoltarea agriculturii  
pe plan local
Multe procese industriale folosesc nu numai energie electrică, ci şi energie 
termică – încălzire. Plecând de la constatarea că ponderea majoră în consu-
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mul de energie finală o are consumul pentru încălzire şi răcire, este necesară 
valorificarea potențialului de surse de energie pe plan local – preferabil rege-
nerabile, pentru acoperirea cererii de energie termică pentru populație. Mai 
mult decât atât, în acest fel se poate acoperi şi necesarul de energie în altă di-
recție strategică de dezvoltare viitoare a României: agricultura. Se va realiza 
astfel îmbunătățirea calității aerului, apei şi solului prin reducerea gradului 
de poluare cauzată de arderea lemnului şi a combustibililor fosili utilizați 
pentru producerea energiei termice, precum şi eficientizarea proceselor prin 
înlocuirea sau reducerea cantității de combustibili scumpi ori deficitari. 

Astfel, prin co-localizarea cu centrele de prelucrare şi utilizare se ating şi 
obiective de dezvoltare rurală prin maximizarea resurselor disponibile, în 
mod special biomasa, care deține o pondere de 50% din potențialul ener-
getic economic total al surselor regenerabile ale României.3 Biomasa poate 
fi utilizată pentru producerea combinată de energie electrica şi termică în 
instalații de co-generare de înaltă eficiență sau pentru producerea energiei 
termice în sobe individuale prin înlocuirea sobelor clasice din gospodăriile 
din mediul rural (cu randamente sub 20%) cu sisteme ce utilizează tehnolo-
gii moderne (cu randamente de circa 80%).

Utilizarea altor energii regenerabile poate aduce şi beneficii de creşte-
re ale eficienței energetice şi dezvoltarea locală. Utilizarea energiei solare 
pentru producerea agentului termic şi a apei calde menajere în gospodării 
individuale, la obiective turistice (pensiuni, hoteluri), la ferme sau în secto-
rul public (şcoli, sedii administrative, etc.) poate fi combinată cu alte resurse 
regenerabile pentru a fi folosite în sistemele de încălzire centralizată. În pa-
ralel, pompele de căldură pot fi utilizate pentru producerea agentului termic 
în clădiri rezidențiale şi publice.

Soluții pentru protecția mediului şi dezvoltarea durabilă
Pentru o dezvoltare durabilă şi eficientă există multe interacțiuni complexe, 
multe tipuri de politici şi legislații (atât la nivel local, național, cât şi euro-
pean) care nu pot fi abordate fără a se lua în discuție impactul sistemului 
energetic în contextul obiectivelor foarte ambițioase de decarbonizare la ni-
vel european.

Însă strategia de protecție a mediului a României nu ar trebui să fie îm-
pinsă numai de aceste obiectivele numerice, mai ales în conjunctura actuală 

3 Strategia Energetică a României, Draft supus dezbaterii publice, Decembrie 2014.
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în care piața internă de energie în Uniunea Europeană este încă una frag-
mentată, iar contextul geopolitic este volatil. Competitivitatea, securita-
tea aprovizionării şi obiectivele legate de atenuarea schimbărilor climatice 
sunt (sau ar trebui să fie privite ca atare) obiective pe termen lung, strâns 
legate de dezvoltarea strategică. Acestea sunt condiționate în România de 
utilizarea optimă a resurselor primare interne (în special cele regenerabile), 
modernizarea rețelelor electrice, înlocuirea instalațiilor de generare învechi-
te cu alternative competitive şi mai curate, precum şi utilizarea eficientă a 
energiei pe tot parcursul lanțului energetic. 

În acest context, o abordare integrată a întregii problematici socio-
economice poate asigura îndeplinirea pe ansamblu a tuturor cerințelor dez-
voltării durabile mai ales prin oferirea de strategii axate pe zone geografice 
mai restrânse, dar bine determinate, având ca pion central resursa energetică 
regenerabilă optimizată local şi funcționând ca motor al dezvoltării locale. 

În concluzie, strategiile propuse aici, adaptate la condițiile specifice Ro-
mâniei, sunt bazate pe recomandări de bune practici la nivel global, precum 
cele sugerate țărilor membre de către Organizația pentru Cooperare Econo-
mica şi Dezvoltare (OECD).4 Printre acestea se numără obiectivul de integra-
re a politicilor publice şi a strategiilor naționale pentru a se adresa simultan 
considerațiuni legate de mediu, economie, şi dezvoltare socială (definiția 
dezvoltării durabile). Se adaugă recomandarea de a se realizare o coordinare 
mai strânsă între instituții pentru formularea şi implementarea de astfel de 
strategii naționale, alături de contribuția administrațiilor locale şi regionale. 
Nelipsită este sugestia de incorporare a unei componente analitice în fiecare 
strategie prin care să se poată calcula aprofundat atât costurile, cât şi bene-
ficiile. Strategia propusă de autor de co-localizare şi co-optimizare a strategi-
ei energetice naționale rezumă aceste cerințe generale şi descrie propuneri 
specifice aplicabile României.

Îndeplinirea cerințelor de dezvoltare durabilă prin valorificarea eficientă 
a resurselor naturale, fără a afecta generațiile viitoare, precum şi asigurarea 
energiei necesare în condiții de siguranță, securitate şi disponibilitate, pre-
supun elaborarea unui set de politici publice care să respecte reperele stra-
tegice stabilite în conformitate cu obiectivele, principiile şi cerințele Uniunii 
Europene şi ale interesului național. Pentru realizarea acestui deziderat, sec-
țiunea de față propune abordarea integrată şi complexă a surselor de energie 

4 Good Practices in the National Sustainable Development Strategies of OECD Countries, 
Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD), 2006. 
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regenerabilă în context macro şi micro-socioeconomic prin crearea de stra-
tegii multidisciplinare optimizate la nivel local. Aceste strategii se impun a fi 
analizate permanent prin înregistrarea impactului modificărilor produse în 
societate la toate nivelurile şi în toate domeniile (mentalități, concepții, re-
lații, tehnologii). Astfel, în loc de strategii dispersate, se poate crea un sistem 
de gândire unitar şi strategic pe termen lung care să aibă totodată flexibili-
tatea de a răspunde la orice tip de schimbare sau reeşalonare globală. Moni-
torizarea, gestionarea şi integrarea controlului proceselor rezultante, atât la 
nivel macro, cât şi la nivel de microsistem, vor permite gestionarea optimă şi 
unitară a tuturor factorilor de influență în strategia națională.



Energia oraşelor româneşti:  
Provocări şi oportunități de etapă

Sebastian Burduja și Marcel Ionescu-Heroiu

Oraşele sunt motoarele cele mai puternice ale oricărei economii.1 Nu există 
țară care să se fi dezvoltat fără să se urbanizeze. Un proces sănătos de creş-
tere economică creează inevitabile dezechilibre economice pe termen scurt, 
zonele urbane devenind tot mai dinamice şi mai dezvoltate în raport cu zo-
nele rurale.2 În general, dezvoltarea economică depinde de trei dimensiuni 
fundamentale: densitate (producție economică/unitate de spațiu), distan-
ță (uşurința/dificultatea transportului de oameni, bunuri, servicii, capital, 
idei) şi diviziune (nivelul barierelor de acces la oportunități).3 Datele actuale 
arată fără echivoc forța de atracție a oraşelor, inclusiv în cazul României: 
Bucureştiul şi cele 40 de reşedințe de județ şi ariile lor funcționale generează 
90% din veniturile firmelor şi reunesc 61% din totalul angajaților, 66% din-
tre toți navetiştii, 58% din populație şi 80% dintre cei cu studii superioare.4 

Urbanizarea şi creşterea eficienței energetice
În acest context, orice analiză riguroasă a sectorului energetic românesc 
trebuie să aibă în vedere provocările şi oportunitățile specifice oraşelor Ro-
mâniei. În fapt, procesul de urbanizare în sine, dacă este corect planificat 
şi gestionat, ajută la creşterea eficienței energetice. Urbanizarea înseamnă 
concentrarea de oameni şi resurse, ceea ce implică o serie de avantaje deriva-
te din economiile de scară: transportul public şi privat, colectarea deşeurilor, 
iluminatul stradal, sistemele de apă şi canalizare, rețelele de termoficare – 

1 Ionescu-Heroiu, Burduja, Sandu et. al, Competitive Cities: Reshaping the Economic Geo-
graphy of Romania, World Bank, 2013

2 Ibid.
3 Indermit Gill et al., World Development Report 2009, World Bank, 2009
4 Ionescu-Heroiu & Cristea, Magnet Cities: Migration and Commuting in Romania, World 

Bank, 2017 
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toate acestea sunt mai eficiente în contextul unor zone urbane dense şi bine 
închegate. 

În acelaşi timp, în lipsa unei planificări teritoriale adecvate, procesul de 
urbanizare duce la creşterea masei urbane în mod haotic (fenomenul se mai 
numeşte urban sprawl), mai ales în lipsa barierelor naturale, ceea ce poate 
însemna scăderea semnificativă a eficienței energetice. În România, cartiere 
şi locuințe noi au fost adesea construite la mare depărtare de centrele ur-
bane, fără a ține cont de costurile necesare extinderii rețelelor transport şi 
infrastructură. Oraşele mari s-au extins semnificativ după 1990, nu numai 
în interiorul limitelor lor administrative, cât mai ales în localitățile limitro-
fe. Aşadar, energia oraşelor României ține în primul rând de modul în care 
funcționează sistemul de planificare spațială (legislație, reguli de urbanism, 
instituții, funcționarea piețelor funciare şi imobiliare, coordonarea investi-
țiilor private şi publice etc.).5

În plus, energia oraşelor României include mai multe componente 
sectoriale. În perioada 2012-2013, o echipă a Băncii Mondiale a efectuat 
în România mai multe analize TRACE – Tool for Rapid Assessment of 
City Energy, „un instrument practic care face o evaluare rapidă a energiei 
consumată într-un oraş, care identifică şi prioritizează sectoarele de con-
sum şi propune intervenții specifice privind eficiența energetică”.6 TRACE 
acoperă şase sectoare vitale: energie electrică & termoficare, apă potabilă 
& apă uzată, iluminat public, clădiri publice, deşeuri municipale şi trans-
port urban. Studiile TRACE în România au acoperit cei şapte poli de creş-
tere: Braşov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iaşi, Ploieşti şi Timişoara. 
Datele colectate au fost comparate la nivel regional şi global cu 100+ alte 
oraşe, rezultând un set de recomandări şi o ordine a măsurilor prioritare, 
inclusiv cu un potențial de economisire energetică pentru fiecare soluție 
propusă. În continuare, pe baza acestor analize, propunem câteva linii ge-
nerale şi soluții concrete pentru creşterea eficienței energetice a oraşelor 
României. 

Sistemele centralizate de termoficare înregistrează pierderi masive în 
multe centre urbane din România (de ex., Iaşi – 40%, Craiova – 38,7% etc.), 
iar în multe altele s-au desființat ca urmare a scăderii numărului de utiliza-
tori (de ex., Piatra Neamț, Reşița, Satu Mare, Slatina, Slobozia, Zalău, Târ-

5 Ionescu-Heroiu et al., Consolidarea capacității de planificare spațială, World Bank, 2013
6 Mot, Bose, Ionescu-Heroiu & Burduja, TRACE Studies for Romanian Growth Poles, 

World Bank, 2013
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gu Mureş, Târgovişte etc.). Din punct de vedere al eficienței energetice şi al 
efectelor asupra mediului, sistemele centralizate sunt de preferat în locul 
centralelor de apartament. Debranşările de la sistemele centralizate care 
sunt încă viabile ar trebui descurajate sau interzise, iar infrastructura poate 
fi modernizată prin fonduri europene (POIM 2014-2020) sau prin fonduri 
de la bugetul de stat (Programul „Termoficare 2020” al Ministerului Dezvol-
tării). De la caz la caz, în funcție de numărul de utilizatori, costurile energiei, 
pierderile curente, costurile legate de operare şi mentenanță, se poate decide 
închiderea sistemelor centralizate neviabile şi subvenționarea achiziției de 
centrale de bloc sau de apartament.7 

În ceea ce priveşte transportul, oraşele României trebuie să se bazeze pe 
planuri de mobilitate riguroase, aşa cum cer şi condițiile pentru atragerea 
de fonduri europene în acest domeniu. În prezent, oraşele noastre se disting 
prin utilizarea excesivă a maşinilor personale, cu toate problemele aferente 
(poluare, trafic, lipsa parcărilor, calitate scăzută a vieții). Parcarea trebuie 
plătită la costul real pentru a descuraja deplasările cu maşina (de ex., Româ-
nia are azi mai multe maşini pe cap de locuitor decât New York-ul, cel mai 
bogat oraş din lume).8 Lipsesc zonele pietonale, pistele pentru biciclete şi 
sistemele automatizate de închiriere a bicicletelor, deşi astfel soluții ar nece-
sita costuri reduse. Mai mult, între 1990 şi 2011, numărul celor care folosesc 
transportul public a scăzut la mai mult de jumătate (de ex., în Constanța, de 
la 140 000 la 55 000, în Dolj de la 100 000 la 50 000, în Neamț de la 30 000 
la câteva mii etc.).9 

În plus, în condițiile noilor dezvoltări spațiale şi a creşterii numărului de 
navetişti înspre centrele urbane, este necesară implementarea sistemelor de 
transport la nivel metropolitan prin preluarea rutelor de transport de la Con-
siliile Județene de către Asociații de Dezvoltare Intercomunitară, formate din 
localitățile din zonele metropolitane respective. Regulamentul CE 1370/2007 
trebuie aplicat cu strictețe, ceea ce înseamnă transformarea regiilor de trans-
port în societăți pe acțiuni şi încheierea contractelor de servicii publice cu 
autoritățile locale. Exemple de bune practici în privința transportului metro-
politan sunt Cluj-Napoca, Oradea, Alba-Iulia şi Baia Mare.10 

7 Urbanize Hub, Îndrumar pentru primari, Editura M&M, 2017
8 Ibid.
9 Ionescu-Heroiu, Burduja, Sandu et. al, Competitive Cities: Reshaping the Economic Geo-

graphy of Romania, World Bank, 2013
10 Urbanize Hub, Îndrumar pentru primari, Editura M&M, 2017
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Iluminatul public reprezintă în continuare o problemă pentru multe 
oraşe din România. În datele TRACE, municipiul Craiova are printre cele 
mai mari niveluri de consum de energie per kilometru de stradă iluminată 
(40.000kWh/km). Eficiența energetică scăzută este cauzată de corpurile de 
iluminat învechite (de ex., cu vapori de mercur), dar şi de lipsa unor sisteme 
mai avansate cum ar fi temporizatoarele cu sistem de control prin telegesti-
une în funcție de anotimp şi de lumina naturală. O provocare este concesio-
narea pe termen lung a sistemelor de iluminat public către operatori privați 
sau către distribuitorii de energie electrică, ceea ce înseamnă că autoritățile 
locale au pârghii reduse de intervenție şi nu pot atrage nici fonduri europene 
pentru astfel de proiecte. Unele oraşe (Bacău, Botoşani) au reuşit să negoci-
eze preluarea infrastructurii de iluminat public tocmai în vederea derulării 
unor proiecte de modernizare finanțate din fonduri nerambursabile.11 

Clădirile publice sunt un alt consumator important de energie în oraşele 
României. În raport cu alte centre urbane din baza de date TRACE, clădirile 
publice din polii de creştere din România (sedii administrative, centre cultu-
rale, şcoli etc.) au un consum redus de electricitate şi un consum mediu sau 
ridicat de energie termică. Gradul de eficientizare posibil în cazul reabilitării 
şi modernizării acestor clădiri este în medie de 30-40%, cu niveluri absolute 
de economisire care variază de la caz la caz (de la $1,8 milioane pentru Iaşi 
la $330.000 pentru Craiova). 

În ceea ce priveşte managementul deşeurilor, există în majoritatea ju-
dețelor României sisteme integrate de gestiune, finanțate prin fonduri eu-
ropene în precedentul exercițiu financiar. Marea provocare este legată de 
colectarea deficitară, la comun şi la prețuri încă foarte mici. Datele TRACE 
arată că oraşe importante din România au rate de reciclare extrem de mici: 
Iaşi – 3%, Craiova – 3,5%, Timişoara – 12%. Una dintre soluțiile propuse 
pentru colectarea selectivă eficientă şi sigură este amenajarea de platforme 
îngropate, pe modelul proiectelor pilot din Deva, Braşov, sau Slatina. 

În fine, rețelele de apă şi apă uzată din România au beneficiat în ultimii 
ani de investiții notabile din fonduri europene (POS Mediu 2007-2013) şi de 
la buget. Totuşi, provocările persistă în ceea ce priveşte consumul de energie 
pentru rețelele de apă potabilă (în Iaşi 0,88 kWh/m3 vs. Timişoara cu 0,23 
kWh/m3, depinzând şi de topografia diferită) şi mai ales în raport cu pier-
derile mari din rețea (mai ales în Constanța – 58%, Cluj-Napoca – 48,5% şi 

11 Ibid.
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Timişoara – 41,5%). Sunt necesare proiecte de anvergură pentru reabilitarea 
rețelelor de apă şi apă uzată pentru creşterea eficienței energetice ale acestor 
sisteme. Investițiile pot fi susținute şi de fonduri europene. 

Estimările TRACE arată că potențialul de economisire prin investiții în 
eficiență energetică este major pentru toți polii de creştere din România, 
depăşind $10 milioane anual, în cele mai multe cazuri. Este la fel de adevărat 
că astfel de proiecte necesită adesea investiții substanțiale, mai ales atunci 
când este vorba de reabilitarea unor infrastructuri complexe (termoficare, 
apă/canal, transport). Există însă şi intervenții punctuale, rapide şi relativ 
ieftine (de ex., programe de temporizare a iluminatului public, măsuri de 
restricționare a parcării, extinderea zonelor pietonale, reabilitarea termică a 
clădirilor publice etc.). 

Pentru toate aceste proiecte, care țin mai ales de sfera de competență a 
autorităților locale, energia oraşelor României depinde de viziunea autori-
tăților locale („ce am putea face”) şi de capacitatea lor de a duce proiecte la 
bun sfârşit („ce putem face”). Ce rămâne cert este că dezvoltarea României 
depinde de dezvoltarea oraşelor României, pentru care sectorul energetic 
trebuie să devină o preocupare majoră.



Prototip de Oraş Autonom: 15 propuneri  
pentru ca Alba Iulia să ajungă primul oraş din România 
care îşi produce întreaga energie 

Mihai Toader-Pasti și Claudiu Butacu

Considerăm că producția locală de energie, reducerea consumul de energie 
electrică şi termică, eficientizarea energetică şi reutilizarea deşeurilor sunt 
nişte oportunități care nu ar trebui să fie ratate de către municipiul Alba Iulia.1 

Alba Iulia, un oraş de mărime medie din România, cu o populație de 
63 536 locuitori, se află printre județele din țară cu cel mai mare PIB pe cap 
de locuitor în 2016 şi cu un potențial energetic ridicat, care încă îşi poate op-
timiza consumurile. Astfel, Alba Iulia este oraşul cu cel mai mare potențial 
de a deveni primul oraş din România care să îşi producă integral toată ener-
gia consumată pe durata unui an. Aceasta ar reduce în acelaşi timp emisiile 
de gaze cu efect de seră pentru a contribui la îndeplinirea țintelor limitării 
încălzirii globale la 2°C.

 Pentru a atinge acest tel, nu este suficientă doar asumarea acestui obiec-
tiv la nivel de administrației publica. Primordiala este implicarea fiecărui ce-
tățean în elaborarea unei strategii energetice metropolitana. Participarea în 
cadrul elaborării strategiei trebuie de asemenea să fie urmata şi de o larga 
implicare în cadrul procesului de implementare a acesteia. Oraşele din Ro-
mânia deseori eşuează în implementarea strategiilor de dezvoltare locala şi 
regionala din lipsa unei implicări largi a cetăţenilor şi grupurilor de acţiune 
locale. Toţi actorii, atât publici cât şi privați trebuie implicați în procese de 
consultare publică, astfel încât să se poată asigura un suport larg în procesul 
de implementare a strategiei.

Dezvoltarea economică locală, protecţia mediului precum şi asigurarea 
securității energetice a unei comunități reprezinta deziderate de interes cen-
tral pentru toți locuitorii acestei comunități. În acest context, cetățenii au 
rolul central în promovarea unui consum sustenabil şi eficient şi a produc-

1 Îi mulţumim pentru informaţiile oferite domnului Nicolaie Moldovan, city-manager 
Alba Iulia.
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ției de energie la nivel local. Prin ridicarea nivelului de participare în aces-
te domenii vom putea creste competitivitatea economica a localității, spori 
calitatea mediului înconjurător şi încuraja dezvoltarea economica la nivel 
individual.

Cetățenii trebuie să devină mai atenți şi cointeresați de consumul şi pro-
ducția de energie. Astfel ei vor contribui atât la creşterea bunăstării familiei, 
cât şi la dezvoltarea economică locală, la protecția mediului şi la asigurarea 
siguranței energetice prin creşterea responsabilității civice.

Surse de energie în România şi Alba Iulia
În România, în 2016, regenerabilele au contribuit cu 42.38% din totalul 
de energie electrică produsa, în timp ce 57.62% au fost generate din surse 
convenționale. Aceasta a dus la eliminarea în atmosferă a 309gCO2eq/kWh 
tone de CO2 anual, prin comparative, Suedia a produs doar 67gCO2eq/kWh 
în aceeaşi perioada.

Alba Iulia are un consum total de energie de 774.301 MWh pe an dintre 
care energia electrică reprezintă 11 % (87.323 MWh), benzina – 10%, moto-
rina – 12%, iar gazul natural – 67%2.

Principalul consumator de energie şi generator de emisii de CO2 sunt 
clădirile din sectorul rezidențial, şi terțiar. Prin urmare se impune necesita-
tea unei legislații locale de promovare a clădirilor verzi. Obiectivul nostru nu 
este doar reducerea consumului şi producție de energie curată, ci cresterea 

2 http://www.alba.insse.ro/cmsalba/files/DATE%20PROVIZORII%20RPL%202011_
alba_comunicat%20presa.pdf
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standardului de viață al locuitorilor, crearea de noi oportunități economice, 
dezvoltarea unui mediu de afaceri sustenabil şi nu în ultimul rand promova-
rea unui mediu de viata sigur, sănătos şi fericit.

 
De ce energie regenerabilă pentru oraşe?
Propunerea noastră vizează în prima etapă asigurarea necesarului de ener-
gie electrică doar din surse regenerabile până la finele anului 2025

Argumentul financiar – sporirea capacității de producției şi a pu-
terii de cumpărare la nivel local

Scăderea prețurilor pentru energia electrica consumata va duce la re-
ducerea costurilor de producţie, fie ca vorbim de materie prima, produse 
industrial sau sfera de servicii. În toate cele trei cazuri, prețul scăzut la ener-
gie electrica va duce la o creştere a profitabilității pentru agenții economici 
locali. Ca rezultat a acestor creşteri, municipiul va deveni mai atractiv din 
punct de vedere investițional şi pentru alți agenți economici în interiorul şi 
exteriorul tarii. În acelaşi timp, în cazul producției de energie la nivel casnic, 
producătorii private, vor reuşi să îşi transforme locuinţa dintr-o povara fi-
nanciara într-un generator de profit.

Securitate energetică – reducerea până la 0 a importurilor de 
energie

În prezent, Uniunea Europeană importă 53 % din energia pe care o 
consumă, fiind astfel dependentă de importul de energie din exteriorul co-
munității europene. Drumul către securitatea energetică la nivelul uniunii 
europene pleacă de la nivel local. Producția locală de energie poate contribui 
la stabilitatea şi securitatea energetica nu doar pe plan național şi European, 
prin intermediul propriilor unităţi de producţie, agenții locali vor putea avea 
o influenta asupra formarii prețurilor la energie electrica şi nu vor putea asi-
gura constant necesarul de energie la nivel local din sursele proprii.

Responsabilizare
Putem optimiza doar atunci când monitorizăm, iar pentru asta trebuie 

să ne pese. Consecința introducerii contoarelor inteligente va fi responsabi-
lizarea asupra consumului energetic al clădirilor, asemenea situației în care 
conducem mai responsabil când ştim cât consumăm. Prin delegarea activi-
tăților de producţie, respectiv monitorizare a consumului la nivel local, ne 
vom asigura că actorii implicați au un interes direct în a observa, corecta şi 
îmbunătăţi consumul lor la nivel individual şi de comunitate.
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Mediu
Clădirile sunt responsabile pentru 40% din consumul de energie şi 36% 

din emisiile de CO2 la nivel global. Consumatorul individual este principalul 
poluator prin efectul agregat al numărului de consumatori. Clădirile verzi 
şi promovarea producției la locul consumului constituie un instrument de 
responsabilizare şi educare al tuturor tipurilor de consumatori, inclusive a 
consumatorilor casnici.

Mediu local inovator
Orientarea oraşului Alba Iulia către viitor, către tehnologii noi şi respon-

sabilizare față de mediu prin implicarea cetățenilor în acest proces evolutiv 
se va reflecta şi în modernizare a modului de gândire, creşterea ambițiilor şi 
a oportunităților la nivel local.

Dezvoltarea unui oraş precum Alba Iulia trebuie să aibă la baza idea unui 
centru de creştere sustenabil, atât la nivel local cât şi regional. Acest lucru 
poate fi obţinut doar prin combinarea tehnologiilor noi, incurajarea partici-
pării largi a cetăţenilor, setarea unor scopuri clar definite şi ambițioase, pre-
cum şi a promovării responsabilizării actorilor publici şi privați în vederea 
susținerii programului de dezvoltare.

Trei direcții de creştere a autonomiei energetice pentru Alba Iulia
Asumarea obiectivului de a transforma Alba Iulia în primul oraş din Româ-
nia şi unul dintre primele din Europa care să producă mai multă energie 
decât consumă atât la nivelul administrației locale, cât şi al fiecărui cetă-
țean.

I) Optimizarea consumul de energie electrică şi reducerea pierderilor.
II) Producția la nivel local de energie regenerabilă şi cea rezultată din 

prelucrarea deşeurilor
III) Tranzitul către transportul electric sustenabil
 
I) Optimizarea consumul de energie electrică şi reducerea 

pierderilor
	Analiza pierderilor de căldură, optimizarea prin proiecte de termoi-

zolare a clădirilor şi calcularea necesarului energetic. O soluție în această 
direcție este termoizolarea clădirilor şi înlocuirea tâmplăriei cu una 
eficientă energetic.
	Reducerea consumului de energie electrică pentru clădirile deja exis-

tente, Alba Iulia având 9020 de clădiri dintre care 99% sunt clădiri în care 
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se află 26.831 locuințe, consumând peste 50% din necesarul de energie. O 
soluție în această direcție este folosirea termostatelor inteligente.
	Reducerea efectului insulă de căldură, prin urmare reducerea necesa-

rul energetic de răcire. Umbrirea străzilor şi a clădirilor prin vegetație 
şi vopsirea şoselelor în alb sunt doar două dintre soluții.
	Limitarea consumului de energie pentru clădirile noi. O soluție ar fi 

obligativitatea de eficiență energetică ridicată şi consum energetic 
redus pentru clădirile noi prin decizie a consiliului local.
	Analiza consumurilor şi impactului pe tot ciclu de viață (LCA) pentru 

clădirile noi. O soluție este reprezentantă de obligativitatea rapor-
tării consumurilor de către distribuitorilor de energie şi instalarea 
contoarelor inteligente.
	Reducerea consumului de energie prin înlocuirea iluminatului oraşu-

lui cu LED şi reducerea consumului de energie cu până la 70%. De exemplu 
în Blaj, estimarea amortizării investiției se face în 5 ani.
	Schimbarea tipului de consum, în limitat posibilităților, în afara peri-

oadelor de vârf. Dat fiind tariful diferențiat pentru energia electrică, energie 
electrica în perioadele perioadelor de gol este mai ieftina. Respectiv, incura-
jarea consumului în perioadele de gol va duce la o scădere a prețului pentru 
energia consumata şi la reducerea presiunii pe rețelele de transport şi distri-
buție.

 
II) Producția la nivel local de energie regenerabilă şi cea re-

zultată din prelucrarea deşeurilor
	Exploatarea potențialului eolian şi solar prin investiții în energie re-

generabilă. De exemplu în Spania 10 milioane de locuințe sunt alimentate 
de energie eoliană.3 Rezolvarea problemei prosumatorilor, a micilor produ-
cători de energie solară legați la rețea. De exemplu în Freiburg, Germania 
fiecare locuință produce 5600$ profit anual generând energie solară. 
	Crearea de cooperative energetice la nivel local. Crearea acestor co-

operative energetice la nivel local nu presupune identificarea potențialului 
energetic la nivel local. Odată formata, o cooperative energetica poate in-
vesti în proiecte de energie regenerabila chiar şi în afara zonei în care este 
amplasata. Aceasta practică este cunoscută drept cooperativa energetica 
non-teritorială.

3 http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2016-001_jmu_welcome_culture_for_so-
lar_self-generation.pdf
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	Generarea energiei din deşeuri prin investiția într-o centrală electri-
că pe deşeuri menajere
	Dezvoltarea locală a producției de bio-combustibili
	Investiția într-un dispecerat local inteligent care să gestioneze şi op-

timizeze consumul şi producția la nivel local
	Constituirea unui centru regional de prognoză şi trading a energiei. 

Aceasta ar permite ca energie produsa la nivel local să fie comercializata la 
cele mai avantajoase prețuri nu doar pe piața internă ci şi pe piața energetică 
europeană.

III) Tranzitul către transportul electric sustenabil
	Din punct de vedere al transportului, accelerarea tranziției către 

maşini electrice alimentate din surse regenerabile este un pas important pe 
care Alba Iulia îl poate face dezvoltând infrastructura necesară prin investi-
ția în stații electrice de încărcare publice, aceasta fiind principala provocare 
a migrației către transport electric sustenabil.
	Încurajarea folosirii transportului public şi realizare lui cu autobuze 

electrice folosind energia provenita din surse regenerabile.
 

Concluzii
De cele mai multe ori discuția despre smart-cities, eficiență energetică şi 
producția de energie curată se reduce la cine plăteşte şi cine sunt responsa-
bilii. Responsabili pentru crearea cadrului la nivel local este administrația 
locală, iar investițiile pot veni din mai multe direcții – din fonduri europene 
sau alte fonduri internaționale, bănci de investiții sau finanțări locale şi na-
ționale – ESCO – Energy Services Company.

Tranziția către o economie circulară bazată 100% pe energii regenerabi-
le trebuie să fie rapidă şi justă. În acelaşi timp, reducerea poluării şi a emi-
siilor cu gaz de seră trebuie să devină o prioritate pentru fiecare dintre noi. 
e important însă să realizam necesitatea unei acțiuni prompte şi rapide în 
această direcţie.

În discuțiile despre eficiență energetică care monopolizează discuția vis-
a-vis de clădiri, este important să nu uităm că energia este o singură compo-
nentă a vieții noastre, şi că sunt şi alte lucruri de luat în considerare pentru 
a avea o viață fericită, sănătoasă în comunitate în care trăim.

Atunci când discutam însă despre o strategie de dezvoltare energetica 
sustenabila trebuie să luam în calcul trei aspecte importante: productia de 
energie, consumul de energie şi implicarea comunității locale.
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Energiile regenerabile trebuie să reprezinte 100% din consumul de ener-
gie la nivel local şi național. 

Cel mai curat MWh de energie este acel MWh pe care nu l-am consu-
mat. În acest context este necesar să ne promovam reducerea consumului de 
energie la nivel de locuință şi clădiri publice prin implementarea soluțiilor 
de eficienta energetica. Astfel vom putea asigura acelas nivel de confort re-
ducând în acelaşi timp consumul de energie termica.

Nici producția de energie regenerabila la nivel local, nici implementarea 
de soluții eficiente energetic nu vor avea un impact de durata atâta timp cât 
nu vor fi însoțite de implicarea şi suportul comunității locale. 

Actorii schimbării trebuie să fie consumatorii, fie ca e vorba de consuma-
tori casnici, întreprinderi sau agenți publici. Autorităţile publice trebuie să 
asigure cadrul legislativ ce ar încuraja aceasta participare pentru a spori efi-
cienta masurilor şi a creste impactul masurilor implementate. Dezideratul 
unei transformări energetice sustenabile trebuie să fie unul asumat de către 
comunitate în ansamblu, doar aşa se poate asigura continuitatea schimbării.



Cooperativa de energie – un model de business de succes

Dinu Drog, Adrian Munteanu

Sistemul cooperatist în noul context energetic
Punerea în aplicare a obiectivelor politicii UE în domeniul climei şi al energi-
ei1 presupune trecerea la un nou sistem energetic în care sursele regenera-
bile de energie utilizate şi tehnologiile inovative sunt dezvoltate şi adoptate. 
Acest lucru presupune descentralizarea şi democratizarea sistemului ener-
getic şi o evoluție a rolurilor jucate de producătorii de energie şi de consu-
matori. 

Tranziția energetică şi procesul „democrației energetice” a dus deja 
la o participare directă a comunităților de consumatori în sistemul de pro-
ducție a  energiei regenerabile. „Comunitățile locale de energie” joacă deja 
un rol un rol important în tranziția energetică, deoarece acestea pot permi-
te dezvoltarea de inovații tehnologice care aduc o multitudine de beneficii 
la nivel local: valorificarea resurselor locale, dezvoltarea capitalului capital, 
crearea de locuri de muncă, generarea de venituri şi beneficii financiare şi 
combaterea sărăciei energetice2. 

Având în vedere acest context, cooperativele de energie sunt actori 
principali în procesul de tranziție energetică spre sisteme cu emisii redu-
se de carbon, fiind inițiative comunitare care facilitează dezvoltarea de noi 
tehnologii de energie sustenabilă3. REScoop defineşte o cooperativă de ener-
gie ca „un model de afaceri unde cetățenii dețin în comun și participă la proiecte 

1  Comisia UE, 2015, Pachet privind Uniunea Energetică, COM(2015) 80 final.
2  Roberts, J, Bodman, F and Rybski,R 2014. Community Power: Model Legal Fra-

meworks for Citizen-owned Renewable Energy.
3  Bauwens, T. Gotchev, B. and Holstenkamp, L. What drives the development of com-

munity energy in Europe? The case of wind power cooperatives.
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de energie durabilă [inclusiv] energie regenerabilă (RES) și eficiență energetică 
(EE)”4. 

Valori şi principii de organizare a cooperativelor
Cooperativele reunesc oamenii într-un mod democratic şi egal. Indiferent 
dacă membrii sunt clienți, angajați sau utilizatori, cooperativele sunt guver-
nate democratic de regula „un membru, un vot”. Prin urmare, membrii au 
drepturi egale de vot, indiferent de aportul la capitalul social al cooperativei5. 

„Cooperativele sunt bazate pe valorile de auto-ajutorare, auto-responsabili-
tate, democrație, echitate, egalitate și solidaritate� Păstrând tradiția fondatorilor, 
membrii cooperativelor cred în valorile etice de onestitate, deschidere, responsabi-
litate socială și îngrijirea celorlalți” (International Co-operative Alliance, 1995).

Cele şapte principii care guvernează activitatea oricărei cooperative au 
fost enunțate de către International Co-operative Alliance (1995), pornind 
de la Principiile de la Rochdale (1844):

1. Voluntariat și libertate de afiliere: cooperativele sunt organiza-
ții bazate pe voluntariat, deschise tuturor persoanelor dornice să utilizeze 
serviciile furnizate de acestea şi care acceptă de bunăvoie responsabilitatea 
dobândită în urma obținerii calității de membru, fără existența vreunei dis-
criminări sociale, de sex, rasiale, politice sau religioase.

2. Control democratic, exercitat de membri: cooperativele sunt orga-
nizații democratice controlate de proprii membri, care participă activ în sta-
bilirea politicilor şi în procesele de luare a deciziilor. Membrii cooperativelor 
dețin drepturi egale de vot (o persoană, un vot).

3. Participarea membrilor la formarea capitalului social: membrii 
contribuie în mod echitabil la capitalul propriei cooperative, exercitând un 
control democratic asupra acestuia. Membrii primesc, de obicei, compensa-
ții limitate, dacă este cazul, în raport cu capitalul subscris ca o condiție de 
dobândire a calității de membru. 

4. Autonomie și independență: cooperativele sunt organizații auto-
nome de autoajutorare, controlate de proprii membri. Dacă acestea încheie 
acorduri cu alte organizații, inclusiv guverne, sau primesc capital din surse 
externe, acestea se încheie în termeni care asigură controlul democratic al 
propriilor membri şi păstrând autonomia cooperativei.

4  Creupelandt D. and Vansintjan, D. REScoop – Mobilizing European Citizens to Invest 
in Sustainable Energy, Deliverable 2.3 REScoop – Municipality Approach.

5  https://www.ica.coop/en/cooperatives/what-is-a-cooperative 
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5. Educație, formare și informare: cooperativele asigură educare şi 
formare propriilor membri, reprezentanților aleşi, managerilor şi angajați-
lor, astfel încât aceştia să contribuie în mod eficient la dezvoltarea organiza-
ției.

6. Cooperare între cooperative: cooperativele servesc interesele 
propriilor membri cel mai eficient şi, totodată, consolidează mişcarea co-
operatistă, lucrând împreună prin structuri locale, regionale, naționale şi 
internaționale.

7. Interes față de comunitate: cooperativele lucrează pentru dezvol-
tarea durabila a comunităților din care fac parte prin politici aprobate de 
proprii membri.

Caracteristicile cooperativelor 
Caracteristicile care diferențiază cooperativele de profesionişti (fostele „soci-
etăți comerciale”) sunt legate de scopul activității lor, de modul de guvernare 
corporatistă, împărțirea profitului şi de modul de recuperare a investiției. 

1. Scopul. Dacă scopul unui profesionist este de a maximiza profitul 
acționarilor, scopul unei cooperative este, pe lângă obținerea de profit, şi 
acela de a satisface nevoile membrilor cooperatori. Maximizarea capitalului 
nu este, de regulă, un obiectiv esențial pentru cooperative;

2. Controlul. Dacă un profesionist este controlat de acționarii majori-
tari – de multe ori în detrimentul acționarilor minoritari-, iar votul în adu-
nările constitive depinde de numărul de acțiuni pe care îl deține un acționar, 
cooperativele prezintă o structură de guvernanță democratică, unde toți 
membrii cooperatori au drepturi egale de vot, indiferent de aportul la capi-
talul social al cooperativei. Guvernarea în sistemul cooperatist este bazată 
pe principiul „un om, un vot”;

3. Redistribuirea profitului. În cazul profesioniştilor, profitul se dis-
tribuie în funcție de capitalul social deținut, indiferent de munca prestată. 
La cooperative, câştigurile nete sunt de obicei împărțite proporțional între 
membri, în funcție de implicarea lor în proiect. În plus, membrii cooperatori 
pot beneficia de distribuirea de dividende la finalul anului financiar, propor-
țional cu aportul la capitalul social al cooperativei;

4. Exitul. La retragerea dintr-o societate, investiția inițială este recu-
perată de acționar în funcție de valoarea ei comercială din acel moment. La 
ieşirea dintr-o cooperativă, membrii cooperatori primesc doar cât au inves-
tit. Drepturile membrilor cooperatori actuali nu se întind asupra părții de 
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patrimoniu considerată „indivizibilă” şi care constituie averea creată în timp 
şi destinată dezvoltării viitoare a organizației.

„Aplicarea în practică a principiilor cooperatiste presupune crearea de rețele, 
lucrul în echipă, management participativ, un proces democratic de luare a decizi-
ilor, transparență și schimb de informații, toate acestea contribuind la dezvolta-
rea capitalului și a antreprenorialului social”6. 

Dintr-o perspectivă economică, cooperativele sunt prea economic orien-
tate pentru a putea fi incluse în cadrul sectorului nonprofit şi, totodată, prea 
social orientate pentru a putea fi considerate organizații economice care ur-
măresc obținerea de profituri. Cooperativele sunt privite ca un model dual, 
o formă hibridă de organizație bazat pe o componentă economică şi una 
socială7. 

Cooperativele sunt actori-cheie ai economiei sociale, care diminuează 
disfuncționalitățile pieței libere prin furnizarea unor serviciilor de bunăsta-
re, sau care acționează atunci când entitățile publice care au competență în 
acest domeniu nu acționează din motive de constrângeri bugetare.

Mişcarea cooperatistă la nivel mondial este departe de a fi un fenomen 
marginal, cel puțin 12% din umanitate este membru într-una din cele 3 mili-
oane de cooperative, conform informațiilor publicate de ICA8. La nivel mon-
dial, cooperativele au venituri de peste 2 miliarde USD9.

Cooperativele de energie în Europa – scurt istoric
Modelul cooperatist a fost folosit de-a lungul timpului în scopul întraju-
torării membrilor cooperatori şi pentru o mai bună utilizare a resurselor 
disponibile. Primele cooperative au apărut în Europa, în timpul revoluției 
industriale. Cooperativele au pornit drept un mod de a democratiza econo-
mia şi mai ales a modului în care afacerile sunt conduse, doar în beneficiul 
membrilor cooperatori, nu al unor acționari „invizibili”. 

Acelaşi lucru este valabil şi pentru cooperativele de energie electrică, 
care au apărut ca mişcări sociale începând cu anul 1970, cu primele centrale 
eoliene. Ele au reprezentat primele instalații regenerabile deținute şi con-

6  Claudia Petrescu, Cooperaţia în România – actor al economiei sociale
7  Levi, Y., Davis, P., Cooperatives as the „enfants terribles” of economics: Some im-

plications for the social economy, în „The Journal of Socio-Economics”, nr. 37, 2008, pp. 
2178–2188.

8  https://www.ica.coop/en/cooperatives/what-is-a-cooperative 
9 https://monitor.coop/sites/default/files/publicat ion- files/wcm2018-

web-803416144.pdf 
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struite cu ajutorul membrilor cooperatori. Asta a apărut drept răspuns la 
creşterea utilizării energiei nucleare. De exemplu, înainte de criza petrolului 
din 1970, Danemarca era dependentă de importurile de petrol pentru apro-
ximativ 80% din nevoile sale energetice. După embargou, în Danemarca s-a 
produs o tranziție bruscă dinspre combustibili fosili, spre energiile regene-
rabile, în special energia eoliană. Astfel, mişcări comunitare locale au pus 
bazele primelor cooperative de energie, specializate pe instalarea şi achiziția 
turbinelor eoliene10. 

Cu ajutorul cooperativelor, în 2017, 49% din energia produsă în Dane-
marca era energie eoliană. Iar în trecut, în anul 2002, cooperativele de ener-
gie dețineau 40% din numărul total de turbine instalate, efort la care au 
participat 150.000 de gospodării. Conform datelor statistice oferite de fede-
rația cooperativelor de energie „Rescoop”, în Europa există peste 2300 de co-
operative de energie din surse regenerabile, cu peste 650.000 de membri11. 

COOPERATIVA DE ENERGIE – prima cooperativă de energie  
din surse regenerabile din România 
Context. Deşi piața de energie din România a fost liberalizată complet şi, 
prin urmare, consumatorul îşi poate schimba uşor furnizorul, foarte mul-
ți sunt nemulțumiți de calitatea serviciilor companiilor tradiționale, în 
special datorită lipsei de transparență şi a problemelor legate de „customer 
service”. Mai mult decât prețuri scăzute, oamenii îşi doresc o relație de în-
credere cu furnizorii lor de servicii, încredere bazată pe un set de valori 
comune. Consumatorii moderni îşi doresc să aparțină unei comunități de 
valori.

Obiective. Aşa cum am spus şi mai sus, cooperativa este o asociere 
autonomă şi voluntară de persoane, al cărei scop este promovarea unui 
obiectiv comun. În contextul liberalizării pieței de energie din România, 
Cooperativa de Energie are ca obiectiv furnizarea către clienții casnici 
(B2C) dar şi micilor business-uri (B2B) doar de energie verde, adică energie 
obținută din resurse regenerabile şi nepoluante, în principal hidro, solară 
şi eoliană. 

10  Statistical Evidence on the Role of Energy Cooperatives for the Energy Transition in 
European Countries: file:///C:/Users/ddrog/Downloads/sustainability-10-03339%20(2).
pdf 

11  Analysis of the Energy Consumption Behavior of European RES Cooperative Mem-
bers: https://www.mdpi.com/1996-1073/12/6/970/htm 
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Într-o etapă ulterioară de dezvoltare, Cooperativa de Energie îşi pro-
pune să aibă ca obiectiv producția de energie verde prin achiziționarea şi 
administrarea de capacități de producție noi sau deja existente, care vor fi 
deținute şi gestionate în comun de membrii cooperatori. 

Spre deosebire de un furnizor clasic de energie, consumatorii/clienții 
unei cooperative devin membri cooperatori („acționari”). Ei (membrii) pot 
participa direct şi activ la dezvoltarea cooperativei, în baza principiului de-
mocratic „un membru, un vot”: fiecare membru cooperator are un drept de 
vot în Adunarea Generală a cooperativei şi drept la dividende, la finalul anu-
lui financiar.  

Cooperativa de Energie este prima cooperativă de energie din România, 
fiind organizată conform legislației europene (Regulamentul 14535/2003 
privind statutul societății cooperative europene), dar înregistrată juridic şi 
fiscal în România. Cooperativa de Energie  va deveni membru al REScoop.
eu, federația europeană a cooperativelor de energie regenerabilă, având ast-
fel acces la expertiza şi bunele practici ale altor cooperative de energie din 
Europa. Mai mult, va fi prima cooperativă care va distribui exclusiv energie 
verde. 

Cooperativa de Energie va fi complet operațională în primul trimestru 
din 2020, după ce va obține toate autorizațiile de la Autoritatea Națională de 
Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Cooperativa de Energie îşi propune să îi facă pe membri cooperatori 
mult mai conştienți de tipul de energie electrică pe care aceştia îl consumă, 
de modul în care o fac şi mai ales să le ofere oportunitate de a-şi produce pro-
pria energie. Este un moment favorabil, dacă luăm în calcul noua legislație 
dedicată prosumatorilor şi avansul făcut în debirocratizarea procesului de a 
deveni prosumator.

100% energie din surse regenerabile. Cooperativa de Energie va fi 
o comunitate de valori în procesul de tranziție energetică de la o economie 
bazată pe exploatarea extensivă a resurselor fosile, la o economie sustena-
bilă, care foloseşte doar energia din surse regenerabile. Este viitorul acestei 
industrii, este singura cale în care putem fi siguri că, pe termen lung, produc-
ția şi furnizarea de energie va avea un impact din ce în ce mai redus asupra 
mediului înconjurător.

Ca toți ceilalți furnizori de energie din România, în baza licenței de fur-
nizare, Cooperativa de Energie va cumpăra energie verde de pe piața admi-
nistrată de OPCOM - Operatorul Pieței de Energie Electrică şi Gaze Naturale 



444 / Caiet documentar 1

dar şi direct de la alți furnizori de energie din surse regenerabile: prosuma-
tori, parcuri eoliene, parcuri fotovoltaice.  

Tranziția energetică. Cooperativa de Energie va fi un instrument în 
tranziția energetică către energie verde şi o eficiență energetică ridicată în 
România. În primul rând, cooperativele fac accesibile instalațiile de energie 
regenerabilă nu doar prin mijloace financiare, ci prin informare şi prin impli-
carea comunității în discuțiile despre beneficiile pe care o instalație eoliană 
sau fotovoltaică le au asupra mediului şi nu numai. 

În foarte multE regiuni din Europa, acestea au fost primele mişcări de 
masă care au dus la adoptarea mai rapid a surselor de producție regenerabilă 
minimizând impactul asupra mediului al surselor convenționale de energie 
electrică.

De exemplu, în Germania există peste 600 de cooperative de energie 
(august, 2018), mare parte din ele fiind implementate după 2010, şi mai ales 
după dezastrul nuclear de al Fukushima Daiichi, care a determinat guvernul 
german să renunțe la utilizarea energiei nucleare până în 2022. Acest eveni-
ment, combinat cu un plan de suport foarte bine pus la punct pentru ener-
gie regenerabilă (tarife fixe pentru energie introdusă în rețea) au accelerat 
tranziția energetică, prin obținerea de condiții de creditare şi o stabilitate 
financiară crescută a producătorilor de energie regenerabilă12.

Democrație energetică. Față de companiile clasice de utilități, Co-
operativa de Energie va democratiza domeniul furnizării şi producției de 
energie electrică, un domeniu altfel mult prea complex şi accesibil doar 
monopolurilor şi oligopolurilor. Acest lucru este foarte uşor de demonstrat 
dacă analizăm companiile de energie din România, foste societăți de stat 
privatizate, puțin transparente şi cu mecanisme greu de înțeles când vine 
vorba de facturare, interacțiune cu clienții şi adaptare la noile cerințe de 
piață. 

Cooperativele aduc un aport important la rezolvarea acestor probleme. 
Ele sunt conduse de către membri cooperatori în beneficiul acestora. Aceştia 
decid în ce este investit profitul, asigură transparența pentru consumatori şi 
sunt garanția principală a aplicării principiilor cooperatiste.

Descentralizare şi independența energetică / sprijin pentru pro-
sumatori. Cooperativa de Energie va contribui la descentralizarea produc-
ției de energie electrică prin susținerea implicării directe a cetățenilor în 

12  August Wierling, Statistical Evidence on the Role of Energy Cooperatives for the 
Energy Transition in European Countries, p 12
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producerea propriei energii regenerabile, „sporind gradul de conștientizare a 
cetățenilor și comunităților cu probleme energetice”13. 

Dacă ne gândim la exemplul României, unde o mare parte a populației 
locuieşte la bloc, ea nu poate să aibă acces direct, de exemplu, la producția 
solară de energie electrică. Însă, dacă întreaga comunitate s-ar înscrie într-o 
cooperativă, ar putea achiziționa o instalație solară la un preț convenabil 
(preferențial pentru membrii cooperatori) şi ar putea-o pune în funcțiune 
devenind astfel prosumator. Apoi, după satisfacerea consumului propriu, în 
cazul în care există un surplus de energie electrică, comunitatea îl poate vin-
de cooperativei la prețul pieței, redistribuind profitul. 

În concluzie, fiecare membru al Cooperativei de Energie va putea, la un 
moment dat, să îşi producă propria energie electrică, fie prin instalarea de 
panouri fotovoltaice, devenind prosumator, fie investind în capacități de 
producție alături de alți membrii cooperatori. Cooperativa de Energie îi va 
sprijini activ pe prosumatori în achiziția de panouri la prețuri avantajoase.

Costuri raționale/eficiente. Spre deosebire de companiile tradiționa-
le de utilități, unde cheltuielile administrative sunt ineficiente şi, în final, 
se regăsesc în facturile de energie, în Cooperativa de Energie costurile de 
personal, de marketing şi de promovarea vor fi reduse. 

Transparență şi simplificare. Cooperativa de Energie va avea un alt tip 
de relație cu clienții săi (care devin „acționari” în cooperativă, adică membrii 
cooperatori), bazată pe transparență şi pe informare corectă. Clientul va putea 
afla oricând, orice, de la consumul în timp real, prețuri, la deciziile de dezvolta-
re a produselor Cooperativei de Energie. Contractele de furnizare încheiate cu 
clienții (membrii cooperatori) vor şi simple şi nu vor conține clauze ascunse/
abuzive. Facturile vor fi simplificate, ca să poată fi înțelese de oricine.

Customer service de calitate. Acest lucru se va datora contactului 
real/autentic/personal dintre membrii cooperatori şi cei care doresc să afle 
mai multe detalii despre proiect. De exemplu, dacă o persoană interesată 
pune o întrebare sau are o curiozitate legată de o cooperativă de energie, 
oricare dintre membrii cooperatori poate răspunde direct. Nu există deci un 
serviciu de call center sau un sistem complex şi automatizat de preluare a 
apelurilor de suport. Fiecare membru este privind drept un ”ambasador” al 
cooperativei, dar nu pentru că este obligat sau are beneficii, ci pentru că îşi 
doreşte asta, fiind deopotrivă membrul unei comunități de valori. 

13  Roberts, J, Bodman, F and Rybski,R 2014. Community Power: Model Legal Fra-
meworks for Citizen-owned Renewable Energy, p. 4.



446 / Caiet documentar 1

Energie verde la preț competitiv. Eficiența energetică. Cooperati-
va de Energie va combate sărăcia energetică prin furnizarea energiei din sur-
de regenerabile la prețuri comparabile sau chiar mai mici decât companiile 
clasice de utilități. 

De exemplu, în Belgia, furnizorul Ecopower a fost recunoscut ca având 
cea mai corectă structură de facturare a tuturor furnizorilor din regiunea 
flamandă. În Marea Britanie, cooperativele furnizează energie electrică low-
cost sau gratuită pentru membrii lor ca o modalitate de abordare a sărăciei 
energetice14. În plus, cooperativele permit consumatorilor să aleagă unde 
vine energia lor şi, pe lângă încurajarea de a deveni producători de energie 
(„prosumatori”), le acordă sprijin să aplice măsuri de eficiență energetică. 

Beneficii pe piața muncii. Cooperativa de Energie va contribui, de 
asemenea, la economia locală, prin crearea de noi locuri de muncă pe piața 
locală, sporind astfel bunăstarea comunității. 

Mecanisme investiționale. Cooperativa de Energie va face accesibile 
investițiile în energie regenerabilă. Pentru membrii cooperatori, Coopera-
tiva de Energie îşi propune să lanseze un program de investiții în domeniul 
energiei regenerabile, în special în cel al energiei solare. Astfel, cu bani co-
lectați de la membrii prin campanii de crowdfunding, fie se vor putea genera 
noi capacități de producție, fie se vor cumpăra capacități existente. Toate 
costurile şi randamentele obținute vor fi publice şi transparente.

Spre exemplu, proiectul investițional al cooperativei spaniole SomEner-
gia se numeşte ”Generation kWh”. Printr-o investiție de aproximativ 200 de 
euro, prin implicarea a 3745 de membrii cooperatori, SomEnergia a reuşit 
să construiască un proiect fotovoltaic de 800 kW, energie suficientă pentru 
aproape 685 de case. În schimb, cei care au investit în parcul fotovoltaic vor 
folosi energia electrică produsă şi vor primi timp de 25 de ani o reducere la 
factura de energie electrică.

Collective Buying/Group Buying. Faptul că este membru nu numai al 
cooperativei, dar şi al unei comunități de valori, da consumatorului  acces la 
diverse produse şi servicii ale unor furnizori din zona green/eco/bio, atent 
selectați (de ex., panouri solare, maşini electrice, soluții pentru economisire, 
etc.). Consumatorul devine practic din „prizonier al furnizorului”  un parte-
ner al acestuia, un investitor nu numai intr-un business, dar şi într-un viitor 
mai puțin poluat pentru generațiile următoare.

14  Community Power, Friends of the Earth and REScoop, The Benefits of Community 
Ownership.



SĂRĂCIA ENERGETICĂ ȘI CONSUMATORUL VULNERABIL

Corina Murafa, Anca Sinea și George Jiglău

Acest capitol are rolul de a reda o imagine amplă asupra modului în care să-
răcia energetică şi conceptele asociate sunt abordate la nivelul documentelor 
Uniunii Europene şi în unele state membre. Pe parcursul capitolului se face 
referire atât la documente emise atât de Comisia Europeană, cât şi de Parla-
mentul European, fiind evidențiată distincția dintre documente cu caracter 
obligatoriu şi recomandări, acestea din urmă fiind preponderente. 

Sărăcia energetică – definiții, abordări şi instrumente europene
Studiile arată că sărăcia față de combustibil este un fenomen răspândit la 
nivelul Uniunii Europene. Indicatorii EU-SILC plasează populația săracă 
energetic la 11% din totalul cetățenilor UE,1 adică peste 50 milioane de ce-
tățeni în cifre.2 O rezoluție a Parlamentului European din 2013 apreciază că 
persoanele afectate într-un fel sau altul de acest fenomen sunt undeva între 
50-150 milioane.3 În pofida acestei realități, la nivelul instituțiilor europe-
ne nu există încă un consens cu privire la definirea fenomenului, nici în ce 
priveşte indicatorii de măsurare, sau o abordare politică unitară. Mai mult, 
în pofida recomandărilor Consiliului Economic şi Social4 de a dezvolta un 
cadru comun de abordare, acesta nu există. Lipsa unei abordări unanime 

1 Pye, Steve, şi Audrey Dobbins. „Energy poverty and vulnerable consumers in the en-
ergy sector across the EU: analysis of policies and measures.” Policy Report, INSIGHT_E, 
2015.

2 European Economic and Social Committee. „Opinion of the European Economic and 
Social Committee on ‘For coordinated European measures to prevent and combat energy 
poverty’ (own-initiative opinion) (2013/C 341/05)”, 2013.

3 European Parliament. „European Parliament resolution of 11 June 2013 on social 
housing in the European Union.” Strasbourg, 11 6 2013.

4 European Economic and Social Committee, 2013.
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generează angajament politic sporadic la nivelul autorităților naționale, di-
ferențe în abordarea fenomenului şi multe lipsuri care decurg din aceasta. Pe 
de altă parte, lipsa unei viziuni unanime are avantajul că permite adresarea 
fenomenului în funcție de specificitățile pe care acesta le prezintă la nivelul 
fiecărui stat. De aici derivă şi abordarea dominantă a UE: principiul subsi-
diarității, dar în care Comisia Europeană joacă un rol important de 
coagulare. 

Documentele europene tratează pe larg tema sărăciei față de combus-
tibil. Cel mai adesea însă în textele europene se face referire la noțiunea de 
sărăcie energetică şi nu la cea de sărăcie față de combustibil, deşi semnificația 
este a celeia din urmă. Al treilea pachet energetic din 2009 abordează pro-
blema sărăciei energetice ca parte a subiectului mai larg privind protecția 
consumatorului de energie în contextul liberalizării şi interconectării piețe-
lor de resort din UE şi vecinătate. Acest pachet de măsuri pleacă de la pre-
misa că designul de piață trebuie să aibă în centru consumatorul, mult mai 
angajat, responsabil şi apt să ia decizii informate. Plecând de la recunoaşte-
rea importanței fenomenului în regiune, documentul trasează o serie de di-
recții de intervenție. Principiul dominant este cel al subsidiarității pentru că 
Statele Membre intervin prin planuri de acțiune pentru combaterea sărăciei 
energetice sau alte cadre de intervenție pe care sunt obligate să le creeze la 
nivel național. Acestea presupun atât măsuri țintite, cât şi generale vizând 
fenomenul sărăciei, cu care sărăcia față de combustibil este în mare măsură 
corelată. 

Norma recomandă intervenții prin măsuri integrate: pe de-o parte sta-
tele membre trebuie protejeze şi să asigure accesul necontenit al persoane-
lor vulnerabile (dintre care persoanele din zonele izolate sunt o categorie 
aparte) la resurse, cu precădere în situații de criză. În acest sens, statul este 
obligat să definească categoria vulnerabilă şi să se asigure că aceasta benefi-
ciază de protecție. Măsurile financiare au în vedere combinarea beneficiilor 
sociale cu măsurile care țin de eficiența energetică a clădirilor. Toate aceste 
măsuri trebuie notificate Comisiei Europene. Dat fiind contextul mai larg al 
protecției consumatorului, măsurile recomandate în această privință (pre-
țuri de piață, tansparența în relația cu furnizorii, introducerea contoarelor 
inteligente, etc.) pot avea un impact pozitiv şi asupra statutului consuma-
torului vulnerabil pe piața energetică. (Directivele 2009/72/EC al. 53 şi art. 
3/7,8 şi 2009/73/EC al. 50 şi art. 3/7,8 din 13 iulie 2009 privind regulile 
comune pentru piața internă de electricitate şi gaz.)
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În ce priveşte măsurile de intervenție în domeniul eficienței energetice, 
Comisia a adoptat încă din 2006 un plan de acțiune în această direcție în 
contextul discuției legate de economisirea energiei ca sursă principală a secu-
rității energetice. Planul însă nu face referire la sărăcia față de combustibil, 
motiv pentru care o rezoluție a Parlamentului European din 2010 propune 
revizuirea planului de acțiune pentru a include eficiența energetică ca soluție 
de combatere a fenomenului. Prin urmare, directiva 2010/31/UE din 19 mai 
2010 prevede măsurile de îmbunătățire a eficienței energetice a locuințelor 
ca mijloc principal de reducerea sărăciei față de combustibil. Acestea împre-
ună cu măsurile financiare (subvenții, diferite sisteme de împrumuturi, etc.) 
şi nonfinanciare (reducerea barierelor juridice sau de piață, asistență tehnică 
gratuită, etc.) trebuie raportate Comisiei Europene de către statele membre. 
Precizările acestea sunt completate de cele din directiva privind eficiența 
energetică 2012/27/UE, 25 octombrie 2012, care corelează investițiile în 
sporirea eficienței clădirilor şi diminuarea sărăciei energetice, recomandând 
exploatarea fondurilor structurale şi de coeziune în acest sens. 

În spiritul tratatelor europene, rezoluțiile Parlamentului European nu 
au un caracter obligatoriu, însă ele sunt importante în sensul în care sta-
bilesc un precedent în discuția referitoare la sărăcia față de combustibil, 
putându-se regăsi în politici sau norme la un moment dat. Parlamentul îm-
brățişează o definiție largă a consumatorului vulnerabil. Într-o rezoluție din 
22 mai 2012 referitoare la consolidarea drepturilor consumatorilor vulnera-
bili în sens larg, Parlamentul European identifică consumatorul de energie 
vulnerabil ca o categorie aparte. Astfel, decalajul dintre situația individuală 
şi mediul extern (definit prin conflictul dintre nivelul de educație, situația 
socială şi financiară, gradul de informatizare etc. şi practicile de piață) este 
de natură să se răsfrângă asupra unor categorii de consumatori în manie-
ră disproporționată, producând o situație crescută de risc chiar şi pe piața 
energetică. Chiar şi în acest context, vulnerabilitatea este un fenomen di-
namic care poate afecta orice consumator la un moment dat. Parlamentul 
European propune Comisiei şi Statelor Membre să vină în întâmpinarea 
fenomenului cu soluții politice şi legislative comprehensive ținând cont de 
diversitatea formelor sale de manifestare.5 

Referitor la consolidarea drepturilor consumatorilor vulnerabili, aceeaşi 
rezoluție a Parlamentului European defineşte consumatorul vulnerabil în 

5 „European Parliament Resolution of 22 May 2012 on a strategy for strengthening the 
rights of vulnerable consumers .” Strasbourg, 22.5.2012.
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sens general, dar evidențiază categoria aparte a consumatorilor vulnerabili 
de energie referindu-se la situația dificilă rezultată din decalajul dintre situ-
ația sa individuală şi interacțiunea cu piața şi mediul exterior. Din această 
perspectivă vulnerabilitatea energetică este un fenomen dinamic care poate 
afecta orice consumator la un moment dat. Parlamentul European propune 
Comisiei şi Statelor Membre să vină în întâmpinarea sa cu soluții politice şi 
legislative comprehensive ținând cont de diversitatea formelor sale de ma-
nifestare.6 Ca urmare, Comisia Europeană prin comunicarea referitoare la 
funcționarea pieței interne de energie din 15 noiembrie 2012 (Directiva 27), 
îşi asumă misiunea să sprijine statele membre în definirea şi stabilirea surse-
lor vulnerabilității energetice, să omogenizeze modul de abordare a statelor 
membre prin schimbul de bune practici şi să propună soluții. Documentul 
pune accentul pe măsurile de eficiență energetică. 

O altă rezoluție din 14 martie 2013 recomandă introducerea unei di-
mensiuni sociale în foaia de parcurs a energiei cu orizont în 2050 şi cere 
identificarea de măsuri specifice care să vizeze sărăcia energetică. Reco-
mandările au în vedere în mod special gospodăriile cu venituri mici. Pentru 
remedierea situației lor propune, cu precădere, două tipuri de măsuri: îmbu-
nătățirea capacității energetice a locuințelor şi campanii de conştientizare în 
vederea schimbării comportamentului de consum al populației.7

Dacă până acum sărăcia energetică a fost abordată ca formă de vulne-
rabilitate, un document ulterior al Parlamentului European face un pas 
înainte identificând-o ca sursă a marginalizării sociale. Aceasta se petrece în 
contextul unei discuții referitoare la locuințele sociale. Documentul repli-
că discursul din domeniul energiei şi constată că, şi în ce priveşte politica 
de îmbunătățirea condițiilor gospodăriilor sărace, abordarea subiectului în 
manieră subsidiară este cea mai potrivită. Documentul defineşte feno-
menul la intersecția dintre veniturile mici, sistemele de încălzire 
de calitate slabă, eficiența energetică scăzută a locuințelor şi cos-
turile mari cu energia. De asemenea, stabileşte o legătură directă între 
accesul la energie şi demnitatea umană, respectiv bunăstarea. Recomandă 
definirea fenomenului pe bază de parametri comuni, însă ajustați la condi-
ții naționale pentru a încorpora aspecte care țin de specificul național. Mai 
mult, propune evaluarea sa nu doar pe parametri de cost, ci şi dintr-o per-

6 Ibid.
7 European Parliament resolution of 14 March 2013 on the Energy roadmap 2050, a 

future with energy, 14.3.2013.



Energia. Concepte şi instrumente operaţionale / 451

spectivă calitativă luând în seamă comportamentul populației şi tendințele 
de consum. 

În plus, recomandă actualizarea criteriilor de decență şi eficiență ener-
getică a locuințelor. În tot acest proces rolul autorităților naționale de re-
glementare a piețelor este fundamental, mai ales ținând cont că măsurile 
de combatere a sărăciei energetice sunt gândite cu precădere să însoțească 
procesul de liberalizare a pieței de energie asumat la nivel european. În acest 
context, Parlamentul European recomandă cu precădere măsuri integra-
te (măsuri financiare şi de protecție împotriva deconectării, crearea de fon-
duri naționale/regionale alimentate de furnizori, măsuri de constrângere şi 
educare a consumatorilor să consume rațional, instrumente financiare pe 
termen lung pentru creşterea eficienței energetice a locuințelor). Pentru efi-
cientizarea fondului de locuire recomandă folosirea fondurilor structurale şi 
de coeziune. Dincolo de măsurile specifice, subliniază importanța de campa-
nii de informare a consumatorilor cu privire la fondurile şi facilitățile sociale 
disponibile, precum şi de sensibilizare a funcționarilor publici în ce priveşte 
fenomenul sărăciei energetice. De asemenea, cere statelor membre să dez-
volte baze de date naționale cu privire la sărăcia energetică.8

Dincolo de abordarea exclusiv națională a măsurilor în ce priveşte să-
răcia energetică, în opinia CES,9 Uniunea Europeană are nevoie mai multă 
coordonare: o definiție şi instrumente comune concomitent cu o implemen-
tare diferențiată la nivelul fiecărui stat membru, ținând cont de problemele 
specifice fiecăruia. Pe lângă un angajament politic larg, aceasta presupune 
un efort din partea statelor membre de a-şi coordona instituțiile responsa-
bile, politicile, modul şi instrumentele de lucru precum şi de a face schimb 
de bune practici, etc.. Documentul recomandă ca, în procesul de elaborare a 
politicilor energetice, problema sărăciei energetice să devină prioritară, iar 
evaluarea impactului acestor politici asupra diferitelor categorii de consu-
matori să fie o etapă obligatorie. 

Printre mecanismele de reducere a sărăciei energetice care să fie aborda-
te la nivel național se recomandă:

•	 informarea şi educarea consumatorilor vulnerabili în privința efici-
entizării consumului lor sau a opțiunilor de pe piață, 

•	 crearea de one-stop shops locale la dispoziția consumatorilor vul-
nerabili care să reunească toți actorii relevanți şi toate soluțiile disponibile 

8 Ibid.
9 European Economic and Social Committee, 2013.
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şi în care funcționari pregătiți să fie capabili să gestioneze cazurile de vul-
nerabilitate într-o manieră care să corespundă cu particularitățile fiecărui 
caz; 

•	 identificarea mai multor soluții dinspre furnizori, precum garanta-
rea furnizării pe timp de iarnă sau în alte situații de criză, respectiv regle-
mentarea mai strictă a comportamentului lor pe piață;

•	 elaborarea de mecanisme financiare, folosirea fondurilor europene 
în privința eficientizării fondului de locuire; 

•	 producerea de energie din surse regenerabile descentralizate;
•	 reglementări în domeniul imobiliar şi crearea de mecanisme care să 

interzică închirierea de locuințe care nu întrunesc anumite standarde de efi-
ciență.

Pachetul privind Uniunea Energetică COM 80 final din 25 februarie 
201510 are în vedere constituirea unui spațiu energetic comun la nivel eu-
ropean care să funcționeze pe criterii de piață, în condiții de sustenabilitate 
şi eficiență energetică. În tot acest proces de construcție europeană, consu-
matorul este gândit ca fiind actorul central, iar consumatorul vulnerabil este 
identificat ca o categorie aparte care riscă să suporte costurile acestui proces 
în manieră disproporționată din cauza mai multor condiții care se întrunesc 
concomitent: venituri mici, condiție generală de sărăcie, locuințe ineficiente 
şi un sistem de proprietate care nu încurajează eficiența energetică. 

Documentul face referire la procesul de liberalizare a prețurilor care 
trebuie însoțit de mecanisme de protecție a consumatorilor vulnerabili. 
Responsabilitatea gândirii acestor mecanisme se împarte între Comisia 
Europeană şi statele membre. Documentul propune îmbinarea mai multor 
soluții, cu precădere referindu-se la cele sociale. Acestea pot fi gestionate 
fie de autorități (centrale, regionale, locale), fie de piață. Ultimele se referă 
la măsuri precum sunt tarife de solidaritate sau tarife reduse ale căror cos-
turi sunt suportate de toți ceilalți consumatori neeligibili. Pentru a evita 
o încărcare prea mare a facturilor, Comisia recomandă definirea categoriei 
consumatorilor vulnerabili cât mai bine posibil şi țintirea cât mai precisă a 
măsurilor.11

10 „Energy Union Package. Communication from the Commission to the European Par-
liament, the Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of the 
Regions, and the European Investment Bank. A Framework Strategy for a Resilient Energy 
Union with a Forward-Looking Climate Change Policy, COM(2015) 80 final”, 25.2.2015.

11 Ibid.
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Definirea vulnerabilității în legislațiile naționale
Înțelegerea vulnerabilității din perspectiva comportamentului consumato-
rului pe piață, aşa cum a fost ea detaliată mai sus, este deosebit de impor-
tantă pentru a înțelege factorii problematici, efectele asupra populației şi 
pentru a identifica măsurile de intervenție cât mai țintite pe categoriile de 
consumatori aflați în situații de vulnerabilitate. Dincolo de această perspec-
tivă însă, există şi o viziune care ține de modul în care fenomenul este definit 
în cadul legislativ la nivelul fiecărui stat. Un stiudiu ACER din 2015 face o 
trecere în revistă a definițiilor acordate sărăciei energetice/sărăciei față de 
combustibil la nivelul legislației statelor membre ale Uniunii Europene şi 
constată că există două modalități dominante de a defini conceptul: în mod 
explicit (criteriile sunt anume identificate în lege) sau implicit (criteriile nu 
sunt enunțate în lege, dar sunt prezente în sistemul social sub forma de con-
diții de eligibilitate, persoanele care se califică fiind de regulă beneficiarii 
mai multor tipuri de ajutoare). Majoritatea definițiilor explicite fac referire 
la venituri mici, probleme de sănătate, limite legate de vârstă, handicap, etc.. 
Raportul ACER subliniază faptul că, în pofida diferențelor de nuanțe, mo-
dul în care este definită vulnerabilitatea pe piața de energie nu influențează 
tipul de remedii abordate sau impactul lor în termen de număr al persoane-
lor afectate. Totuşi, este posibil ca modul în care este construită definiția să 
aibă efecte asupra politicilor publice pentru care se optează, respectiv asupra 
hărții instituționale.

Măsuri de intervenție la nivelul statelor membre
Din perspectivă generală, studiul Comisiei Europene asupra vulnerabilității 
consumatorilor stabileşte o tipologie a statelor în funcție de două criterii: 
abordarea strategică a vulnerabilității de consum, respectiv numărul de mă-
suri care vizează consumatorul vulnerabil. În ce priveşte România, concluzia 
este că țara noastră are o abordare largă a vulnerabilității concomitent cu un 
număr limitat de măsuri de intervenție şi printre cele mai crescute rate ale 
vulnerabilității atât la nivel global, cât şi pe dimensiunile cele mai relevante 
sectorului energetic.

Aşa cum decurge din normele europene, statele membre au obligația de 
a defini consumatorul vulnerabil pe piața de energie, fără a oferi direcții cla-
re în ce priveşte aceste definiții. Prin urmare, principala distincție la nivel de 
state membre decurge din modul în care sunt definiți consumatorii vulne-
rabili de pe piața de energie. Majoritatea definițiilor (aprox. 40% din state) 
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se referă la beneficiarii de ajutoare sociale sau la cei care sunt vulnerabili 
din rațiuni sociale şi nu la costurile cu energia. Unele state fac referire la 
vulnerabilitatea derivată din stare de sănătate sau dintr-o dizabilitate, deşi 
această abordare este o suprapunere cu sistemul de ajutor social. Alte state 
identifică în definiție anumite grupuri socioeconomice delimitate în funcție 
de caracteristici precum sunt vârsta, venitul sau altele. Doar trei state fac 
referire la criteriile de accesibilitate specifice sărăciei energetice.

În ce priveşte indicatorii folosiți pentru evaluarea sărăciei energetice, 
distingem trei abordări relevante la nivelul statelor care identifică fenome-
nul în mod explicit: Marea Britanie, Irlanda şi Franța unde sărăcia energeti-
că este în principal evaluată în termeni de cost. Instrumentele de măsurare 
folosite la nivelul mai multor state sunt detaliate în tabelul de mai sus. Ca 
notă generală, studiile prezintă în detaliu diferiții indicatori disponibili pre-
cum şi avantajele lor, însă până în prezent aceştia nu au fost aplicați în mani-
eră coerentă, impactul lor asupra fenomenului sărăciei energetice neputând 
fi documentat suficient. 

Marea Britanie
În 2001, Marea Britanie a emis o strategie de eradicare a sărăciei față de 

combustibil până în 2010. Astfel, gospodăriile afectate au fost identificate 
pe baza indicatorului de 10% concomitent cu un standard de temperatură 
de 21 grade în sufragerie, respectiv 18 grade în alte încăperi. În definirea 
măsurilor dintre gospodăriile sărace energetic au fost prioritizate acelea care 
includeau persoane în vârstă, copii, persoane cu dizabilități şi alte boli cro-
nice. Ulterior instrumentul a fost rafinat pentru a evita efectele volatilității 
prețului prin introducerea a doi indicatori noi: LIHC şi intervalul de sărăcie 
față de combustibil. Schimbarea s-a produs doar la nivelul Angliei.12

Irlanda
Irlanda foloseşte indicatorul de 10%, însă având în vedere posibilitatea 

ca unele grupuri să fie mai afectate decât altele, instrumentul este completat 
cu indicatori de suport care surprind aceste tendințe. Astfel, o gospodărie 
se află în stare de sărăcie energetică severă dacă într-un an cheltuieşte mai 
mult de 15% din bugetul disponibil pe serviciile de energie şi în situație de 
sărăcie extremă dacă suma cheltuită depăşeşte 20%. Nivelul sărăciei energe-

12 Pye şi Dobbins, 2015.
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tice în 2009 era de peste 20% din populație, dintre care mai bine de 70% se 
aflau într-o stare de sărăcie severă sau extremă.13

Franța
În Franța, Observatorul național al sărăciei energetice recomandă folo-

sirea a trei indicatori concomitenți: indicatorul de 10% aplicat doar primelor 
trei decile de venit pentru a reduce populația care este luată în considerare. 
Acest indicator este relevant în vederea aplicării de măsuri preventive din 
categoria eficienței energetice urmărind reducerea proporției din venit alo-
cate cheltuielilor cu energia; indicatorul LIHC (low income high cost) măsoară 
amplitudinea fenomenului şi are în vedere măsuri de îmbunătățire a situați-
ei financiare a consumatorilor afectați; un indicator de căldură care surprin-
de percepția asupra confortului termal în locuință. Ca în cazul Irlandei şi în 
cazul Franței populația afectată depăşeşte 20% din total.14

Măsuri financiare
Măsurile financiare ca măsuri principale de intervenție în cazul a 40% din 
Statele Membre. Aceste măsuri sunt finanțate de obicei din bugetul asigu-
rărilor sociale prin sistemul general de protecție socială sau, mai rar, prin 
plăți directe către beneficiari. Principalul actor în administrarea acestui tip 
de sprijin este guvernul prin agențiile specifice naționale sau din teritoriu.

Avantajele ajutoarelor financiare sunt legate în mod special de nevoia 
de sprijin pe termen scurt, care sunt justificate, cu precădere, când vorbim 
despre perioade de tranziție (spre exemplu la o piață liberă). Rolul acestora 
este de a evita un cost prea mare pentru populație şi, în mod special, pentru 
acel segment de consumatori care este cel mai vulnerabil. Deşi ajutoarele 
financiare constituie regula în intervenția împotriva sărăciei energetice în 
majoritatea statelor membre ale UE, opiniile converg în ce priveşte nevoia 
de reducere a acestor beneficii concomitent cu introducerea treptată de pro-
grame care au în vedere măsuri structurale, mult mai sustenabile şi cu efecte 
mult mai mari. 

Această metodă este cu precădere favorizată de statele scandinave sau 
de Olanda. Se consideră că măsurile financiare au un impact structural mi-
nimal, că în marea majoritate a cazurilor ating acele grupuri din populație cu 
un nivel de trai mai crescut şi care au locuințe şi dotări mai eficiente (după 

13 Ibid.
14 Ibid.
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cum s-a constatat ca urmare a unui program implementat în Croația în 2008 
prin care s-a urmărit compensarea creşterii prețului le electricitate). În plus, 
din pricina costurilor administrative sau a administrării lor prin sistemul de 
securitate socială, măsurile financiare au un caracter general (blanket appro-
ach), mai puțin țintit, şi nu îi vizează pe cei care sunt cu adevărat afectați de 
sărăcie energetică, respectiv segmentele de outlieri, care de obicei sunt şi cele 
mai îndreptățite să le primească. De obicei, populația este cea care trebuie 
să le solicite pentru a beneficia de ele, context în care intervine un întreg şir 
de obstacole: de la lipsa de acces la informație, la neîncadrarea în termenii 
de depunere, la aleatoriul care însoțeşte procesul de selecție administrat de 
funcționarii publici sau la condiționalitatea excesivă, uneori contradictorie, 
la procesul birocratic complicat, costisitor şi de durată pentru aplicant şi di-
ficultatea de parcurgere a procesului birocratic asociat lipsei de educație, etc. 
Astfel, diferite autorități europene recomandă îmbunătățirea permanentă 
a acestor instrumente, astfel încât barierele de acces să fie reduse cât mai 
mult, iar rata de acoperire să fie cât mai mare în raport cu acele grupuri din 
societate care sunt cele mai îndreptățite să beneficieze de ele.

Pentru a exemplifica modul în care sunt aplicate măsurile financiare în 
UE, lipsurile identificate şi potențiale bune practici, ne putem referi la câte-
va cazuri.

În Belgia, toți furnizorii sunt obligați să ofere tarife sociale. Acestea 
exclud taxele aferente serviciilor de furnizare. Mai mult, prețul unitar nu are 
voie să depăşească un anumit nivel de tarifare. Este important modul în care 
este definită categoria consumatorilor protejați prin această măsură. Astfel, 
sunt vizate toate gospodăriile în care măcar un membru este beneficiar de 
îndemnizație de handicap, se află sub pragul sărăciei, este vârstnic, imigrant 
sau dacă locuințele sunt sociale şi încălzirea se face pe gaz, etc. Raționamen-
tul este amplu criticat pentru gradul crescut de arbitrar şi pentru nivelul 
insuficient de țintire a consumatorilor vulnerabili.

În Franța, populația vizată trebuie să beneficieze de asigurare medi-
cală, de care un număr semnificativ de persoane nu beneficiază, fiind astfel 
excluşi şi din categoria beneficiarilor de tarife sociale. Mai mult, sumele nu 
depăşesc în medie 8 euro, ceea ce face ajutorul primit să fie mult prea mic 
pentru a acoperi nevoile populației afectate. Ele vizează doar alimentarea cu 
gaz şi electricitate, favorizând puternic prima categorie. În plus, persoanele 
puțin peste limita de eligibilitate sunt deosebit de afectate, întrucât ele sunt 
excluse cu totul de la tarif intrând, în schimb, automat în categoria contribu-
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itorilor la bugetul ajutoarelor de încălzire. Sistemul a fost amplu criticat de 
Agenția pentru Energie a Franței (ADEME) care a propus introducerea unei 
sume forfetare, precum şi gândirea unei noi metode de țintire. Mediatorul 
Național în domeniul Energiei propune (în articolul 60 al legii privind tran-
ziția energetică, încă în dezbatere) o abordare integrată prin introducerea 
unui cec energetic pentru toți consumatorii care se află sub pragul de sărăcie 
energetică. Beneficiile aferente acestui cec pot fi folosite de beneficiari, în 
funcție de preferință, fie pentru a achita facturile la energie, fie pentru lu-
crări de îmbunătățire a performanței energetice. 

Măsuri non-financiare de protecție a consumatorilor
Această categorie de măsuri de intervenție este printre cele mai eterogene 
întrucât presupune măsuri specifice fiecărei piețe în parte. Aceste tipuri de 
măsuri sunt primordiale în 20% din statele membre, regăsindu-se în 80% 
din ele (mai puțin în state precum Bulgaria, Croația şi Cehia). Ele sunt cu 
precădere importante în perioadele de tranziție la o piață liberă, ca mijloc 
suplimentar de protecție a populației afectate. Actorii cei mai importanți 
în procesul de identificare şi implementare a măsurilor sunt autoritățile de 
reglementare împreună cu companiile de utilități. În țări precum Belgia, Ir-
landa, Luxemburg, Suedia şi Marea Britanie, furnizorii se implică puternic 
în designul cadrului de reglementare. În Franța, Grecia şi Marea Britanie 
autoritățile sunt deosebit de active în procesul de identificare şi raportare 
a consumatorilor de energie vulnerabili. Măsurile de protecție împotriva 
deconectării generalizate sau în condiții speciale (iarna) sunt cele mai des 
întâlnite. Unele state garantează chiar dreptul de schimbare a furnizorului 
şi în condiții de creanță excesivă (Danemarca, Franța, Luxemburg, Marea 
Britanie). Alte măsuri de protecție a consumatorilor pot fi impunerea din 
partea autorităților de reglementare a unor tarife echitabile sau alte metode 
de reglementare a pieței, respectiv sancționarea companiilor în cazul neim-
plementării schemelor de protecție prevăzute prin lege.

Măsuri privind sporirea eficienței energetice
Măsurile de intervenție în vederea sporirii eficienței energetice sunt şi ele o 
categorie eterogenă. Pentru 30% din statele membre ele sunt prioritare în 
politica de reducere a sărăciei energetice, măsurile de renovare a clădirilor 
vechi fiind cele mai des întâlnite. În marea lor majoritate, însă ele nu sunt 
adresate către grupul cel mai vulnerabil, deşi efectele sunt importante, ceea 
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ce o face metoda cu impactul cel mai larg şi sustenabil pentru reducerea con-
sumului de energie al populației.

Tipul de măsuri şi instituțiile care le implementează sunt dintre cele mai 
diverse. În Belgia există un proiect de reducere a consumului de energie 
care, începând cu 2014, are în vedere doar acele gospodării cu venituri mici. 
Programul este implementat de către federația întreprinderilor cu activitate 
în domeniul mediului, împreună cu autoritățile locale şi operatorii de sis-
tem. Sunt pregătiți şomeri pe termen lung („auditori sociali”) să realizeze 
inspecții energetice ale locuințelor, să ofere soluții şi mijloace de reducere a 
consumului de energie. Aceste inspecții sunt cerute de operatorii de sistem 
care sunt obligați să facă 25.000 de astfel de inspecții anual. 

Un program similar se desfăşoară şi în Germania finanțat de ministerul 
mediului şi cu sprijinit Agenției Federale de Energie şi Protecție Climatică. 
Beneficiile sociale ale practicii auditorilor sociali sunt multiple şi pot fi gân-
dite în termeni de formare profesională, locuri de muncă, precum şi coo-
perare largă între actorii relevanți la nivel local în vederea găsirii de soluții 
pentru comunități. Auditorii sociali pot fi şi o soluție pentru comunitățile 
foarte sărace şi problematice, întrucât aceştia sunt mult mai bine acceptați 
de comunități ca mediatori.15 

Croația, pe de altă parte, implementează un program mai puțin țintit, 
dar care vizează locuințele cu potențial crescut de îmbunătățire a consumu-
lui de energie. Se subvenționează prin autoritățile locale, dintr-un fond de 
protecție a mediului şi eficiență energetică, peste 80% din investițiile care au 
în vedere măsuri de eficientizare a consumului de energie şi de introducere 
a resurselor regenerabile în consumul gospodăriilor. Franța derulează din 
2010 un program de granturi adresat chiriaşilor, care are în vedere lucrări 
de îmbunătățire a capacității energetice a clădirilor cu 25%. Programul este 
derulat de guvernul central şi Administrația Națională a Locuințelor, imple-
mentat la nivel de județ şi cofinanțat din fonduri publice şi de companiile de 
utilități în proporție de 83%-17%. Particularizarea programului a fost pro-
blematică întrucât el a fost îndreptat cu prioritate spre locuințele din zona 
rurală, unde doar o mică parte sunt chiriaşi. În contextul neatingerii obiec-
tivelor programul s-a extins şi către coproprietari şi proprietari nerezidenți, 
astfel încât marea majoritate a fondurilor a fost alocată gospodăriilor cu un 
venit mediu. 

15 Katalin Csiba, Anna Bajomi, şi Akos Gosztonyi, . Energy Poverty Handbook� Brussels, 
2016.
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Modelul aplicat de Olanda în acelaşi caz este diferit prin etichetarea 
locuințelor de închiriat cu grade de eficiență, asemenea produselor electro-
casnice. Inițial programul a inclus doar locuințele sociale, pentru ca ulterior 
să fie integrată şi piața privată de închirieri. Obiectivul era acela al atinge-
rii unei calități energetice medii de gradul B până în 2020 care corespunde 
unei economii de energie de 33%. Creşterea prețului la închiriere este per-
mis doar după derularea de lucrări de reabilitare termică. Totodată, asoci-
ațiile de proprietari trebuie să ofere garanția că toate costurile de locuire 
(incluzând chiria şi costurile cu energia) nu vor creşte ca urmare a finalizării 
reabilitării. Un program orientat exclusiv către locuințele sociale presupune 
plata de către chiriaşi a echivalentului facturilor la energie către asociația de 
locatari, care folosesc această sumă pentru realizarea de lucrări de reabilitare 
standardizate şi rapide. 

Prin programul Green Deal, derulat în Marea Britanie, furnizorii tre-
buie să dea soluții clienților problemă şi cu venituri mici. Principiul acestui 
program este că investițiile în lucrările de eficientizare sunt plătite prin factu-
rile mai mici. Programul este introdus de ministerul energiei şi implementat 
prin companiile de energie. Beneficiarii sunt identificați prin indicatori proxi. 
Programul a fost amplu criticat pentru excluderea a mai mult de 50% din gos-
podăriile îndreptățite, în contextul în care 80% din fonduri merg spre familii 
care nu se încadrează în categoria sărăciei energetice. În acest context, tre-
buie rafinați indicatorii de identificare a beneficiarilor. O altă critică vizează 
spiritul anti-competițional prin faptul că marile companii preiau monopolul 
în ce priveşte lucrările de reabilitare. Printre propunerile de îmbunătățire a 
programului se numără: campanii gratuite de evaluare a tuturor locuințelor 
dintr-o zonă prestabilită; finanțări complete pentru gospodăriile sub pragul 
de sărăcie energetică; descentralizarea acestor programe către organisme şi 
firme locale astfel încât modul în care sunt concepute să răspundă mai bine 
la nevoile din regiune, respectiv să contribuie la dezvoltarea economiei de 
scară. Un caz aparte îl reprezintă blocurile de locuințe din statele foste comu-
niste, care au fost construite după standarde de eficiență mult inferioare şi 
care au nevoie de lucrări importante de reabilitare. Situația este similară în 
întreg spațiul est-european. Se disting unele proiecte de reabilitare, cu ar fi 
SOLANOVA din Ungaria care prin finanțare europeană şi-a propus renova-
rea unui bloc de locuințe plecând de la filosofia caselor pasive.

Având în vedere faptul că de cele mai multe ori finanțarea unor pro-
iecte de reabilitare termică presupune un proces de rambursare, care este 
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însuşi o piedică în accesarea acestor oportunități din partea multor gos-
podării din cauza lipsei de lichidități, găsirea de soluții care să îndepăr-
teze aceste piedici şi să faciliteze accesul este importantă. Parteneriatul 
public-privat poate fi o soluție fezabilă. Programul REELIH al Habitat for 
Humanity, derulat în mai multe state din Europa de est, poate fi un astfel 
de exemplu. El urmăreşte să coopteze efortul a cât mai multor actori posi-
bil (de la autorități publice, asociații de locatari, instituții financiare, etc.) 
pentru a găsi soluții în vederea reabilitării locuințelor. Un alt exemplu este 
parteneriatul dintre nouă autorități locale din nord-estul Angliei şi British 
Gas în proiectul Warm-Up North care a dus la reabilitearea a peste 4000 
de locuințe în 2015. De asemenea conceperea unor programe de finanțare 
cu plata în avans, respectiv a unor forme de imprumut fără dobândă pen-
tru persoanele aflate sub pragul de sărăcie energetică pot fi şi ele soluții 
importante. Aceste forme de finanțare ar trebui să poată acoperi costurile 
unor proiecte de reabilitare cât mai temeinice, pentru a asigura o eficien-
tizare completă a clădirilor şi a evita investiții viitoare. Un rol important 
îl joacă şi procesul de elaborare de politici publice, care cu cât este mai 
flexibil şi dispus să îşi adapteze măsurile la inputurile venite din proiectele 
în curs, din bune practici sau sunt capabile să găsească noi mecanisme de 
implementare sau noi surse de finanțare (inclusiv din fonduri europene), 
cu atât are mai multe şanse de a avea un impact cât mai mare în restrânge-
rea sărăciei energetice.16

Măsuri de informare
Măsurile de informare sunt deosebit de importante în procesul de tranziție 
la o piață a energiei liberă, respectiv într-o piață complet liberalizată. Studiul 
arată că cele mai multe mecanisme de informare pot fi identificate pe piețele 
liberalizate. Transparența ține şi de o anumită cultură politică şi de modul în 
care societatea civilă dintr-un stat înțelege să se implice pentru a promova 
nevoia de informare a consumatorilor astfel încât aceştia să poată participa 
pe piață în condiții de achitabilitate. Un exemplu important în implicarea 
societății civile este Marea Britanie. Graficul următor ilustrează cele mai 
practicate măsuri de informare identificate la nivelul statelor.

Consilierea în vederea îmbunătățirii consumului de energie este prin-
cipala măsură practicată de statele membre. Acesta este nu doar un mijloc 

16 Ibid.
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prin care consumatorul primeşte informație cu privire la mijloacele de îmbu-
nătățire a consumului sau, ci se încearcă înțelegerea comportamentului său 
de consum, respectiv se identifică soluții pe termen lung pentru comunitate. 
Consilierea este oferită fie de organizații private, fie de autoritățile publice şi 
se poate desfăşura la scară largă sau la nivelul unor comunități particulare. 
În ambele cazuri, protecția datelor personale este importantă. 

Un asemenea proiect a fost implementat la nivelul mai multor state eu-
ropene (ACHIEVE). În cadrul acestuia, cu un cost de aproximativ 1,5 mi-
lioane de euro (cofinanțare 67-37% între Intelligent Energy for Europe şi 
alte organizații private) au fost evaluate aprobate 2000 de locuințe, gene-
rându-se o economie medie anuală de 150 de euro şi 320 kg de CO2 per 
locuință. Există proiecte care se adresează doar comunităților foarte sărace 
ale căror probleme nu sunt adresate prin politicile publice existente, oferin-
du-le atât soluții tehnice, cât şi consultanță în privința reducerii datoriilor 
către furnizorii de electricitate. Energy Advocacy Renfreshwire din Scoția 
este un proiect de consiliere/mediere în care în care s-a dezvoltat un sistem 
de sesizare a sărăciei față de combustibil integrat cu alte servicii publice (e.g. 
salvare). Cu peste 120.000 de lire au fost evaluate 1000 de locuințe şi gene-
rate economii anuale prin implementare de măsuri de eficientizare sau au 
fost rezolvate datorii la furnizori de peste 120.000 Lire fiecare.17

Cel mai adesea problema informării este asociată cu contoarele inteli-
gente. Contoarele inteligente pot fi o sursă de informație şi autogestionare 
energetică importantă. Ele pot fi o sursă importantă de informații şi pentru 
autoritățile de reglementare şi furnizori în vederea unei mai bune gestionări 
a fenomenului sărăciei energetice. Ele merg mână în mână cu campanii de 
conştientizare privind optimizarea consumului şi beneficiile în termeni de 
buget, precum şi de protecție a mediului înconjurător. Însă, în cazul impo-
sibilității de plată pot uşor duce la fenomenul de auto-deconectare, aşa cum 
a fost constatat în Marea Britanie. Această externalitate a unei măsuri, de 
altfel importante, justifică reglementarea unui nivel minim de consum. Un 
exemplu în acest sens poate fi programul implementat în Germania, 1000 
Watt Solution, în care într-un complex social s-au instalat contoare inteli-
gente garantându-se un prag minim de 1000 Watt, implementat după patru 
preavize pentru neplată. Al patrulea preaviz era însoțit şi de o ofertă de con-
siliere în managementul datoriilor din partea unui ONG.

17 Ibid.
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Sărăcia energetică ca demers de instituționalizare  
la nivel european
Conceptul de sărăcie energetică a câştigat în ultimul timp tot mai mult te-
ren. Conceptul este prezent în principalele documente politice privind piața 
europeană de energie, inclusiv în pachetul privind Uniunea Energetică. Dacă 
această evoluție s-a petrecut mai întâi la nivel de discurs şi conştientizare, 
în ultimii ani conceptul a fost încadrat tot mai tare în forme instituționale. 
Insuficiența şi neadecvarea datelor statistice disponibile, respectiv diferen-
țele la nivel de abordare între statele membre, care merg de la disponibilita-
tea de a recunoaşte fenomenul şi până la modul de definire şi instrumentele 
de intervenție, au permis o acceptare generală, uneori invocată chiar la nivel 
politic, a faptului că cea mai eficientă modalitate de intervenție asupra feno-
menului este la nivel de stat național, unde înțelegerea sa, ca a unui fenomen 
multifațetat, este mult mai autentică, cuantificarea mai bună şi instrumen-
tele de intervenție mai adecvate. Însă, dincolo de o simplă recunoaştere la 
nivel european, problema nu se încadrează nici pe departe în sfera principiu-
lui subsidiarității, pentru că la nivel de UE nu există un cadru propriu-zis în 
domeniu, nu există nici măcar o înțelegere comună a fenomenului. Aceasta a 
dat naştere unui anacronism generalizat în ce priveşte abordarea fenomenu-
lui, ceea ce i-a permis creşterea galopantă în ultimii ani. 18

O primă inițiativă în direcția consolidării unui cadru european de ges-
tionare a sărăciei energetice este crearea Observatorul european de sărăcie 
energetică (EPOV), despre a cărui necesitate vorbesc documentele europe-
ne de mai mult timp. Al doilea raport privind starea Uniunii Energetice din 
februarie 2017 anunță demararea activității mecanismului la sfârşitul anu-
lui 2017. 19 Conceptul EPOV remarcă faptul că însuşi crearea acestei entități 
este o dovadă a schimbării de perspectivă la nivelul instituțiilor UE, care 
au trecut de la o atitudine de respingere a discuției pe acest subiect, la una 
proactivă şi la disponibilitatea de a investi peste 1 milion de euro în această 
direcție.20 Rolul EPOV este de a culege date corespunzătoare privind sărăcia 
energetică la nivel de UE, de a identifica bune practici în statele membre, 

18 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/annex2-2nd-report-sta-
te-energy-union_en.pdf, p.4

19 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/2nd-report-state-ener-
gy-union_en.pdf, p. 8-14

20 http://fuelpoverty.eu/2017/04/12/announcing-the-new-european-energy-pover-
ty-observatory/
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de a le sistematiza şi de a îndeplini rolul de platformă la nivelul căreia sunt 
produse instrumentele necesare de intervenție şi sprijin tehnic al actorilor 
interesați.21 Funcționarea EPOV a fost subcontractată unui consorțiu de 
treisprezece instituții care acoperă diferite zone de competență pe piața de 
energie şi este coordonat de Universitatea Manchester din Marea Britanie. 
El este implementat sub forma unui proiect cu durata de patruzeci de luni. 
Unul dintre elementele fundamentale ale EPOV este rețeaua privind sărăcia 
energetică (Fuel Poverty Network), o rețea de cercetători, practicieni şi fac-
tori de decizie care facilitează dialogul pe subiect la nivel pan-UE. 

FPN este aprofundat şi activitatea sa este integrată în demersul mai larg 
european, prin proiectul COST, demarat în acelaşi context ca şi EPOV, care 
are în vedere elaborarea unei agende în domeniu sărăciei energetice şi încu-
rajarea schimbului de cunoştințe pe subiect.22 

Nici EPOV, nici proiectul COST, nici FPN nu au un caracter politic, drept 
pentru care participarea experților în ele nu reflectă o opțiune de aprobare 
sau contestare a fenomenului la nivel de stat, nici existența sau nu a ex-
pertizei pe subiect. În ce priveşte rețeaua de expertiză, aceasta este cuprin-
zătoare, incluzând experți din 29 de state (state membre, plus Bosnia şi 
Herțegovina, Macedonia, Israel, Muntenegru, Norvegia, Serbia şi Turcia). 
Dintre statele membre, nu sunt reprezentate Austria, Danemarca, Finlanda, 
Letonia, Luxemburg şi Suedia. Aceasta nu reflectă o opțiune politică, ci mai 
degrabă capacitatea pe care a avut-o proiectul sau inițiatorii de a include în 
rețeaua sa specialişti din statele membre. Nici prezența în rețea de la începu-
tul proiectului nu reflectă o preocupare deosebită la nivelul statului sau exis-
tența unei comunități de expertiză pe subiect. Totuşi, el este un instrument 
potențial util în procesul de formare a unei comunități europene pe subiect 
şi de extindere a sa către statele membre care lipsesc din proiect şi, respectiv, 
către state din Comunitatea Energetică. Perspectiva extra-europeană este 
bine-venită (nu doar în ce priveşte procesul de spill-over, dar şi acela de în-
țelegere completă a fenomenelor de pe piața de energie) şi se încadrează în 
strategia UE privind piața internă de energie (Internal Energy Market/IEM) 
care se urmăreşte a fi implementată dincolo de granițele propriu-zise ale 
Uniunii Europene. 

Trebuie subliniat faptul că sărăcia energetică este un indicator care mă-
soară capacitatea sau implementarea Uniunii energetice pe dimensiunea 

21 http://fuelpoverty.eu/about/epov/
22 http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA16232
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IEM.23 România face parte atât din FPN, dar şi din COST, cu o rețea națio-
nală de treisprezece experți din zone de expertiză diferite. Observatorul de 
sărăcie energetică este legat organic de aşa-numitul Pachet de iarnă al Comi-
siei Europene, în speranța că va contribui semnificativ la crearea de politici 
pe subiect.

Pachetul de iarnă este documentul care abordează sărăcia energetică 
în termenii instituționali cei mai complecşi. Unul dintre cele trei obiecti-
ve majore ale pachetului este acela de a genera condiții echitabile pentru 
consumatori. În această direcție pachetul prevede o serie de instrumente 
de guvernanță. Mai întâi se propune instituționalizarea unui instrument de 
raportare standardizat, în care Statele Membre să raporteze cu indicatori pe 
toate cele cinci dimensiuni ale Uniunii Energetice, inclusiv pe IEM, ceea ce 
presupune date referitoare la sărăcia energetică. Datele din Planul Național 
integrat în domeniul energiei şi schimbărilor climatice pe sărăcia energetică 
vor fi monitorizate de Comisie prin intermediul EPOV. Un alt instrument cu 
competențe potențiale în domeniu sărăciei energetice este ACER, Agenția 
de Cooperare a Autorităților de Reglementare în Domeniul Energiei. În pre-
zent agenția are mai degrabă un rol de coordonare-monitorizare şi atribuții 
consultative în domeniul inițiativelor regionale şi trans-regionale. Actualul 
pachet propune consolidarea agenției în direcția alocării unei capacități de 
reglementare a unor probleme care țin de piața europeană de energie şi care 
nu pot fi gestionate la nivel național. Argumentul specific interesului nostru 
este că pe o piață supranațională drepturile consumatorilor în raport cu cei-
lalți actori de piață, şi în mod deosebit consumatorii vulnerabili, vor fi mai 
bine protejați.24

Reacțiile statelor membre în ce priveşte noile instrumente propuse prin 
Pachetul de iarnă sunt într-o oarecare măsură uşor de intuit fiind legate de 
argumentul diminuării suveranității statelor membre în raport cu piața de 
energie. Argumentul subsidiarității şi importanța ca statele membre să re-
glementeze piețele naționale în probleme pe care le înțeleg mult mai bine 
este invocat şi în poziția României25 față de pachetul de propuneri ale Co-

23 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/swd-energy-union-key- 
indicators_en.pdf, p.9

24 http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:28181024-0289-11e7-8a35-01aa 
75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF, p. 12-13

25 Ministerul Energiei, Non-Paper, Poziţia României cu privire la Pachetul Energie Cu-
rată pentru toţi Europenii, lansat de Comisia Europeană în noiembrie 2016
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misiei. Această poziție face referire în special la consolidarea ACER şi alte 
instrumente de guvernanță regională sau europeană. Protecția consuma-
torilor vulnerabili este abordată în două sensuri: ca obligație şi ca drept. 
Obligația se referă la recunoaşterea fenomenului de către statele membre, 
evaluarea lui şi stabilirea de măsuri de intervenție. În termeni de drept este 
văzută libertatea fiecărui stat de a stabili măsurile de intervenție pe care 
le consideră cele mai potrivite în funcție de nivelul de vulnerabilitate şi de 
resurse. Argumentul poate fi plasat şi în contextul discuției privind dreptul 
fiecărui stat de a opta pentru mixul de tranziție cel mai avantajos. Opțiunea 
pentru suveranitate versus mai multă integrare este o tendință adânc înră-
dăcinată pe piața de energie, ceea ce face ca procesul de implementare a IEM 
să fie unul complex şi lent. Instrumentele de cooperare regională pot să fie 
însă un bun mijloc de socializare a statelor în această practică concomitent 
cu identificarea beneficiilor unor piețe deschise. CESEC poate fi însuşi un 
instrument benefic, cu atât mai mult cu cât are, în principal, o dimensiune 
politică. Mai mult, extinderea CESEC dincolo de cooperarea în domeniul ga-
zului, către electricitate şi eficiență energetică26 a deschis discuția înspre su-
biectul sărăciei energetice, făcând posibil un dialog regional pe acest subiect, 
într-o zonă puternic afectată de fenomen.

O analiză critică a cadrului legislativ din România  
cu privire la sărăcia energetică 
Pe parcursul acestui capitol ne propunem să surprindem cele mai importan-
te aspecte legislative cu privire la modul în care sunt acordate ajutoarele de 
încălzire în România, aceasta fiind cea mai importantă modalitate atât de a 
măsura fenomenul sărăciei energetice (prin procedura de acordare a ajutoa-
relor), cât şi de a o rezolva. După cum va reieşi din analiza noastră, cadrul 
legislativ este unul cu mai multe lacune, care se răsfrâng asupra calității po-
liticilor publice menite să combată fenomenul sărăciei energetice.

Ce spune legea primară (123/2012) despre consumatorul vulnerabil  
și sărăcia energetică?
Legea 123/2012 a energiei şi gazelor naturale, cu completările şi modifică-
rile ulterioare, nu defineşte sărăcia energetică ca termen distinct, însă defi-
neşte clientul vulnerabil:

26 https://www.ceps.eu/system/files/CEandCS_CESEC.pdf
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client vulnerabil – clientul final aparţinând unei categorii de clienţi cas-
nici care, din motive de vârstă, sănătate sau venituri reduse, se află în risc de 
marginalizare socială şi care, pentru prevenirea acestui risc, beneficiază de 
măsuri de protecţie socială, inclusiv de natură financiară. Măsurile de pro-
tecţie socială, precum săi criteriile de eligibilitate pentru acestea se stabilesc 
prin acte normative. 

Legea primară nu se referă la vulnerabilitatea consumatorilor de energie 
strict din perspectiva încălzirii, ci poate fi vorba de „marginalizare socială” şi 
din cauza lipsei de acces la energie electrică sau imposibilității plății facturii 
de electricitate.

Legea primară cuprinde şi un articol (Art. 64) dedicat protecției consu-
matorilor vulnerabili, în care se menționează că:

– Clienţii vulnerabili beneficiază de facilităţi privind asigurarea servi-
ciului de furnizare a energiei electrice săi de acces la reţea.

– Este interzisă deconectarea de la reţeaua electrică a clienţilor vulne-
rabili inclusiv în situaţii de criză de energie. 

Totuşi, tipurile de facilități pentru protecția clienților vulnerabili, în afa-
ră de cele financiare, „se stabilesc de către ANRE”.

Legea primară aduce doar două mențiuni cu privire la sărăcia energeti-
că, plasând în responsabilitatea Ministerului Energiei realizarea „planului 
naţional de acţiune în cazuri de sărăcie energetică” – în titlul II al Legii, cel 
cu privire la Gaze Naturale. În titlul I al Legii, cel cu privire la Energie Elec-
trică, sarcina similară de elaborare a planului revine Ministerului Muncii, în 
colaborare cu Ministerul Energiei. Diferența dintre cele două titluri de 
lege constituie, cel mai probabil, o eroare legislativă, nefiind vorba 
de două documente, ci de unul singur. Deşi legea datează din 2012, la 
momentul redactării acestei cercetări (ianuarie 2017), acest plan de acțiune 
nu a fost elaborat/ publicat/ adoptat.

Ce spune legislația secundară, emisă de ANRE, despre consumatorii 
vulnerabili?
ANRE detaliază facilitățile pentru protecția clienților vulnerabili în două or-
dine, unul pentru energie electrică şi unul pentru gaz natural.

a. Clienții vulnerabili de energie electrică
ANRE stabileşte facilitățile acordate clienților vulnerabili de energie 

electrică în Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții 
finali, aprobat prin Ordinul nr. 64/2014 al Preşedintelui ANRE.
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Regulamentul reia definiția clientului vulnerabil, aducând precizări în 
plus față de definiția primară. Astfel, un client casnic (de energie electrică) 
este considerat vulnerabil dacă:

a) are venituri reduse, stabilite de instituţiile statului cu atribuţii de pro-
tecţie socială;

b) la locul de consum locuieşte o persoană cu probleme de sănătate în 
vârstă care necesită continuitatea alimentării locuinţei cu energie electrică 
sau alte condiţii speciale referitoare la serviciul de furnizare.

Art. 57 al regulamentului menționat anterior reia ideea că instituțiile 
statului cu atribuții pe partea de politică social stabilesc „criteriile de înca-
drare a unui client casnic în categoria clientului vulnerabil din motive de 
venituri reduse, facilităţile şi modalităţile de implementare a acestora” şi 
le comunică furnizorului. Tot acestea stabilesc şi dacă un client casnic este 
vulnerabil din motive de sănătate/vârstă, comunicând furnizorului încadra-
rea. Regulamentul nu specifică în mod concret care sunt mijloacele 
financiare de protecție a consumatorilor vulnerabili.

Regulamentul specifică măsurile non-financiare pe care operatorul de 
rețea le ia pentru protejarea clienților vulnerabili – însă doar pentru aceia 
vulnerabili din motive de sănătate sau vârstă. Regulamentul (de altfel, 
nicio altă lege) nu prevede niciun mijloc non-financiar de protecție 
pentru clienții casnici de energie electrică, vulnerabili din motive de 
venituri reduse.

Pentru clienții vulnerabili din motive de vârstă sau sănătate, operato-
rul de rețea trebuie să măsuri precum reducerea la minimum a întreruperi-
lor planificate, rezolvarea cu prioritate a întreruperilor neplanificate într-o 
zonă de rețea unde locuiesc şi astfel de clienți, precum şi asigurarea unei sur-
se suplimentare la locul de consum unde are domiciliul o persoană „a cărei 
viaţă este condiţionată de un aparat medical alimentat cu energie electrică”.

Clienții vulnerabili de gaze naturale
Regulamentul analog pentru domeniul gazelor naturale, anume Regulamen-
tul privind furnizarea gazelor natural la clienții finali, aprobat prin Ordinul 
nr. 29/2016, menționează de asemenea categoria clienților vulnerabili (Sec-
țiunea a 2-a, Articolele 8 şi 9). 

Motivele încadrării într-o situație de vulnerabilitate sunt aceleaşi ca în 
cazul clienților vulnerabili consumatori de energie electrică, anume venitu-
rile reduse sau vârsta/sănătatea. Criteriile de încadrare în ambele categorii 
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de vulnerabilitate sunt şi în cazul clienților finali de gaz natural stabilite de 
„instituțiile statului cu atribuții în domeniul protecției sociale”.

Spre deosebire de regulamentul din domeniul energiei electrice, cel din 
domeniul gazelor naturale este mai complet. Astfel, acesta prevede expres 
cele două tipuri de facilități acordate clienților vulnerabili din motive de ve-
nituri reduse: cele financiare şi cele nefinanciare. Cele financiare sunt de ase-
menea specificate în detaliu, anume ajutoarele financiare pentru încălzirea 
locuinței cu gaze naturale şi facturarea lunară a consumului de gaze natura-
le, pe baza citirii/autocitirii, pe perioada de iarnă. Furnizorul are obligația 
să comunice operatorului de rețea lista cu clienții vulnerabili din motive de 
venituri reduse, primită de la instituțiile statului cu atribuții în domeniul 
protecției sociale. 

Facilitățile nefinanciare acordate clienților vulnerabili din motive de 
vârstă/sănătate sunt asigurarea accesului la centrul de relații cu clienții prin 
modalități adaptate vulnerabilității persoanei respective, facturarea lunară a 
consumului doar pe baza consumului efectiv, citit sau autocitit (dar doar la so-
licitarea clientului vulnerabil), transmiterea tuturor materialelor informative 
într-un format „compatibil cu majoritatea programelor de citire a documente-
lor, iar culoarea fonturilor utilizate trebuie să fie în contract cu cea a fondului”. 

Clienții vulnerabili din motive de vârstă/sănătate, şi la gaz şi la energie 
electrică, pot alege să împuternicească o terță persoană pentru a întreține 
relația cu furnizorul. 

Cum sunt protejați consumatorii vulnerabili prin instrumente  
de natură financiară?
Operaționalizarea instrumentelor de natură financiară se face, în opinia 
noastră, prin două mijloace: 1) ajutoarele pentru încălzirea locuinței, respec-
tiv 2) tariful social la energie electrică. După cum s-a văzut mai sus, atât 
legea primară, cât şi legislația secundară emisă de ANRE, specifică faptul că 
instituțiile statului cu atribuții de politică socială determină atât cuantumul 
acestor facilități, cât şi criteriile de calificare. Regulamentul de furnizare la 
gaze naturale prevede expres că facilitățile financiare sunt reprezentate de 
ajutoarele pentru încălzirea locuinței. Regulamentul de furnizare la energie 
electrică nu face această precizare.

Vom considera aşadar că măsurile de protecție socială de natură financi-
ară sunt reprezentate, în principal, de aşa-numitele ajutoare pentru încălzire. 
Ele sunt reglementate de OUG 70/2011. 
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De asemenea, pe partea de electricitate folosită în scopuri generale, 
nu numai pentru încălzirea locuinței, consumatorii cu un venit net mediu 
lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim pe econo-
mie pot beneficia de un tarif social, reglementat prin Ordinul nr. 176/201527 
al ANRE. Deşi ordinul nu consideră expres acest tarif ca fiind o facilitate 
acordată clienților vulnerabili vom consideră că el este o astfel de măsură, 
nefiind însă reglementat de instituțiile cu atribuții de politică socială, ci de 
reglementatorul în energie.

Alte măsuri de natură financiară nu sunt prevăzute de legislația în vi-
goare.

Cum funcționează sistemul ajutoarelor pentru încălzire?
Față de definiția clientului vulnerabil28 din legea primară, legislația care gu-
vernează ajutoarele de încălzire vine cu o precizare suplimentară, anume că 
se încadrează în categoria de consumator vulnerabil, „persoana singură/fa-
milia care nu îşi poate asigura menţinerea locuinţei în condiţii adecvate de 
temperatură, respectiv 21°C” şi ale cărei limite de venit sunt încadrate în 
anumite plafoane stipulate în lege. 

Trebuie menționat faptul că nu există, în OUG 70 sau în normele me-
todologice de aplicare, vreun mecanism prin care limita de temperatură de 
21°C să fie probată/testată. În chestionarele pe care trebuie să le completeze 
solicitanții de ajutor nu este solicitată şi această informație.

Ajutoarele se acordă indiferent de forma de încălzire folosită: încălzire 
în sistem centralizat, gaze naturale, combustibili solizi (lemne, cărbuni), sau 
electricitate (atunci când locuința respectivă nu deține altă formă de încălzi-
re). Electricitatea a fost inclusă mai târziu drept combustibil eligibil pentru 
a fi subvenționat.

Principiul acordării acestor ajutoare este cel am compensării procentu-
ale a cheltuielilor cu încălzirea, în funcție de venitul avut pe membru de fa-
milie, în limita unor consumuri medii lunare. Astfel, cu cât mai mare venitul 

27 Ordinul nr. 176/2015 pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică 
aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de 
eligibilitate, precum şi a condiţiilor de aplicare a tarifelor reglementate şi a tarifelor compo-
nenta de piaţă concurenţială

28 Legea 123/2012 vorbeşte de client vulnerabil, în timp ce OUG 70/2011 de consumator 
vulnerabil. În scopul prezentei cercetări, le considerăm interschimbabile. În politicile publi-
ce din domeniul energiei s-a remarcat folosirea mai frecventă a conceptului de „consumator 
vulnerabil”, pe care îl vom folosi şi noi. 
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pe membru de familie (până la anumite praguri maxime de eligibilitate, care 
variază în funcție de combustibilul folosit), cu atât mai mic procentul com-
pensat.

Pentru exemplificare, în cazul consumatorilor care utilizează pentru 
încălzire energie termică furnizată în sistem centralizat, pragul maxim al 
veniturilor care permite acordarea ajutorului este de 786 lei lunar pe mem-
bru de familie în cazul familiilor, şi 1082 lei în cazul persoanelor singure. 
Toate aceste limite (de venituri, de compensare procentuală şi cuantumul 
efectiv al ajutorului) pot fi actualizate anual, prin hotărâre de guvern. Le-
gislația nu prevede însă o metodologie de actualizare. În cazul celor mai 
mari venituri (între 615 şi 786 lei pe membru de familie), compensarea este 
de 5%, ea crescând până la 90%, în cazul veniturilor sub 155 lei pe membru 
de familie. În cazul persoanelor singure, se merge până la compensare de 
100%. Cuantumul ajutorului maxim lunar variază în funcție de numărul de 
camere de care dispune locuința şi de zona de temperatură în care aceasta 
se află (județele țării fiind grupate în trei zone de temperatură) şi în funcție 
de prețul gigacaloriei în localitatea unde se află locuința. Ajutorul efectiv 
se calculează tot în funcție de prețul local al gigacaloriei, compensarea pro-
centuală fiind acordată atât de la bugetul local, cât şi de la bugetul central. 
Pragurile de venit şi procentele de compensare de mai sus sunt cele de la 
bugetul de stat, eventualele ajutoare venite de la bugetul local fiind supli-
mentare acestora.

Mecanismul de acordare a ajutoarelor este unul care, în cele mai multe 
cazuri, implică furnizorii (de agent termic, de energie electrică, de gaz na-
tural). Astfel, doar în cazul încălzirii cu lemne (sau alți combustibili solizi), 
beneficiarii primesc ajutorul sub formă de bani lichizi. În acest caz, sursa 
fondurilor rămâne tot bugetul de stat, administrat de Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecției Sociale, însă prin transferuri către bugetele locale. 

La cererea agențiilor teritoriale ale ANPIS, primăriile au obligația de a 
efectua anchete sociale pentru verificarea veridicității datelor înscrise în de-
clarații. Aceste anchete trebuie derulate pentru cel putin 60% din beneficia-
rii dreptului la ajutorul de încălzire. 

OUG 70/2011 este completată de norme metodologice de aplicare, anu-
me HG nr. 920/2011. Normele metodologice detaliază aspecte precum for-
matul cererii pe care solicitanții trebuie să o depună, lista de bunuri care 
constituie temei pentru neacordarea ajutorului, procesul prin care primarii 
acordă beneficiile, inclusiv numărul de zile pentru comunicarea acestora, 
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etc. De asemenea, normele prevăd felul în care autoritățile locale pot aproba 
din bugetele proprii ajutoare de încălzire, într-un cuantum maximal. Nor-
mele detaliază (Art. 11 – 12) felul în care se calculează cuantumul efectiv 
şi cel maxim lunar pentru ajutorul pentru energie termică, ținând cont că 
prețul gigacaloriei variază de la localitate la localitate, precum şi felul în care 
asociațiile de proprietari calculează consumurile şi țin evidența ajutoarelor, 
inclusiv termenele şi modalitățile de comunicare cu furnizorii pe aceste su-
biecte. Alte articole din norme detaliază procesul în cazul ajutoarelor pentru 
combustibili solizi şi pentru gaz natural. Există în norme şi prevederi legate 
de fluxurile de comunicare dintre primării şi agențiile teritoriale ale ANPIS, 
precum şi maniera în care se vor efectua anchetele sociale de către primării 
(aplicarea Art. 30 din ordonanța de urgență). 

Tabel 1. Distribuția ajutoarelor conform pragurilor de venit29, în funcție de tipul  
de combustibil, pentru sezonul rece 2015-2016

Prag venit %ET %Gaze %Elec-
trici-
tate

%Comb. 
solid

Total 
gospodă-
rii (cf. M. 
Muncii)

% gos-
podării 
(cf. M. 
Muncii) 

%gospodarii 
care beneficiază 
de ajutor (cf 
ABF)

până la 155 8,81 17,09 1,8 72,31 177105 26,48 0,80

155,1 – 210 8,16 20,12 1,37 70,34 51158 7,65 0,60

210,1 – 260 9,98 21,8 1,92 66,3 45023 6,73 1,80

260,1 – 310 11,45 25,19 1,23 62,13 46284 6,92 1,00

310,1 – 355 12,4 24,99 0,95 61,66 39863 5,96 4,10

355,1 – 425 13,07 18,95 1,16 66,82 100544 15,03 3,50

425,1 – 480 15,43 22,59 1,1 60,89 59991 8,97 4,20

480,1 – 540 21,17 23,39 1,22 54,22 52735 7,88 5,40

540,1 – 615 30,06 22,79 1,32 45,83 50271 7,52 14,30

615,1 – 786 100 0 0 0 29710 4,44 23,20

786,1 – 1082 100 0 0 0 16226 2,43 41,00

TOTAL 19,3 19,19 1,32 60,18 668910 100,00 100,00

*Datele provin de la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecției Sociale şi din Ancheta 

Bugetelor de Familie 2015 (INS)

29 Calculate de Ministerul Muncii în funcție de indexul recomandat OECD, conform că-
ruia venitul pe cap de locuitor este standardizat în funcție de mărimea gospodăriei conform 
normelor OECD după cum urmează: primul adult are ponderea egală cu 1, orice adult în 
plus 0.5, fiecare copil cântăreşte 0.3.
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Tabelul de mai sus evidențiază câteva aspecte care ajută la evaluarea im-
pactului sistemului de acordare a ajutoarelor de încălzire. 

În ceea ce priveşte distribuția ajutoarelor în funcție de tipul de com-
bustibil, 60,18% din suma totală merge către gospodăriile care se încălzesc 
cu combustibili solizi (în special cu lemne). Proporția acestora este cea mai 
mare în pragurile inferioare, scăzând progresiv spre pragul de 615 lei. De 
remarcat şi ponderea foarte redusă a energiei electrice.30 

26,48% dintre ajutoare merg către gospodăriile cele mai sărace. Remar-
căm şi scăderea treptată a procentului pentru următoarele praguri, urmată 
de o creştere bruscă pentru intervalul 355,1-425 de lei, la 15%, după care se 
revine la o scădere spre ultimele praguri de venit. Această creştere pentru in-
tervalul amintit corespunde unei creşteri a cuantumului ajutoarelor pentru 
încălzirea cu combustibili solizi.

În acelaşi timp, compararea datelor provenite de la Ministerul Muncii cu 
cele culese prin Ancheta Bugetelor de Familie (ultimele două coloane) arată 
o discrepanță mare în ceea ce priveşte cuantumul ajutoarelor şi procentul 
gospodăriilor care primesc aceste ajutoare, în special în cazul primul prag 
de venit. Mai precis, 26,48% din totalul ajutoarelor oferite de statul român 
merg către 0,8% din gospodării. Chiar şi după eliminarea din analiză a gos-
podăriilor şi ajutoarelor corespunzătoare ultimelor două praguri de venit 
(peste 615 lei), variația nu se schimbă, iar peste 28% din cuantumul ajutoa-
relor se duc către doar 5,59% dintre gospodării, aflate în primul prag, până 
în 155 de lei. Astfel, peste jumătate din efortul administrativ al autorităților 
cu acordarea ajutoarelor se îndreaptă către gospodăriile aflate în pragurile 
de venit superioare, un procent subunitar îndreptându-se spre cele mai să-
race gospodării.

Acest lucru indică o posibilă eroare de eşantionare în datele culese de 
INS, care ar putea subreprezenta semnificativ gospodăriile cele mai sărace. 
De asemenea, pentru ultimele două praguri de venit, care corespund doar 
celor care primesc subvenție pentru încălzirea centralizată, cuantumul aju-
toarelor este foarte mic, însă numărul gospodăriilor care beneficiază este 
foarte mare. 

Ultima coloană arată şi faptul că cele mai multe gospodării care primesc 
ajutoare se află în pragurile de venit superioare, peste 310 lei, ceea ce cores-

30 Pragurile de venit din intervalul 615-1082 de lei se aplică doar acelor gospodării care 
se află în sistem centralizat, ceea ce creşte uşor ponderea ajutoarelor pentru acest tip de 
încălzire comparativ cu celelalte trei tipuri.
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punde studiului anterior realizat de Banca Mondială în 2013, însă rămâne 
rezerva legată de posibila subreprezentare în eşantion a gospodăriilor săra-
ce.

Distribuția ajutoarelor în funcție de venitul gospodăriei şi de ponderea  
cheltuielilor cu energia (cf. ABF 2013)

Acest grafic arată faptul că ajutoarele se îndreaptă preponderent spre 
gospodăriile sărace, dar care sunt şi cele mai ineficiente din punct de vedere 
al dimensionării cheltuielilor cu energia în raport cu propriile venituri. Cu 
alte cuvinte, norul de puncte verzi orientat în sus arată că cele mai multe 
ajutoare merg către cei cu veniturile cele mai mici, ci către cei care cheltuie 
prea mult pe energie, raportat la propriile venituri. Această zonă de venituri 
corespunde pragurilor de venit superioare, de peste 310 lei, care s-au remar-
cat şi în tabelul anterior ca fiind cele care adună proporția cea mai mare de 
ajutoare. 

Cum ar arăta sărăcia energetică în România măsurată  
cu indicatorii de cost?
Rademaekers a identificat şi analizat 178 de indicatori uzuali în evaluarea 
fenomenului sărăciei energetice. Indicatorii au fost clasificați în mai multe 
categorii din care doar două au fost agreate: indicatorii de cost, respectiv 
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indicatorii consensuali. Indicatorii de cost au în vedere cheltuielile cu energia 
ale unei gospodării şi se raportează de regulă la venituri. Indicatorii consensu-
ali sunt indicatori de percepție şi identifică acele gospodării care se declară a 
fi în situație de sărăcie energetică. O a treia categorie la care dorim să ne ui-
tăm mai atent în prezentul studiu este asociată cu noțiunea de need to spend 
şi necesarul de căldură/energie referindu-se la energia pe care ar trebui să o 
consume o gospodărie şi costurile pe care ar trebui să le angajeze pentru a 
atinge un anumit standard de confort. În literatură opiniile asupra acestei 
categorii sunt împărțite, pe de-o parte ea este marginalizată datorită lipsei 
de date care să asigure comparația în timp şi spațiu.31 Alți autori fac referire 
la superficialitatea indicatorilor bazați pe date observate, întrucât ei nu au 
în vedere consumul necesar pentru ca o gospodărie să se afle în stare de 
confort optim. Astfel, văd mult potențial în abordarea need to spend, mai ales 
dacă e ajutată de indicatori de suport, sau indicatori consensuali.32

În termeni de cost, o clasificare suplimentară face diferența între (1) gos-
podării care cheltuiesc o proporție prea mare din venit pe energie, respectiv 
(2) gospodării care cheltuiesc insuficient pe energie (sau sărăcia energetică 
ascunsă).33 

Indicatorii de cost:
1.1. Cheltuieli energetice prea mari: Dubla Medianei Ponderii Na-

ționale (2M) este un indicator de prag care are în vedere valoarea mediană 
națională a ponderii cheltuielilor energetice din venitul disponibil. El a fost 
validat în competiție cu două praguri larg practicate: 10%, conform căruia 
o gospodărie care cheltuieşte mai mult de 10% din venit pe energie se află 
în sărăcie energetică, şi dubla medianei cheltuielilor cu energia în termeni 
absoluți. 

1.2. Venituri disponibile prea mici: Venituri mici costuri mari 
(VMCM/LIHC), dezvoltat de John Hills la London School of Economics, este 
indicatorul potrivit căruia proporția cheltuielilor cu energia din venit este 
peste proporția mediană națională în timp ce venitul rezidual coboară sub 

31 Koen Rademaekers şi alții. „Selecting Indicators to Measure Energy Poverty. Final 
Report.” Trinomics, Rotterdam, 2014.

32 Harriet Thomson, „Fuel Poverty Measurement in Europe: A rapid review of existing 
knowledge and approaches conducted for eaga Charitable Trust.” University of York, EAGA 
Charitable Trust, 2013.

33 Rademaekers et al., 2014.
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pragul oficial al sărăciei. Principalul avantaj al acestui indicator este că face 
legătura dintre sărăcie şi sărăcie energetică

1.3. Sărăcia energetică ascunsă (SEA): Acest indicator identifică 
acele gospodării care au cheltuieli cu energia impropriu de mici. Există mai 
mulți factori care pot determina o asemenea situație, precum obstrucționa-
rea consumului. Pentru calculul sărăciei energetice ascunse jumatatea me-
dianei naționale a cheltuielilor cu energia în termeni monetari absoluți este 
indicatorul cel mai favorizat (M/2). 

Utilizarea tuturor celor trei indicatori în paralel ne poate oferi o ima-
gine mult mai complexă asupra situației sărăciei energetice la nivelul unui 
stat.

Tabelul 2. Proporția celor identificați ca fiind în sărăcie energetică în România în sărăcie 
energetică (primesc ajutor de încălzire) comparativ cu proporția celor identificați în urma 

aplicării indicatorilor 2M, LIHC şi M/2

Indicator 2013 2014 2015

% săraci 
energetic 
cf indicator 
(din totalul 
populației)

% suprapu-
nere între 
actualii bene-
ficiari și cei 
identificați 
de indicator

% săraci 
energetic 
cf indicator 
(din totalul 
populației)

% suprapu-
nere între 
actualii 
beneficiari 
și cei iden-
tificați de 
indicator

% săraci 
energetic 
cf indicator 
(din totalul 
populației)

% suprapu-
nere între 
actualii 
beneficiari 
și cei iden-
tificați de 
indicator

Ajutoarele de 
încălzire

7,4% 100% 6% 100% 4,60% 100%

2M 11,9% 14,86% 19% 33,33% 12,10% 17,39%

LIHC 12,3% 27,02% 16,9% 41,66% 9,90% 30,43%

M/2 12,2% 24,32% 18,7% 16,66% 13,5% 32,6%

*Datele provin din Ancheta Bugetelor de Familie (INS)

Cei trei indicatori arată proporții similare de gospodării aflate în sărăcie 
energetică, dar semnificativ peste proporția celor care primesc în prezent 
ajutoare de încălzire. 

Corelația între indicatorii utilizați mai sus pentru numărarea gospodă-
riilor aflate în sărăcie energetică şi indicatorul bazat pe numărul celor care 
primesc în prezent ajutoare de încălzire este mică pentru toți indicatorii. 
Cu alte cuvinte, categoria gospodăriilor considerate în prezent în sărăcie 
energetică pe baza acordării ajutoarelor de încălzire se suprapune în mică 
măsură cu categoria gospodăriilor identificate în sărăcie energetică conform 
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fiecăruia dintre cei trei indicatori. De altfel, aşa cum se poate observa şi din 
tabelul de mai sus, o proporție mică a gospodăriilor idenficate drept sărace 
energetic conform fiecăruia dintre cei trei indicatori beneficiază în prezent 
de ajutor de încălzire. Cea mai mare suprapunere este în cazul indicatorului 
LIHC, cea mai mare pentru 2014.34

În ceea ce priveşte distribuția rural/urban, primul indicator (2M) iden-
tifică aproape două treimi (64,8%) dintre gospodării în sărăcie energetică în 
mediul urban, în timp ce ceilalți doi în proporție mare (82% pentru M/2 şi 
71% pentru LIHC) în mediul rural. Indicatorii LIHC şi M/2 ilustrează o pro-
blemă de venituri reduse, mai des întâlnită în mediul rural. În cazul LIHC, 
venituri reduse şi cheltuieli mari cu energia. În cazul M/2, venituri reduse 
şi cheltuieli reduse. O altă posibilă explicație pentru aceste rezultate poate 
fi calitatea locuințelor. În mediul urban cheltuielile mari pentru energie pot 
proveni din faptul că locuințele (cu precădere cele vechi) nu sunt încă aduse 
la un nivel optim de eficiență energetică. Indicatorul 2M nu ilustrează atât o 
problemă legată de venit, cât de ineficiență. 

Conform datelor din ABF, surprind proporțiile reduse de populație care 
se încadrează în pragurile de venit, dar care primesc în prezent ajutoare. În 
primele trei trepte, sub 30% dintre cei care ar trebui să primească aju-
toare conform venitului ajustat pe membru de familie le şi primesc. 
Proporția scade pe măsură ce se trece în pragurile de venit superioare. Pe de 
altă parte, nu putem şti motivul pentru care cei care nu primesc ajutoarele 
sunt excluşi. Putem şti doar că proporția celor două cadrane cu semn de în-
trebare din tabelul de mai jos este 100%-proporția primului cadran. În exem-
plul dat, 76,10% dintre gospodăriile cu venituri care se încadrează în primul 
prag de venit nu primesc ajutor, fără să ştim dacă acest lucru se întâmplă din 
cauză ca sunt excluşi sau din cauză că nu solicită ajutorul. Dacă nu îl solici-
tă, intuim o problemă de comunicare la nivel local. Persoanele îndreptățite 
fie nu cunosc faptul că pot beneficia de ajutor, fie nu cunosc procedura. De 
asemenea, este posibil ca primăriile să nu informeze suficient de bine per-
soanele afectate de sărăcie faptul că pot beneficia de ajutoare, ceea ce arată 
probleme majore de eficiență a sistemului de ajutoare cauzate de proasta 
implementare la nivel local. 

34 Surprind discrepanțele mari dintre rezultatele pentru anii 2013 şi 2015, respectiv 
2014. Acestea pot indica diferențe în tehnicile folosite pentru eşantionare.



Sărăcia energetică şi protecția consumatorului vulnerabil 
în viziunea Legii nr. 196/2016 privind venitul minim  
de incluziune

Cristina Filip, Alina Stoica

În continuarea capitolului privind sărăcia energetică şi reglementarea aces-
teia la nivelul Uniunii Europene, în general, şi al statelor membre, în speci-
al, acest studiu îşi propune să prezinte modul în care aceste concepte sunt 
reglementate în Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune 
(„Legea nr. 196/2016”). Odată ce va intra în vigoare, această lege va modi-
fica şi înlocui actualul act normativ relevant în domeniu, anume Ordonanța 
de urgență nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada se-
zonului rece („OUG nr. 70/2011”).

Legea nr. 196/2016 a fost publicată în Monitorul Oficial al României 
încă din luna noiembrie a anului 2016, însă intrarea ei în vigoare a fost amâ-
nată în mod succesiv. Inițial legea ar fi trebuit să fie aplicabilă de la 1 aprilie 
2018; momentan, este preconizat că va intra în vigoare la 1 aprilie 2021. 

Domeniul de aplicare al Legii nr. 196/2016
Pentru început, vom face o scurtă precizare în sensul că, față de data ad-
optării Legii nr. 196/2016, legislația comunitară a avansat in înţelegerea şi 
reglementarea fenomenelor de vulnerabilitate energetica şi, respectiv, sără-
cie energetica, iar România, alături de celelalte state membre, are obligația 
de transpunere în dreptul intern a prevederilor cuprinse in Directiva (UE) 
2018/2002 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 decembrie 
2018 de modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică şi 
in Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European şi a Consiliului pri-
vind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. Acest proces de 
transpunere va atrage modificări şi completări suplimentare pe tema protec-
tiei consumatorului aflat in dificultate care vor corija unele dintre aspectele 
deficitare ale reglementarii pe care le sesizam in cuprinsul acestui articol. 



478 / Caiet documentar 1

Legea nr. 196/2016 are ca obiectiv reglementarea venitului minim de 
incluziune, definit ca sprijinul financiar acordat de stat în scopul asigurării 
nivelului de trai minimal pentru familiile şi persoanele singure aflate în situ-
ație de dificultate. Venitul minim de incluziune este compus din una sau mai 
multe ajutoare financiare:

– ajutorul de incluziune;
– ajutorul pentru familia cu copii; şi
– suplimentul pentru locuire.
În funcție de nevoile familiei sau persoanei singure, venitul minim de 

incluziune poate fi însoțit şi de alte măsuri de asistență socială acordate în 
bani şi / sau în natură, precum stimulente, facilități.

Legea nr. 196/2016 defineşte şi conceptul de situație de dificultate, pre-
cizând că este situația în care se află persoanele care, la un moment dat pe 
parcursul vieții, din cauze socioeconomice, de sănătate şi / sau care rezultă 
din mediul social de viață, şi-au pierdut sau le-au fost limitate propriile ca-
pacități de integrare socială.

Ca regulă, venitul minim de incluziune poate fi acordat dacă familia sau 
persoana singură îndeplineşte anumite condiții de eligibilitate prevăzute de 
Legea nr. 196/2016 şi dacă are venituri nete lunare ajustate de până la 600 
de lei inclusiv. Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor prevederilor Legii nr. 
196/2016, la stabilirea veniturilor nete lunare nu se vor lua în calcul anumi-
te sume primite cu titlu de prestații sociale, alocații, burse etc. 

Legea atribuie fiecărei componente o anumită valoare din valoarea to-
tală a venitului minim de incluziune. Astfel, de regulă, cuantumul maxim al 
ajutorului de incluziune este de 260 lei/lună, cuantumul ajutorului pentru 
familia cu copii depinde de numărul de copii din familie, pe când suplimen-
tul pentru locuire se acordă în cuantumuri diferențiate. 

Dacă toate condițiile de eligibilitate sunt îndeplinite, familia sau persoa-
na singură poate beneficia de venitul minim de incluziune prin depunerea 
unei cereri, însoțită de documentele doveditoare. Cererea se poate formula 
inclusiv electronic, urmând ca toate cererile şi documentele depuse să fie 
prelucrate în cadrul Sistemului Național Informatic pentru Asistență Socia-
lă, administrat de Agenția Națională pentru Plăți şi Inspecție Socială.

Regimul specific al consumatorului vulnerabil în Legea nr. 96/2016
Legislația în vigoare prevede două surse de definire pentru consumatorul 
vulnerabil / clientul vulnerabil: 
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(i) legislația din domeniul energiei (în principal, Legea nr. 123/2012 a 
energiei şi gazelor naturale („Legea nr. 123/2012”)) defineşte clientul vul-
nerabil ca fiind acel client final aparţinând unei categorii de clienţi casnici 
care, din motive de vârstă, sănătate sau venituri reduse, se află în risc de 
marginalizare socială şi care, pentru prevenirea acestui risc, beneficiază de 
măsuri de protecţie socială, inclusiv de natură financiară;

(ii) OUG nr. 70/2011 defineşte consumatorul vulnerabil ca persoana 
singură / familia care nu îşi poate asigura menținerea locuinței în condiții 
adecvate de temperatură, respectiv 21 grade Celsius şi ale cărei venituri sunt 
situate în limita a 768 lei (venit net lunar în cazul familiei) sau 1.082 lei (ve-
nit net lunar în cazul persoanei singure).

Pe lângă scăderea cifrei la care se raportează venitul net lunar, Legea nr. 
196/2016 propune o uşoară modificare la definiția consumatorului vulne-
rabil, care este clientul casnic, persoană singură sau familie care nu-şi poa-
te asigura din bugetul propriu acoperirea integrală a cheltuielilor legate de 
încălzirea locuinței şi ale cărei venituri sunt situate în limita menționată la 
secțiunea 1 de mai sus. 

Eliminarea condiției privind temperatura de 21 grade Celsius este bene-
fică, întrucât OUG nr. 70/2011 şi normele ei de aplicare nu au prevăzut un 
mecanism de probare a acestei condiții. Cu toate acestea, definiția cu care îşi 
propune să opereze Legea nr. 196/2019 este mult mai restrânsă decât cea 
din legislația energiei (întrucât se referă doar la suportabilitatea facturii de 
energie) şi ignoră aspecte esențiale care conduc la situația de vulnerabilitate 
energetică sau o întrețin sau o adâncesc (întrucât se concentrează doar pe 
nivelul venitului). 

De asemenea, diferit față de legislația actuală, unde subvențiile de căl-
dură sunt acordate pentru toate persoanele care demonstrează că venitul 
mediu net pe membru de familie este de până la 786 lei, iar persoanele sin-
gure dacă au un venit de cel mult 1.080 lei, Legea nr. 196/2016 prevede că 
ajutorul de încălzire va fi acordat doar clienților vulnerabili.

Legislația nouă adaugă astfel un dublu test pentru eligibilitatea pentru 
suplimentul de căldură: venitul mic şi imposibilitatea de a acoperi cheltuie-
lile cu întreținerea locuinței – căldură, energie electrică sau gaze naturale. 

Considerăm că există suficiente date statistice care să susțină prezumția 
că un unumit nivel scazut de venit conduce automat la situația de vulnerabi-
litate, astfel încât să nu fie necesar un dublu test pentru beneficiarii măsuri-
lor de susținere financiară. Considerăm, de asemenea, că situația unui venit 
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mic precum cel stabilit prin Legea nr. 196/2016 descrie doar unul dintre 
aspectele care conduc la sau întrețin sau adâncesc starea de vulnerabilitate 
energetică. Mai mult, observăm că multe dintre țările europene care au re-
glementat o definiție a consumatorului vulnerabil au stabilit un raport între 
venituri şi cheltuielile totale cu energia la nivel de gospodărie fată de care 
dimensionează starea de vulnerabilitate energetică, abordare care duce la o 
mai bună cuprindere a fenomenului (incluzând astfel şi aspectele de acces la 
sisteme energetice moderne şi de eficiență energetică) şi o privire mai amplă 
asupra posibilelor mijloace de intervenție. 

Ca element de noutate în legislația românească, Legea nr. 196/2016 
introduce definiția sărăciei energetice, care înseamnă imposibilitatea con-
sumatorului vulnerabil de acoperire a nevoilor energetice minimale privind 
încălzirea optimă a locuinței pe timpul sezonului rece. Considerăm că aceas-
tă definiție nu aduce clarificări utile, nu este capabilă de a fi pusă în operare 
şi este în mare măsură circulară față de definiția consumatorului vulnerabil. 

Apreciem ca sub regimul prevazut de Legea nr. 196/2016 lipseşte in 
continuare distincția dintre starea de vulnerabilitate şi sărăcie energetică, 
iar starea de sărăcie energetică este un alt mod de a denumi starea de săra-
cie din perspectiva veniturilor. Poate este scuzabilă această confuzie într-o 
țară cu o pătură largă a populației aflată în stare de sărăcie, dar, ca orice 
confuzie asupra problemei, nu ajută la soluționarea acesteia. La nivelul legis-
latiei comunitare recent adoptate se subliniaza importanta sprijinirii con-
sumatorului final aflat in stare de vulnerabilitate, complementar politicilor 
de securitate sociala, prin masuri non-financiare integrate care actioneaza 
structural şi acopera, printre altele, economisirea energiei şi dimensionarea 
optima a consumului, accesul la tehnologii şi sisteme energetice noi, scade-
rea tarifelor pentru consumul final de energie şi implementarea unor pro-
grame şi actiuni de eficienta energetica. 

În sprijinul consumatorilor vulnerabili, Legea nr. 196/2016 prevede 
acordarea suplimentului pentru locuire în funcție de sistemul de încălzire 
folosit în locuință. Suplimentul se acordă pentru consumatorii vulnerabili 
reprezentați de familii sau persoane singure cu venituri medii nete lunare 
ajustate de până la 600 lei inclusiv, iar în cazul persoanelor singure cu vârsta 
de cel puțin 60 de ani, cuantumul venitului net lunar avut în vedere este de 
800 lei. Suplimentul pentru locuire constă în următoarele categorii de aju-
toare:

– ajutor pentru energie termică;
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– ajutor pentru gaze naturale;
– ajutor pentru energie electrică;
– ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri.
Sumele pentru suplimentul pentru locuire se acordă din bugetul de stat, 

iar cuantumul suplimentului se scade din factura ce atestă contravaloarea 
consumului, lunar, de către furnizorii de energie termică, gaze naturale şi 
energie electrică.

În ceea ce priveşte consumatorii vulnerabili care se află şi în situație 
de sărăcie energetică, Legea nr. 196/2016 prevede că aceştia vor fi spriji-
niți prin diverse măsuri de protecție socială, ce urmează să fie stabilite prin 
hotărâre a consiliilor locale. Astfel de măsuri au în vedere subvenții lunare 
pentru acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport, distribu-
ție şi furnizare a energiei termice livrate populației şi prețul local al energiei 
termice facturate populației; ajutoare lunare pentru încălzirea locuinței cu 
energie termică etc.

Un alt aspect important de menționat este că ajutorul pentru energie 
electrică se acordă consumatorilor vulnerabili care nu dețin o altă formă de 
încălzire, precum şi acelora care din motive tehnologice sau economice au 
fost debranşați de la furnizarea energiei termice sau gazelor naturale şi care 
au încheiat contracte valabile cu un furnizor de ultimă instanță de energie 
electrică.

Observăm că, atâta timp cât atenția legislatorului român este substan-
țial concentrată asupra criteriului venitului mic atunci când se recunoaşte şi 
se reglementează starea de vulnerabilitate energetică şi nu există diferențe 
notabile între definiția vulnerabilității energetice şi definiția sărăciei ener-
getice, consecința este ca măsurile de intervenție propuse sunt toate de na-
tură financiară. Este un caz clasic de îngustare şi aplatizare a politicilor şi 
măsurilor de acțiune provenind din îngustarea viziunii şi înțelegerii asupra 
fenomenului. Legislatorul nu a recepționat încă recomandările cuprinse în 
al Treilea Pachet Energetic elaborat de Comisia Europeană care prevăd in-
tervenții diversificate, prin măsuri integrate: financiare, non-financiare şi 
de eficiență energetica. 

Ce împiedică intrarea în vigoare a Legii nr. 196/2016
Astfel cum reiese din analiza prezentată mai sus, prevederile Legii nr. 
196/2016 aduc anumite completări față de cadrul legislativ actual în ceea ce 
priveşte consumatorii vulnerabili, fără a constitui cu adevărat un pas înainte 
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pentru înțelegerea şi acțiunea integrată asupra fenomenelor de vulnerabili-
tate energetică şi, respectiv, sărăcie energetică.

În plus, față de timpul lung între adoptarea legii şi intrarea ei în vigoare, 
bunele practici la nivel european vor fi evoluat în continuare, astfel încât an-
ticipăm că va fi nevoie de o reglementare actualizată substantial amendata 
pe subiectele tratate de Legea nr. 196/2016.

Autoritățile au argumentat necesitatea prelungirii termenului de intrare 
în vigoare prin prisma faptului că este necesar să se finalizeze activitatea Sis-
temului național informatic al asistenței sociale. La acest moment piedicile 
public admise la intrarea în vigoare a acestei legi par a fi de ordin tehnic, nici 
autoritățile centrale, nici cele locale neavând capacitatea de a administra o 
bază de date privind acordarea ajutoarelor. Opinăm că în lipsa unor date 
corecte, complete şi interpretabile, nu se poate aprecia dacă este doar o lipsă 
de capacitate tehnică sau este şi o lipsă de resurse administrative şi buge-
tare pentru aplica şi finanța măsurile de susținere prevăzute prin Legea nr. 
196/2016.

Mai mult decât atât, detaliile privind acordarea venitului minim de in-
cluziune încă nu au fost publicate, în ciuda dispozițiilor tranzitorii din Legea 
nr. 196/2016 care prevăd că în termen de 60 de zile de la publicarea legii în 
Monitorul Oficial, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoa-
nelor Vârstnice va elabora normele metodologice de aplicare a legii, ce vor fi 
aprobate prin hotărâre de Guvern. 

Mai larg, în lipsa unui plan național coerent şi comprehensiv de acțiune 
în cazuri de sărăcie energetică, măsurile de intervenție prevăzute în Legea 
nr. 196/2016 riscă să genereze un efect mai mic decât eforturile tehnice, bu-
getare şi de administrare pe care le solicită şi, poate şi mai grav, să contribuie 
la perpetuarea unor situații care rezultă din factori structurali.   

 



Diminuarea sărăciei energetice, mecanisme de piață  
şi implicarea comunităților energetice

Dan Apetrei

Nivelul de deschidere a pieței de energie pentru consumatorii 
casnici
Piața este „mâna invizibilă” [1] prin care se poate realiza bunăstarea. Chiar 
dacă propriul interes domină, în condițiile pieței „Fiecare individ urmăreşte 
numai avantajul său, astfel, în acest caz, ca şi în multe altele, el este condus de o 
mână invizibilă, ca să promoveze un scop ce nu face parte din intenția lui.” Adam 
Smith arată cum indivizii care îşi urmăresc propriul interes promovează 
interesul societății, deşi în cursul acțiunilor lor nu au în vedere interesul 
public. Enunțul de mai sus poate duce la concluzia ca existența unei piețe 
funcționale este suficienta pentru a genera bunăstarea participanților la pia-
ța. Evoluția piețelor de energie din România (electricitate şi gaze naturale) 
pare să contrazică teoria atât timp cât investițiile în sectorul de producere 
lipsesc iar clienții, consumatorii finali, indiferent de mărimea lor sunt ne-
mulțumiți de valorile facturilor pentru energie. 
În cazul energiei, din punctul de vedere al consumatorilor, piața este con-
siderată funcțională atunci când consumatorii finali pot alege furnizorii în 
condiții competitive. Ca în oricare alta piața şi pe piața de energie clienții 
sunt considerați mai mult sau mai puțin atractivi în funcție de consum, ast-
fel încât alegerea furnizorului este un proces care funcționează foarte bine 
pentru clienții mari şi medii, fiind mai dificilă în cazul consumatorilor cas-
nici.

Deşi s-au înregistrat evoluții favorabile, cu o creştere a numărului fur-
nizorilor pentru consumatorii casnici în regim concurențial şi volumele de 
energie furnizate acestora, la nivelul anului 2018 doar 24% din energia elec-
trică furnizată consumatorilor casnici se făcea în regim concurențial iar în 
cazul gazelor naturale procentul este de 8% [2].
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Pe lângă volumele furnizate şi numărul de furnizori există indicatori 
care pot fi utilizați pentru estimarea eficacității piețelor şi a evoluției aces-
tora. Dintre aceştia, nivelul de activitate în piața este unul din cei mai rele-
vanți. Prin activitate înțelegând manifestarea dorinței consumatorului de a 
analiza ofertele şi opta pentru oferta adecvată nevoilor lui din piața. Piețele 
sunt ierarhizate după numărul de schimbări ale furnizorului [3] în şase cate-
gorii de la foarte active în cazul celor în care mai mult de 20% din consuma-
tori au schimbat furnizorul într-un an, la cele lente în care mai puțin de 1% 
din consumatori şi-au schimbat furnizorul. 

Graficele din figura 1 reflecta poziția pieței din România în context eu-
ropean. Numărul de schimbări ale furnizorului include situațiile în care con-
sumatorul a rămas la acelaşi furnizor dar a trecut de la statutul de captiv la 
cel de eligibil. Această distorsiune a modului în care sunt realizate raportările 
statistice da o imagine nemeritat de buna a eficacității mecanismelor de piață.

 
   

Figura 1-1 Ref: C18-MRM-93-03 Monitoring Report on the Performance of European 
Retail Markets în 2017

Chiar în aceste condiţii de raportare piețele europene de utilități nu pot 
fi considerate foarte active iar în România pentru ambele piețe (electricitate 
şi gaze naturale) activitatea este una modesta.

Daca am compara comportamentul aceloraşi clienți în piața serviciilor 
de telefonie şi transfer de date am constata ca aceştia au o „mobilitate” mult 
mai mare generata pe de o parte de strategiile comerciale ale operatorilor şi 
pe de altă parte de usurința cu care se pot schimba termenii contractuali în 
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condițiile în care nivelul de înțelegere al mecanismelor de piață este la apro-
ximativ acelaşi nivel. 

Cu alte cuvinte consumatorii casnici sunt dispuşi sa aleagă oferte com-
petitive chiar daca nu înțeleg modul de funcționare al pieței şi este datoria 
reglementatorilor sa definească cadrul de reglementare care sa facă posibil 
accesul mai uşor al consumatorilor de energie la piețe.

Piețele de energie performante ar trebui sa permită tuturor consuma-
torilor accesul la oferte competitive care sa stimuleze masurile de eficien-
ta energetica şi sa modeleze comportamentul energetic al acestora. Pentru 
consumatorii casnici beneficiul unor costuri rezonabile cu energia este păs-
trarea/îmbunătățirea nivelului de trai iar pentru consumatorii industriali 
creşterea competitivității.

În România, o buna perioada de timp prețurile reglementate stabilite în 
aşa fel încât sa fie „suportabile pentru populație” împreună cu subvențiile 
semnificative pentru încălzirea centralizata au mascat risipa de energie ge-
nerata de ineficienta energetica a clădirilor şi a comportamentelor de con-
sum şi au descurajat investițiile. Rezultatul acestor masuri este adâncirea 
sărăciei energetice.

Având în vedere ca şi în condițiile deschiderii totale a piețelor de ener-
gie prețul, stabilit pe baza cererii şi ofertei, nu poate scădea sub o anumita 
limita devine evident ca pentru o parte, semnificativa în cazul României, a 
clienților casnici, în lipsa masurilor de protecție eficiente, factura de energie 
va fi din ce în ce mai greu de plătit şi o parte dintre ei vor fi deconectați de la 
rețelele de utilități.

Aceasta categorie de clienți exista indiferent de performantele piețelor 
de energie, în toate tarile Europei şi fiecare tara are oportunitatea de a-şi 
defini masuri proprii pentru protecția acestei categorii de clienți: clienții 
vulnerabili.

Marea provocare pentru reglementatori este de a identifica mecanis-
mele de protecție cele mai potrivite astfel încât acțiunile implementate să 
adreseze risipa energetica şi comportamentul de consum şi sa nu afecteze 
funcționarea piețelor de energie.

Definirea consumatorilor vulnerabili 
Sărăcia energetică este primul semn al instaurării sărăciei ca formă de ex-
cluziune socială aşa cum se vede din figura 2-1. Conexiunile între sărăcie şi 
violență sunt bine argumentate de lucrările de specialitate [4]�  
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Figura 2-1

Mahatma Ghandi numea sărăcia cea mai crudă formă a violenței [5] evi-
dențiind pericolul latent determinat de gestionarea superficială sau şi mai 
rău incorectă a fenomenului. De aici până la declinul social este un pas re-
lativ mic. Aşa după cum se poate observa din figura 2-1, care include date 
statistice ale Băncii Mondiale, actualele zone de conflict se suprapun peste 
focarele de sărăcie nesoluționate [6]

Măsurarea sărăciei energetice este esențială pentru orice plan de îmbu-
nătățire a situației existente. Deoarece fenomenul sărăcirii energetice este 
complex şi implică mai multe domenii de analiză nu este uşor de definit. 
Între metodele folosite şi posibilii indicatori utilizați independent sau com-
binați sunt: 

•  costul energiei şi venitul folosite pentru a defini sărăcia energetică pu-
nând în balanță pe de-o parte cheltuielile cu energia pentru locuință şi pe de 
altă parte veniturile; de exemplu sunt selectați clienții pentru care costurile 
cu energia depăşesc un anumit prag în raport cu veniturile;

•  elemente declarative bazate pe auto evaluare care rezultă din discuții-
le directe cu cei implicați şi care specifică gradul de comoditate în asigurarea 
resurselor energetice; de regulă sunt estimate nivelul de confort termic în 
perioadele de vara respectiv iarnă;

•  determinări directe, stabilirea unui set de indicatori cum ar fi: tem-
peratura camerei, consumul de energie electrica şi/sau gaz, etc. care trebuie 
analizați în raport cu valori de prag specifice;
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•  indicatori indirecți/de proximitate care permit aprecierea nivelului de 
sărăcie prin analiza numărului de restante la plata sau a numărului de deco-
nectări voluntare de la serviciile centralizate.

Familiile de indicatori sunt grupate în şase categorii de determinări: la 
nivel structural, la nivelul sistemelor de piață şi a sistemelor naturale, la ni-
vel macro economic şi micro economic, la nivel politic. În figura de mai jos 
sunt evidențiați factorii secundari de influență care determină familii de de-
finiții pentru sărăcia energetică în funcție de abordare.

Figură 2-2: Familii de indicatori care contribuie la definirea sărăciei energetice

Elementul central al oricărei definiții rămâne totuşi locuința. Practic 
modul de satisfacere a nevoilor energetice depinde esențial de caracteristi-
cile locuinței şi de soluțiile de asigurare a confortului termic. Pe scurt, este 
vorba despre sistemul energetic al locuinței. Calitatea serviciilor oferite de 
acest sistem este dependentă de factorii determinanți anterior prezentați. 
La nivelul fiecărui stat membru, cu specific național, în cadrul Uniunii Euro-
pene există mai multe abordări care definesc sărăcia energetică. Tabelul de 
mai jos pune în evidență câteva exemple.
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Tabel 2-1 definiții ale sărăciei energetice

Nr 
crt Țara Definiția Modul de măsurare Refe-

rința An 

1 Slovacia Definită prin legea 250/2012 
- este starea în care suma cos-
turilor medii lunare cu gazul, 
apa calda, încălzirea repre-
zintă o parte substanțială din 
venitul mediu lunar aferent 
celor care locuiesc în spațiul 
respectiv

nu e precizat   

2 Franța O persoană este prin definiție 
săracă energetic dacă întâmpi-
nă dificultăți pentru satisfa-
cerea nevoilor elementare. 
Cauza stabilită prin lege este 
lipsa de resurse sau condiții 
de locuit

sunt propuşi trei indicatori, 
dar nu sunt operaționali-
zați: 
- rata de efort energetic 
(EER în engleză sau TER 
în franceză) - este raportul 
dintre cheltuielile cu energia 
şi veniturile la nivelul 
locuinței 
- LIHE (BRDE în france-
ză) este indicatorul care 
considera că locuința este în 
sărăcie energetică dacă sunt 
îndeplinite două condiții, 
cea de venit redus şi de chel-
tuieli ridicate cu energia 
- „indicatorul de frig” care 
se bazează pe declarațiile re-
feritor la nivelul de confort 
sau la restricțiile de buget 
familial

ONPE 2014

3 Irlanda Sărăcia energetică este situația 
în care o locuință nu este capa-
bilă să obțină un nivel accepta-
bil al serviciilor energetice (in-
cluzând încălzirea, iluminatul, 
etc.) ca urmare a incapacității 
de a îndeplini cerințele la un 
cost abordabil

metrica de 10%, dar cu 
praguri mai ridicate pentru 
a determina severitatea

DCENR 2014

4 Belgia Sărăcia energetică este situația 
în care o locuință alocă o proi-
porție prea mare din venituri 
pentru acoperirea costurilor 
cu energia

de două ori mediana 
pragului costurilor folosit 
(transformat în venit echit-
valent). Numai cele 5 decile 
inferioare sunt incluse. 
Completat de indicatorul de 
profunzime/severitate şi de 
indicatorul sărăciei ascunse

KBF 2015
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Nr 
crt Țara Definiția Modul de măsurare Refe-

rința An 

Sărăcia ascunsă este situația 
în care o locuință are costuri 
anormal de scăzute cu servicii-
le energetice

  

5 Anglia Sărăcia referitoare la combus-
tibili presupune că o locuință:
- are venitul sub pragul de 
sărăcie (ținând seama de 
costurile cu energia) şi 
- costurile cu energia sunt mai 
mari decât ar trebui tipic să 
fie pentru tipul respectiv de 
locuință

LIHC + pragul de sărăcie. 
Venitul este calculat după 
deducerea „costurilor 
domestice” (sunt scăzute 
ratele, ipotecile, chiriile, ....) 
şi este echivalat/convertit la 
tipul respectiv de locuință. 
Pragul de venit este stabilit 
la 60% din mediana venitu-
rilor nete

DECC 2013

6 Austria O locuință este considerată în 
sărăcie energetică dacă venitul 
este sub pragul de risc al sără-
ciei şi în acelaşi timp trebuie 
să acopere costuri medii speci-
fice consumului energetic

LIHC - cu prag de sărăcie la 
60% sau mai puțin din me-
diana venitului (echivalat). 
Costuri peste medie - fie 
140% peste mediană pentru 
costul mediu, fie peste 167% 
unul din costurile fixe.

E-con-
trol

2013

7 Cipru Sărăcia energetică poate fi 
corelată cu situația anumitor 
consumatori care pot fi în si-
tuație dificilă deoarece venitul 
este scăzut aşa cum rezultă 
din declarațiile financiare, sta-
tutul profesional, starea civilă 
şi condițiile specifice de sănă-
tate astfel încât nu îşi permit 
să acopere costurile necesare 
pentru furnizarea rațională 
de energie electrică pentru 
că aceste costuri reprezintă o 
proporție semnificativă din 
venitul disponibil

nu e precizat  2015

8 Scoția Sărăcia în domeniul combus-
tibililor este definită în cazul 
unei locuințe ca pentru a-şi 
satisface nevoile de încălzire 
trebuie să cheltuie mai mult 
de 10% din venit (aici sunt in-
cluse dobânzile sau elementele 
de susținere a ipotecilor) pen-
tru toate tipurile de resurse 
energetice

Regimul de încălzire 
satisfăcător - recomandat 
de Organizația Mondială a 
sănătății este de 23 grade 
Celsius în sufragerie şi 18 
grade Celsius în celelalte 
încăperi atins cel puțin 16 
ore din 24 pentru locuințele 
persoanelor în vârstă, ale 
persoanelor cu dizabilități

Gu-
vernul 
Scoțian

2002
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Nr 
crt Țara Definiția Modul de măsurare Refe-

rința An 

sau boli cronice şi 21 de 
grade Celsius în sufragerie 
şi 18 în celelalte încăperi 
pentru 9 ore din 24 în zilele 
lucrătoare şi 16 ore din 
24 în weekend la celelalte 
locuințe.

9 Țara 
Galilor

Sărăcia energetică este defini-
tă ca fiind situația în care mai 
mult de 10% din venituri sunt 
cheltuite pentru asigurarea 
unui regim termic satisfăcă-
tor. Dacă veniturile alocate 
depăşesc 20% este instaurată 
sărăcia severă.

metrica de 10%, folosind 
criteriile de performanță 
anterior definite pentru 
Scoția

Aduna-
rea na-
țională 
galeză

2010

10 Irlanda 
de Nord

O locuință este considerată în 
sărăcie energetică dacă pentru 
menținerea unui nivel accep-
tabil al temperaturii, trebuie 
cheltuit mai mult de 10% din 
venitul familiei.

metrica de 10%, folosind 
criteriile de performanță 
anterior definite pentru 
Scoția

DSDNI 2011

Indicatorii potriviți pentru urmărirea sărăciei energetice, inclusiv cei 
care estimează impactul schimbărilor economice şi dezvoltările din sectorul 
energetic au fost identificați analizând materiale documentare [6,7,8]. Mai 
mult de 100 de indicatori primari există la nivelul Uniunii Europene dintre 
care 42 au fost selectați de către organismul de supraveghere a locuințelor 
existent la nivel european. În plus Eurostat are 12 indicatori pe care îi colec-
tează şi analizează în contextul combaterii sărăciei energetice.

Consumatorii vulnerabili sunt definiți în România ca fiind “Consumatori 
casnici care, din motive de sănătate, vârstă sau venituri reduse sunt expuşi la riscuri 
de excluziune socială şi beneficiază de măsuri sociale, inclusiv financiare, pentru re-
ducerea acestui risc”[9]. Protecția sustenabila pentru consumatorii vulnerabili 
de energie este un element important în funcționarea pieței. Aceasta permite 
întregii populații să îşi satisfacă nevoile energetice la un cost accesibil. Astfel, 
protecția consumatorilor vulnerabili este condiție esențiala pentru liberali-
zării pieței cu amănuntul la clienți casnici. Enunțarea şi apoi acceptarea cu 
implicații economice şi juridice a definiției clare şi precise a sărăciei energe-
tice este primul pas. Figura 2-3 ilustrează combinația de indicatori specifici 
României care pot fi utilizați pentru obiectivarea măsurilor adoptate.



Energia. Concepte şi instrumente operaţionale / 491

Figură 2-3

O analiza simplificata a impactului modificării definiției, evidențiază 
tendința de creştere a a numărului celor încadrați în sărăcie energetica. În 
prezent, mai puțin de 5% din populația României poate beneficia de ajutoare 
de încălzire spre exemplu. Folosind şi în România indicatorii frecvent utili-
zați în Europa se poate determina o creştere a procentului până la 20% din 
populație.[10]

Pentru actualizarea definiției, trebuie extinsa abordarea de la venituri în sine 
la raportul între cheltuielile pentru energie și venituri� Definiția actuali fiind 
una „statică” exclude multe persoane care nu reuşesc sa îşi satisfacă nevoile 
energetice minime [10]� Fără a putea defini o legătura de cauzalitate, con-
statam ca sumele dedicate protecției utilizatorilor vulnerabili scad în ultimii 
ani aşa cum se arată la figura 1-4 [10]. Scăderea sumelor este corelata cu 
creşterea venitului pe gospodărie, care nu a determinat modificarea cerințe-
lor de eligibilitate pentru ajutoarele financiare. [9] 

Figură 2-4: Scăderea valorii subvențiilor pentru încălzire
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Este necesar[ completarea masurilor financiare care în acest moment 
sunt reglementate cu cele din domeniul nefinanciar. Un exemplu poate fi 
stabilirea unor condiții clare pentru evitarea deconectărilor. Lipsa alimen-
tarii cu energie sau gaz este o pierdere atât pentru consumator în sine cât 
şi pentru deținătorul infrastructurii. Un alt domeniu care poate determina 
masuri de completare este cel al eficientei energetice. Realizarea de termoi-
zolații, folosirea echipamentelor electrocasnice eficiente.

Efectele mecanismelor actuale de protecție a consumatorilor 
vulnerabili
Mecanismele actuale de protecție bazate pe o definiție incompletă şi pe alo-
cări nețintite de fonduri determină:

– Concurența limitată pe piață cu amănuntul (la gaz sunt doi jucători 
tradiționali iar la energie patru)

– Apelarea la tarife reglementate în mod excesiv şi de multe ori nejus-
tificat

În ce priveşte concurenta limitata, ea e determinata pe de-o parte tra-
dițional de evoluția domeniului care a determinat structura ofertanților şi 
pe de altă parte de faptul ca noii intrați nu pot face față marjelor scăzute 
comparativ cu nevoia de investiții care sunt necesare pentru gestionarea vo-
lumelor mari de clienți.

Lipsa unui sistem legislativ şi de reglementare stabil [9] pentru dome-
niul energetic face ca soluția sărăciei energetice să fie determinată iterativ 
prin încercări fără o cale stabilă asumată la nivel social.

Aparent la periferia subiectului, incapacitatea de a finanța refacerea me-
diului natural [7] în condițiile distorsiunilor determinate de mecanismele 
actuale folosite pentru protecția consumatorilor vulnerabili este probabil 
ceea ce va marca următoarele generații într-un mod dramatic. 

Nu în ultimul rând unul din efectele instabilității sistemului de comba-
tere a sărăciei energetice este continua preocupare a mediului politic pentru 
ajustări legislative şi de reglementare [11]

Comunitate energetică, combaterea sărăciei energetice, sisteme 
funcționale în Uniunea Europeană
Sărăcia energetică nu poate fi soluționată decât pornind de la sistemul de 
relații care o generează. În cazul energiei electrice sau gazului, relațiile cu 
beneficiarii se stabilesc de regula prin mecanisme de piață. Piața de retail pe 
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măsură ce amorsează competiția determină apariția unor furnizori cu con-
cepte şi abordări diferite de cele alte furnizorilor tradiționali. Astfel, tratând 
nevoile consumatorilor de energie într-un context mai larg decât cel clasic, 
mecanisme de tip „dezintermediere” se dovedesc a fi fiabile. De aceea, în 
plus față de furnizorii licențiați, piata la nivel european încurajează din ce în 
ce mai mult apariția prestatorilor specializați în relatia cu clientul. Accesul 
clientului la piata este facilitat de intermediari specializați astfel:

•  Pe subiectul alegeri furnizorului sau implementării soluțiilor de efi-
cienta energetică apare o categorie de prestatori/implementatori, cei care 
efectiv rezolva procesul de migrare;

•  Amonte de implementatori, sunt facilitatorii implicați în furnizare şi 
validarea datelor, specializați în selectarea şi validarea prestatorilor folosind 
criterii obiective şi opinia clientului confirmata de sistemele de monitoriza-
re pentru ierarhizarea implementatorilor;

•  Întreg sistemul funcționează bazat pe actori care desfăşoară activita-
tea în condițiile autorizărilor legale pentru finanțare, acces la piață, autori-
zări necesare construcțiilor, etc.

Identificarea consumatorilor vulnerabili de energie este urmată de con-
ceperea şi aplicarea unui program de protecție. De regulă un astfel de pro-
gram include trei categorii de măsuri:

• Măsuri financiare - sprijină consumatorii la plata facturilor de energie. 
Diverse forme de sprijin financiar sunt la nivelul țărilor europene. De exem-
plu: “Chèque énergie” în Franța sau “Winter fuel payment” în Marea Britanie.

• Măsuri preponderent operaționale – de exemplu, restricții la deconec-
tarea consumatorilor vulnerabili în anumite condiții, cum ar fi în perioada 
de iarnă sau când poate avea consecințe negative asupra sănătății. Legea 
română oferă deja câteva garanții împotriva deconectării consumatorilor 
vulnerabili în cazul unor riscuri la adresa sănătății. 

• Măsuri de creştere a eficienței energetice – determină reducerea con-
sumului implicit facturilor de energie ale consumatorilor vulnerabili menți-
nând nivelul de confort. De regula este vizata înlocuirea parțial sau complet 
gratuită a electrocasnicelor ineficiente sau acordarea de stimulente financi-
are pentru izolarea termică a clădirilor.

În ce priveşte modalitatea de de finanțare a măsurilor de protecție a cli-
enților vulnerabili, sunt exemple care presupun:

• Introducerea unei taxe sociale direct în facturile de energie (gaze natu-
rale şi curent electric) plătite de utilizatorii finali, 
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• Implicarea companiilor energetice la finanțarea acestor schemelor de 
sprijin. În Marea Britanie furnizorii contribuie la programul “Warm Homes 
Discount”, acordând o reducere anuală de £140 pentru anumiți clienți, în 
funcție de cota de piață [10].

Grupul de lucru pentru analiza nesiguranței energetice format în 2009 
în Franța [8] a formulat direcții de acțiune care pornesc de la adaptarea sis-
temului legislativ şi ajung până la definirea responsabilităților locale.

Agenția națională a locuinței din Franța (ANAH) [12] a gestionat mai 
mult de 700M euro anul trecut, reabilitând mai mult de 90K locuințe. Sis-
temul pus la punct de către ANAH implică instituții cum ar fi Poşta, ANIL, 
purtători de interese imobiliare, ONG-uri, întreprinderi din domeniul ener-
getic, actori comerciali din domeniul construcțiilor, asociații profesionale, 
asociații de proprietari şi instituții financiare. 

În 2011, a fost inființat în Franța observatorul național al sărăciei ener-
getice [13]. El este subordonat ministerului mediului şi celui al locuinței. 
Domeniile abordate sunt cele ale sărăciei energetice şi transportului nepolu-
ant. Statisticile institutului identifica unul din cinci francezi ca fiind în stare 
de sărăcie energetică.

Dintre toate sistemele dezvoltate la nivelul Franței, cec-ul energetic [14] 
este poate cel mai bine adaptat condițiilor concrete de adresare directă a 
consumatorilor afectați.

Astfel de sisteme sunt rezultatul testelor efectuate la nivel de proiect 
sau a implementarilor partiale la nivel european sau național. Pentru a eva-
lua astfel de proiecte, initiativele şi sistemele dedicate combaterii saraciei 
energetice am utilizat trei criterii:

– include masuri de creştere a eficienței energetice
1. Adoptarea unei definiții clare şi pragmatic aplicabile pentru a analiza 

sărăcia energetică; înregistrarea şi gestionarea situațiilor de sărăcie energetică;
2. Analiza modului în care au fost transmise date şi informații referi-

toare la metodele de combatere a sărăciei energetice către cei afectați;
3. Realizarea unui sistem de comunicare eficace (o rețea) care să per-

mită conectarea verigilor ecosistemului de combatere a sărăciei energetice.
– include masuri financiare
1. Furnizarea de servicii altele decât cele de instruire pentru combate-

rea sărăciei energetice;
2. Gestionarea stimulentelor care sa determine adaptarea comporta-

mentului energetic la masurile de combatere a sărăciei;
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3. Strategia de abordare a clienților.
– include elemente de operaționalizare cu suport legislativ 
1. Propunerile de adaptare legislativă;
2. Lista de bune practici.
Tabelul de mai jos reflecta evaluarea a 17 inițiative în raport cu criteri-

ile de analiza. Construcția punctajelor bazate pe cele trei criterii fiind una 
subiectivă, chiar daca realizată la nivel de grup de experți [15] am eliminat 
punctajul maxim şi cel minim (liniile 2 şi 3 din tabel)

Tabel 41 Ierarhizarea pe proiecte şi inițiative care au determinat construcția pachetelor 
de măsuri de succes şi au şanse de reproductibilitate în contextul din România

Nr crt Denumire inițiativă sau 
proiect Criteriul 1 Criteriul 2 Criteriul 3 Punctaj Țara

1 Energia su misura 300 400 300 667 Italia

2 Energiescans - Energiesnoeiers 367 267 100 489 Belgia

3 Punts d’AtencióEnergètica (Bar-
celona)

500 467 500 978 Spania

4 Ubóstwo energetyczne (Energy 
Poverty)

133 233 400 511 Polonia

5 National Energy Action 500 400 350 833 UK

6 ACHIEVE 367 400 267 689 eu

7 BECA 267 300 200 511 eu

8 Citizens Energy Forum 400 233 400 689 eu

9 EC-LINC 300 267 267 556 eu

10 EMPOWERING 333 367 300 667 eu

11 EN2 333 367 200 600 eu

12 Energy ambasadors 333 367 267 644 eu

13 Fiesta 333 300 233 578 eu

14 Reach 300 333 300 622 eu

15 Smart-up 433 267 267 644 eu

16 Serenade 267 200 300 511 eu

17 Trime 300 433 267 667 eu

Pe baza celor trei criterii care pot obține până la 500 de puncte, rezul-
tatul evaluării poate fi un număr rezultat din concatenarea criteriilor care 
poate ajunge la maximum 1000.
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Proiectul britanic în raport cu criteriile de evaluare este una din expe-
riențele de analizat în vederea deconstrucției care să permită dezvoltarea 
unui sistem analog. Asta confirmă ipotezele de la începutul acestui paragraf 
şi dă elemente constructive pentru adaptarea la condițiile din România. Ca 
element de control în definirea unui mecanism de combatere a sărăciei ener-
getice rămâne sistemul dezvoltat în Franța.

Aşa după cum se poate observa, dispersia punctajelor obținute este des-
tul de mare pentru cele trei criterii de apreciere. De regula un asemenea re-
zultat reflecta lipsa de adaptare a soluțiilor la mediul în care urmează a fi 
aplicate şi evidențiază perioada de creştere asociata cu identificarea meca-
nismului optim de gestionare a problemei.

Plan de acțiuni
Obiectivele pe care un plan de combatere a sărăciei energetice şi le propune 
sunt:

•  Degrevarea mecanismelor de piața de întârzierile determinate de im-
pactul social chiar prin utilizarea mecanismelor de piață

– Dereglementarea prețului angro
– Creşterea lichidității pe piata energetica
– Creşterea concurentei în retail

•  Creşterea investițiilor în soluțiile de combatere a sărăciei energetice
– Promovarea pachetelor suport pentru eficiență energetică
– Generalizarea soluțiilor de informare şi instruire referitor la 

comportamentul eficient
•  Definirea corecta a sărăciei energetice şi concentrarea masurilor de 

protecție doar pe cazurile lipsite de alte surse
Extrapolând datele proiectelor analizate la nivel european, putem esti-

ma ca aproximativ 20% din populația României este reprezentata de consu-
matori vulnerabil. Daca fondul constituit pentru combaterea sărăciei ener-
getice ca acoperi doar jumătate din factura anuala de gaz, suma de 650 lei/
an determina un fond de aproape un miliard lei.

Primul pas în combaterea sărăciei energetice este adoptarea defini-
ției care trebuie să fie obiectivă şi întemeiată pe indicatori măsurabili. Din 
analiza definițiilor utilizate în tarile europene a rezultat ca de succes în acest 
moment este combinarea a cel două tipuri de indicatori complementari:

• Indicatorul care determină ponderea mare a costurilor cu energia („in-
dicatorul 2M”, care identifică gospodăriile cu cheltuieli mari de energie ra-
portat la venitul lor)
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• Indicatorul sărăciei energetice ascunse („indicatorul M/2”, care identi-
fică gospodăriile cu un consum anormal de mic de energie)

Indicatorii trebuie asociați cu un pragul al venitului absolut pe gospodă-
rie, pentru corecta alocare a ajutoarelor sociale. 

Al doilea pas este aplicarea unui plan de protecţie a consumatorilor vul-
nerabili identificați. Din analiza programelor existente rezulta ca sunt adop-
tate decizii în trei domenii:

• Financiar - consumatorii vulnerabili sunt sprijiniți pentru la plata fac-
turilor de energie. Exemplele cu impact sunt „Chèque énergie” în Franța şi 
„Winter fuel payment” în Marea Britanie.

• Organizatoric sau nefinanciar, pentru evitarea excluziunii sociale este 
necesară interzicerea deconectării consumatorilor vulnerabili în anumite 
condiții (perioada de iarnă sau când deconectarea poate avea consecințe ne-
gative asupra sănătății). În România, legea română are prevederi împotriva 
deconectării consumatorilor vulnerabili în cazul unor riscuri la adresa sănă-
tății. Cu toate acestea, în lipsa criteriilor obiective, restricțiile la deconectare 
devin dificil de aplicat.

• Eficiența energetică – determină scăderea consumului prin înlocuirea 
electrocasnicelor ineficiente, sau acordarea de stimulente financiare pentru 
izolarea termică a clădirilor. 

Pot fi luate în calcul mai multe opțiuni de finanțare a unei scheme de 
protecție a clienților vulnerabili, cum ar fi:

•  Introducerea unei taxe sociale pe facturile de energie (gaze naturale 
şi curent electric) plătite de utilizatorii finali, inclusiv segmentele clienților 
casnici şi non-casnici.

•  Corecțiile adoptate la actualele scheme de sprijin nefocusate – sub-
venționarea la destinație nu la sursă, 

•  Aducerea pierderilor în rețelele de distribuție (apa, gaz, energie termi-
ca, energie electrica) la parametrii medii de funcționare UE 

Prin combaterea incipienta a sărăciei şi adoptarea masurilor de eficien-
tizare se ajunge la funcționare sustenabilă. 

Concluzii
Problema sărăciei energetice nu are o soluție universal acceptată iar definirea 
stării de vulnerabilitate a consumatorilor de energie este încă investigată. 
Planurile de combatere a sărăciei energetice au un spectru larg de acoperire 
şi dispersie mare a rezultatelor. Situația existenta în România se încadrează 
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în problematica europeană a sărăciei energetice şi poate fi soluționată prin 
adoptarea selectiva a masurilor de succes existente. Primul pas în adoptarea 
unui plan este definirea obiectiva a sărăciei energetice. 
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PROSUMATORUL

Drumul către primii prosumatori din România

Mihai Toader-Pasti, Claudiu Butacu, Dalia Stoian, 
Eduard Răducanu

Prosumatorii, o poveste de succes după trei ani de muncă

După 3 ani și mii de ore de muncă, de la 1 Ianuarie 2019 visul ener-
giaTa s-a concretizat: micii producători de energie sunt o realitate și 
în România� Procesul de autorizare nu mai este așa lung și costisitor, 
iar cei care injectează energie în rețea sunt compensați� 

În 2012, România a participat la prima ediție a competiției internaționale de 
case solare Solar Decathlon, ce a avut loc la Madrid, cu proiectul PRISPA, iar 
în 2014 echipa EFdeN a proiectat şi construit o altă casă solară pentru ediția 
din Versailles, casă ce a devenit primul Centru de Cercetare a Condițiilor de 
Confort din România.

În tot acest timp echipele de tineri nu puteau răspunde la o singură în-
trebare: „De ce casele nu injectează energia în rețea şi nu primesc bani” şi 
de ce strategiile noastre referitoare la prosumatori erau doar teoretice şi 
nu erau practice. Aşa a apărut în 2016 proiectul energiaTa ce îşi propunea 
să facă prosumatorii o realitate şi în România, din curiozitate şi dorința de 
a produce o schimbare, un proiect part-time co-fondat de 3 foşti membri 
PRISPA şi EFdeN: Mihai, Claudiu şi Eduard. 

La momentul respectiv, pentru a avea un sistem de producere a energiei 
prin panouri fotovoltaice şi pentru un aviz tehnic de racordare îți trebuiau 
autorizații ca pentru o locuință nouă, peste 450 de zile, iar producerea şi 
tariful pentru injectarea în rețea erau în lucru de ani de zile, situația certi-
ficatelor verzi era problematică, deci nicio modalitatea de a primi bani, nici 
pentru cei care ar fi plătit şi aşteptat suficient de mult.

În 2018 erau zero prosumatori, la jumătatea lui 2019 sunt deja în jur de 
200 de prosumatori, iar la jumătatea anului 2020 ne aşteptăm să fie aproxi-
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mativ 30.000 de prosumatori, ca urmare şi a programului de subvenționare 
derulat de AFM în 2019, în valoare de 132 milioane euro, dintre care 107 
milioane euro bani europeni.

Importanța prosumatorilor în contextul schimbărilor climatice

Dincolo de dorința de a putea folosi energia provenită din surse so-
lare, cât de mare era totuși nevoia unei astfel de inițiative? Aceasta 
a fost prima întrebare pe care ne-am adresat-o� Din multitudinea de 
probleme care trebuiau rezolvate, este aceasta una extraordinar de 
importantă?

Tranziția către era post petrol şi cărbune este acum accelerată în urma trata-
tului Organizației Națiunilor Unite de la COP21 - Paris, ce presupune limita-
rea încălzirii globale la 2°C până la finalul secolului prin reducerea gazelor cu 
efect de seră, în principal a emisiilor de CO2.

România, ca membră a Organizației Națiunilor Unite şi a Uniunii Eu-
ropene, trebuie să depună eforturi de a spori eficiența energetică şi a face 
tranziția către o economie verde bazată pe surse nepoluante de energie.

Clădirile sunt responsabile de 40% din consumul de energie şi 36% din 
emisiile de CO2 la nivel European, fiind astfel un sector cu o pondere foarte 
mare şi prin urmare cu un mare potențial de ameliorare. Dacă din punct 
de vedere al eficienței energetice România stă bine, dacă discutăm despre 
producție de energie verde observăm că acest trend s-a manifestat doar la 
marii producători, în timp ce pentru micii producători, cadrul legal a fost 
reglementat doar începând cu 2019.

Pe lângă procesul de eficientizare energetică, de reabilitare termică şi 
producție de energie regenerabilă, un aspect foarte important este calitatea 
şi siguranța locuințelor. Aproape 80% din timp îl petrecem în clădiri, fie că 
suntem la serviciu, acasă, la cumpărături sau instituții publice. Clădiri mai 
bune, confortabile, sigure şi cu un cost de operare scăzut înseamnă popula-
ție mai fericită şi sănătoasă.

Atât Germania şi Emiratele Arabe Unite, cât şi alte țări îşi propun ca 
până în 2050 să devină 100% consumatoare de energie verde. Întrebarea 
este ce se întâmplă cu România în anul 2050 şi cum ne vom poziționa din 
punct de vedere al consumului de energie, al costului şi accesibilității, al mix-
tului energetic, care va fi strategia națională de dezvoltare şi ce şanse sunt 
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pentru a o respecta, având în vedere condițiile care există în 2019 pentru 
micii producători.

Producția de energie verde, nepoluantă în timp va genera un preț mai 
mic pentru electricitate şi ca efect, industrii mai puternice ce vor crea mai 
multă valoare în societate, fiind astfel vectorii unei economii mai puternice 
şi unei creşteri a standardului de calitate a vieții.

În general impresia este că pentru a asigura necesarul de energie elec-
trică ai avea nevoie de suprafețe enorme de teren, realitatea este însă alta. 

De exemplu, pentru asigurarea consumului național de energie electrică 
este necesară o capacitate instalată de 50.000 MW în energie fotovoltaică, 
aceasta ocupând o suprafață de doar 1.250 kilometri pătrați - 0,5% din su-
prafața României sau o suprafață de dimensiunea Bucureştiului.

Etapele prin care energiaTa a schimbat o lege cu ajutorul altor 
organizații şi oameni

Succesul prosumatorilor în România se datorează unui grup mai 
mare de organizații, oameni, companii și publicații� energiaTa nu a 
fost prima organizație care să militeze pentru acest lucru, ci prima 
care să aducă pe toată lumea la aceeași masă, formând Comunitatea 
Prosumatorilor, pentru că împreună eram mult mai puternici decât 
dacă am fi acționat individual�

Identificarea Problemelor – Analiza din teren
Aventura noastră a început în 2016, în timp ce încercam să vedem cât 

de mare este problema, un raport ce deja mapase durata mare a procesul de 
a deveni prosumator, menționa că pot trece şi 450 zile, iar costurile pentru 
obținerea avizelor ajungea şi la câteva mii de euro. După acest proces înde-
lungat şi costisitor de autorizare, cei care l-au trecut nu aveau posibilitatea 
să primească bani pentru energia injectată, puteau alege maxim să o injecte-
ze fără să fie compensați în niciun fel.

Contactarea Autorităților – Analiza de la birou
După ce am mapat problemele şi deja sute de oameni ne-au spus că nu se 

poate / nu o să reuşim, că sunt interese mari ale companiilor sau conspirații 
globale, am mers pe firul problemelor şi am pornit discuții cu autoritățile şi 
instituțiile implicate în gestionarea problemelor.
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Crearea Comunității Prosumatorilor
În urma discuțiilor cu autoritățile am realizat că singura modalitatea de 

a rezolva această problemă, este să o facem o prioritate, iar pentru asta tre-
buie să arătăm că nu este un moft al unor puşti hipsteri care „cred ei că le 
ştiu pe toate”, ci o nevoie reală a românilor. Aşa că am adus împreună per-
soane care au încercat să fie prosumatori şi puteau fi o voce puternică, alte 
organizații care luptau pentru prosumatori: PATRES şi GREENPEACE, com-
panii private, oameni din media, experți şi la întâlnirile de lucru, la mesele 
rotunde, am invitat şi reprezentanți ai autorităților şi ministerelor.

Mediatizarea Problemei, a soluțiilor și a efortului colectiv
Începusem să fim deja sute de oameni, dar nu eram încă suficienți pen-

tru a cere o schimbare. Ce am făcut, după maparea problemei, este să oferim 
şi soluții,  pe care oamenii din comunitate sau alte organizații le-au adus, îm-
preună sau separat. Presa a avut un rol foarte important în această schimba-
re, cât şi participarea noastră la toate conferințele de energie din România. 
Un efort mare care a meritat; am făcut această problem- a prosumatorilor- 
una care nu mai putea fi ignorată. Am analizat ce soluții funcționau în alte 
țări, metodologii de calcul şi modele de compensare sau chiar şi moduri de 
funcționare a cooperativelor energetice.

Legi, comisii, votul în plen și publicarea în Monitorul Oficial
Am învățat în această experiență că multe lucruri bune nu se întâmplă, 

nu din rea-voință, ci din necunoaştere sau lipsă de experiență. Schimbarea 
acestei legi este un exemplu de ce se poate întâmpla când autoritățile, me-
diul privat şi non-guvernamental colaborează sub presiunea media, fiecare 
venind cu propria expertiză. Cu toate că procesul a fost greoi în foarte multe 
situații, iar problemele puteau fi rezolvate mult mai rapid şi mai uşor dacă 
statul ar fi funcționat eficient şi nu ar fi fost aşa de birocratic, o lege poate 
fi schimbată, dacă există un grup de oameni suficient de motivați încât să 
lupte pentru asta.

Ghidul Prosumatorilor

Faptul că prosumatorii sunt o realitate nu înseamnă automat că be-
neficiarii  știu asta sau știu ce au de făcut� Din acest motiv, am reali-
zat  Ghidul Prosumatorului, un instrument gratuit pentru a afla tot 
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ce trebuie să știi pentru a deveni prosumator – producător și consu-
mator de energie, cât costă, de ce ai nevoie, totul pas cu pas și ușor 
de înțeles� Scopul nostru nu era doar să realizăm un ghid, ci să fim de 
ajutor, iar ghidul să fie util și folosit de cei mulți�

Din punct de vedere legal, în România, prosumatorul este clientul final care 
deține instalații de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare, cu 
o putere mai mică de 27 kW, a cărui activitate specifică nu este producerea 
energiei electrice, care consumă şi care poate stoca şi vinde energie electrică 
din surse regenerabile produsă în clădirea lui, inclusiv un bloc de apartamen-
te, o zonă rezidențială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau 
industrial sau în acelaşi sistem de distribuție închis.

Ghidul este util atât pentru specialişti în domeniu şi persoane care 
sunt la curent cu noutățile din acest sector, cât şi pentru persoane care nu 
sunt familiare cu termenul de prosumator. Pe lângă paşii pe care trebu-
ie să îi urmezi, în ghid mai sunt prezentate informațiile esențiale despre 
energia solară, echipamentele de care ai nevoie şi parametrii importanți ai 
acestora.  

Cam aşa arată drumul prosumatorului, care începe la Primărie. Înainte 
de achiziționarea şi instalarea oricărui sistem solar, este nevoie de o serie de 
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avize şi certificate şi de aici începe aventura obținerii documentelor necesare 
pentru a injecta energia produsă în rețea. Materialul poate fi accesat gratuit 
la energiaTa.org/ghid.

Prosumatorii astăzi în România – Calendarul Prosumatorilor 
În ultimii ani demersurile pentru adoptarea legislației prosumatorilor au 
fost foarte mari şi românii erau sceptici cu privire la posibilitatea de a-ți 
produce energia din surse proprii şi de a vinde surplusul în rețea. Ei bine, re-
censământul prosumatorilor a început să se modifice astfel încât de la 0 pro-
sumatori la finele anului 2018, primele luni ale anului 2019 au adus primii 
70 de prosumatori, urmând ca la jumătatea anului numărul să se dubleze. 
Cifrele sunt mici, aşteptările programului de finanțare AFM ar putea genera 
în primele luni câteva mii de prosumatori, urmând ca la finalul programului 
de finanțare peste 30.000 de contracte de prosumatori să fie pe masa distri-
buitorilor de energie. 

În acest moment comunitatea prosumatorilor este într-o perioadă de in-
certitudine, stagnează, aşteptând lansarea programului de finanțare şi creş-
tere a interesului către companiile ce ar putea livra soluțiile sau sistemele 
complete de panouri fotovoltaice.

Avem un număr de 139 de prosumatori racordați la rețeaua electrică 
de distribuție. Dintre aceştia 8 sunt persoane juridice şi 2 sunt unități de 
invatamant, iar 129 sunt persoane fizice. Clasificarea acestora pe operatori 
de distribuție este următoarea: 36 prosumatori Delgaz Grid S.A., 5 prosu-
matori Distribuție Energie Oltenia, 21 prosumatori E-Distribuție Banat, 2 
prosumatori E-Distribuție Dobrogea, 6 prosumatori E-Distribuție Munte-
nia, 22 prosumatori SDEE Transilvania Nord, 47 prosumatori SDEE Transil-
vania Sud (sursă ANRE).

Ce urmează pentru prosumatori în România:  
Provocări şi Oportunități

Chiar dacă procesul legislativ nu este pefect, cel puțin nu mai este 
blocat, iar o piață nouă de prosumatori se formează� Provocarea pe 
termen lung este legată de mărirea accelerată într-un mod sănătos a 
numărului prosumatorilor� Lucrăm cu diverse organizații și autori-
tăți pentru subvenții, dar și pentru alte facilități fiscale și reducerea 
sub o formă sau alta a presiunii investiției inițiale� Trebuie să ajun-
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gem la 100% regenerabile până în 2050 și amprentă neutră de car-
bon, iar prosumatorii vor juca un rol important în această ambiție�

Procesul legislativ este încă una dintre cele mai mari provocări în momentul 
de față, şi care, deşi este mult simplificat față de acum 3 ani, în continuare 
este mai anevoios şi costisitor decât ar putea să fie. 

Pe partea de montare a panourilor fotovoltaice legislația este prietenoa-
să doar pentru cei ce le montează pe acoperisul cladirilor, în celelalte situații 
este încă nevoie de autorizație de construire şi tot procesul pe care îl implică. 
Din punct de vedere al racordării nu există o procedura uniformă valabilă 
pentru toți distribuitorii, ceea ce poate genera costuri de racordare ridicate.

Parcursul ideal ar fi unul de tip „one-stop shop”, prosumatorul să se ra-
porteze la o singură entitate care să se asigure de toate procedurile de mon-
tare şi conectare a sistemului fotovoltaic. Scopul nostru nu este eliminarea 
tuturor obstacolele, există avize şi autorizații ce țin de protejarea siguranței 
publice şi a infrastructurii tehnologice, există însă modalități de eficientizare 
a procesului, uneori însemnând chiar şi o simplă digitalizare a unui proces.

Cadrul legislativ este componenta ce poate avea cel mai mare impact 
asupra dezvoltării prosumatorilor. Reglementări clare şi care asigură un pro-
ces legislativ cât mai simplu, pot accelera tranziția către astfel de surse de 
energie verde, şi pot crea noi oportunități pentru consumator.

O astfel de oportunitate pentru prosumatori este descentralizarea siste-
melor, la nivel de comunitate şi nu individual, însă legislația nu este favora-
bilă în acest sens. Cu toate acestea sunt deja pornite inițiative de cooperative 
energetice care vor face progresul şi în această zonă inevitabil.

Un alt factor ce va influența viitorul prosumatorilor este digitalizarea 
sistemului energetic. Tendința este către obținerea de cât mai multe infor-
mații legate consum şi producție, informații ce pot fi folosite pentru eficien-
tizarea consumului, echilibrarea rețelei şi reducerea amprentei de CO2.

Pe termen lung scopul nostru e să ajungem la 1 milion de prosumatori 
în România şi participarea la realizarea şi implementarea unei strategii care 
să ducă România la 100% energie din surse regenerabile până în 2050 şi o 
amprentă neutră de carbon.



Prosumatorul – regimul legal aplicabil consumatorilor 
care devin producători de energie de mică putere

Cristina Filip, Alina Stoica

Prin acest articol ne propunem să analizăm conceptul de „prosumator” şi 
rolul acestuia în domeniul energiei din perspectiva legislației române. Deşi 
este un concept nou în România, am încercat să tratăm subiectul şi prin ra-
portare la aplicabilitatea practică a beneficiilor acordate de legislație micilor 
producători de energie electrică din surse regenerabile. 

Conceptul de „prosumator” 
În linie cu angajamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene de a face 
tranziția spre energie curată, statele membre au introdus din ce în ce mai 
multe mecanisme pentru a stimula şi facilita investițiile private şi publice 
necesare pentru a susține energia regenerabilă. Scopul principal, care poate 
fi considerat foarte ambițios, dar care este considerat necesar având în vede-
re nevoile curente şi viitoare ale planetei şi ale societății, este ca până în anul 
2050 emisiile de dioxid de carbon în Uniunea Europeană să fie zero. 

Pentru etapa de până in anul 2030, obiectivul colectiv obligatoriu al Sta-
telor membre, definit in Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului Euro-
pean şi a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării 
energiei din surse regenerabile (cu termen de transpunere până in 30 iunie 
2021) („Directiva 2018/2001”) este acela ca ponderea energiei din surse 
regenerabile în consumul final brut de energie al Uniunii în 2030 sa fie de 
cel puțin 32%. 

Conform unui studiu realizat de Comisia Europeană1 în 2017, exista aş-
teptarea ca indeplinirea obiectivului de etapa (precum şi a scopului decarbo-
nizarii până în anul 2050) sa rezulte din orientarea cu precadere a Statelor 

1  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/study-residential-pro-
sumers-energy-union_en.pdf
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membre către sursele regenerabile mai variabile şi mai puțin previzibile, pre-
cum energia solară sau eoliană. 

Pentru a acomoda această direcţie de dezvoltare, politicile de promovare 
ale surselor de energie regenerabile au fost mai recent completate prin regle-
mentarea unor mecanisme de stimulare a consumatorilor finali, in special 
a celor casnici, pentru ca aceştia, pe de o parte, să preia un rol activ in ceea 
ce priveşte decizia asupra surselor din care provine energia pe care o utili-
zează in mod obişnuit şi controlul asupra cererii proprii de energie cu care 
participa la piaţă şi, pe de alta parte, sa beneficieze in mod echitabil şi pe 
măsura impactului pozitiv pe care un asemenea rol activ il poate juca asupra 
sistemului energetic in ansamblu şi asupra mediului. Concentrarea asupra 
comportamentului şi opțiunilor consumatorului casnic are foarte mult sens, 
având in vedere realitatea ca 26% din consumul final brut de energie al Uni-
unii este in prezent reprezentat de consumul de energie in gospodarii, ceea 
ce arata importanta aducerii consumatorului final casnic ca şi aliat in tranzi-
tia către o Europa fără emisii poluante de dioxid de carbon. 

Astfel s-a ajuns la reglementarea specifică a activității prosumatorilor. 
În termeni simpli, prosumatorul este acel consumator care şi consumă, 

şi produce electricitate, utilizând surse regenerabile. Exista aşteptarea ca re-
cunoaşterea şi reglementarea la nivelul statelor membre a activității prosu-
matorilor sa conducă la gestionarea energiei în moduri cât mai eficiente şi 
cu costuri reduse. Se prefigurează ca tehnologiile şi beneficiile la îndemâna 
acestui tip de consumatori vor fi din ce în ce mai atractive şi vor contura 
piața energiei din viitor. 

În contrapartida față de aceste beneficii (deocamdată potențiale), con-
sumatorul activ este aşteptat sa participe la efortul şi responsabilitatea 
de echilibrare a cererii şi ofertei de energie la nivelul pieței. Acest rol de 
echilibrare a fost până de curând rezervat producătorilor specializați de-
tinatori de unitati de productie dispecerizabile şi pornea de la ipoteza ca 
mecanismului de echilibrare se bazeaza in special pe interventia asupra 
productiei (ofertei) de energie şi, in subsidiar, prin interventia de limitare 
sau intrerupere a consumului (cererii) unor categorii de consumatori dis-
pecerizabili (care nu includ consumatorul final casnic). Includerea consu-
matorului activ in ecuatia echilibrarii ca şi participant voluntar se bazeaza 
pe capacitatea sporita a acestuia de a administra şi flexibiliza cererea pro-
prie de energie, cu mentiunea ca efectul de echilibrare la nivel de piata poa-
te rezulta numai din agregarea comportamentului unui număr suficient 
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de unitati de productie descentralizate detinute de prosumatori. Modul 
de agregare, precum şi sustinerea şi administrarea efectului in conditii de 
securitate a sistemului şi suportabilitate financiara, inclusiv prin tehno-
logii, programe, protocoale, reguli şi comportamente, raman unele dintre 
provocarile pieței energiei. 

Toate aceste aspecte vor obliga şi jucătorii „tradiționali” din industrie să 
se adapteze cerințelor de piață, riscând altfel, pe termen lung, să îşi piardă 
din relevanță sau sa suporte costuri pe care nu le pot recupera de la consu-
matori sau alti participanti la piata.

La un an de la reglementarea activității prosumatorilor în România, ne 
propunem să facem o prezentare a regimului legislativ relevant, cu precăde-
re asupra beneficiilor care se acordă prosumatorilor, iar la final vom trata pe 
scurt aplicabilitatea practică a activității de prosumator.

Regimul aplicabil prosumatorilor în România
În România, conceptul de „prosumator” a fost introdus prin modificările 
şi completările la Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de pro-
movare a producerii energiei din surse regenerabile de energie („Legea nr. 
220/2008”) aduse prin Legea nr. 184/2018 pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea 
Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 
energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte 
normative. Astfel, regimul aplicabil prosumatorilor se regăseşte în Legea nr. 
220/2008 şi în legislația secundară emisă de Autoritatea Națională de Regle-
mentare în Domeniul Energiei („ANRE”). 

Prosumatorul este clientul final care deține instalații de producere a 
energiei electrice, inclusiv în cogenerare, a cărui activitate specifică nu este 
producerea energiei electrice, care consumă şi care poate stoca şi vinde ener-
gie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea lui, inclusiv un bloc 
de apartamente, o zonă rezidențială, un amplasament de servicii partajat, 
comercial sau industrial sau în acelaşi sistem de distribuție închis.

Este important de reținut că legea română nu limitează aplicabilitatea 
prevederilor privind prosumatorii la persoanele fizice consumatori casnici, 
acestea fiind deschise şi consumatorilor autonomi necasnici de energie din 
surse regenerabile. Condiția referitoare la aceştia din urma este ca activită-
țile specifice prosumatorilor să nu constituie activitatea lor comercială prin-
cipală. 
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Cu toate acestea, după cum vom vedea mai jos, o mare parte din be-
neficiile acordate de lege prosumatorilor sunt aplicabile numai persoanelor 
fizice, ceea ce relevă de fapt scopul acestor reglementări: să încurajeze con-
sumatorii persoane fizice să investească în productia de mica putere prove-
nind din surse de energie regenerabilă.

Mai observam ca legea nu stabileste o prioritate între tehnologiile de 
productie acceptate şi, teoretic, orice sursa regenerabila poate fi utilizata 
pentru productie. In aplicare insa, productia distribuita la nivel de gospo-
darie este stimulata prin suport financiar relevant de investiție doar pentru 
tehnologia bazata pe panouri fotovoltaice.

Anticipam ca definitia nou prevazuta prin lege va fi supusa curand unor 
modificări in procesul de armonizare şi transpunere față de prevederile Di-
rectivei 2018/2001, intrucat aceasta directiva a introdus unele diferente 
relevante prin definitia autoconsumatorului de energie din surse regenera-
bile2, la care statele membre trebuie sa se alinieze până la 30 iunie 2021.  

Beneficiile acordate prosumatorilor
Cele mai importante aspecte la care legiuitorul român a considerat ca trebuie 
să vină cu răspunsuri atunci când a avut în vedere reglementarea activității 
prosumatorilor au fost: (i) ce pot face consumatorii care sunt şi producători 
cu energia electrică pe care o produc din sursele proprii şi care ar excede con-
sumului propriu, şi (ii) cât de complicat va fi procesul din punct de vedere bi-
rocratic pentru consumatorii care au în vedere să devină şi mici producători. 
Intrebarea legata de costurile financiare principale ale tranzitiei la statutul 
de prosumator a primit de asemenea un raspuns partial, centrat pe stimula-
rea investițiilor in panouri fotovoltaice, dupa cum aratam in Sectiunea 3 de 
mai jos.Aceste întrebări sunt cu atât mai relevante pentru persoanele fizice, 
care de cele mai multe orice nu au la îndemână infrastructura şi resursele de 
care se bucură entitățile juridice.

Legislația primară şi cea secundară au clarificat in buna masura aceste 
aspecte prin reglementarea unor drepturi ale prosumatorilor, dupa cum ur-
mează:

2  Articolul 2 – Definitii – punctul 14 „autoconsumator de energie din surse regenera-
bile” înseamnă un client final care îşi desfăşoară activitățile în spațiul propriu situat într-o 
zonă determinată sau, dacă statul membru permite acest lucru, în alte spații, care produce 
energie electrică din surse regenerabile pentru propriul consum şi care poate stoca sau vin-
de energie electrică din surse regenerabile autoprodusă, cu condiția ca, în cazul unui auto-
consumator necasnic de energie din surse regenerabile, aceste activități să nu constituie 
activitatea sa comercială sau profesională primară;
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a. Dreptul prosumatorului de a continua sa aiba acces la serviciul de 
furnizare printr-un furnizor ales, in paralel cu pozitia de mic producator de 
energie 

b. Dreptul prosumatorului de a vinde energia electrică produsă şi livra-
tă unuia dintre furnizorii cu care a încheiat contract de furnizare a energiei 
electrice în calitate de consumatori finali. 

Cadrul concret în care se poate realiza această operațiune a fost stabilit 
prin ordin al preşedintelui ANRE, care a aprobat forma contractului – ca-
dru de vânzare – cumpărare de energie electrică produsă de prosumator 
către furnizorul cu care a încheiate contract de furnizare. Fiind în strânsă 
legătură, contractul de vânzare – cumpărare a energiei produse de pro-
sumator nu poate avea o durată mai mare decât durata contractului de 
furnizare dintre acel prosumator şi furnizorul relevant. În acelaşi sens, la 
încetarea contractului de furnizare va înceta automat şi contractul de vân-
zare – cumpărare.

c. Dreptul prosumatorului de a primi un pret (reglementat) pentru 
energia vanduta şi livrata in sistem

Furnizorii sunt obligați, la solicitarea prosumatorilor cu care au încheia-
te contracte de furnizare, sa achiziționeze energia produsă şi livrata de aceş-
tia din urma la un preț egal cu prețul mediu ponderat înregistrat în Piața 
pentru Ziua Următoare în anul anterior. Pentru anul 2019, acest preț este 
prețul mediu de pe Piața pentru Ziua Următoare aplicabil în 2018, anume 
0,223 lei / kWh. 

Legislația tratează şi problema regularizării costurilor dintre energia 
achizitionata de la furnizor şi consumată din rețea de către prosumator (în 
calitate de consumator final) şi energia produsă de prosumator şi vândută 
furnizorului său. Serviciul de regularizare are loc prin intermediul facturii 
de energie electrică. Astfel, pe întreaga durată a contractului, suma care tre-
buie plătită de furnizor lunar este evidenţiată distinct, cu semnul minus, în 
factura emisă de către furnizor, conform contractului de furnizare. Dacă va-
loarea facturii astfel emise este negativă, diferenta de valoare se reportează 
pentru compensare în luna următoare.

d. Dreptul prosumatorului de a fi exceptat de la plata dezechilibrelor 
eventual generate de activitatea sa de producere a energiei electrice 

Furnizorii sunt obligati sa îşi asumă responsabilitatea financiară pentru 
plata dezechilibrelor eventual generate pe piaţa de energie electrică de către 
prosumatorul cu care incheie contractual de achizitie de energiei;
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e. Dreptul prosumatorului de racordare la reteaua de distributie de elec-
tricitate pentru a injecta in retea energia produsa din surse regenerabile

Operatorii de distribuție de energie electrică au obligația să asigure ra-
cordarea prosumatorilor la rețeaua electrică. 

Este discutabil cât de facil este procesul de racordare pentru prosuma-
tori, care trebuie să respecte prevederile legislative în materia racordării la 
rețelele electrice de interes public întocmai ca şi alți participanți la piață. 
În concret, acest proces implică obținerea a numeroase certificate şi avize  
şi interacțiunea cu diverse autorități publice pentru a ajunge la pasul final 
- punerea sub tensiune a sistemului energetic. Practica nu este consacrată 
încă în ceea ce priveşte prosumatorii, dar este de aşteptat ca procedura de 
autorizare a racordarii să dureze câteva luni, iar costurile sunt împărțite în 
funcție de ce autorizații şi certificate sunt necesare. 

Mai mult, nu in toate cazurile procedura de avizare se finalizeaza cu un 
punerea sub tensiune, fiind numeroase cazuri in care operatorul de retea 
refuza sau amana racordarea din motive tehnice care tin de starea de inadec-
vare a retelei. 

Complexitatea practica a procesului de racordare reprezinta un risc sub-
stantial pentru prosumatori, care pot beneficia de finantarea nerambursabi-
la a investiție mentionata in Sectiunea 3 de mai jos numai daca obtin avizul 
de racordare in termen de maxim 90 de zile de aprobarea solicitarii de fi-
nantare de către Agenția Fondului de Mediu. Neprezentarea la instalatorul 
validat a avizului tehnic de racordare şi neintroducerea acestui document în 
aplicaţia informatică în termenul de 90 de zile se consideră renunţare la fi-
nanţare şi atrage anularea rezervării sumei aferente finanţării solicitantului 
respectiv anterior aprobat.

Costul legat de accesul la retea, procedurile greoaie de avizare şi posi-
bilitatea tehnica de a accesa şi a utiliza reteaua de distributie sunt constant 
mentionate printre obstacolele in tranzitia la calitatea de prosumator in toa-
te statele membre. Raspunsul prevazut de Directiva 2018/2001 (cu termen 
de transpunere până in 30 iunie 2021) la aceste aspecte este procedura de 
racordare prin simpla notificare transmisa operatorului de retea pentru uni-
tățile de producție cu o putere electrică inferioară sau egală cu 10,8 kW (şi 
recomandarea către statele membre pentru extinderea acestei proceduri de 
notificare simpla pentru instalațiile sau unitățile de producție cu o putere 
electrică mai mare de 10,8 kW şi de până la 50 kW, cu condiția ca stabilitatea, 
fiabilitatea şi siguranța rețelei să fie menținute). 
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Un beneficiu acordat prosumatorilor persoane fizice este faptul că pot 
presta activitatea de comercializare a energiei electrice produse în unitățile 
de producere fără a se organiza într-o anumită formă, deci autorizarea func-
ționării acestora nu este necesară. Acest beneficiu conduce automat la timp 
şi costuri reduse.

Un alt beneficiu recent adaugat este modificarea la Legea nr. 50 din 29 
iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (adusa 
prin Legea 117/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcții) care clarifica faptul 
ca se pot executa fără autorizaţie de construire lucrari de montare pe acope-
rişul clădirilor de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice, 
cu înştiințarea prealabilă a autorităților administrației publice locale şi cu 
respectarea legislației în vigoare. Aceasta clarificare echivaleaza cu o econo-
mie substantiala de timp şi bani pentru cei care doresc sa instaleze panouri 
fotovoltaice pe acoperisul cladirilor (dar nu simplifica situatia pentru alte 
solutii de instalare PV). 

f. Dreptul de a beneficia de facilitati cu privire la unele costuri şi taxe:
•  operatorul de distribuţie la reţelele căruia este racordată centrala elec-

trică a prosumatorului este obligat sa suporte costurile cu achiziţia şi mon-
tarea contorului de măsurare a energiei electrice din punctul de delimitare 
între instalaţiile prosumatorului şi cele ale operatorului de distribuţie, in-
clusiv sistemul de comunicaţie, cu precizarea ca, in ceea ce priveste sisteme-
le de masurare inteligenta, Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 
123/2012 („Legea nr. 123/2012”) prevede pentru operatorii de retea un 
calendar de implementare a sistemelor de masurare inteligenta avand date 
tinta (i) 1 ianurie 2024, pentru clienții care detin surse de producere cu pu-
tere instalata mai mica de 10 kW; respectiv (ii) 31 decembrie 2028, pentru 
clienții care nu se incadreaza in aceasta limita de putere.

•  prosumatorii beneficiaza de exceptarea de la obligația de a achiziționa 
certificate verzi pentru energia electrică produsă şi utilizată pentru consu-
mul final propriu (pe care de altfel furnizorii şi producătorii o au în temeiul 
Legii nr. 220/2008);

•  prosumatorii beneficiaza de scutirea de la plata tuturor obligațiilor 
fiscale aferente producției lor, indiferent că este pentru autoconsum sau ex-
cedent vândut furnizorilor.

Consideram ca pachetul de drepturi şi masuri suport prevazut prin le-
gislatia actuala este complex şi destul de avansat, cu mentiunea ca exercita-
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rea acestor drepturi solicita eforturi sustinute şi multe resurse din partea 
consumatorului final care doreste sa exercite un rol activ in piata de ener-
gie. Separat de dificultatile practice legate de exercitarea acestor drepturi 
intr-un domeniu nou, față de care participantii la piata in sarcina carora s-au 
stabilit obligatiile corelative specificate mai sus sunt ei insusi in cel mai bun 
caz in curs sa defineasca resurse şi planuri de masuri pentru sustinerea aces-
tora in practica, mentionam dificultatea pentru consumator de a cunoaste 
şi intelege aceste drepturi noi şi beneficiile asociate care sa merite inceperea 
exercitiului laborios al acestor drepturi. Cum afla consumatorii de termenii 
acestui „new deal” promis ca parte dintr-o viziune progresista imbratisata 
de Parlamentul European şi Comisie?

In acest sens, Legea nr. 123/2012 recunoaste dreptul general la infor-
mare al consumatorilor şi prevede obligatia ANRE de a asigura cresterea gra-
dului de informare şi constientizare a drepturilor clienților finali de energie 
electrica in relatia cu operatorii economici participanti la piata de energie 
electrica, iar Directiva 2018/2001 (cu termen de transpunere până in 30 iu-
nie 2021) vine sa completeze statutul prosumatorilor cu drepturi de infor-
mare, orientare şi formare detaliate şi suplimentare atât cu privire la modul 
in care isi pot exercita drepturile de clienți activi, cât şi la avantajele şi la 
aspectele practice, inclusiv tehnice şi financiare, ale dezvoltării şi utilizării 
energiei din surse regenerabile.  

Metode de finanțare accesibile prosumatorilor
Pe lângă beneficiile menționate în Secțiunea 2 de mai sus, legislația conține 
şi reglementări menite să susțină financiar achiziția de panouri fotovoltaice 
de către prosumatori. 

Astfel, Guvernul, prin Agenția Fondului de Mediu, a adoptat un pro-
gram care sprijină prosumatorii prin acordarea unei finanțări în procent de 
până la 90% din valoarea totală a panourilor fotovoltaice, în limita sumei de 
20.000 de lei.

Deşi au existat controverse în jurul apariției unor scheme de sprijin fi-
nanciar menite să încurajeze micii producători, prin prisma normelor pri-
vind ajutorul de stat, sursele publice relevă că autoritatea de concurență din 
România a considerat că acest risc nu este unul semnificativ. 

Pe de o parte, s-a susținut că vânzarea energiei produse de prosumatori 
la preţul mediu ponderat de pe Piața pentru Ziua Următoare din anul ante-
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rior nu creează un avantaj de natura ajutorului de stat, deoarece reprezintă 
preţul pieţei, format în mod obiectiv.

Pe de altă parte, subvenţionarea acordată de Agenţia Fondului de Mediu 
pentru achiziția panourilor fotovoltaice ar putea intra în sfera ajutorului de 
stat, însă suma este suficient de mică pentru a putea fi gestionată printr-o 
schemă de minimis, aprobată la nivel naţional, fără a necesita notificare la 
Comisia Europeană.

Reglementarea activității consumatorilor care devin mici producători de 
energie electrică din surse regenerabilă este bine venită şi apropie legislația 
românească de cadrul promovat la nivelul Uniunii Europene şi de bunele 
practici din statele membre in care piata micro productiei prin panouri foto-
voltaice este mai avansata. 

Beneficiile acordate în special persoanelor fizice – consumatori casnici, 
printre care un grad mai scăzut de birocrație, finanțarea achiziției de pano-
uri fotovoltaice, ar putea să conducă la o creştere a numărului prosumatori-
lor în România in ceea ce priveste tehnologia bazata pe panouri fotovoltaice. 

Cu toate acestea, reglementarea este încă la început, nu a fost testată 
suficient pentru a vedea unde sunt punctele forte şi slabe şi unde este loc de 
îmbunătățiri in practica, iar decizia consumatorilor de a prelua un rol activ 
in piata de energie poate fi influentata de factori externi reglementarii. 



ELECTROMOBILITATE

O perspectivă privind piața autohtonă a maşinilor 
electrice, cu focus pe dezvoltarea cadrului legislativ  
şi infrastructurii de încărcare

Gabriel Ioniță

Cu ce am început mai întâi, cu maşinile electrice sau punctele de reîncărca-
re? Cum să abordăm această dilemă a fost şi este subiectul unor dezbateri 
considerabile.

În ciuda accentului considerabil pe importanța acordată încărcării la 
stațiile de încărcare publice pentru a ajuta la acceptarea EV, datele arată că 
încărcătoarele publice sunt folosite doar pentru aproximativ 5% din eveni-
mentele de încărcare. În plus, pe măsură ce piața se maturizează, această 
cotă tinda să scadă, cu o preferință pentru stațiile de încărcare rapidă in 
comparaţie cu cele lente. Vizibilitatea încărcării maşinilor electrice şi hibride 
plug-in la stațiile de încărcare publice poate fi totuşi importantă în încura-
jarea şoferilor de maşini convenționale să treacă la opțiunile electrice, deşi 
încărcătoarele publice sunt rareori utilizate. 

În vestul şi nordul Europei, o infrastructură minimă de bază este, sau 
iminent, va fi disponibilă pentru încărcarea EV-ului. În prezent, la nivel eu-
ropean există aproximativ 5 vehicule pe drum pentru fiecare punct de în-
cărcare publică (în comparație cu recomandarea Comisiei cu privire la 10 
vehicule pentru fiecare punct de încărcare). Cu o creştere a numărului de 
vehicule şi de încărcătoare ar trebui să existe aproximativ 220.000 de încăr-
cătoare până în 2020 şi un raport de 10: 1. De asemenea, va exista o bună 
acoperire a încărcătorilor rapide de-a lungul rețelei de autostrăzi europene 
cu aproximativ 1.000 de situri de încărcare ultra-rapide (150-350 kW) pla-
nificate pentru 2020. Aceste site-uri vor permite şoferilor să reîncarce până 
la 400 km de rază de conducere în doar 15 minute. Adițional, stațiile de 
încărcare de 50 kW vor completa aceste site-uri cu peste 2.500 de site-uri 
existente şi aproape dubla acest set pentru a fi operațional până în 2020. 
Aceasta se traduce într-un punct de reîncărcare la fiecare 34 km de-a lungul 
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rețelei centrale TEN-T - mai mult decât suficient pentru a sprijini piața EV 
din timp.

În Europa de Nord şi de Vest, unde 3 din 4 maşini vândute sunt maşini 
noi şi unde dilema este rezolvata deja, gâtul principal al creşterii pieței pen-
tru maşinile electrice nu este lipsa reîncărcării, ci lipsa maşinilor pentru a 
fi conectate. Studiul estimează că nevoia inițială de investiții publice se va 
reduce treptat, iar în perioada 2020-2025 costul cumulat al taxării publice 
este estimat la 12 miliarde de euro, o mică parte din 100 de miliarde de euro 
investite de UE în fiecare an în infrastructurile de transport.

În Europa de Sud, Centrală şi de Est, desfăşurarea încărcătorilor a fost 
mult mai limitată. Se preconizează că piața pentru EV-uri va rămâne relativ 
în urma primelor locuri până la 5-10 ani, deşi investițiile vor fi disponibile - 
proiectul de buget al Comisiei Europene pentru 2020-7 are un angajament 
de a cheltui cel puțin 60% din infrastructura transfrontalieră a UE finanțare 
pentru scheme care ajută la lupta împotriva schimbărilor climatice. Aceas-
ta include 30 miliarde de euro pentru transportul în facilitatea Connecting 
Europe.

Numărul limitat de puncte de încărcare azi nu are efecte semnificative 
asupra pieței actuale a UE, în ansamblul său, iar sprijinul viitor va fi disponi-
bil. Direcționarea adecvată a investițiilor viitoare va fi esențială, iar oraşele, 
în special, ar trebui să poată accesa aceste bani. Sprijinul pentru moderniza-
rea rețelelor de siatributie ar trebui, de asemenea, să se acorde cu prioritate, 
împreună cu sprijinul IMM-urilro şi start-upurilor in domeniu.

Piața Auto în Europa
Cifrele referitoare la piața auto europeana au fost publicate de către Asoci-
atia Constructorilor Europeni de Automobile, citata de Asociatia Construc-
torilor de Automobile din România (ACAROM). In esenta, aceste cifre sunt 
similare cu cele din 2017. Practic putem vorbi de o relativa stagnare a dome-
niului auto, pe Batranul continent.

Pe intreg anul 2018, inmatricularile de autoturisme noi la nivelul UE 
reprezinta un volum total de 15.158.874 unitati, silimar cu cel din 2017, 
respectiv 15.136.590 unitati.

Per total, in 2018, topul tarilor europene este condus de Germania, li-
derul traditional, cu un volum de 3.435.778 autoturisme noi inmatriculate 
(-0,2%), urmata de Marea Britanie, cu un volum de 2.367.147 autoturisme 
(-6,8%) şi de Franta, cu 2.173.481 unitati (+3,0%).
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România se situeaza pe pozitia 15 in UE, cu un volum de 130.919 auto-
turisme noi inmatriculate, o crestere cu +23,1% față de 2017.

În ceea ce priveste constructorii de automobile, cele mai multe autotu-
risme inmatriculate in Europa in 2018 sunt reprezentate de Grupul Volkswa-
gen, cu 3.733.427 unitati, in crestere cu 0,4%, urmate de Grupul PSA, cu 
2.499.522 unitati, in crestere cu 32,5% ,şi de Grupul Renault, cu 1.641.156 
unitati, in crestere cu 0,8%.

Dacia a inregistrat 528.249 unitati, cu o crestere de 11,7% față de 2017. 
Autoturismele marca Ford au reprezentat in 2018 un număr de 994.397 uni-
tati noi inmatriculate, in scadere cu 2,4% față de 2017.

Vânzările EV şi PHEV din Europa au stabilit încă un record în 2018, cu o 
creştere de 22%, până la aproape 345.000 de vânzări de vehicule plug-in, din-
tre care aproape 190.000 de maşini electrice complete şi aproape 155.000 de 
maşini hibride plug-in. Vânzările EV au crescut cu 44%, în timp ce vânzările 
PHEV au fost practic stabile la + 3,3%. 2018, prin urmare, marchează primul 
an în care autovehiculele cu baterii electrice au depăşit PHEV-urile. Vehicu-
lele plug-in au reprezentat 2,2% din piața europeană a autoturismelor, de la 
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1,8% în 2017 şi 1,4% în 2016. Rata de creştere pentru EV-uri în Europa con-
tinuă să se situeze pe cea a vânzărilor EV la nivel mondial, cu 73% în 2018.

Cea mai populară piață pentru EV în Europa este Norvegia la 46.057 
vânzări (+ 39%), urmată de Germania la 34.543 vânzări (+ 40%), Franța la 
30.939 vânzări (+ 24%), Olanda la 24.284 vânzări (+ ) şi Marea Britanie la 
14.504 vânzări (+ 7%). În ceea ce priveşte rata de absorbție, Norvegia con-
duce în ceea ce priveşte acceptarea EV, cu 31% din vânzări în afara pieței, 
urmată de Țările de Jos la 5,4% şi de Suedia cu 2%.

Piața Auto EV şi PHEV în România.  
Tipuri de vehicule şi electrovehicule

Vânzările de maşini electrice s-au dublat în România în 2018 la aproape 700 
de unități: BMW i3, a fost cel mai popular model electric in 2018.

Continuarea programului Rabla Plus care prevede acordarea unui bonus 
de 45000 de lei la achiziționarea unei maşini electrice precum şi 20000 de 
lei la achizitionarea uneo masini hibride plug-in a avut şi are un efect benefic 
asupra acestui segment pe piața în România.

Asociația Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA) a pu-
blicat datele oficiale de vânzări pentru anul trecut şi, pentru prima oară în 
istorie, a oferit date statistice separate pentru maşinile electrice şi cele plug-
in hybrid. Până acum, asociația publica doar vânzările cumulate de maşini 
electrice şi plug-in hybrid, fără o diferențiere clară între cele două segmente.

Astfel, vanzarile au fost în creştere cu 102% comparativ cu 2017, când 
au fost comercializate doar 337 de unități. 
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Între timp, segmentul de maşini plug-in hybrid a avut de asemenea o 
creştere puternică, dar ceva mai temperată decât în cazul electricelor. 305 
români şi-au achiziționat anul trecut o maşină PHEV, cu 72% mai mulți de-
cât în 2017, iar clasamentul este de asemenea dominat de Volkswagen cu 82 
de unități.

După primele şapte luni ale anului, în țara noastră s-au comercializat 
714 maşini electrice, în creştere cu 134% comparativ cu perioada similară a 
anului trecut.  

Între timp, in acceeasi perioada piața de maşini plug-in hybrid a recu-
perat o parte din declinul înregistrat în prima parte a anului. Dacă inițial 
vânzările erau cu până la 50% mai mici decât anul trecut, în primele şapte 
luni declinul pieței s-a ameliorat la 16.5%, cel mai probabil ca urmare a inte-
resului crescut pentru modele electrice.

Infrastructura de încărcare EV în prezent
Deşi focusul a fost considerabil asupra investițiilor în infrastructura publică 
de reîncărcare studiile arată că aceasta este o parte foarte mică a modului 
în care se încarcă maşinile electrice şi doar 5% din încărcarea vehiculelor se 
întâmplă în locații publice de încărcare, inclusiv pe străzile oraşului, parcări 
şi încărcare rapidă pe coridoarele rutiere.

95% din încărcarea EV se întâmplă acasă şi la serviciu. Dovada vine din 
Norvegia, cea mai dezvoltată piață de EV din Europa, care arată că pe măsură 
ce piața EV se maturizează, taxarea urbană publică este folosită mai puțin. 
O comparație a sondajelor din 2014 până astăzi elaborate de IEA5 privind 
evoluția obiceiurilor de încărcare indică faptul că relativ puține persoane 
folosesc încărcătoare lente accesibile publicului şi că încărcarea rapidă de-a 
lungul coridoarelor este singurul tip de încărcare care a crescut în utilizare 
în Norvegia. Acest lucru poate fi explicat prin acoperirea şi puterea îmbună-
tățită a rețelelor de încărcare rapidă şi creşterea distantelor de conducere.

În consecință, în Norvegia, ponderea şoferilor care se bazează pe încărca-
rea publică lentă zilnic a scăzut de la aproape 10% în 2014 la doar 2% în 2017.

Analiza arată că nu există lipsă de infrastructură în prezent şi dacă pla-
nurile naționale de implementare a infrastructurii de încărcare sunt înde-
plinite, vor exista, de asemenea, suficiente încărcătoare EV până în 2027 
pentru a face față creşterii anticipate a vânzărilor în în anii următori. Anali-
za arată, de asemenea, că va exista o acoperire suficientă de-a lungul rețelei 
de drumuri strategice UE importante. În loc de lipsa infrastructurii, acum 
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există dovezi solide care arată că este disponibilitatea limitată a vehiculelor 
electrice, lipsa marketing-ului pentru comercializare EV-ului şi descurajarea 
vânzătorilor care sunt în mare parte cauzele vânzărilor scazute de vehicule 
electrice. De asemenea, majoritatea planurilor naționale in unele tari se con-
centrează în mod clar pe electromobilitatea pentru viitorul transportului de 
maşini de pasageri, în timp ce alte țări acordă prioritate gazelor naturale 
(Italia Ungaria, Republica Cehă).

Număr de stații publice de încărcare a vehiculelor electrice din Europa 
între 2010 și 2019
În iulie 2019, în Europa existau 170.149 de stații de încărcare publică pentru 
vehicule electrice. Această cifră include încărcarea normală sub sau egală cu 
22 de kilowati, precum şi încărcarea rapidă cu peste 22 de kilowati. Cifrele au 
crescut consecutiv între 2010 şi 2019, cu creşteri proeminente înregistrate 
în 2011, 2012 şi 2016. Mobilitatea electrică în Europa va continua să crească 
stelar în viitor, stațiile de încărcare urmând să devină un element de bază pe 
drumurile europene. 

Cota de piață EV
Începând cu 2018, vehiculele electrice cu baterii aveau o cotă de piață de 1,1 
la sută în Uniunea Europeană, vehiculele electrice hibride plug-in deținând 
o cotă egală. Aceasta a fost o creştere cu unu la sută în comparație cu cifrele 
observate la începutul perioadei de raportare din 2011.

Rețeaua de încărcare in Europa 
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AFM ticket mașini EV /PHEV /finanţare staţii de încărcare 
Începând cu anul 2016, programul Rabla a căpătat o componentă nouă, ace-
ea numită Rabla Plus, prin care se acordă cea mai mare bonificaţie pentru 
maşinile cu emisii de poluare zero. Ne referim aici la bonificaţia de 10.000 de 
euro, şi pentru maşinile hibrid, unde bonificaţia este echivalentul a 5.000 de 
euro. Trendul ascendent al programului Rabla Plus se datorează bonificaţiei, 
care este cea mai mare din Uniunea Europeană, însă şi apetitului cetăţenilor 
pentru aceste tipuri de autovehicule, care sunt autovehicule cu tehnologie 
nouă, autovehicule prietenoase cu mediul. 

Venită în sprijinul Programului Rabla Plus, Administraţia Fondului pen-
tru Mediu a finanţat şi finanţează în continuare infrastructura de încărcare a 
acestor autovehicule la nivel naţional. Acest program se axează pe două com-
ponente: un program care este adresat autorităţilor publice locale, municipii 
reşedinţă de judeţ, unde se apreciaza că la sfârşitul anului vor fi contracte 
de finanţare pentru undeva la 1.200 de puncte de încărcare, iar a doua com-
ponentă a programului de realizare a infrastructurii este aceea de a realiza 
pe cele mai importante drumuri naţionale şi europene, inclusiv autostrăzi, 
din sută în sută de kilometri a instalaţiilor de încărcare a maşinilor electrice, 
pentru a crea mobilitate şi a putea ieşi din localităţi cu aceste mijloace de 
transport.

Deşi Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) deruleaza deja doua 
programe pentru dezvoltarea infrastructurii de alimentare a masinilor 
„verzi”, nici companiile, nici administratiile locale nu s-au inghesuit sa obti-
na fonduri de la stat pentru instalarea statiilor electrice.

De exemplu, prin “Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehi-
culele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de 
reincarcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in”, AFM a in-
cheiat doar 9 contracte pentru finantare.  

Lansata in urma cu aproape doi ani şi jumatate, schema de finantare 
este, teoretic, in derulare, dar cu exceptia sesiunii din 2016 (15 septembrie 
- 15 noiembrie), institutia nu a mai organizat altele. 

La momentul respectiv, a fost alocata suma de 70 milioane lei pentru 
instalarea unui număr de 420 de statii de incarcare cu putere normala şi alte 
420 de statii deincarcare rapida. 

Din pacate, nu s-a reusit decât finantarea a 16 statii, dintre care 4 cu 
putere normala şi 12 cu putere inalta.
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Programul a fost conceput ca unul multianual, cu o tinta indicativa de 
6.000 de puncte de alimentare instalate in retea, până in anul 2020. Este 
destinat persoanelor juridice, respectiv primariilor din localitati cu mai 
mult de 50.000 de locuitori, institutiilor publice şi agentilor economici din 
astfel de orase, dar şi agentilor economici ale caror sedii sociale sau puncte 
de lucru au acces direct la autostrazi, drumuri europene şi drumuri națio-
nale.

Suma maxima pe care o puteau solicita beneficiarii a fost de 900.000 de 
lei – aproximativ 200.000 de euro. Fondurile acopereau 80% din cheltuielile 
eligibile.

Finanțare prelungită
Pentru cea de-a doua schema de finantare a instalarii statiilor de incarcare 
- „Programul privind reducerea emisiiior de gaze cu efect de sera in trans-
porturi, prin promovorea infrastructurii pentru vehiculele de transport ru-
tier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru 
vehicule electrice in municipille resedinte de judet” - sesiunea de depunere 
a dosarelor tocmai a fost prelungita deja de cateva ori, până la 31 octombrie 
2019.

Solicitantii eligibili sunt unitatile administrativ-teritoriale - resedinte 
de judet şi municipiul Bucuresti, iar suma alocata sesiunii de finantare este 
de 92 milioane lei.

Finantarea se va acorda in procent de maximum 90% din cheltuielile 
eligibile şi in limita sumelor maxime ce pot fi acordate pentru fiecare solici-
tant. Sumele maxime ce pot fi acordate pentru fiecare solicitant se stabilesc 
in functie de numărul de locuitori, conform datelor furnizate de Institutul 
Național de Statistica.

Schema de ajutor de stat pentru 1 000 de companii
In acest moment, Administratia Fondului pentru Mediu a comunicat pe ca-
nalele media cum ca demarat, impreuna cu Consiliul Concurentei, procedu-
rile necesare instituirii unei noi scheme de ajutor de stat pentru finantarea 
companiilor interesate de instalarea statiilor pentru masini electrice.

Potrivit ministrului Mediului, proiectul de pre-notificare se afla la  Co-
misia Europeana, in vederea verificarilor prealabile.

Intentia autoritatilor este că numărul beneficiarilor sa fie de aproxima-
tiv 1.000 de companii. Asteptam vesti cu privire la acest program.
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Studiu de caz: Infrastructura adiacentă – tot ce trebuie ştiut despre 
stațiile de încărcare existente în piața Eu şi Ro

Încărcarea mașinii electrice acasă:
Aproximativ 95% din încărcarea maşinilor electrice se face acasă. Există câ-
teva moduri de încărcare. Una dintre metode este să conectarea pur şi sim-
plu la o priză standard de alimentare. Toate maşinile electrice au ceea ce se 
numeşte “încărcător la bord” în maşina în sine. Prin urmare, tot ce are ne-
voie un detonator de masina electrica sau hibrida plug-uin este să utilizeze 
cablul de încărcare pe care îl primeste de obicei in dotarea maşinii pentru a 
conecta aparatul la o sursă de alimentare de 220V, prize normala.

Cu toate acestea, conectarea la o prize normala nu vă va încărca foarte 
repede maşina. Functie de puterea disponibila pe prize se pot adăuga apro-
ximativ 6,4km într-o singură oră de încărcare. Dacă utilizatorul doreste să 
încărce mai repede, cu siguranta are nevoie de un EVSE(Echipamente de in-
carcare pentru vehicule electrice).

Ce este un EVSE? Un EVSE (electric vehicle supply equipment) este un 
@încărcător de casă” sau un “încărcător de perete” sau o “stație de încărcare 
la domiciliu”. De fapt, un EVSE este orice dispozitiv care aduce puterea AC în 
maşină, unde aceasta este apoi transformata în curent continuu in scopul de 
a incarca bateria autovehiculului prin intermediul încărcătorului din maşi-
nă. Cu alte cuvinte, sunt diferite tipuri de cabluri + dispozitive care pot fi uti-
lizate pentru a vă încărca maşina. Pe piața exista mai multe tipuri de EVSE.

Tipuri de încărcări, rețele de încărcare, aplicații pe terminalele 
mobile. Important este de ştiut că nu toate maşinile electrice au aceleaşi 
caracteristici şi nu toate încărcătoarele electrice de la bordul masinilor sunt 
identice (indiferent de ce tip de EVSE va cumpărați). 

În pagina următoare, se regăsesc mai multe tipuri de maşini electrice şi 
maşini electrice hibride plug-in de pe piață, capacitatea maximă de încărca-
re a bateriilor din încărcătoarele AC şi aproximativ câti km pot parcurge cu 
energia acumulată într-o ora de încarcare la un EVSE.  

Maşini electrice şi tipurile de încărcătoare folosite. În al doilea ta-
bel din pagina următoare aveti un exemplu cu tipurile de încărcătoare rapide 
pe care se pot utiliza şi aproximativ câti km pot fi adăugati în 30 de minute 
de încărcare:
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În ceea ce priveşte opțiunile de încărcare atunci când sunteți departe de 
casă, situația este diferită. Este posibil să aveți o stație de încărcare la locul 
de muncă, la un centru sportiv pe care îl utilizați frecvent sau la un centru 
comercial.
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Dacă nu cunoaşteți exact locația stației - este posibil să fie necesar să o 
localizați pe un site web, o aplicație disponibila la nivel de teriminale mobile 
sau prin intermediul unei persoane care să va îndrume către aceste stații.

Este foarte important să rețineți că nu toate stațiile publice de încărcare 
sunt la fel. Unele sunt gratuite, altele nu. Unele taxează mai scump decât 
altele. Și, poate cel mai important, maşinile electrice au diferite tipuri de 
porturi de încărcare. 

Primul lucru pe care trebuie să-l cunoaşteți este dacă maşina electrica 
are capacitate rapidă de încărcare. 

Există diferite rețele de stații de încărcare, retele publice, retele private, 
retele construite cu scop de marketing, etc. Pentru cele mai multe din aceste 
retele trebuie să obțineți un card pentru fiecare dintre ele ca să puteti in-
cărca. In tara noastra in acest moment foarte putine retele la care nu aveti 
nevoie de un card RFID ca sa puteti incărca.  La nivel European sunt peste 
50 de retele interconectate între ele, retele cu access nerestrictionat la nivel 
de terminale mobile. 

Prețurile variază în Europa: de la pret fix pe sesiune / lunare / anuale 
până la prețuri per kWh, prețuri per unitate de timp sau un mixte. 

In România prețurile sunt de la 0,7RON până la 1,95RON pe KWh in-
carcat din statie.

Există de asemenea o mulțime de stații de încărcare gratuite, deseori 
instalate de organisme guvernamentale.

Încărcătoare rapide (nivel 3 & nivel 4) 
Indiferent de tipul de încărcător pe care îl folosiți sau de tipul de maşină 

pe care îl aveți, este important să înțelegeți că viteza de încărcare nu este 
niciodată la fel la nivelul de 1% din încărcare cum este la nivelul de 99% din 
încărcare.

 Atunci când bateria este aproape de zero se încarcă mai rapid. Pe mă-
sură ce se umple, totuşi, această rată de încărcare va încetini. Acest lucru se 
numeşte „înclinare”, şi veți observa că aceasta începe la aproximativ 50% 
din încărcare, dar devine mai accentuata peste nivelul de 80%. În general, 
din acest motiv, dacă nu trebuie să încărcați cu până la 99% sau 100%, este 
recomandat să mergeți la nivelul de 80% şi apoi să vă deplasați. Unele stații 
de încărcare vă opresc încărcarea la 80%. 

Unele tipuri de încărcătoare sunt mult mai rapide decât altele. Cele mai 
comune sunt încărcătoarele “de nivel 2” care vă percep un tarif similar celui 
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de acasă. Dar există şi încărcătoare “de nivel 3” (tehnic numite încărcătoare 
de curent continuu DC) care încarca mult mai rapid şi oferă electricitate DC 
bateriei dvs. printr-un port special de încărcare. 

Încărcătoare CHAdeMO, CCS, Supercharger
CHAdeMO: Încărcătoarele rapide de nivel 3 DC sunt mult mai frecvente 

decât încărcătoarele rapide SAE Combo în acest moment. Acest tip de conec-
tor este prezent pe cea mai populara maşină electrică din lume, Nissan LEAF, 
iar aceste incarcatoare sunt instalate la dealeri Nissan din Eu şi America. Pe 
lângă Nissan Leaf, sunt şi alte maşini care folosesc CHAdeMO: Mitsubishi 
i-MiEV, Kia Soul EV şi (cu un adaptor) Tesla Model S. De asemenea, merită 
menționat faptul că Nissan are un program “No Charge to Charge” in mai 
multe state în care şoferii de maşini Nissan Leaf pot încarcă gratuit la aceste 
stații. În prezent, încărcătoarele rapide CHAdeMO au o putere maximă de 
400 kW.

SAE Combo (cunoscut sub numele de CCS): În timp ce acest standard 
de încărcare rapidă de nivel 3 DC este preferat de producătorii auto germani 
şi americani, aceştia nu au construit încă o rețea în măsura în care Nissan 
a construit rețeaua CHAdeMO. Deci, este în general un pic mai greu să gă-
siți încărcătoare rapide SAE Combo de-a lungul rutelor pe care urmează să 
le parcurgeți. Autovehicule care folosesc standardul SAE Combo: BMW i3, 
Volkswagen e-Golf, Tesla Model 3 versiunea Europeana etc. În prezent, în-
cărcătoarele SAE Combo au o putere maximă de 350KW.

Supercharger: În prezent, numai Tesla poate utiliza rețeaua Tesla Su-
percharger. Stațiile sunt instalate pe scară largă în SUA şi in Europa şi pot 
încărca o maşină electrică mai rapid decât orice alt încărcător. Tesla dezvoltă 
foarte rapid rețeaua Supercharger şi acest lucru creează un avantaj compe-
titiv pentru companie. În prezent, stațiile Tesla au o putere maximă de 350 
kW.

Sunt cateva retele de superchargere incepute deja la nivel de Europa cum 
ar fi Ionity de exemplu.. Ionity a fost fondată de BMW Group (care include 
BMW, Mini şi Rolls-Royce), Daimler (părintele Mercedes-Benz) şi Ford, plus 
Audi şi Porsche, ambii membri ai grupului Volkswagen. Până în 2020, Ionity 
intenționează să deschidă peste 400 de stații de încărcare în Europa, de-a 
lungul celor mai populare rute pe distanțe lungi pentru a ajuta şoferii EV să 
efectueze călătorii lungi. Fiecare dintre aceste 400 de stații va avea o medie 
de şase puncte de încărcare.
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Deşi este un număr considerabil, acesta este mai mic decât rețeaua de 
incarcatoare Tesla, care oferă în prezent peste 3.200 de încărcătoare la peste 
400 de stații din Europa.

Începând cu februarie 2019, 54 de stații erau deja operationale, cu alte 
53 în constructie. Acest lucru se va amplifica semnificativ odată ce primele 
vehicule electrice de la Volkswagen, Audi, Porsche şi alți parteneri ai compa-
niei Ionity vor intra in circulatie.

Case study-uri Polyfazer
Polyfazer a început in România şi in Cehia in 2017 iniţial ca o reţea la nivel 
local şi regional (Bucureşti şi Praga) şi ulterior s-a extins la nivel național şi 
internațional cu parteneri regionali.

Platformă independentă de producătorul de stații de încărcare in vede-
rea gestionarii întregului proces de încărcare maşini electrice şi hibride plu-
gin, disponibilă la nivel European, in mai multe limbi. În rețeaua Polyfazer 
se instalează statii noi, se integrează staţii existente de încărcare, procesul 
de încărcare gestionându-se din perspectiva şoferului de maşină electrică 
prin intermediul terminalelor mobile - aplicațiile Android / iOS. Reteaua 
Polyfazer sau rețelele similare ca model cu Polyfazer sunt rețele „vii” in sen-
sul ca stațiile de încărcare comunica permanent cu soferul prin intermediul 
aplicațiilor de pe terminalele mobile din momentul in care s-a pornit proce-
sul de încărcare şi până in momentul in care procesul s-a încheiat. Soferul 
poate localiza stațiile de încărcare disponibile pentru încărcarea maşinii în 
zona de interes şi poate alege cea mai apropiata staţie libera, poate rezerva o 
staţie, poate alege cât sa încarce daca este o staţie cu tarif etc! Din perspecti-
va partenerului proprietar de staţie sau locaţie, tarifele, încărcările, orele de 
funcţionare, numărul de unităţi KWh consumați, imagini, rapoarte automa-
te etc sunt gestionate direct la nivel de staţie şi de conector prin intermediul 
portalului web Polyfazer.

Rezolvarea dilemei, cu ce am început mai întâi, cu maşinile electrice sau 
punctele de reîncărcare!

Abordarea rațională a distribuției infrastructurii de reîncărcare este ca 
aceasta să se dezvolte dincolo de minimul necesar, pe măsură ce numărul 
de EV pe drum creşte. Întrucât vânzările EV sunt concentrate pe piețele din 
vestul şi nordul Europei (aşa cum sunt toate vânzările de maşini noi), se 
poate aştepta ca desfăşurarea infrastructurii de încărcare să se întâmple şi 
în primul rând în aceste țări. În consecință, este de aşteptat ca Germania, 
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Franța şi Marea Britanie să conducă tranziția ca fiind cele mai mari piețe 
auto noi. 
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Cartografierea numărului de încărcătoare publice din fiecare stat mem-
bru ar trebui să fie întotdeauna pusă în perspectivă cu dimensiunea pieței 
auto şi a pieței EV, mai degrabă decât corelarea numărului de incărcătoare şi 
a zonei țării (a se vedea infrastructura de încărcare EV comparativ cu zona 
per țară, acelaşi studiu ACEA). ACEA subliniază că şase țări au un număr 
redus de puncte de taxare publice (Cipru, Grecia, Letonia, Bulgaria, Malta şi 
România). Cele cinci țări din UE cu mai puțin de 100 de puncte de încărcare 
publică reprezintă 0,26% din punctele de încărcare publică, dar doar 0,17% 
din EV şi reprezintă aproximativ 1% din înmatriculările de maşini noi. De 
aceea nu se poate aştepta ca aceste țări să progreseze vânzările la acelaşi 
ritm cu țările mai bogate.

Pentru a înțelege mai bine EV-ul şi evoluția infrastructurii preconizate, 
am identificat grupuri de state membre în care se va adopta mobilitatea elec-
tronică în „valuri” succesive pe baza factorilor explicați mai sus: 

•  „Front-runners” sunt majoritatea țărilor occidentale şi nordice: Aus-
tria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Luxemburg, 
Olanda, Suedia şi Marea Britanie 

•  Urmați: Italia, Portugalia şi Spania 
•  „Slow starters” Bulgaria, Croația, Cipru, CehiaRepublică, Estonia, 

Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, România, Slovacia şi Slo-
venia.

Piața vehiculelor din statele membre din regiunea starter-urilor lente 
depinde în mare măsură de importul de maşini second-hand din țările Eu-
ropei de Vest precum Germania. Cu toate acestea, indicii timpurii sunt că 
EV-urile sunt probabil să fie achiziții second-hand atractive din cauza costu-
rilor reduse de funcționare şi de întreținere.

Ce urmează, proiecții, ritm de dezvoltare
Mai jos sunt câteva predicții în direcția in care vedem noi trendul pieței:

•  Dimensiunile bateriei vehiculului electric vor fi din ce în ce mai mici. 
Deşi EV-urile cu baterii mai mari şi cu o autonomie mai mare devin 

cele mai titrate, se estimează oarecum contra-intuitiv o piață în creştere a 
EV-urilor cu baterii mici pentru viitor, în primul rând pentru o utilizare ur-
bană. Acest lucru provine dintr-o analiză a călătoriilor realizata de diverse 
entități in domeniu. Distanța medie a unei călătorii în capitalele Europene 
variază in jurul a 12-15 KM; o călătorie medie de naveta este de 18-20 km 
şi o maşină parcurge in medie pe an  între 10500 şi 12000 km. Aceasta în-
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seamnă că, în realitate, o maşină electrică urbană are nevoie in medie de o 
autonomie de 75 max 100Km. Pe măsură ce numărul de puncte de încărcare 
va creşte, cerința pentru BEV-uri pentru a sprijini o călătorie de o zi întreagă 
se va reduce cu un factor de 2 sau mai mult, ceea ce înseamnă că o autonomie 
urbană de 45-50km poate deveni normala.

•  Subvenții pentru stimularea domeniului
Guvernele subvenționează prețurile de vânzare a vehiculelor electrice 

pentru a stimula piața. Estimam o reducere a subvențiilor guvernamentale 
in viitor, deoarece cererea de EVs continuă să depăşească în cu mult oferta. 
Acest lucru se întâmplă deja în Statele Unite.

•  Încărcătoare rapide şi dezvoltarea lor
Aşteaptăm cu nerăbdare ca benzinăriile să devină „stații de alimentare 

cu energie”, deoarece a inceput deja procesul de instalare a încărcătoare ra-
pide alături de pompele lor de benzină. Acest lucru înseamnă, de asemenea, 
că acestea trebuie să ofere ceva pentru şoferi în timpul încărcării - fie că bea 
cafea, fie sa se uite la televizor sau fac cumpărături. Achiziția de către Shell şi 
BP in Marea Britanie a furnizorilor de încărcătoare EV face parte din această 
strategie.

•  Reglarea mai strictă a calității încărcătorului
Se estimeaza ca în anul 2019- 2020 se vor implementa reguli precum şi 

mai mare reglementare a încărcătoarelor cu mai multe standarde de calitate 
şi caracteristici. În cele din urmă, încărcătoarele vor fi necesare pentru a per-
mite controlul sarcinii in retelele electrice, asigurându-se faptul că grid-ul 
poate face față cererii mari de putere.

Pe măsură ce bateriile scad prețul prin producția volumului mai mare şi 
cu densități mai mari de energie anul, deci simplitatea EV-urilor va conduce 
la reducerea costurilor în toate domeniile şi un exemplu evident îl reprezin-
tă bateriile în sine. O baterie mai mică înseamnă o maşină mai uşoară, ceea 
ce duce la economii suplimentare de costuri în şasiul auto, frâne, tehnolo-
gie de încărcare, putere a motorului, etc. . De exemplu, o călătorie medie de 
18-20km ar necesita 2,5 KWh sau 21 de minute pentru a încărca o masina 
electrica cu o putere de 7KW.

Taxiurile electrice autonome vor avea nevoie de majoritatea aceloraşi 
caracteristici ale acestor BEV urbane - de exemplu, atunci când este rezer-
vat un astfel de taxi, utilizatorul va furniza ruta prevăzută şi astfel o masina 
cu o baterie mică BEV va fi direcționată către utilizator. În plus, va exista 
o piață vastă pentru taxiurile autonome de două persoane, care datorită 
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reducerilor de greutate suplimentare face ca masinile cu Baterii mici să fie 
şi mai viabile.

Daca in domeniul autoturismelor electrice competitia este deja acerba, 
deja se fac paşi in domeniul autoutilitarelor, pick-upurilor şi camioanelor. 
Sunt deja producători care au lansat VAN-uri şi MiniVan-uri electrice in pia-
ţă şi care implica in principal o nevoie de incarcare rapida şi ultra rapida a 
acestora.

O previziune a electrificării pe piața globală a vehiculelor comerciale in-
clude camioane uşoare, mijlocii şi grele din ciclurile urbane, regionale şi de 
transport lung. 

Este relevant, in acest context, sa mentionam obiectivul pe care şi l-a 
impus cea mai mare piata producatoare de autovehicule – Germania:

– Obiectiv stabilit  pentru o densitate a bateriei după volum 280 - 300 
Wh / l până în 2025, ca parte a dezvoltării tehnologice a bateriilor de a treia 
şi a patra generație.

– Un milion de vehicule electrice pe drumuri până la finalul lui 2020 - 
acesta este obiectivul îndrăzneț al Germaniei ca Plan de dezvoltare.

– O tinta ambițioasă realizarea unei reduceri de 40% la CO2 nivelurile 
de emisii până în 2020. Există aproximativ 880 modele de vehicule pe piața 
germană astăzi cu niveluri de emisie de doar 130g / km CO2 ; peste 500 de 
modele reuşesc să rămână mai jos 120g / km CO2

– Până în prezent, guvernul german a investit1,5 miliarde EUR în dez-
voltarea mobilității electrice 

Concluzii şi recomandări de politici
Dincolo de 2020! În conformitate cu bugetul propus, Facilitatea Connecting 
Europe (CEF) va avea 42,3 miliarde EUR, din care 30 miliarde EUR vor fi 
pentru transport. Propunerea spune, de asemenea, că 60% din totalul de 
42,3 miliarde EUR trebuie utilizat pentru „cheltuielile climatice” pentru a 
ajuta la combaterea schimbărilor climatice. Aceste fonduri oferă baza pentru 
a sprijini trecerea la electromobilitate şi construirea infrastructurii necesa-
re. Nu pare să existe o lipsa de fionduri. 

În acest sens, comisia T&E ( Transport şi Mediu) are urmatoarele îndru-
mări pentru factorii de decizie:

1. Investițiile UE în infrastructură trebuie să fie direcționate. Sume 
substanțiale de bani privați sunt deja investite în construirea infrastructu-
rii de reîncărcare în anumite locații şi este important să se cheltuiască bani 
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concurenți în concurență. De asemenea, este esențial să se evite o cultură 
a subvențiilor, iar parteneriatul public-privat este esențial. Vor fi necesare 
stimulente pentru a dezvolta o rețea cuprinzătoare de reîncărcare pentru a 
acoperi zone mai puțin traficate şi populate - la fel cum este necesar pentru 
rețeaua de telefonie mobilă privată. La începutul anului 2020, fondurile UE 
pentru sprijinirea infrastructurii vor fi adecvate în toată Uniunea, dar vor fi 
concentrate progresiv în primul rând în sud şi apoi în est, pe măsură ce piața 
de EV se va maturiza.

2. Investiția în modernizarea rețelei este o prioritate. În unele locații, 
încărcările locale de vârf vor creşte pe măsură ce sunt solicitate mai multe 
EV care necesită modernizarea rețelelor locale. Încărcarea inteligentă poate 
reduce încărcările maxime, dar în unele locații şi în timp ce McKinsey nu se 
aşteaptă ca EV-urile să crească substanțial cererea de energie până în 2030, 
vor fi necesare unele întăriri ale rețelei şi modernizări pentru a se pregăti 
pentru integrarea EVs în sistemul energetic. Fondurile UE ar putea oferi o 
contribuție potențială la aceste costuri.

3. Combaterea barierelor de încărcare pentru chiriaşi. Astăzi, mulți chi-
riaşi se confruntă cu bariere uriaşe din punct de vedere administrativ, de 
timp şi de costuri pentru instalarea unui încărcător privat în clădirile cu mai 
multe locuri de muncă, chiar şi acolo unde au un loc de parcare. Dar măsu-
rile stricte de siguranță împotriva incendiilor împiedică adesea instalarea. 
În mod similar, guvernele trebuie să pună la punct taxele private off-street 
menționate mai sus, taxarea lucrărilor, dacă este cheie pentru adoptarea 
mobilității electronice. Companiile ar trebui să joace un rol de lider în accep-
tarea ecosistemului de mobilitate electronică şi adoptarea de noi obiceiuri. 
Mai mult de jumătate din înmatriculările auto în UE sunt realizate de com-
panii, ceea ce creează o şansă excepțională pentru companiile private care 
se preocupă de mediu şi de sănătatea publică de a conduce schimbarea. Este 
necesară o acțiune națională pentru toate aceste probleme.

4. Crearea schemelor de împrumuturi şi subvenții personalizate pentru 
întreprinderile mici şi mijlocii. Micii jucători inovatori care îşi asumă pier-
derea şi riscurile inițiale se confruntă de obicei cu dificultăți pentru a oferi 
garanții bancare sau pentru a inspira încrederea cerută de investitori sau 
instituții. Acest lucru se datorează, de asemenea, în parte incertitudinii vi-
tezei de adoptare a pieței mobilității electronice şi ar putea fi îmbunătățit cu 
obiective şi reglementări pe termen lung. Mai mult, acest lucru ar putea fi 
îmbunătățit şi în cazul în care banii CEF au fost dedicați atenuării riscurilor 
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şi sprijinirii ratelor dobânzii scăzute sau zero pentru mobilitatea electrică. 
Aceste împrumuturi bancare cu risc redus ar încuraja investițiile private fără 
a constitui o povară pentru buget.

5. Un serviciu perfect de e-mobilitate. Experiența utilizatorului ar tre-
bui îmbunătățită prin adoptarea standardelor deschise, a opțiunilor de plată 
simplificate şi a prețurilor transparente şi corecte. Unii furnizori de servi-
cii de mobilitate electronică (eMSP) care furnizează serviciul orientat către 
clienți şoferilor de EV nu permit accesul la serviciul lor utilizatorilor neîn-
registrați, ceea ce înseamnă că nu pot să încarce. Aşa cum s-a făcut pentru 
tarifele de roaming în telecomunicații în Europa, eMSP ar trebui să acorde 
acces universal la serviciile de tarifare ale acestora. Conform unui sondaj 
recent realizat de ICCT, structurile de prețuri complexe şi variabile provoa-
că incertitudine consumatorilor care doresc să efectueze rețele de încărcare 
rapidă.

Cea mai mare constrângere de la electromobilitatea este disponibilita-
tea vehiculelor de cumpărat şi, în consecință, producătorii de autovehicule 
nu reuşesc să-şi atingă propriile ținte pentru vânzările de modele cu baterii 
electrice şi hibride plug-in, întrucât nu măresc oferta acestor vehicule sufi-
cient de rapid. 

În timp ce producătorii se plâng de lipsa infrastructurii de încărcare şi 
de stimulente, există doar 30 de modele electrice cu baterii şi cu baterii de 
combustibil la vânzare, comparativ cu aproximativ 370 de modele alimenta-
te convențional. Însă acum este clar că multe modele pur şi simplu nu sunt 
disponibile pentru vânzare în showroom-uri, iar altele au timp de aşteptare 
îndelungat. Alegerea foarte limitată a maşinilor electrice, timpul de aştep-
tare îndelungat pentru primirea acestor maşini, disponibilitatea limitată şi 
lipsa de investiții publicitare contribuie la lipsa de vânzări a producătorilor 
de automobile. Datele achiziționate de la compania lider de analiză de mar-
keting Ebiquity arată că producătorii de autovehicule depun eforturi foar-
te mici pentru a comercializa modele electrice. În timp ce aproximativ 30% 
din consumatorii britanici, francezi şi germani spun că ar lua în considerare 
achiziționarea unei maşini electrice, doar 1,5% din cheltuielile publicitare au 
fost pe modele cu emisii zero şi 1,4% pe plug-uri.address.



SECURITATE ȘI INTERCONECTIVITATE ENERGETICĂ

Securitatea Energetică Europeană

Antonia Colibășanu

Pentru a evalua, la nivel regional, elementele definitorii pentru evoluția 
sectorului energetic, trebuie să luăm în considerare, mai întâi, ceea ce in-
fluențează industria la nivel global. Cea mai importantă întrebare din ulti-
mii ani, valabilă şi pentru sfârşitul lui 2017, este legată de prețul petrolului. 
Nivelul scăzut al acestuia a creat probleme socio-economice pentru țările 
producătoare, pentru care vânzarea petrolului şi gazului natural reprezenta 
principala sursă de creştere economică. Statele membre OPEC, Columbia, 
Azerbaijan, Turkmenistan, Kazakhstan şi Rusia au încercat, în 2017, să gă-
sească soluții pentru revitalizarea economiei. În consecință, în timp ce pre-
ocuparea guvernelor din aceste state a fost de sorginte internă, tensiunile 
acumulate pot alimenta sau înrăutăți dezechilibre regionale. 

Pentru Europa, având în vedere nivelul ridicat al dependenței de im-
porturi, în special din Rusia, pentru a-şi acoperi consumul, prețul scăzut al 
hidrocarburilor este un avantaj. În perspectiva, însă, Rusia – şi ceilalți parte-
neri exportatori de hidrocarburi – dacă nu reuşesc să-şi rezolve problemele 
cauzate de prețul scăzut al petrolului (iar acesta nu creşte) sunt în pericol 
de destabilizare internă. Iar consecința ar fi apariția unui risc de securitate 
important la nivel regional, de proporții continentale. Conflictele din Orien-
tul Mijlociu, prin criza refugiaților, pun deja probleme socio-politice statelor 
europene (mai ales celor occidentale şi celor de tranzit, ce-i drept). Conflic-
tul din Ucraina – de facto înghețat momentan, a redefinit raporturile între 
Rusia şi restul lumii. Presiuni noi, de natură internă, de această dată, atât 
asupra Moscovei cât şi a statelor din Golful Persic, pot crea noi tensiuni, care 
se adaugă pe lista problemelor de securitate ale Europei. Tema securității 
energetice se încadrează, deci, printre preocupările prioritare ale statelor eu-
ropene – membre sau nu ale Uniunii Europene.
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În Uniunea Europeană, creşterea integrării pe linia strategică, prin 
dorința de a înființa o uniune energetică, este nu numai o consecință fi-
rească a creşterii dependențelor economiilor statelor membre, ci mai ales 
un obiectiv politic important. Prin uniunea energetică se înțelege coordo-
narea producției şi a consumului într-o manieră eficientă. În timp ce ni-
meni nu se opune acestei idei, elemente de bază, concrete, precum modul 
în care uniunea energetică ar urma să fie guvernată, sunt intens dezbătute. 
În practică, ideile se lovesc de granițele interesului național, de ceea ce i 
se permite sau nu guvernului unui stat, în funcție de realitățile economiei 
naționale. În timp ce Polonia insistă să mențină (şi poate chiar să creas-
că) aportul resurselor fosile în mixul energetic, Germania respinge ideea. 
Adaptabilitatea, la nivel de politici energetice, este determinată de struc-
tura industrială a statelor membre – ca atare, guvernanța centralizată este 
destul de limitată.

Într-o comunitate, coordonarea stă nu doar în comunicarea eficientă, 
dar şi în înțelegerea şi asumarea nevoilor celuilalt ca fiindu-ți proprii. La ni-
vel european, în sectorul energetic, facem încă primii paşi spre eficientizarea 
comunicării. Astfel, nu putem vorbi încă de realizarea dezideratului unional. 
Discutăm despre prioritizarea proiectelor prin care construim rețele, susți-
nând astfel eficientizarea procesului de furnizare de energie. Discutăm, de 
asemenea, despre modalități prin care să se asigure protecția acestor rețele, 
care sunt parte a infrastructurii critice continentului European.

Simplistic, Uniunea Europeană susţine – inclusiv prin instrumente de 
finanțare dedicate – creşterea interconectării în ceea ce priveşte transportul 
şi furnizarea electricității, gazelor naturale şi petrolului. Dintre proiectele 
strategice avansate la nivel european, cele cu referire directă la regiunea sud-
est europeană, din care România face parte, sunt următoarele:

• Interconectorii de gaz Nord-Sud din Europa central-estică şi sud-esti-
că (NSI East Gas) – reprezentând dezvoltarea infrastructurii regionale astfel 
încât să se realizeze o rețea de transport care să conecteze regiunea Marii 
Baltice cu cea a Marii Adriatice şi a Marii Egee, cu estul Marii Mediterane şi 
Marea Neagră. Din această categorie face parte proiectul BRUA (conducta 
de gaze prin care se realizează o rețea integrată de transport furnizare care 
traversează Bulgaria, România, Ungaria şi Austria). 

• Coridorul sudic de gaze (SGC) – infrastructura de transport gaze din 
bazinul caspic, din Asia Centrală, din Orientul Mijlociu şi estul Mării Medi-
teraneţ
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• Conectori de transport petrol în Europa central-estică (OSC) – prin 
care să se realizeze interoperabilitatea a rețelei de conducte petroliere exis-
tente în regiune.

Un element important, legat de subiectul acestor proiecte strategice 
propuse la nivelul Uniunii Europene este tocmai modul în care sunt luate 
în considerare granițele sale. Nici una dintre propunerile de mai sus nu se 
limitează la frontierele statelor membre din regiunea sud-est europeană. 
Granițele sunt fluide, iar fluiditatea acestora defineşte, astfel, alte două zone 
de interes prioritar, nu doar în ceea ce priveşte sectorul energetic, dar şi po-
litica externă a UE. Una dintre aceste zone este estul Europei – care cuprinde 
fostele state ale URSS, de la Marea Neagră (Ucraina, Moldova), trecând prin 
Caucazul de Sud şi până în Asia Centrală. Cealaltă este sudul Europei – care 
cuprinde Balcanii de Vest şi estul Mării Mediterane. Geografic, România este 
în locul în care cele două regiuni se întâlnesc, sporindu-i oportunitățile de 
dezvoltare ale sectorului energetic. În acelaşi timp, aici se ciocnesc influen-
țele concurente – occidentale şi orientale, răsăritene.

Infrastructura energetică este parte a infrastructurii critice şi trebuie 
protejată ca atare. În această regiune, ținând cont de vulnerabilitatea sporită 
a zonelor de frontieră față de centrul continentului la riscuri securitare de 
tip nou, precum atacurile cibernetice, este necesar ca securizarea proiectelor 
dezvoltate să fie realizată, pe cât posibil, concomitent cu implementarea lor. 
Acest lucru măreşte însă complexitatea lor.

Chiar dacă aceste proiecte au o componentă strategică importantă, ele 
sunt în primul rând proiecte de afaceri. Alături de profitul tradus prin influ-
ență politică, sursă pentru creşterea puterii la nivel statal, există şi profitul 
monetarizat, cel calculat contabiliceşte la sfârşitul anului financiar. Având 
în vedere anvergura acestor proiecte, profitul este în strânsă legătură cu per-
formanțele economice la nivel comunitar şi respectiv, național. 

Cu alte cuvinte, cu cât se înregistrează creştere economică la nivelul sta-
telor membre europene, cu atât e posibil ca bugetul UE pentru astfel de pro-
iecte să crească, alimentând potențialul de creştere ulterioară pentru statele 
care beneficiază de implementarea lor (şi invers). La fel se întâmplă şi în 
cazul securizării acestora.

Dezvoltarea sectorului energetic şi implicit, îmbunătățirea securității 
energetice, ține nu doar de realizarea rețelelor de transport şi furnizare a 
resurselor energetice existente. Elementele inovative, ce țin de dezvoltarea 
surselor alternative şi introducerea acestora în sistem, urmărindu-se inclu-
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siv sporirea eficienței energetice, sunt indicatori mai buni pentru evoluție. 
Dar, în final, şi aceştia țin de capacitatea industriei de a crea şi genera pro-
gres, fiind dependenți de disponibilitatea finanțărilor şi, în consecință, de 
nivelul general al creşterii economice.

În contextul anului 2018, care urmează unei perioade de relativă reabili-
tare economică la nivel global şi european, nevoia de eficientizare şi creştere 
economică poate antrena atât progresul tehnologic cât şi impulsul politic 
pentru a susține continuarea construcției de rețele în sectorul energetic, la 
nivel European. Ținând cont de aria geografică pe care Uniunea Europeană 
o are în vedere şi având în vedere potențialul de creştere a influenței, prin 
rețea, prin intermediul sectorului energetic, în regiunile din vecinătățile sale 
estice şi sudice, competiția, prin opunerea de tactici similare din partea Ru-
siei, principalul furnizor de energie în regiune, va continua. „Fereastra de 
oportunitate” pentru ca Uniunea Europeană să-şi extindă influența, prin 
sectorul energetic, în zonele din imediata sa vecinătate ține atât de timpul 
de care Moscova are nevoie pentru soluționarea problemelor socio-economi-
ce interne şi de modul în care se realizează reabilitarea economică internă, 
la nivel european.



România ca țară de tranzit pentru proiectele  
de infrastructură1

Ana Otilia Nuțu, Sorin Ioniță și Valentina Ivan

Analiza rolului României în principalele proiecte de infrastructură
Datorită poziției geografice şi dată fiind situația relativ privilegiată ca re-
surse, România poate avea un cuvânt major de spus în politicile energeti-
ce la nivel european şi în accelerarea realizării uniunii energetice. România 
poate găsi oportunităţi din faptul că accelerarea proiectului unei piețe unice 
de energie şi Uniunea Energetică au pornit de la criza de aprovizionare cu 
energie din centrul şi estul Europei urmare a conflictului ruso-ucrainean; că 
România a descoperit recent rezerve de gaze naturale în Marea Neagră; că 
ar putea dezvolta capacităţi de înmagazinare pentru gaze, inclusiv pentru 
regiune şi că poate contribui prin aceasta semnificativ la reducerea riscurilor 
de aprovizionare cu energie în întreaga regiune. 

În acelaşi timp, prin conectarea la discuţia serioasă de la nivel european 
în materie de politici energetice, România îşi poate rezolva şi mai vechile 
probleme de guvernanţă din sectorul energiei: guvernanţa corporativă a 
companiilor de stat, eliminarea contractelor de tip „băieţi deştepţi”, întări-
rea capacităţii reglementatorului ANRE, construcţia unor pieţe funcţionale, 
a unor instrumente şi mecanisme care să permită pentru România şi în re-
giune tranzacţii flexibile cu energie şi opţiuni diversificate pentru consuma-
tori. 

Tot în acest context, România trebuie să-şi restructureze inteligent reţe-
lele de transport şi de distribuţie, în special pentru energia electrică şi gazele 

1 Ioniță, S., Nuțu, O. şi Ivan, V. (2017) Diplomaţia energetică a Uniunii Europene şi 
potenţialul dezvoltării unor noi proiecte de infrastructură. Participarea României la Uniu-
nea Energetică Studiu SPOS 2016 (Studii de Strategie şi Politici), Institutul European din 
România (IER), accesibil pe adresa: http://ier.ro/sites/default/files/pdf/SPOS_2016_Diplo-
matia_energetica_a_Uniunii_Europene.pdf 
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naturale, dar şi pentru petrol, energie termică etc., răspunzând noilor pat-
tern-uri de consum casnic şi industrial, care s-au modificat masiv în ultimii 
25 de ani. Pentru toate acestea, România trebuie să-şi reprofesionalizeze 
sectorul energetic, atrăgând specialişti motivaţi care să poată profita de ca-
drul legal şi de reglementare de la nivel european pentru a rezolva probleme-
le din sectorul energiei.

Principalele puncte în care România poate interveni în creşterea secu-
rităţii energetice la nivel regional sunt: rețelele europene de gaze naturale 
şi energie electrică şi cuplarea la rețelele regionale, precum şi liberalizarea 
pieței de gaze către export.

Contribuţia la reţelele europene de gaze naturale şi energie elec-
trică. Conform celor mai recente planuri de dezvoltare Transelectrica şi 
Transgaz, proiectele de dezvoltare a infrastructurii pentru interconectare şi 
proiectele care ar contribui indirect la creşterea capacităţii de interconectare 
(ca depozitele de înmagazinare subterană de gaze naturale) sunt enumerate 
în tabelul de mai jos şi în cele două hărţi. De reţinut:
	cu excepţia proiectului BRUA1, pentru care s-a pregătit documentaţia 

şi s-a obţinut acordul finanţării din CEF, precum şi a proiectului Oneşti-Ghe-
răieşti-Iaşi (investiţia pe teritoriul României pentru interconectarea cu 
Moldova), celelalte proiecte de interconectare pentru gaze nu sunt într-un 
stadiu de pregătire avansat şi nu au surse de finanţare probabile. Chiar şi 
pentru cele două proiecte, fezabilitatea lor depinde în mod esenţial de dis-
ponibilitatea Transgaz de a cofinanţa din surse proprii sau împrumuturi şi 
pentru acest lucru trebuie să existe garanţii că nu se va continua practica 
transferării la buget a tuturor profiturilor sub formă de dividende.
	în energia electrică, proiectele de interconectare evoluează foarte 

greu, de exemplu, interconectarea cu Serbia a fost întârziată mai mulţi ani. 
Singura interconectare cu adevărat realizabilă ar fi cea către Moldova, unde 
investiţiile pe partea românească sunt neglijabile (în timp ce investiţiile ne-
cesare în infrastructura din Moldova ar putea fi făcute chiar cu credite priva-
te, deoarece investiţia se poate recupera din diferenţa de preţ pentru energie 
între livrările de azi din Ucraina şi Transnistria şi preţurile din România, cu 
15-20% mai reduse).

Motivul pentru care proiectele de investiţii avansează greu este legat de 
deprofesionalizarea sectorului şi de o tendinţă recentă ca Transelectrica şi 
Transgaz să fie gestionate ca nişte companii orientate exclusiv către profi-
tabilitate, neglijând componenta de serviciu public: securitatea sistemului 



540 / Caiet documentar 1

şi evitarea întreruperilor în aprovizionarea cu energie. În ultimii ani, ca un 
efect secundar al reformelor de guvernanţă corporativă a companiilor de 
stat, obiectivul a fost maximizarea profiturilor distribuite ca dividende la 
buget, ceea ce intră în conflict cu obiectivul dezvoltării sustenabile a reţele-
lor de infrastructură. Acest lucru riscă să ducă chiar la eşecul unor proiecte 
aprobate care vor necesita cofinanţare de 50-60%.

Cuplarea pieţelor de energie electrică şi de gaze în regiune. Inter-
conectarea fizică a reţelelor de energie electrică şi de gaze nu este suficientă 
pentru a asigura funcționarea unei pieței europene comune şi pentru opti-
mizarea fluxurilor de energie. Pentru aceasta, trebuie ca pieţele naţionale să 
fie „cuplate” comercial, asigurând concurenţă şi preţuri competitive şi o con-
vergenţă reală a preţurilor. La sfârşitul lui 2014, pentru energia electrică, 
piaţa day-ahead din România de pe OPCOM s-a cuplat cu pieţele din Cehia, 
Slovacia şi Ungaria prin mecanismul de cuplare prin preț a regiunilor. 

Din păcate, în România, dezvoltarea piaţei de gaze este cu cca 10 ani în 
urma pieţei de energie electrică şi trebuie construite mecanisme şi instru-
mente care să asigure o tranzacţionare flexibilă. Cu alte cuvinte, este nevoie 
de dezvoltarea unor mecanisme, instituţii şi instrumente de piaţă care să 
asigure tranzacţionarea pe baze economice a energiei în regiune şi fără de 
care chiar construcţia unor interconectori care ar permite fizic tranzacţii de 
import-export de peste 10%, tranzacţiile nu s-ar putea încheia din punct de 
vedere comercial.

Cu toate acestea, trebuie reţinut că în România există zone care funcţio-
nează mai bine din punct de vedere administrativ, de reglementare şi comer-
cial în sectorul energiei şi experienţa acestor sectoare ar trebui transferată 
în pieţele mai puţin dezvoltate. De pildă, în sectorul energiei electrice există 
experienţă de aproape 15 ani în dezvoltarea unor platforme de piaţă volun-
tară de tip bursă la OPCOM, a unei pieţe de echilibrare la Transgaz, a unor 
reglementări privind instrumente de tranzacţionare îm cadrul departamen-
telor din ANRE care sunt responsabile cu sectorul energiei electrice. Aceste 
experienţe pot fi transmise mai departe către sectorul de gaze naturale, unde 
piaţa funcţionează pe baze mult mai informale şi tranzacţiile sunt mult mai 
„primitive”.

România trebuie să transmită un semnal puternic că va deschi-
de realmente piața de gaze naturale către export pentru securitatea 
energetică a regiunii. În ultimii ani, România nu a fost prea convingătoa-
re, întârziind interconectorii care să permită fluxul invers de export, în ciuda 
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faptului că existau bani disponibili de la Uniunea Europeană (de pildă, de 6 
ani pe Arad-Szeged nu se poate exporta în cantităţi care să conteze).

În trecut, blocarea exporturilor a avut scopul de a oferi gaze ieftine în 
condiţii preferenţiale unor mari consumatori industriali (în special Intera-
gro). Dar odată cu scăderea consumului în România ca urmare a închiderii 
Interagro, producătorii autohtoni riscă să aibă o problemă reală în a-şi valo-
rifica gazul pe piața internă în anii următori, ceea ce va reduce şi încasările 
din impozite la buget. Aceasta va descuraja şi investiții noi în explorare şi 
producție sau creşterea investiţiilor unor mici producători precum Stratum 
Energy sau Amromco. 

Ca urmare a retoricii populiste practicate în anii trecuţi, ideea expor-
turilor de gaze nu este nici foarte bine primită de public în România. Drept 
urmare, o soluţie ar fi deschiderea exporturilor începând cu Republica Mol-
dova, pentru care există o susţinere mai mare în rândul publicului român. 
Interconectarea cu Moldova poate oferi şi Ucrainei o sursă şi o rută supli-
mentară de aprovizionare cu gaze, acest lucru fiind tehnic posibil şi susţinut 
în principiu şi de Uniunea Europeană.

Figurile de mai jos prezintă planurile de investiţii ale Transelectrica şi 
Transgaz în dezvoltarea infrastructurii pe electricitate şi conducte de gaze 
naturale în România.

Planurile de investiţii ale Transelectrica, 2016-2025
Sursa: Transelectric
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Puterea de negociere şi reprezentare a intereselor României
Strategia-cadru a Uniunii Energetice menționează ca principiu de bază secu-
ritatea energetică, solidaritatea şi încrederea între statele membre. Cu toate 
acestea, țările se anagajează în acorduri bilaterale cu țări din afara UE, unele 
dintre acroduri fiind chiar împotriva regulilor de piață, solidarității europe-
ne de acțiune externă şi principiilor de competitivitate. Un exemplu grăitor 
în această privință este acordul dintre unele state membre cu furnizori ex-
terni pe proiectul Nord Stream 2 promovat de Gazprom şi susținut de mari 
companii de utilități energetice europene, cu suportul guvernelor german şi 
austriac.

Planul de Acțiune pentru Diplomația Energetică specifică următoarele linii 
de acțiune prioritară pentru România. Întâi de toate, se recomandă asuma-
rea şi menținerea angajamentului față de diplomația energetică europeană, 
pentru susținerea obiectivelor de politică externă ale uniunii energetice. Re-
comandările în această privință vor fi analizate în capitolul următor, care-
comandări de politici publice pentru diplomația energetică românească. În 
al doilea rând, aşa cum a fost analizat şi în capitolul cu privire la arhitectura 
instituțională relevantă pentru sectorul energetic este nevoie ca România să 
susțină eforturile de îmbunătățire a arhitecturii energetice globale prin pro-

Planurile de investiţii ale Transgaz, 2014-2023
Sursa: Transgaz
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movarea de principii şi reguli de guvernanță bazate pe deschiderea şi compe-
titivitatea piețelor de energie. Planul vizează şi aspecte ce țin de capacitățile 
de diplomație energetică unde se recomandă intensificarea interacțiunii cu 
actori relevanți pentru sector, cu mediul academic, think-tank-uri, cu exper-
ții din industrie, cu scopul unei mai bune înțelegeri a tendințelor din ener-
gie şi a răspunsurilor necesare pentru diminuarea vulnerabilităților, pentru 
fundamentarea eforturilor de negociere, pentru atingerea consensului cu 
partenerii implicați în proiectele transfrontaliere. Cel mai importat aspect 
însă este dezvoltarea cooperării şi a dialogurilor energetice cu statele şi re-
giunile producătoare, precum şi cu statele şi regiunile de tranzit (cele mai 
multe aflate în Comunitatea Energetică, în vecinătatea statelor membre) cu 
scopul de a îmbunătăți diversificarea surselor de energie şi de a susține şi 
promova eforturile de export de tehnologii sigure şi sustenabile, cu emisii 
reduse de carbon. Totodată, Planul de Acțiune stabileşte printre obiecti-
vele principale îmbunătățirea arhitecturii energetice globale şi inițiativele 
multilaterale, inclusiv prin intermediul G7, G20 şi Agenția Internațională 
a Energiei (AIE), inițiative în care Statele Unite ale Americii reprezintăun 
important partener.

Un test important la nivel internațional cu privire la eforturilor diplo-
matice este diplomația de mediu, în special de agreare la nivel internațional 
a unor ținte în privința emisiilor de carbon. Conferința de la Paris de la sfar-
şitul anului 2015 a arătat că eforturi diplomatice întreprinse de țări aflate pe 
mai multe continente pentru a se adresa unei probleme globale, cu implicații 
globale pot duce la atingerea unor ținte ambițioase de reducere a emisiilor 
de carbon şi de sporire a ponderii energiei produse din surse regenerabile în 
consumul total al țărilor. Technologii precum fracturarea hidraulică care este 
un procedeu tehnologic ce stimuleză puţurile forate în formaţiuni geologice 
neconvenționale, făcând profitabilă extracţia lor care ar fi altfel extrem de 
costisitoare2 au dus la sporirea securității energetice pentru Statele Unite ale 
Americii. Aceasta s-a angajat dupa 2010 în acorduri bilaterale cu țări precum 
Polonia sau China pentru a schimba informații cu privire la tehnologia fo-
losită, riscurile pe care le implică. Eforturile diplomatice în această privință 
exemplifică diplomația tehnologică şi schimbul de know-how asupra pro-
movării unei tehnologii cu scopul de a spori securitatea energetică a țărilor 

2 Papatulică, M., Prisecaru, P., & Ivan, V. (2015). Gazele de şist: Între nevoi energetice şi 
standarde de mediu (No. 2 ,2014). Strategy and Policy Studies (SPOS), accesabil aici: http://
www.ier.ro/sites/default/files/pdf/SPOS_2014_gaze_sist_site.pdf .
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şi a face o tehnologie uşor accesibilă la nivel mondial. Un alt exemplu de 
diplomație ştiințifică şi tehnologică îl reprezintă eforturile la nivel mondial 
de dezvoltare a tehnologiilor cu emisii scăzute de dioxid de carbon, dar şi de 
cercetare în sectorul energiei nucleare (de exemplu, proiectul ITER, Inter-
national Tokamak Experimental Reactor, un proiect ştiințific internațional 
care intenționează să construiască cel mai mare reactor nuclear de fuziune 
tokamak la Cadarache, Franța. Proiectul îşi propune să facă tranziția de la 
studiile experimentale de fizică a plasmei la producerea de energie pe scară 
largă în centrale de fuziune.

România este, de exemplu parte a unui consorțiu la nivel european de 
cercetare, ALFRED, un reactor nuclear de demostraţie răcit cu plumb. Un 
memorandum de cooperare a fost semnat între Agenția Națională pentru 
Noi Tehnologii, Energie şi Mediu (ENEA) şi Ansaldo Nucleare, precum şi 
Institutul de Cercetări Nucleare din România (Institutul de Cercetări Nu-
cleare, ICN) din Italia, pentru a pune în aplicare proiectul. Acesta figurează 
pe lista proiectelor prioritare finanţate din fonduri europene şi este parte a 
Planului strategic pentru tehnologiile energetice a UE (Planul SET). Cu toa-
te acestea, este nevoie de atragerea de parteneri pentru acoperirea resurse-
lor necesare pentru a finaliza faza de proiectare şi tehnologie a proiectului. 
Costul total al proiectului este estimat a se ridica la aproximativ 1 miliard 
euro. Părţile implicate în dezvoltarea acestui proiect din partea României 
sunt Regia Autonomă de Tehnologii pentru Energia Nucleară – Sucursala 
Instititul de Cercetări Nucleare Piteşti, Ansaldo Nucleare şi ENEA.Reacto-
rul urmează să fie amplasat la Mioveni, România acolo unde funcţionează 
şi Fabrica de Combustibil Nuclear. Pentru România acest proiect aduce o 
abordare modernă de reactori nucleari de Generaţia IV şi o promovează în 
clubul ţărilor implicate încă din fază de cercetare şi demonstraţie experi-
mentală. Astfel, România deține o poziție de lider cu privire la o tehnologie 
energetică şi poate susține exportul de tehnologie şi know-how în această 
privință.

Politica energetică externă a statele membre europene este în continua-
re definită la nivel național, uneori arătând un deficit de coordonare şi alini-
ere cu interesele tuturor statelor membre. Subliniem faptul că România are 
interese distincte de securitate energetică comparativ cu alte state membre 
europene sau cele aflate în Comunitatea Energetică datorită realităților loca-
le cu privire la structura sistemului energetic, la paleta de resurse de energie 
disponibile, la aspecte economice, geopolitice, de mediu şi sociale. Tocmai de 
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aceea, acest subcapitol va puncta rolul diplomației energetice desfăşurată de 
România prin evaluarea rolului țării în proiectele de interconectare şi tran-
zit regional (în special în zona Europei de Sud-Est) şi evaluarea fezabilității 
acestora; a parteneriatului strategic cu SUA (dimensiunea energetică), dar 
şi posibilitatea extinderii către o cooperare economică (în special compo-
nenta de cercetare şi dezvoltare tehnologică); a dialogului dintre autoritățile 
române şi ruse şi implicațiile asupra prețurilor de import gaze naturale; a 
rolului României ca lider al proiectelor de infrastructură ce implică țări din 
Comunitatea Energetică; a rolului României în bazinul Mării Negre şi an-
gajarea în acorduri cu companii internaționale de petrol şi gaze de având ca 
obiectiv sporirea producției offshore de gaze naturale; a rolului României în 
dezvoltarea unor capacități de stocare a gazelor naturale care să deservească 
cererea regional europeană; a rolului României în demararea unor proiecte 
de cercetare în sectorul stocării energiei provenind din resurse regenerabile, 
dar şi cercetarea în sectorul nuclear, demersurile de diplomație a mediului, 
eforturile diplomatice în relația cu China. Cu toate acestea, atragem atenția 
că este nevoie ca România să adere la mesajele comune europene, la imple-
mentarea proiectelor de infrastuctură cu scopul de spori securitatea energe-
tică a țării şi a Uniunii Europene, la întărirea arhitecturii instituționale şi a 
capacităților de diplomație energetică. Trebuie menţionată crearea încă din 
2009 a Grupului de Lucru Interdepartamental pentru Securitate energetică 
şi proiecte energetice regionale (GLISE) conform unei decizii CSAT, iar coo-
perarea interinstituţională a fost relansată în 2016.

Fezabilitatea proiectelor de interconectare și tranzit regional (în zona Euro-
pei de Sud-Est):Studiul a arătat că România este mai slab interconectată în 
privința infrastructurii de transport de gaze naturale decât sunt statele din 
Europa Centrală şi de Est. Acest lucru este cauzat în mare parte dereticen-
țadecidenților români de a nu exporta gaze naturale, menținând prețurile 
interne mult mai scăzute comparativ cu media europeană prin mecanisme 
administrative, atât din motive populiste pentru consumatorii casnci, cât şi 
pentru a deservi intereselor unor mari consumatori industriali din industria 
de petrochimie. În contextul actual al scăderii prețului la gaze naturale la 
nivel european, şi convergența prețului românesc cu media europeană, dar 
şi unui consum foarte scăzut de gaze în România (datorită recesiunii, atât 
consumul casnic, cât şi cel industrial au scăzut semnificativ, în timp ce mă-
surile de eficiență energetică au diminuat şi acestea consumul), cei doi mari 
producători români ar fi putut produce mai mult decât cererea internă dacă 
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ar fi existat capacități de export. În lipsa acestora, producătorii au trebuit să 
îşi reducă producția sau chiar să închidă din zonele cu zăcăminte aflate în ex-
ploatare, în timp ce statul român, acționar în ambele companii producătoare 
a pierdut importante resurse financiare la bugetul central. 

Studiul a punctat că România ar trebui să adere la planurile uniuniiener-
getice, de reducere a vulnerabilităților (mai ales în zona Europei de Sud-Est) 
prin sporirea surselor de aprovizionare şi o interconectare funțională (unele 
în curs de remediere prin proiecte precum BRUA). Cu toate acestea, punctăm 
că eforturi diplomatice considerabile sunt necesare în regiune pentru con-
vingerea Comisiei Europene să aloce mai multe fonduri pentru finanțarea 
infrastructurii deoarece aceasta necesită investiții ample. Cu excepţia BRUA, 
unde România a obţinut 179 milioane EUR anul acesta pentru prima fază, 
României îi lipseşte capacitatea tehnică de a fundamenta proiectele prin 
care solicită finanțare şi/sau apoi de la le duce la bun sfârşit. De exemplu, 
potrivit bilanțului Comisiei Europene de la mijlocul anului 20163, niciunul 
dintre cele 200 de proiecte propuse de România în decembrie 2014 nu a fost 
acceptate pentru finanțare. Criteriul de alocare nu a fost național, ci bazat 
pe calitatea proiectelor propuse. Un format interguvernamental de coope-
rare a statelor regiunii este CESEC (Central and South Eastern Europe Gas 
Connectivity)4 care s-a creat din necesitatea susținerii politice şi diplomatice 
a unor proiecte strategice de infrastructură energetică în regiune, totul cu 
scopul de a diversifica aprovizionarea cu gaze naturale, a îmbunătăți funcți-
onarea interconectărilor, a coordona eforturile diplomatice în vederea pro-
iectele transeuropene şi armonizarea aspectelor tehnice, administrative, de 
reglementare şi financiare. Strategia Românei (2016) punctează că CESEC e 
o inițiativă diplomatică unică de coordonare într-o regiune cu o slabă cultură 
a cooperării şi a solidarității. Este nevoie însă eforturi concentrate pentru 
extinderea graduală a acoperirii geografice a CESEC, fapt ce sporeşte difi-
cultățile în negociere din cauza divergențelor de priorități şi interese între 

3 The investment plan for Europe, State of play, aprilie 2015, disponibil la http://ec�europa�
eu/priorities/sites/beta-political/files/ip-stateofplay-april2016_en_0�pdf

4 CESEC a fost format la inițiativa unui grup de şapte state membre ale UE (Austria, 
Bulgaria, Croația, Grecia, Italia, România şi Slovenia), împreună cu Comisia Europeană, 
în decembrie 2014. România a cerut expres înfiinţarea CESEC în dialogul diplomatic cu 
Comisia Europeană. În februarie 2015 s-au adăugat grupului Slovacia şi Ungaria, iar în iulie 
2015 a fost semnat un memorandum de înțelegere şi un Plan de Acțiune, la care s-au aso-
ciat şi Albania, Bosnia şi Herțegovina, Macedonia (FYROM), Republica Moldova, Serbia şi 
Ucraina.
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statele membre şi atingerea unui consens. Diplomația românească ar putea 
să înregistreze succese dacă ar avea exercițiul creării de alianțe, practica de a 
negocia şi a ajunge la un consens, de a mobiliza resursele necesare pentru a 
sprijini proiecte regionale, lucru demonstrat şi din rolul României în negoci-
erile pentru formarea CESEC. De asemenea, trebuie reţinut şi faptul că, prin 
eforturile în cadrul CESEC, la nivel regional s-a avansat dialogul cu Ucraina, 
iar România are şi aici un rol important. La ultima reuniune CESEC la nivel 
înalt de la Budapesta s-a decis consolidarea cooperării pe relația RO-Ucraina 
(semnarea acordurilor de cooperare la nivelul companiilor de transport gaze 
naturale).

Parteneriatului strategic cu SUA: În 2009 a fost creat Consiliul pentru 
energie SUA-UE menit să servească drept cadru pentru eforturile comune 
ale celor doi parteneri de a-şi spori securitatea energetică. În contextul ac-
tual, o dimensiune importantă a relației UE – SUA o reprezintă protejarea 
infrastructurii critice de energie, în special cele cu privire la securitatea re-
țelelor de transport, precum şi cooperare ştiințifică şi tehnică (în domenii 
precum rețelele inteligente de energie şi de stocare, în special a energiei re-
generabile, stocare a dioxidului de carbon, hidrogen şi fuziunea nucleară). 
Totodată, schimbul de informații şi cele mai bune practici reprezintă o altă 
dimensiune relevantă a parteneriatului. O nouă sursă de aprovizionare cu 
gaze naturale venind din SUA sub formă de GNL ar contribui în mare mă-
surăla securitatea energetică a Europei. Cu toate bunele intenții de export, 
sunt încă necesare investiții importante în infrastructură pentru construi-
rea terminalelor GNL. Mai mult, decizia de export a SUA este luată de de-
cidenții politici, dar cel mai important, de companiile de petrol şi gaze care 
iau aceste decizii pe considerente economice. În contextul actual, al scăderii 
semnificative a prețului gazelor naturale în Europa, este mai avantajos din 
punct de vedere comercial exportul către țări din Asia (în special Japonia). 
Dacă aceste volume de GNL ar ajunge pe piața europeană ar putea duce la o 
scădere mai mare a prețului gazelor în Europa şi ar oferi UE o putere de ne-
gociere mai mare în fața Rusiei. Într-o uniune energetică, cu țări integrate, 
România ar beneficia, bineînțeles de aceste aspecte pozitive. Mai mult, un 
studiu CEPA (2016) propune trei direcții de dezvoltare a cooperării dintre 
Statele Unite ale Americii şi România ce ar trebui luate în considerare în 
creionarea direcțiilor de acțiune diplomatice. Recomandările implică orga-
nizarea unei misiuni diplomatice în care să fie implicate companii de top în 
domeniul energetic pentru a explora oportunități de investiții în România, 
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investigarea oportunității asistenței tehnice a SUA pentru întreaga regiune, 
cu România ca bază operațională pentru implementarea acestor proiecte, 
inițierea unor proiecte pilot regionale bazate pe tehnologii avansate. Trebuie 
reţinut că pe relația transatlantică s-a creat Grupul de lucru bilateral pentru 
securitate enegetică. Acesta se reuneşte alternativ la Bucureşti şi Washing-
ton, ca structură a Parteneriatului Strategic. Acest lucru contribuie la creş-
terea interesului şi investițiilor americane în sectorul energetic românesc, 
inclusiv pe domeniul noilor tehnologii.

Parteneriatului strategic cu China: China şi-a anunțat intențiile de inves-
tiții în două mari proiecte de energie în România. În primul rând, aproxima-
tiv 20% din energia produsă în România provine de la cele două reactoare 
nucleare ale centralei de la Cernavodă (1400MW). Planurile sunt de a extin-
de centrala cu încă două unităţi, în valoare de 6,5 miliarde de euro. În aceas-
tă privință, compania chineză China General Nuclear Power Corporation 
şi-a exprimat intenția de a investi în acest proiect. Mai multe vizite oficiale, 
negocieri pe seama contractelor de preluare a energiei electrice (la un tarif 
preferențial, vehiculat a fi mult mai mare decât prețul actual în România) 
au fost purtate. Un memorandum de înțelegere a fost semnat cu statul ro-
mân cu privire la termenii şi condițiile de implementare ale proiectului. În 
al doilea rând, discuții au fost purtate între Complexul Energetic Oltenia şi 
compania chineză Huadian pentru construirea unei centrale pe cărbune la 
Rovinari, o centrală cu emisii reduse, care însă pare a fi o investițe nefezabilă 
având în vedere restricțiile de mediu la nivel european (şi estimările cu pri-
vire la prețul certificatelor de emisii de carbon). Punctăm că este nevoie de 
angajarea în discuții cu parteneri externi interesați de investițiile în sectorul 
energiei, insă acestea trebuie să se facă în mod transparent, urmând princi-
piile de piață europeană, care nu acordă ajutor de stat. 

Parteneriatului strategic cu Rusia: Rusia este al treilea cel mai mare par-
tener comercial al UE (care importă o cantitate semnificativă de petrol, gaze 
naturale, uraniu şi cărbune din Rusia). În acelaşi timp, UE este o importantă 
piață a energiei pentru Rusia având în vedere că nu există pentru moment 
infrastructura necesară pentru a redirecționa volumele de gaze (ci acum este 
în proces de construire, către China sau către Turcia). În ciuda relației de in-
terdependență, relația nu este scutită de negocieri conflictuale cu implicații 
asupra prețurilor de import şi a securității energetice. În 2015, România a 
importat mai puțin de 3% din consumul total de gaze, în principiu datorită 
consumului redus de gaze şi iernii blânde. Gazele naturale de import sunt 
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furnizate prin contracte pe termen-lung cu WIEE şi Conef Energy (care se 
întind până în 2030) şi cantități insignifiante întră în țară prin interconec-
torul cu Ungaria (gaze tranzacționate pe platforma Baumgarten, tot de pro-
veniență rusească). România a început să importe gaze ruseşti în 1979 şi 
până la acest moment au fost livrate aproximativ 130 miliarde mc de gaze 
(Gazprom, 2016). Rusia a fost singura sursă istorică pentru importul de gaze 
a României. Este de punctat că accesul la gazele ruseşti este făcut prin com-
panii intermediare, fapt ce creşte prețul gazelor de import. Studiul a reliefat 
importanța creării uniunii energetice şi a interconectărilor funcționale, fapt 
ce ar permite României accesul la resurse care nu poartă o etichetă, resurse 
ce sunt tranzacționate la un preț mediu european. 

Parteneriatului strategic cu alte țări: România ar trebui să investigeze 
oportunitatea diversificării surselor de aprovizionare cu petrol şi gaze natu-
rale, dar şi de identificare a rutelor de aprovizionare din țări precum Arabia 
Saudită, Iran, Iraq, Qatar, țări din Orientul Mijlociu, Turcia, Egipt, Azerbai-
jan, state din Africa de Nord şi Africa Sub-Saharaniană. Transgaz a purtat 
numeroase discuții cu țări din Orientul Mijlociu pentru demararea unor po-
tențiale proiecte în sectorul energiei. Aceste discuții tehnice însoțite de alte 
câteva întâlniri oficiale diplomatice nu s-au soldat încă cu proiecte concrete.
Mai mult, cadrul de reglementare din România (Legea nr. 122/2015 pentru 
aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice 
din surse regenerabile de energie) propune un mecanism de deschidere a 
schemei de promovare a energiei produse din surse regenerabile în România 
către producătorii din alte state membre ale Uniunii Europene, un proces cu 
dublu sens având în vedere că România (care se confruntă cu probleme în 
susținerea efortului financiar a schemei de suport pentru energia regenera-
bilă) poate beneficia de schema de sprijin din alte țări. Punerea în aplicare a 
mecanismului este condiționată însă de încheierea în prealabil a acordurilor 
de reciprocitate cu fiecare stat membru al Uniunii Europene. Cu toate că 
aceasta este o solicitare imperativă din partea Comisiei Europene5 care do-
reşte ca țările membre să îşi deschidă schemele de sprijin astfel încât să se 
atingă țintele pentru 2020, să işi exploateze eficient resursele proprii şi să 
scadă costul final al schemei de suport pentru RES, România nu s-a angajat 
până la acest moment în niciun demers diplomatic cu statele membre care 
doresc să îşi atingă ținta pentru anul 2020 pentru producere a energiei din 

5 Comisia Europeană, Mecanismul de Cooperare, https://ec�europa�eu/energy/node/154� 



550 / Caiet documentar 1

surse regenerabile, dar cărora le lipsesc însă resursele. Până la acest moment 
există un caz de succes între Germania şi Danemarca6, ideea de bază fiind 
că energia produsă într-o țară să fie trecută în contul alteia care o să şi ofere 
suport financiar celui care a construit.

România ar putea avea un important rol de lider al proiectelor de in-
frastructură ce implică țări din Comunitatea Energetică, în special Moldova, 
fapt ce a fost punctat în capitolul 3. Sublinem faptul că România ar trebui 
să ajute Moldova să se interconecteze, sprijinind financiar implementarea 
proiectelor de infrastructură. 

Rolul României în bazinul Mării Negre:Potențialul Mării Negre pentru re-
sursele de hidrocarburi este în prezent în curs de explorare şi întâmpină mai 
multe provocări precum lipsa informațiilor geologice precise cu privire la 
resurse, investițiile impresionante necesare pentru activitatea de explorare 
şi exploatare, condițiile grele de realizare a unor astfel de proiecte în Marea 
Neagră (strâmtoarea Bosfor este prea îngustă pentru a permite transportul 
unor echipamente mari, către trebuie demontate şi apoi remontate), cadrul 
de reglementare încă incert cu privire la sistemul fiscal al redevențelor, fapt 
ce sporeşte reticența investitorilor pentru a demara proiecte pe partea ro-
mânească. Până în prezent, România (care deține ponderea cea mai mică 
a suprafeței Mării Negre) a înregistrat cel mai mare succes confirmând po-
tențialul său semnificativ (până în prezent în doar două perimetre, volume 
ce ar putea acoperi însă parțial consumul intern de gaze naturale), în timp 
ce Turcia,care deține 40% din suprafața Mării Negre a avut 6 proiecte de 
explorare nereuşite, proiecte ce au fost realizate de 3 din cele mai impor-
tante companii de petrol şi gaze la nivel mondial şi care, în ciuda faptului că 
au avut capacitatea financiară, expertiza şi tehnologia pentru a se angaja în 
astfel de proiecte nu au reuşit să confirme potențialul. Pentru a-şi menține 
securitatea energetică, România trebuie să se angajeze în acorduri cu marile 
companii (interne sau internaționale) având ca obiectiv sporirea producției 
offshore de gaze naturale, însă întâi de toate trebuie să transmită mesaje 
clare în privința sistemului de impozitare, fapt ce va cântări în mod semini-
ficativ în luarea deciziei de continuare a explorărilor, dar şi pentru a construi 
infrastructura necesară aducerii acestor gaze pe piața românească şi implicit 
pe piața europeană.

6 Ecofys, Licitația tronsfrontalieră de capacități instalate în energia regenerabiă: Transpu-
nerea de către Germania a Actului de Producere a Energiei din Surse Regenerabile (EEG, 2014): 
http://www�ecofys�com/en/publications/cross-border-renewables-auctions/
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Rolul României în dezvoltarea unor capacități de stocare a gazelor naturale 
care să deservească cererea regională: Capacitatea de stocare națională este de 
aproximativ 3 miliarde de metri cubi (în 2014, circa 2,7 miliarde de metri 
cubi au fost depozitate)din totalul capacității 97 de miliarde de metri cubi 
ai UE-28 (Eurogas 2014). Este de estimat ca această capacitate de stocare 
să crească având în vedere contextul actual al presiunilor asupra securității 
energetice a Europei, fapt ce face tot mai necesară construirea depozitelor 
strategice de gaze naturale create cu obiectivul de a contracara efectele ne-
gative ale eventualelor întreruperi în furnizare. Totodată, intern, România 
se confruntă cu fluctuații majore în unele zone, fapt ce face necesară con-
struirea depozitelor de gaze naturale. Țara are un potențial neexploatat de a 
stocagaze naturale în câmpurile petroliere epuizate, precum şi perimetrele 
miniere (cum ar fi cavernele de sare). Cu toate acestea, nu s-au luat măsuri 
concrete în această privință, aceste locații nu au fost încă identificate şistudii 
de fezabilitate nu au fost realizate. 

Având în vedere contextul energetic actual, supus fluctuațiilor majore 
date de variabilitatea prețurilor mondiale în energie (prețul petrolului), de 
apariția unor tehnologii de nişă care să facă accesibile resurse considerate 
cândva neviabile economic (apariția tehnologiei fracturării hidraulice care a 
adus la exploatarea resurselor neconvenționale de gaze de şist în Statele Uni-
te ale Americii ce au îmbunătățit securitatea energetică), de decizia unor țări 
precum Japonia sau Germania de a exclude din mixul energetic al statului 
tehnologia nucleară este necesar ca diplomația energetică românească 
să recunoască potențialele vulnerabilități ale țării şi să reacționeze 
prompt la tendințele de pe piețele internaționale de energie, luând 
în considerare realitățile geopolitice. Diplomația energetică româneas-
că nu ar trebui să se fundamenteze doar pe abordări reactive la presiunile ex-
terne sau la eforturile diplomatice demarate de alte țări şi în care implicarea 
României este insignifiantă. Diplomația energetică presupune întâi de toate 
parteneriate strategice ce implică aspecte de securitate, de mediu, economi-
ce, de cercetare şi tehnologie, parteneriate ce se construiesc pe eforturi con-
siderabile (alocarea resurselor de timp, financiare, umane) pentru obținerea 
unui consens. La acest capitol România poate părea deficitară având în vede-
re că nu există multe exemple în care țara şi-a asumat rolul de lider în dema-
rarea unui proiect, angajarea în negocieri cu mai multe guverne şi ajungerea 
la un consens. Nu este suficient să înşiruim o serie de protocoale de colabo-
rare în sectorul economic, energetic sau de cercetare şi educație, demersuri 
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care se limitează la poze de la întrunirile oficiale, semnarea protocoalelor şi 
alte câteva vizite. Experienţa colaborării în demararea proiectelor majore de 
infrastructură, atât cele naționale cât şi cele transfrontaliere, arată incapa-
citatea în coordonare la nivel instituțional, în elaborarea, finanțarea şi reali-
zarea proiectelor. Un aspect important în demararea unor proiecte de succes 
la nivelul diplomației energetice este reprezentat de calitatea corpului diplo-
matic, de inițiativele şi eforturile ambasadorilor în reprezentarea intereselor 
României. În această privință, recomandăm întărirea capacității administra-
tive şi profesionale (expertiză, asistență tehnică) – dar mai ales întărirea 
capacității de decizie şi prioritizare la nivelul strategic central în România, 
care nu a reuşit să finalizeze şi să pună în aplicare strategii nici în sectoare 
de politici pur naţionale, unde teoretic aceste lucruri ar fi mai simple. Toto-
dată, punctăm că este nevoie de un studiu aprofundat cu privire la umărirea 
implementării protocoalelor semnate cu relevanță pentru sectorul energetic 
şi mai ales dacă acestea au urmat calendarul de implementare. În privința 
corpului diplomatic, este nevoie de un studiu aprofundat care să analizeze 
demersurile acestuia în demararea, implementarea sau susținerea unor pro-
iecte transfrontaliere, studiu care ar trebui să analizeze şi aspecte precum 
reprezentarea pe sexe, grupe de vârstă cu scopul de a identifica problemele 
şi soluțiile cu privire la întărirea capacității administrative. Toate acestea ar 
trebui realizate pentru atingerea obiectivului final de a face eforturile diplo-
matice româneşti în sectorul energiei (şi aspectele colaterale precum cele de 
mediu sau cercetare şi tehnologie şi o coordonare a acestora) mai vizibile şi 
mai de succes în derularea proiectelor.



Războiul civil energetic din Europa – jurnal de front. 
Mize, arme, strategii1

 
Ana Otilia Nuțu

Energia: mize europene, americane şi ruseşti
Anul 2019 este unul de cotitură pentru Europa, iar mizele de azi în sectorul 
energiei vor testa serios capacitatea Uniunii Europene de a-şi susține cu ade-
vărat principiile şi valorile, dincolo de interese şi tentații de moment.

În energie, pe de o parte, UE are reguli clare şi simple: vrem să constru-
im o piață concurențială, în care producătorii şi furnizorii să poată concura 
liber, cu cât mai puține distorsiuni (subvenții, limitări de infrastructură etc), 
iar consumatorii să aibă libertate de alegere.

Pe de altă parte, unii actori ar avea mai mult de câştigat din contracte 
avantajoase individual decât din respectarea regulilor şi vor face tot ce le stă 
în putință pentru a convinge decidenții politici să se abată de la ele. Exact 
acesta este şi cazul controversatului proiect Nord Stream 2.

Regulile europene în piața de energie, aplicabile statelor membre şi veci-
nilor cu acorduri de asociere se bazează pe câteva principii:

• separarea rețelelor (monopol) de activități competitive (producție, fur-
nizare); • interzicerea unui furnizor de a controla o rețea blocând accesul 
concurenților la piață; şi • întărirea instituțiilor, în special reglementatori 
independenți care să aplice regulile indiferent de presiuni politice sau din 
partea industriei.

De ce e Nord Stream 2 un proiect controversat?
Regulile europene au fost greu de aplicat chiar în state vechi membre.

Marea provocare şi care în cele din urmă a dus la accelerarea integră-
rii pieței europene de energie a fost comportamentul abuziv al Gazprom, 

1  Material publicat anterior în numărul 98 al publicației exclusiv print CRONICILE 
Curs de Guvernare.
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furnizor de gaze din afara UE, care a pus frecvent probleme de securitate 
energetică după 2006.

În 2006, 2009 şi mai ales după conflictul din Ucraina din 2014, a devenit 
clar că UE trebuie să-şi întărească securitatea energetică diversificându-şi 
sursele de energie, rutele de transport şi crescând solidaritatea între statele 
membre.

Cea mai eficientă măsură a fost chiar simpla aplicare a regulilor europe-
ne: diversificarea surselor şi rutelor de transport, eliminarea practicilor ne-
concurențiale precum contractele cu clauze restrictive şi pe termen lung sau 
interzicerea reexporturilor, exact genul de abuzuri de piață pe care Gazprom 
le-a practicat ani de zile în cel puțin 8 state membre cum arată o investigație 
a Comisiei (DG Competition).

Nord Stream 2, care ar dubla capacitatea deja existentă a lui Nord Stream 
1, nu se prea poate construi decât dacă nu i se aplică regulile europene care 
interzic unui furnizor să controleze conducta.

În 2019 chiar s-a modificat directiva europeană pe gaze pentru a clarifi-
ca în principal faptul că lui Nord Stream 2 i se aplică aceeaşi regulă ca oricărei 
conducte de pe teritoriul UE; deja Gazprom încearcă să obțină derogări.

Proiectul este contestat de statele baltice şi Polonia, iar Danemarca a 
blocat temporar proiectul prin refuzul de a da autorizații de mediu pentru o 
secțiune a conductei. Opoziția SUA, inclusiv prin sancțiunile anunțate, nu 
vine, aşa cum s-a speculat, din interesul companiilor americane de a-şi vinde 
în Europa gaz lichefiat. Îngrijorarea SUA este că Nord Stream 2 ar consolida 
dependența UE de gazul rusesc şi ar crea diviziuni între statele membre UE.

Deşi abuzul de piață al Gazprom şi conflictul cu Ucraina au deschis unii 
ochi prin cancelariile occidentale, Kremlinul continuă să facă oferte de nere-
fuzat unor actori, în principal companii vestice, influente în politica energe-
tică din țările lor, sau direct politicienilor.

E de notorietate cazul fostului cancelar Gerhard Schroeder, cooptat 
chiar ca şef al consiliului de administrație Nord Stream 1 şi apoi al Rosneft, 
gigant petrolier aflat actualmente pe lista de sancțiuni europene. Proiectul 
oferă partenerilor europeni (Engie, OMV, Shell etc.) perspectiva unor profi-
turi substanțiale.

În sine, nu se justifică economic, adică Gazprom va pierde bani; ca şi 
TurkStream prin Marea Neagră, scopul e doar ocolirea Ucrainei ca rută de 
transport pentru a putea penaliza bugetul ucrainean cu până la cca 2,5 mi-
liarde USD pe an (cam 10% din totalul veniturilor la buget în Ucraina), dar 
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şi de a destabiliza tehnic rețeaua ucraineană de gaze care necesită presiune 
suficientă pentru a putea funcționa. Acest lucru este o puternică pârghie de 
control politic.

Pe termen mediu, chiar în sânul Europei ar creşte în primul rând de-
pendența Germaniei de gazul rusesc, mai ales că Germania intenționează 
să-şi închidă centralele nucleare în următorii 5 ani, ceea ce ar însemna noi 
centrale pe gaze (mai puțin poluante decât cele pe cărbune, mai stabile decât 
regenerabilele).

Scopul proiectelor Nord Stream 2 şi TurkStream este de a putea ocoli rețeaua din Ucraina

Istoria se întoarce
Povestea Nord Stream 2, în aproape toate detaliile, nu e deloc nouă.

În anii ’80, Germania Federală a negociat cu Moscova proiectul Yamal, 
care aducea gaze ruseşti chiar prin Ucraina de azi. Pentru companiile din 
Vest, mai ales germane, proiectul însemna gaze ieftine şi sigure, o afacere 
profitabilă.

Dar Kremlinul a avut mult mai mult de câştigat: legitimare internațio-
nală ca partener politic şi de afaceri credibil, valută forte, vitală pentru eco-
nomia sovietică falită şi supraviețuirea regimului comunist, acces gratis la 
tehnologiile vestice.

Ca şi acum, SUA s-a opus puternic proiectului, inclusiv prin sancțiuni 
îndreptate asupra companiilor vest-europene, mai ales că o bună parte din 
tehnologia în cauză era chiar americană. În cele din urmă, pentru a nu adân-
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ci diviziunile între aliați în toiul Războiului Rece, SUA a renunțat la sancți-
uni, iar Europa de Vest a devenit gradual mai dependentă de gazul rusesc.

Și atunci, ca şi acum, miza reală a SUA în blocarea proiectului Nord 
Stream 2 nu are legătură neapărat cu interese comerciale ale unor companii 
americane – de pildă, gazul lichefiat american ar concura cu surse disponibi-
le din alte țări precum Qatar, pe lângă furnizorii de azi prin conducte, într-o 
piață mult mai lichidă şi mai competitivă.

Temeți-vă de ruşi şi când vă aduc daruri
Și totuşi, ce e atât de rău din a obține gaze ieftine şi sigure, în condițiile în 
care Kremlinul s-a comportat până acum scrupulos de atent şi corect cu par-
tenerii din Europa de Vest (spre deosebire de abordarea față de baltici sau 
polonezi)?

Problema este poziția dominantă. Dacă gazul rusesc devine o sursă de 
care nu te poți lipsi, furnizorul poate şantaja cu întreruperea. Azi, UE impor-
tă cca 34% din gaze din Rusia; după construcția Nord Stream 2, ponderea ar 
putea depăşi 40%.

Nord Stream 1, conducta funcțională din 2011, a adus în piața europea-
nă o cantitate de gaze echivalentă cu 55% din consumul Germaniei (o parte 
a fost reexportată).

Nord Stream 2, dacă Germania continuă să-şi înlocuiască unitățile nu-
cleare cu capacități pe gaze naturale, ar putea creşte dependența Germaniei 
de gazul rusesc la aproape 80%. Singurul lucru care diferențiază comporta-
mentul Gazprom şi al altor giganți energetici ruseşti în Europa de vest de cel 
în fostul spațiu sovietic este nivelul de dependență şi capacitatea instituții-
lor de a ține piept abuzurilor.

Ar fi instructiv să ne uităm la ce face Kremlinul în țări ca Ucraina, Geor-
gia, Moldova, sau în țările baltice până acum câțiva ani: aici, a exploatat la 
maximum controlul asupra infrastructurii (construită în perioada URSS şi 
dependentă tehnic de fluxurile de energie din Rusia); şi slăbiciunea institu-
țiilor locale (guverne, reglementatori) pentru a controla politica țărilor din-
colo de energie.

Abuzurile din ultimii ani au variat de la amenințări cu întreruperea fur-
nizării, pretextul unor „probleme tehnice”, creşteri (sau reduceri) de prețuri 
sau chiar sabotarea unor conducte şi linii electrice, ca în Georgia în 2006, cu 
scopul de a sancționa guvernele care nu urmau linia Kremlinului şi de a obți-
ne controlul asupra unor active esențiale din energie, rețele sau producători.
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Kremlinul a fost motivat adesea şi de un sentiment de ”îndreptățire”: 
infrastructura existentă asupra căreia încerca să obțină controlul a fost con-
struită în perioada URSS, iar țările în chestiune sunt percepute la Moscova 
ca fiind în sfera legitimă de interes a Rusiei – o percepție neîmpărtăşită cu 
acelaşi entuziasm de cei vizați.

Să nu ne iluzionăm: proiecte ca Nord Stream 1, 2 sau TurkStream, în 
care Gazprom investeşte major, şi financiar, şi politic, vor fi privite cu acelaşi 
sentiment de ”îndreptățire”.

Am menționat investigația DG Competition care a demonstrat că Ga-
zprom a făcut deja abuz de poziție dominantă chiar în interiorul UE, oriunde 
a putut. Nu în ultimul rând, putem învăța din experiența statelor baltice, 
unde Gazprom a şantajat constant cu întreruperi şi prețuri uriaşe pentru 
gaze.

Soluția a fost tot aplicarea fără compromisuri a regulilor UE. Lituania a 
pornit prin 2010 unul din cele mai ambițioase planuri de a-şi recupera re-
țeaua de la Gazprom pe baza regulilor europene, de a-şi diversifica sursele de 
gaze prin construirea unui terminal de gaz lichefiat şi de a se interconecta cu 
toată regiunea, devenind tehnic şi comercial un hub regional de gaze.



Cibersecurity – next level în protecția infrastructurii 
energetice

Gabriel Andronache

Ne-am trezit brusc în secolul XXI şi în mileniul 3. Viața noastră se schimbă 
într-un ritm foarte alert. Cum de am ajuns în această situație? Simplu. Do-
rim sa evoluam cât mai mult şi mai rapid. Astfel, după cel de al Doilea Război 
Mondial lumea a fost împărțită, voit sau nu, în două. A existat astfel o luptă 
continuă la nivel planetar pentru supremație. Cele două mari blocuri au in-
vestit enorm în cercetare, domeniu care în eventualitatea unei conflagrații 
putea să facă diferența, creând un avantaj important celor care dețineau teh-
nologiile mai moderne.

După 1990 cercetătorii nu au dispărut, iar experiența acumulată în spe-
cial în zona militară a fost transferată şi continuată în cea civilă. Războiul 
Rece existent şi recunoscut până în 1990, s-a transformat într-unul de Cati-
fea, dus în sfera economică. Astfel zona care a avut saltul cel mai spectaculos 
a fost făcut de IT. 

Acest salt a determinat ca viața noastră de zi cu zi să fie mult mai dina-
mică, iar în acelasi interval de timp să facem mult mai multe acțiuni. Dau un 
exemplu banal pentru fiecare dintre noi: plata unei facturi. Dacă în urma cu 
30 de ani trebuia să ne deplasam la sediul societății respective unde exista 
posibilitate să stăm şi la coada, acum reuşim să plătim accesându-ne contul 
bancar de pe telefonul mobil şi efectuând plata.

Pentru a ajunge în acest punct avem nevoie de energie şi tehnologie mo-
dernă care implică programe informatice. Dar ca orice tehnologie aduce cu 
ea şi vulnerabilități, voite sau nu. În acel moment avem nevoie de un me-
dicament, sau mai bine spus avem nevoie de un medicament pe care să îl 
luăm anterior a ne îmbolnăvi (virusa), respectiv programe simple antiviruşi 
pentru echipamente individuale până la firme specializate care să facă secu-
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rizarea şi monitorizarea rețelelor, respectiv firme de cyber security, în cazul 
infrastructurilor critice.

În aceste condiții se desprinde ideea că pentru a face , în continuare un 
pas mare în viitor (într-o evoluție firească) avem nevoie de energie, tehnolo-
gie şi cyber security, care se constituie astfel în motoare de dezvoltare.

În acest moment decidenții europeni au considerat că este foarte im-
portant ca sistemele informatice pe care le folosim în toate domeniile sunt 
supuse unor riscuri, fapt ce a determinat adoptarea Directivei NIS care ulte-
rior a fost transpusă şi în legislația națională, respectiv Legea 362/2018 (fe-
licitări România), dar care la momentul în care scriu aceste rânduri trebuia 
să adopte şi normele de aplicare (termen mai 2019).

Pentru a vedea cât de important este pentru umanitate ca sistemele in-
formatice sa fie protejate, legiuitorul european/național a identificat care 
sunt domeniile critice în care este obligatorie monitorizarea acestora 24/24, 
7/7, 365 zile.

Acestea au fost identificate după cum urmează:
– energie: electricitate, petrol, gaze naturale
– transport: aerian, feroviar, naval, rutier
– bancar
– infrastructuri ale pieței financiare
– sănătate: Instituții de asistență medicală (inclusiv spitale şi clinici pri-

vate)
– furnizarea şi distribuirea de apă potabilă 
– infrastructură digitală
Constatăm că securitatea informației trebuie să fie văzută, în functie de 

cultura instituțională existentă într-o companie ca o necesitate şi/sau obli-
gație legală şi/sau provocare 

De cele mai multe ori decizia de a accede la serviciile unei firme de profil 
se află sub semnul costurilor, neluându-se în seama raportul cost /beneficiu, 
deoarece, de cele mai multe ori decidenții consideră şi/sau speră că lor nu li 
se poate întâmpla.

Aceasta situație la nivel de decidenți apare ca urmare a:
– conştientizării slabe a problematicii securității informației
– securitatea cibernetică este percepută ca un cost fara valoare!
– lipsei acute de experți în domeniu
Pentru a depăşi aceste situații, legiuitorul european prin Directiva NIS, 

dar şi cel național care a transpus-o în Legea 362 din 28 decembrie 2018 –
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privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor 
şi sistemelor informatice – au stabilit foarte clar domeniile considerate 
critice, a căror vulnerabilitate trebuie sa fie mult redusă, mergând spre 0. Și 
pentru că motorul tuturor activităților este energia, a dat întâietate acestui 
domeniu. Au considerat că zona de energie, cu toate componentele - produc-
ție, transport, furnizare, distribuție, etc- este un serviciu esențial ce necesită 
să fie monitorizat şi protejat de atacuri cibernetice

 Pentru ca un serviciu să fie considerat esențial trebuie să îndeplinească, 
conform legii, cumulativ 3 atribute:

– serviciul este esențial în susținerea unor activități sociale şi/sau eco-
nomice de cea mai mare importanță;

– furnizarea sa depinde de o rețea sau sistem informatic;
– furnizarea sa este perturbată semnificativ de producerea unui inci-

dent.
Evaluarea gradului de perturbare a furnizării serviciului esențial se rea-

lizează în funcție de următoarele criterii intersectoriale, fără a fi cumulative:
a. numărul de utilizatori care se bazează pe serviciul furnizat de entita-

tea în cauză;
b. dependența altor sectoare prevăzute în anexa la prezenta lege de ser-

viciul furnizat de entitatea în cauză;
c. impactul pe care l-ar putea avea incidentele, în ceea ce priveşte in-

tensitatea şi durata, asupra activităților economice şi societale sau asupra 
siguranței publice;

d. cota de piață a entității în cauză;
e. distribuția geografică în ceea ce priveşte zona care ar putea fi afectată 

de un incident;
f. importanța entității pentru menținerea unui nivel suficient al servi-

ciului, ținând cont de disponibilitatea unor mijloace alternative pentru fur-
nizarea serviciului respectiv.

Totodată, conform art 25 lit (3) Normele tehnice aplicabile operatorilor 
de servicii esențiale se stabilesc în baza cel puțin a următoarelor categorii de 
activități de asigurare a securității rețelelor şi sistemelor informatice:

a. managementul drepturilor de acces;
b. conştientizarea şi instruirea utilizatorilor;
c. jurnalizarea şi asigurarea trasabilității activităților în cadrul rețelelor 

şi sistemelor informatice;
d. testarea şi evaluarea securității rețelelor şi sistemelor informatice;
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e. managementul configurațiilor rețelelor şi sistemelor informatice;
f. asigurarea disponibilității serviciului esențial şi a funcționării rețele-

lor şi sistemelor informatice;
g. managementul continuității funcționării serviciului esențial;
h. managementul identificării şi autentificării utilizatorilor;
i. răspunsul la incidente;
j. mentenanța rețelelor şi sistemelor informatice;
k. managementul suporturilor de memorie externă;
l. asigurarea protecției fizice a rețelelor şi sistemelor informatice;
m. realizarea planurilor de securitate;
n. asigurarea securității personalului;
o. analizarea şi evaluarea riscurilor;
p. asigurarea protecției produselor şi serviciilor aferente rețelelor şi sis-

temelor informatice;
q. managementul vulnerabilităților şi alertelor de securitate.
Având toate aceste reglementări nu ne rămâne decât sa le implemen-

tăm. Pare simplu, dar cum am văzut este nevoie să depăşim o anumită men-
talitate. Costurile, că despre ele este vorba în special, sunt mici în raport cu 
pericolul la care suntem expuşi. 

Nu vreau să mă gândesc la scenarii, ci vreau să rămân în zona concretă. 
Sistemul energetic al României a căzut de două ori. Prima dată s-a întâmplat 
la cutremurul din data de 4 martie 1977. A doua oară pe 10 mai în acelaşi an 
când a avut loc o cădere totală a sistemului, iar cauza de aceasta dată se pare 
că a fost o eroare umană.

Incidentul din 10 mai 1977, când sistemul energetic a picat timp de 4-5 
ore, a adus României pagube mai mari decât cele produse de cutremur, spun 
specialiştii din domeniu. Oare cât de mari au fost dacă, potrivit datelor de 
la Banca Mondială, cutremurul din 1977, care a avut o magnitudine de 7,2 
grade pe scara Richter a provocat pagube de două miliarde de dolari?

În aceste condiții, pentru a nu ajunge să facem analize ulterioare, ce este 
de făcut? Am văzut că avem legislație. Acum ar trebui să stabilim care sunt 
paşii pentru a beneficia de un sistem cibernetic sigur: 

1. Consultanță de securitate
2. Testare de securitate
3. Implementare măsuri de securitate
4. Monitorizare de securitate
5. Managementul securității
6. Servicii & soluții de securitate
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Pasul al doilea, după ce am stabilit paşii, este să identificăm în piață o 
firmă acreditată şi cu experienta care să asigure în principal următoarele ser-
vicii: 

Având toate acestea implementate în cadrul structurii organizaționale 
vom putea spune că avem o companie de secol XXI care poate răspunde din 
punct de vedere al securității cibernetice tuturor cerințelor actuale şi care să 
fie pregatită pentru provocările viitoare. 



PARTEA 2. 
INSTRUMENTE





INSTRUMENTE DE POLITICI PUBLICE  
ADECVATE SECTORULUI ENERGETIC ROMÂNESC

De ce avem nevoie de sofisticarea politicilor din sectorul 
energetic?

Victor-Vlad Grigorescu

În mijlocul tranziției energetice, de la combustibili fosili la energie verde, de 
la statutul de dependență de importuri energetice la rangul de producător/
exportator, România trebuie să îşi modernizeze instrumentele politice şi 
economice cu care intervine în piața națională sau regională, dacă îşi propu-
ne să aibă un cuvânt de spus în deceniul care vine.

Mecanisme clasice, uzitate pe scară largă până acum, precum prețurile 
fixe la producția internă, aranjamentele comerciale exclusiv bilaterale ca re-
gulă a funcționării pieței sau politizarea companiilor de stat sub pretextul 
asigurării unei aşa-zise abordări coerente, sunt excesiv de scumpe pentru 
stat şi cetățean, injuste pentru participanții la piață şi ineficiente, în cel mai 
bun caz, pe piețele energetice din regiune. Protecționismul excesiv şi autar-
hia şubrezesc temelia modelului de stat furnizor de securitate la care Româ-
nia ar trebui să aspire.

Prin sofisticarea instrumentelor de politică publică şi de piață, Româ-
nia trebuie să urmărească cel puțin trei obiective: mai întâi, să încurajeze 
alocarea resurselor financiare necesare, din sectorul privat şi de stat, către 
dezvoltarea economică şi exploatarea sustenabilă a resurselor energetice, pe 
principii de eficiență şi nu de parti pris politic, mai apoi să stimuleze va-
lorificarea profitabilă a acestora, în economia națională, prin dezvoltarea 
segmentelor industriale din aval, dar şi pe orizontală, iar în final să asigure 
infrastructura fizică şi financiară lato sensu pentru a ne valorifica potențialul 
de țară de tranzit şi de exportator de energie către toți vecinii, care astăzi 
sunt dependenți exclusiv de o sursă tradițională de aprovizionare, mai ales 
în cazul gazelor naturale.

Sofisticarea, pentru a deveni realitate, are nevoie, în egală măsură, de 
mentalități noi, de legislație şi de echilibru democratic. 
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Ar fi util să ne debarasăm de tentația de a introduce mereu excepții de la 
regulă sau de a inova atunci când preluăm din afară structuri care deja şi-au 
dovedit eficiența, istoric vorbind. Dacă în anii lui Titu Maiorescu se vorbea 
de forme fără fond şi de lipsa de aderență profundă la modernitate, după 
1990 trăim cu obsesia originalității şi specificului pieței româneşti unde ori-
ce model trebuie adaptat, integrat în rețeaua noastră vastă de ineficiențe şi 
disfuncționalități din ultimele două decenii. Abordarea necesară este tocmai 
pe dos: trebuie să folosim modele noi de piață, spre exemplu, pentru a dez-
rădăcina risipa generată de atitudini înrădăcinate, să introducem mai pu-
ternic principiul liberei concurențe şi al eficienței; să nu ne mulțumim doar 
cu politici care ne asigură linişte socială, nu şi progres. În anumite dome-
nii tradițional gestionate de sectorul public, precum diplomația energetică, 
spre exemplu, trebuie să fim pregătiți să integrăm mai bine şi de o manieră 
consecventă nevoile companiilor a căror activitate reverberează în afara gra-
nițelor noastre.

În mod cert, România are o legislație puternică în sectorul energetic, 
chiar dacă perfectibilă sau, pe alocuri, în mare nevoie de a fi adusă în acord 
cu realitățile zilei. Din păcate, corelația cu alte sectoare de activitate conexe, 
mai ales în domeniul financiar bancar, este inexistentă. Evoluția timidă a 
Bursei de Valori Bucureşti, în ciuda revirimentului evident din ultimii ani, a 
creat impresia că piețele financiare sunt instrumente exotice, desprinse de 
destinul vieții economice în general. Liberalizarea piețelor de electricitate 
şi apariția, pe scară largă, a tranzacțiilor cu gaze naturale, demonstrează că 
avem un potențial neexploatat tocmai la intersecția acestor câmpuri de ac-
tivitate.

În fine, este nevoie să democratizăm accesul la construcția politicilor 
publice destinate unor domenii economice de interes strategic, care se află 
la în fazele inițiale ale unui proces de expansiune. Dacă în sectorul IT, spre 
exemplu, a fost de preferat ca industria să se organizeze prin resurse proprii, 
statul intervenind prin măsuri preponderent fiscale, în sectorul energetic 
riscăm să optăm pentru o abordare inversă, în care instituţiile publice ges-
tionează exclusiv problematica. Soluția eficientă este colaborarea cu scopul 
de a obține un echilibru între pozițiile autorităților şi interesele comerciale 
ale actorilor privați. Interesul național nu mai este astăzi o chestiune de care 
se ocupă doar statul. Sectorul privat este în egală măsură interesat, respon-
sabil de conturarea şi apărarea lui şi capabil să contribuie eficient în aceasta 
direcție.
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Discuția despre sofisticarea mecanismelor de politică publică în secto-
rul energetic nu ocoleşte subiectul consumatorului vulnerabil şi nevoia de a 
asigura o protecție socială adecvată a populației în fața escaladării prețurilor 
din facturile la energie. Nu există o contradicție între rolul statului de a pune 
la dispoziție, în condiții de continuitate a aprovizionării, resurse energetice 
cetățenilor şi economiei la prețuri rezonabile şi asumarea de către România 
a unei poziții de centru energetic al Europei de Est şi, implicit de furnizor de 
securitate energetică şi de resurse pe piețele externe. Mecanismele de pia-
ță internă utilizate raportat la consumatorul național nu pot împiedica ca-
pacitatea sistemului energetic de a gestiona ambele ipostaze, concomitent, 
condamnându-l la subdezvoltare tehnologică şi incapacitate operațională, 
blocând acumularea de rezerve financiare pentru explorare şi dezvoltare 
spre exemplu, prin mecanisme de preț fix al resurselor. Rolul Autorității Na-
ționale de Reglementare în Domeniul Energiei, organism independent, de-
vine mai important decât oricând în reglarea disfuncționalităților pieței şi 
în direcționarea corectă a activității viitorului organism de reglementare la 
nivel european. Este clar astăzi că reducerea costurilor la energie nu se mai 
face exclusiv prin intermediul ajutoarelor financiare ci şi prin investiții în 
programe de eficiență energetică a clădirilor. 

Există câteva zone de politici publice unde este nevoie mare să trecem 
la nivelul următor de construcție. În primul rând trebuie să transformăm, 
în continuare, parteneriatele strategice în motoare de generare de benefi-
cii concrete în domeniul economic, cu precădere în sectorul energetic. Este 
evident avantajul de a ne concentra mai întâi pe relația transatlantică unde 
există deja o experiență semnificativă în materie de securitate. Pe de altă par-
te, parteneriatul strategic cu Polonia are nevoie de o reevaluare pragmatică, 
mai ales din perspectiva intereselor convergente din sectorul energetic, dacă 
ne gândim numai la accentul pus de ambele țări pe diversificarea surselor de 
gaze naturale, la ponderea mare pe care o are cărbunele în structura mixului 
energetic al celor două țări sau la intenția Poloniei de a dezvolta producția de 
energie nucleară. Există, cu certitudine, realizări pe ambele direcții dar ele 
reprezintă, mai degrabă, rezultate punctuale nu acțiuni politice constante.

Avem totuşi rezultate importante derivate din parteneriatul trasatlan-
tic, dacă ne gândim la implicarea unor investitori redutabili în dezvoltarea 
resurselor din Marea Neagră sau în exploatarea mai eficientă a unor resurse 
continentale. Totuşi, impactul este încă sub potențial, aproape inexistent în 
relansarea sectorului de cercetare-dezvoltare sau în introducerea de noi teh-
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nologii. Anul acesta, mai multe companii private au realizat parteneriate cu 
operatori specializați în dezvoltarea perimetrelor gaziere şi petrolifere ma-
ture, dar situația este încă departe de optim. Nu am creionat încă o politică 
publică coerentă care să ofere un răspuns la problema zăcămintelor mature, 
pe cale de epuizare, cu care ne confruntăm de ani buni. Răspunsul nu vine 
exclusiv din interiorul sectorul energetic ci din combinația de politici fiscale, 
diplomație şi acțiune externă consecventă, respectiv din sprijinirea inițiati-
vei private, pentru construcția de parteneriate în sectorul extractiv, dar şi, 
pe termen mediu, pentru utilizarea capabilităților româneşti din sectorul 
industrial pentru producția de echipamente şi piese de schimb, astef încât 
să nu rămânem doar un importator de servicii tehnologice. 

România nu va valorifica potențialul de furnizor regional de securitate 
energetică fără să permită construcția unei piețe energetice naționale diver-
sificate, cu operatori de platforme centralizate în competiție, care să ofere 
servicii cât mai sofisticate şi mai ieftine vânzătorilor şi cumpărătorilor. Fără 
să permitem dezvoltarea unor mecanisme financiare dedicate, care să sus-
țină tranzacționarea electricității şi gazelor naturale în mod transparent şi 
concurențial, fără să sprijinim implementarea unei gestiuni corecte a riscu-
rilor generate de volatilitatea prețurilor, nu vom face altceva decât să lăsăm 
actorii din piața energiei vulnerabili la tensiunile importate din exterior, fie 
de pe piețele regionale fie de mai departe. Cel mai probabil, jucători impor-
tanți vor exporta capital în afara României pentru a-şi asigura operațiunile 
din piața națională prin instrumente de hedging şi clearing la care nu au ac-
ces aici. România nu are o casă de compensare pentru tranzacțiile pe platfor-
me centralizate iar costurile de înființare a uneia ar putea să fie prohibitive 
pentru o piață la început de drum; putem însă să începem prin a sprijini in-
troducerea de produse specializate ale instituțiilor de profil care funcționea-
ză în Europa Centrală şi de Est, pentru a permite familiarizarea operatorilor 
români. Siguranța tranzacțiilor şi disponibilitatea creditării sunt elementele 
cheie care, alături de existența resurselor energetice şi a infrastructurii de 
transport pun bazele unei Românii centru energetic regional, care să rețină 
o parte importantă din valoarea adăugată a resurselor energetice naționale 
care se îndreaptă către export sau doar ne tranzitează rețelele de transport, 
fie că vorbim de energie electrică sau, în viitor, de gaze naturale. 

Aceleaşi elemente oferă consumatorului național, casnic sau industrial, 
prețuri corecte şi continuitate în aprovizionare. Astfel vom putea pune la 
dispoziția investitorilor privați dar şi actorilor cu capital de stat, fundamen-
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tele pentru planuri de afaceri pe termen lung de modernizare a capacităților 
de extracție sau de producere a energiei, modernizare de care România are 
atâta nevoie în următorul deceniu, mai ales în contextul apariției unei piețe 
unice a energiei la nivel european. Proiectul Strategiei Energetice Naționale 
pus în dezbatere în 2016 estima că menținerea actualului nivel al producți-
ei de electricitate va necesita un efort financiar cifrat între 500 milioane şi 
un milard de euro anual, în funcție de tehnologiile utilizate. Fără a antrena 
în acest efort investițional toate capabilitățile de care dispunem, este puțin 
probabil că vom ajunge la rezultatul dorit. Modernizarea sistemului energe-
tic național nu mai este, astăzi, nici apanajul, nici responsabilitatea exclu-
sivă a statului, în contextul în care sectorul energetic este în egală măsură 
compus din operatori cu capital privat şi public.

În fine, România trebuie să îşi pună problema internaționalizării, a 
exportului de capital românesc pe piețele energetice adiacente. Inițiativa 
nu este una nouă; la mijlocul anilor 2000 un fost ministru delegat pentru 
comerț îşi propunea transformarea birourilor economice din ambasade în 
centre de promovare şi expansiune economică. Este probabil că starea capi-
talului românesc la acea vreme să fi fost alta decât în zilele noastre iar iniția-
tiva cu pricina să fi fost, într-o măsură, prematură. Astăzi însă, un număr de 
companii româneşti au proiecte certe de a dezvolta operațiuni economice în 
afara granițelor. Am putea să decidem să le lăsăm să se dezvolte exclusiv pe 
propriile picioare. În cazul în care ne dorim mai mult însă, se impune o dublă 
evoluție în abordare. 

Mai întâi, trebuie să dăm posibilitatea intereselor economice legitime 
ale acestor actori să se integreze în structura acțiunii diplomatice şi de plani-
ficare strategică a României peste hotare, la nivel european sau în contextul 
parteneriatelor noastre strategice, mai ales că această expansiune economi-
că are implicații care exced inclusiv sfera strict economică. În mod cert, un 
asemenea exercițiu va aduce un plus de realism şi vigoare acțiunii noastre 
externe. 

Mai apoi, trebuie să punem bazele unor mecanisme care să încurajeze 
aceste demersuri şi în alte sectoare în care România are avantaje competi-
tive certe. Dialogul pragmatic cu mediul de afaceri vis-à-vis de provocările 
intrării pe piețe externe ar trebui să reprezinte un capitol distinct de acțiune 
pentru demnitarii români şi instituțiile abilitate. 

Niciunul din aceste două demersuri nu se va putea face cu uşurință, 
dincolo de nivelul declarațiilor bine-voitoare, deoarece ambele dislocă pre-
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judecăți adânci, cu valoare sistemică, cu privire la rolul acțiunii statului în 
afara granițelor sau cu privire la validitatea criteriilor de evaluare a eficienței 
strategiei noastre externe. A adăuga, pe lângă considerentele politice şi para-
metri economici, cuantificabili în creşterea PIB, nu poate să fie decât benefic.

În această manieră, România se pregăteşte mai bine pentru momentul 
în care exportul de energie şi gaze naturale va deveni o realitate curentă, 
care să nu mai fie privită ca o antiteză la independența noastră energetică, 
ci ca un pilon esențial al unui concept mai larg de securitate pe termen lung, 
în care asigurăm consumul de energie din resurse interne, beneficiem de 
interconexiuni şi importuri în momente de criză şi folosim eficient resursele 
noastre energetice, pe piața internă sau regională pentru a oferi cetățenilor 
noştri prosperitate şi securitate.



Utilizarea resurselor energetice din România: Barometrul 
opiniei publice1

Florina Pînzaru

În contextul discuțiilor despre potențialul şi starea efectivă de dezvoltare 
a României, o țară cu resurse naturale şi producătoare de energie, analiza 
acestui domeniu din perspectivă comparativă (în serii de timp şi prin rapor-
tare la restul țărilor din Uniunea Europeană) poate furniza date valoroase 
pentru factorii de decizie în domeniu. Acest aspect este relevant mai ales în 
contextul mutării accentului dinspre discuțiile despre energie (mai ales) şi 
resurse ca element al securității statale, la înțelegerea acestora ca factor ce 
poate genera avantaje competitive. 

Măsura în care energia şi resursele naturale pot fi elemente reale ale 
dezvoltării nu ține exclusiv de prezența acestora – de altfel, în literatura de 
specialitate se vorbeşte despre un „blestem al resurselor” specific țărilor care 
deşi sunt bogate în resurse naturale, continuă să rămână sărace. De fapt, 
energia şi resursele devin sursă a dezvoltării în funcție de implementarea de 
politici eficiente de extracție / producție şi de exploatare. 

Pentru a elabora asemenea politici nu este nevoie numai de studii fac-
tuale privind domeniul, ci şi analize de percepție a opiniei publice privind 
gradul de cunoaştere a diverselor elemente specifice sectorului şi de pozi-
ționare față de acestea. Studiul este util factorilor de decizie din domeniul 
energetic pentru că pune în oglindă situația obiectivă a producției şi ex-
ploatării energiei cu percepția locuitorilor privind aceste aspecte, arătând 
în ce măsură există conştientizare a diferitelor aspecte ale sectorului şi, 
totodată, în ce măsură există, după caz, opinii pozitive, neutre sau nega-
tive. 

1  Această analiză face parte din seria de Barometre ale opiniei publice din cadrul pro-
iectului „Starea naţiunii. Construirea unui instrument inovator pentru fundamentarea po-
liticilor publice” (SIPOCA 11).
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Resursele naturale au fost considerate de la bun început ca fiind un 
factor esențial în procesul de dezvoltare economică. Bunurile apar în urma 
extracției şi prelucrării resurselor primare (lemn, metale, hidrocarburi). 
O parte din aceste resurse sunt folosite pentru a produce energie nece-
sară procesului de producție sau pentru a produce combustibili necesar 
deplasării noastre cu ajutorul mijloacelor de transport (hidrocarburile, 
cărbunele, gazul natural, gazele de şist etc.). Maturitatea resurselor şi ză-
cămintelor de resurse naturale, epuizarea acestora, dar şi costurile asoci-
ate de exploatare şi extracție ridică probleme serioase țărilor dependente 
de resurse naturale.

 
„Blestemul resurselor”, o problemă ce ține de calitatea instituțiilor 
şi guvernării
În literatura de specialitate, legătura dintre bogăția în resurse naturale a 
unui stat şi dezvoltarea economică este intens studiată. De exemplu, Kim şi 
Lin (2017) au concluzionat că țările care sunt mai bogate în resurse naturale 
au tendința să se dezvolte mai lent decât țările care au resurse naturale mai 
puține,  explicația constând în probleme legate de corupție, drepturi de pro-
prietate, accesul la finanțare sau globalizare. 

Willebald şi colaboratorii (2015) au analizat, dintr-o perspectivă isto-
rică, rolul resurselor naturale în dezvoltarea economică şi au concluzionat 
faptul că instituțiile statului joacă un rol fundamental în a limita oportuni-
tățile unor câştiguri uşoare din exploatarea resurselor şi exportul acestora 
fără o prelucrare intensivă. Ceea ce poate duce însă la favorizarea unei ex-
ploatări deficitare a resurselor naturale, care nu creează dezvoltare econo-
mică, sunt liderii mai puțin competenți ori calitatea scăzută a instituțiilor 
publice (Willebald et al., 2015).  De altfel, Venables (2015) a arătat, în ace-
eaşi logică, cât de dificil este pentru țările în curs de dezvoltare să genereze 
prosperitate / bunăstare din resursele naturale pe care le dețin. Analizând 
comparativ cazul a două țări (unul considerat de succes – Malaezia şi unul 
care a înregistrat eşecuri – Botswana), Venables (2015) a observat că țările 
bogate în resurse naturale au mari dificultăți în a găsi investitori care să 
finanțeze extracția şi prelucrarea resurselor naturale, că există adesea pro-
bleme cu regimurile fiscale capabile să genereze inteligent beneficii pentru 
stat din această activitate şi că există probleme apoi cu modul în care aces-
te venituri sunt cheltuite, astfel încât să producă beneficii directe pentru 
țara respectivă sau să finanțeze politici care să diminueze impactul negativ 



Energia. Concepte şi instrumente operaţionale / 573

al activităților de extracție şi prelucrare intensivă a resurselor naturale (ex.: 
problemele de mediu). 

Studiile existente arată legături diferite între bogăția în resurse natu-
rale a unei țări şi dezvoltarea economică a acesteia: în 40% dintre cazuri 
vorbim mai degrabă de un raport negativ (aşa-zisul „blestem al resurselor”), 
în 40% dintre situații nu a fost evidențiat nici un efect, iar în 20% dintre 
situațiile analizate, relația demonstrată a fost de ordin pozitiv (Havranek et 
al., 2016). Deşi putem vorbi de un „blestem al resurselor”, studiile arată că 
problema nu este neapărat legată de bogăția în resurse a unei țări ci, mai de-
grabă, de calitatea instituțiilor statului care reglementează şi intermediază 
exploatarea şi prelucrarea resurselor (Horvath & Zeynalov, 2014).

Raportul energie – creştere economică a fost mult discutat în literatura 
de specialitate. Dacă cele mai recente studii academice se focusează mai ales 
pe aspecte care țin de dezvoltare durabilă şi de protecția mediului înconju-
rător prin analiza rolului energiei regenerabile (Fankhauser & Jotzo, 2018; 
Nerini et al., 2018), analizele anterioare au evidențiat elemente precum 
importanța economică a calității energiei, indiferent de tipul său (Schurr 
& Netschert, 1960), relațiile cauzale energie – creştere economică, dar şi 
relațiile cauzale creştere economică – energie (Stern, 1993). Totodată, până 
nu demult, energia pe care o produce o țară era considerată mai degrabă 
un atribut al securității (Ullman, 1983; Romm, 1993; Kalicki & Goldwyn, 
2005). Totuşi, dimensiunea sa economică a crescut constant odată cu libe-
ralizarea şi dereglementarea sectorului (începând cu anii ‘90 în SUA şi cu 
anii 2000 în UE), intensificarea concurenței din acest domeniu (Pînzaru, 
2012) şi inovarea susținută de politicile de reglementare şi de investițiile 
actorilor economici (Weigelt & Shiitu, 2016). Astfel, de la un bun colectiv 
cu condiția plății unor taxe, energia tinde să devină, pe piețele concurenți-
ale, cu multipli furnizori, o marfă (Newcomb, 1994; Reimann et al., 2010; 
King et al., 2015). 

Structura resurselor energetice se află într-o continuă schimbare. Acest 
lucru este datorat fie ajutorului de stat dat în numeroase țări pentru creş-
terea procentului de energii regenerabile – ce au înregistrat la nivel global 
o creştere de 540% în perioada 2004-2010 (Carley et al. 2011), fie creşterii 
accesibilității noilor tehnologii de producție şi stocare – fapt ce duce la re-
ducerea costurilor, aşa cum este cazul scăderii importante a prețului gazelor 
naturale în SUA, odată cu îmbunătățirea tehnologiei de extracție a gazelor 
de şist (Jacoby et al., 2011). 
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Domeniul energetic este rar sursă de dezvoltare economică pentru o 
țară, dar poate contribui în mod semnificativ la aceasta, în funcție de efici-
ența măsurilor luate (Carley et al., 2011). Dezvoltarea economică catalizată 
de sectorul energetic se obține, înainte de orice, din protejarea mediului în-
conjurător şi din stimularea concurenței pe piața liberă care, teoretic, duce 
la prețuri, ce odată înglobate în costurile produselor, nu alimentează inflația 
/ nu cresc prețurile altor bunuri din piață. Există însă semnale de alarmă 
privind rolul nefast pe care energia îl poate juca în dezvoltarea economică a 
unei țări, mai ales atunci când vorbim de intensitate (ineficiență)  energetică 
ridicată,  concomitent cu reforme structurale ezitante (Worell et al., 1997). 
Studii din literatura de specialitate au evidențiat, de asemenea, că evoluția 
prețurilor energiei şi structura investițiilor din domeniu au impact asupra 
eficienței energetice a țărilor (Cornillie & Fankhauser, 2004; Hang & Tu, 
2007; Liao et al., 2007). 

Măsura în care sectorul energetic contribuie la dezvoltarea economică 
a unei țări poate să depindă şi de ponderea importurilor şi exporturilor de 
energie, dar şi de relația cu strategia de ansamblu a țări, situațiile fiind di-
ferite de la caz la caz. Astfel, dacă ne referim la cazul țărilor exportatoare 
de electricitate, putem observa că Africa de Sud şi Canada au o dependență 
relativ scăzută de exporturile de energie electrică comparativ cu Norvegia 
şi cu Ecuador - țări caracterizate ca fiind înalt dependente de exporturile de 
energie (Fei & Rasiah, 2014). 

Într-o lume globalizată şi unde sursele de energie sunt foarte variate, 
alegerile statelor pentru o formă dominantă de energie ori alta trebuie să 
țină cont nu doar de accesibilitatea resurselor energetice ori de protecția 
mediului, ci şi de viziune pe termen lung – fără inovație, fără politici susți-
nute în domeniu, energia în sine nu poate fi cu adevărat sursă de dezvoltare 
a unei națiuni. 

Altfel, politicile de sprijinire a investițiilor în anumite forme de energie, 
cum a fost cazul producției de energie eoliană în România în perioada 2009 
– 2014, se poate dovedi mai degrabă o măsură conjuncturală care să nu fie 
sustenabilă. De pildă, creşterea producției de electricitate din surse regene-
rabile trebuie corelată cu creşterea capacității de transport, cu crearea de 
zone de stocare şi cu măsuri de fluidizare a comercializării energiei (export, 
burse funcționale de tranzacționare a energiei etc.).

Pe termen lung, ne putem aştepta la creşterea mixului energii regenera-
bile – energie nucleară acolo unde nu există surse de combustibili pe bază de 
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carbon, ori unde extracția acestora se dovedeşte prea costisitoare, corobora-
tă cu măsurile de protecție a mediului înconjurător - însă ponderea tipurilor 
de energie în mixul național poate să varieze şi în funcție de indicatorii de 
sustenabilitate preferați de diferiții stakeholderi (Santoyo-Castelazo & Az-
apagic, 2014). Literatura de specialitate din domeniul energiei abordează şi 
problematica extinderii surselor de energie şi reducerii costurilor acestora, 
dar şi măsurile de politici publice necesare (Toman & Jemelkova, 2003), in-
diferent că vorbim de palierul industrial, al gospodăriilor ori de ansamblul 
infrastructurii energetice. 

Considerând că analiza comparativă a datelor factuale şi a celor de per-
cepție în domeniul energetic se poate dovedi utilă factorilor de decizie pen-
tru proiectarea şi implementarea de politici publice, prezentul studiu pune 
în oglindă datele obiective din indicatorii statistici ai sectorului cu cele de 
percepție ale opiniei publice referitor la aceleaşi elemente, după cum vom 
vedea mai departe.

Barometrul de opinie în domeniul Energie. Resurse naturale cuprinde 
două părți, iar partea analizată aici a fost implementată în perioada 1-21 
octombrie 2017, pe o populație adultă de 1048 de persoane, selectate prin 
eşantion stratificat bistadial. Metoda culegerii datelor a fost prin interviuri 
telefonice (CATI), oare marja de eroare eroarea maximă de eşantionare, la 
un nivel de încredere de 95%, este de  +/- 3.1%. 

Temele abordate în cadrul chestionarului au vizat următoarele elemen-
te: evaluările respondenților cu privire la situația economică din România, 
corelate cu întrebări care se referă la capital social şi de fericire; percepția 
privind consumul de energie la nivel general şi consumul de energie  pe sec-
toare de activitate; percepția privind producția de energie şi independența 
energetică; percepția privind cheltuielile cu energia ale populației şi satis-
facția față de serviciile de utilități; elemente ordin socio-demografic (sex, 
vârstă, venituri etc.).

Prezentăm în cele ce urmează principalele date de percepție ce au rezul-
tat din răspunsurile primite.

Astfel, la întrebarea privind în ce direcție se îndreaptă țara,  16% din-
tre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție bună, în 
timp cei 74% dintre respondenți consideră că direcția de evoluție a țării este 
una greşită, în timp ce 10% dintre persoanele intervievate nu au răspuns la 
această întrebare (Figura 1). 
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Figura 1: Evaluarea direcției în care se îndreaptă România

Întrebați cu privire la situația personală (gradul de mulțumire față de 
felul în care trăiesc şi de fericire), 59% dintre respondenți se declară destul 
de nemulțumiți de felul în care trăiesc, în timp de 7% se declară foarte ne-
mulțumiți (Figura 2). Totodată, 79% dintre respondenți se declară fericiți. 

Figura 2: Satisfacția față de situația personală

Totuşi, 47% dintre respondenți se aşteaptă la o înrăutățire a situației 
personale în următorul an şi numai 13% se aşteaptă la un trai mai bun în 
următorul an (Figura 3).  

Figura 3: Estimări privind evoluția nivelului de trai la nivel de persoană
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La întrebarea privind starea economică personală, 47% dintre respon-
denți consideră că aceasta s-a înrăutațit în ultimul an, 43% au declarat că a 
rămas la fel, iar 10% că s-a îmbunătățit (Figura 4). 

Figura 4: Autoevaluarea situații economice la populația adultă din România

La întrebarea privind situația generală a sectorului energetic din Româ-
nia, 54% dintre respondenți s-au declarat destul de nemulțumiți de modul 
în care merg lucrurile în acest domeniu, iar 3% sunt foarte nemulțumiți (Fi-
gura 5). 16% dintre respondenți nu au răspuns la această întrebare.

Figura 5: Evaluarea stării domeniului energetic din România

Datele Eurostat pentru 2016 arată că în România consumul energetic 
este mai degrabă descrescător. Totuşi, percepția respondenților este în sens 
invers: 51% dintre ei consideră că România consumă mai multă sau mult 
mai multă energie decât acum cinci ani (Figura 6), în timp ce 34% nu au răs-
puns la această întrebare.
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Figura 6: Percepția  privind evoluția consumului de energie din România

Mai mult de 65% dintre respondenți nu au ştiut să evalueze consumul 
de energie pe cap de locuitor din România vs. alte țări – media UE sau media 
Europei Centrale şi de Est (Figura 7). 

Figura 7: Evaluările adulților din România privind consumul de energie pe cap de locuitor 
în România vs. media UE şi a Europei Centrale şi de Est

Totodată, 52% dintre respondenți nu au ştiut să aprecieze evoluția pro-
ducției de energie în România față de acum cinci ani (Figura 8). 30% dintre 
respondenți consideră că țara produce ceva mai multă sau mult mai multă 
energie, în timp ce 18% consideră că se produce ceva mai puțină energie în 
România decât acum cinci ani. 
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Figura 8: Percepția  privind evoluția producției de energie româneşti față de acum cinci ani

De asemenea, peste 70% dintre respondenți nu au ştiut să aprecieze 
evoluția producției de energie din România în comparație cu media Uniunii 
Europene sau cu a țărilor din regiunea Europei Centrale şi de Est (Figura 9). 

Figura 9: Percepția  privind evoluția producției de energie în România vs. media UE şi a 
Europei Centrale şi de Est

49% dintre cei intervievați nu au răspuns la întrebarea privind gradul de 
independență energetică a României. 25% dintre cei intervievați consideră 
că România este independentă energetic (Figura 10), în timp ce datele Eu-
rostat pentru 2016 arătau o că dependența energetică a României de exteri-
or era de 17%. De asemenea, 65% dintre respondenți nu au ştiut să evalueze 
cât de independentă energetic este România față de acum cinci ani, iar 81% 
nu au putut compara gradul de independență energetică a României cel al 
mediei Uniunii Europene. 

Figura 10: Evaluări privind independența energetică a României
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Pentru 31% dintre respondenți, România este importator de energie 
(un procent aproape dublu față de importurile propriu-zise, după cum arată 
datele Eurostat pentru 2016), în timp ce 54% dintre cei intervievați nu au 
răspuns la întrebare (Figura 11). 

Figura 11: Evaluări  privind exporturile şi importurile de energie ale României

Totodată, respondenții nu ştiu să aprecieze dacă exporturile de energie 
au un efect pozitiv pentru economia României (Figura 12). 

Figura 12: Evaluările românilor privind exporturile şi importurile de energie ale României

Respondenții apreciază că în general au crescut propriile cheltuieli cu 
energia – 56% (Figura 13), ceea ce explică răspunsurile negative referitoare 
la evoluția domeniului energetic (Figura 5). 
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Figura 13: Evaluarea evoluției cheltuielilor lunare cu energia

Totuşi, respondenții nu pot aprecia nivelul cheltuielilor lunare cu ener-
gia prin comparație cu media Uniunii Europene sau a regiunii Europei Cen-
trale şi de Est (Figura 14): 64%, respectiv 71%  alegând să nu răspundă la 
aceste întrebări.

Figura 14: Evaluările respondenților privind evoluția cheltuielilor lunare cu energia în 
România vs. media UE şi Europei Centrale şi de Est

Când vine vorba despre nivelul de satisfacție față de furnizorii de ener-
gie, respondenții sunt mulțumiți de calitatea serviciilor de furnizare de elec-
tricitate – 76%, dar nemulțumiți de costul acestora – 57% (figura nr. 15).

 

Figura 15: Evaluări cu privire la calitatea şi costul serviciilor de furnizare de electricitate 
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Dintre cei intervievați, 40% nu sunt racordați la sistemul centralizat de 
încălzire, deci nu au răspuns la întrebarea privind gradul de satisfacție față 
de furnizorii de agent termic din acest sistem. Majoritatea celor intervievați 
şi care sunt conectați la sistemul centralizat de încălzire s-au declarat mul-
țumiți şi foarte mulțumiți (Figura 16).

Figura 16: Evaluarea calității serviciilor de încălzire centralizată

Mulțumiți se declară respondenții şi atunci când sunt întrebați despre 
furnizorii de gaze naturale: 59%, versus 13% destul de sau foarte nemulți-
miți (Figura 17).  26% dintre respondenți nu sunt conectați la sistemul de 
furnizare de gaze naturale.

Figura 17: Evaluarea calității serviciilor furnizorilor de gaze naturale

Majoritatea celor intervievați nu au răspuns la întrebările referitoare 
la evoluția numărului de angajați şi cu privire la atractivitatea locurilor de 
muncă din domeniul energetic (Figura 18).
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Figura 18: Evaluarea locurilor de muncă din domeniul energetic: evoluție şi nivel de sala-
rizare

Întrebați cu privire la resursele naturale ale României (Figura 
19), respodenții tind să considere că România deține destul de multe sau 
multe resurse din categoria energiei solare, a energiei eoliene, a hidroener-
giei, a energiei atomice, a gazelor naturale, a cărbunelui şi a petrolului. De 
exemplu, 75% dintre respondenți consideră că România deține destul de 
mult sau mult cărbune şi petrol şi, de asemenea, destul de multă sau multă 
hidroenergie. Totodată, 76% dintre respondenți consideră că România are 
destul de multe sau multe gaze naturale. 

Procentul scade însă în cazul percepției privind energia solară, energia 
eoliană ori energie atomică, unde răspunsurile de tip „destul de mult” sau 
„mult” se situează la 46% în cazul energiei atomice şi la 52% în cazul energiei 
eoliene şi a celei solare. Procentul non-răspunsurilor variază de la 5% pentru 
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opinia privind resursele de petrol şi gaze naturale, la 6% pentru opinia pri-
vind resursele de cărbune, 8% pentru opinia privind resursele de hidroener-
gie, 12% pentru opinia privind resursele de energie solară şi eoliană şi 28% 
pentru opinia privind resursele de energie atomică.

Întrebați cu privire la percepția privind evoluția resurselor anterior 
menționate în ultimii cinci ani (Figura 20), numărul respondenților care nu 
au răspuns a fost de 18% în cazul opiniei privind evoluția gazelor natura-
le şi a cărbunelui şi de 33% în cazul energiei atomice. 39% dintre respon-
denți consideră că România are mai multă energie atomică în prezent față 
de acum cinci ani, în timp ce 28% consideră că are mai puțină. În general, 
respondenții au estimat mai degrabă o creştere a resurselor naturale. Astfel, 
procentul celor care consideră că România deține în prezent mi multe resur-
se decât acum cinci ani sunt: 54% - în cazul gazelor naturale; 50% - în cazul 
hidroenergiei; 48% - în cazul petrolului; 46% - în cazul cărbunelui; 49% - în 
cazul energiei eoliene; 46% - în cazul energiei solare. 

Figura 20. Estimări privind resursele naturale ale României în prezent față de acum cinci 
ani

Atunci când sunt întrebați cu privire la nivelul resurselor menționate în 
România relativ la media Uniunii Europene (Figura 21), circa jumătate din-
tre respondenți consideră că România deține mai multe resurse de cărbune, 
petrol, hidroenergie şi gaze naturale decât media Uniunii Europene. 
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Figura 21. Estimări privind resursele naturale ale României în comparație cu media Uniu-
nii Europene

În general, respondenții sunt de părere că resursele energetice ale țării 
sunt destul de puțin sau foarte puțin bine exploatate în România, cu răs-
punsuri în acest sens care variază, în funcție de tipul de resursă, între 66% 
şi 76% (Figura 22).

Figura 22. Opinii privind exploatarea resurselor energetice ale României
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Întrebați cu privire la resursele naturale ale României, altele decât ener-
getice, respondenții au apreciat că România deține destul de multe şi foarte 
multe resurse, astfel (Figura 23): minereuri feroase - 47%; resurse de apă 
potabilă - 92%; resurse de ape minerale – 90%; resurse de ape termale - 84%; 
minereuri neferoase - 73% ; roci - 68%; păduri - 53%.

Figura 23. Estimări privind resursele naturale ale României (altele decât cele energetice)

Circa 58-59% din totalul respondenților consideră că România are în 
prezent mai multe resurse de apă potabilă, ape minerale sau termale compa-
rativ cu în urmă cu cinci ani şi față de media Uniunii Europene, procentele 
variind între 40% şi 48% în cazul rocilor şi minereurilor neferoase. 72% din-
tre cei intervievați consideră că suprafața împădurită este mai redusă decât 
în urmă cu cinci ani, iar 21% dintre respondenți consideră că aceasta a scă-
zut foarte mult în ultimii cinci ani. 
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Figura 24. Estimări privind resursele naturale ale României (altele decât cele energetice) 
în prezent comparativ cu acum cinci ani şi cu media Uniunii Europene (răspunsuri pozitive 

în total răspunsuri)

Întrebați cu privire la oportunitatea de a exporta resursele naturale, 
83% dintre respondenți au declarat că nu este bine ca România să exporte 
resurse (Figura 25). 

Figura 25. Opinii privind oportunitatea exportului de resurse naturale
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În urma analizei răspunsurilor respodenților la întrebările din barome-
trul Energie� Resurse naturale, a rezultat un număr de 16 întrebări la care 
procentul de non-răspunsuri a fost de peste 49%, ceea ce arată că domeniul 
energetic pare a fi mai degrabă necunoscut populației. Totodată, o parte din-
tre evaluări sunt contrarii datelor Eurostat la nivelul anului 2016. De exem-
plu, deşi România este singura țară din Europa Centrală şi de Est (ECE) cu 
independență energetică de peste 80% şi în creştere (dependența energetică 
de exterior a fost de 17% în 2016),49% dintre români nu ştiu dacă țara este 
sau nu dependentă energetic de alte țări. De asemenea, deşi România pro-
duce mai puțină energie, 30% dintre români cred că, de fapt, produce mai 
multă. Analog, deşi consumul intern brut de energie a scăzut, 51% dintre 
români consideră că mai degrabă a crescut.  

În general, subiecții chestionați în cadrul barometrului Energie� Resurse 
naturale condus în perioada 22 noiembrie – 15 decembrie 2017 au estimat 
resursele naturale ale României într-un mod destul de asemănător cu datele 
Eurostat privind evoluția acestora. De exemplu, în comparație cu anul 1990, 
suprafața împădurită pentru furnizare de lemn (mii hectare) din România 
a scăzut, conform Eurostat, cu 17,6% în 2015 (cea mai mare diminuare din 
regiunea Europei Centrale şi de Est).  Aceste date se regăsesc şi în percepția 
respondenților, care  consideră, în procent de peste 70%, că suprafața îm-
pădurită din România este mai mică în prezent decât în urmă cu cinci ani. 
Aceste date par să reflecte discuțiile repetate de pe agenda publică din Româ-
nia a despăduririlor şi defrişărilor ilegale.

Respondenții consideră că România are destul de multe sau foarte multe 
resurse naturale, cu excepția rocilor, a energiei atomice şi a energiei solare. 
Există mai degrabă o tendință de apreciere în sens negativ a evoluției aces-
tora în timp (față de în urmă cu cinci ani) sau prin comparație cu media 
Uniunii Europene. În fine, respondenții se declară împotriva exportului de 
resurse naturale, pe care îl percep în sens negativ.

Viitoarele politici publice în domeniul resurselor naturale ale României 
trebuie să țină cont de opinia publică, mai ales în cazul percepțiilor negati-
ve. Astfel, comunicarea publică pe subiectele de profil poate fi orientată în 
direcția conştientizării elementelor pozitive ale diferitelor măsuri propuse.

În concluzie, politicile şi măsurile energetice ce vor fi luate în viitor, după 
cum reiese din barometrul la care facem aici referire, trebuie să țină cont de 
opiniile respondenților şi să cuprindă activități privind conştientizarea pro-
blemelor din sectorul energiei la nivelul populației.



Cadrul actual al sectorului energetic românesc

Andreea Nica

Perspectivele sectorului energetic din România pe termen lung (2030 şi apoi 
2050) sunt caracterizate printr-o reducere a ponderii surselor energetice 
convenționale (în special petrol), prin înlocuirea acestora cu surse energetice 
regenerabile, electricitatea căpătând pe termen lung o pondere semnificati-
vă în consumul de energie la nivel național. Nu se aşteaptă, însă, modificări 
semnificative până în anul 2030 din acest punct de vedere. 

Sectorul energetic românesc contribuie semnificativ la dezvoltarea 
economiei naționale. Tendințele actuale în ceea ce priveşte sectorul ener-
getic global vizează implementarea unor măsuri de combatere/ minimizare 
a efectelor cauzate de schimbările climatice, prin îmbunătățirea eficienței 
energetice şi promovarea consumului de energie din surse regenera-
bile pentru promovarea consumului de „energie curată”.

Din acest punct de vedere şi Uniunea Europeană a făcut demersuri cu 
privire la stabilirea acestor tipuri de măsuri, iar România contribuie şi va 
contribui în continuare alături de celelalte state europene la îndeplinirea 
acestor obiective. Acest lucru va presupune asumarea unor ținte naționale 
pe termen lung şi stabilirea unor măsuri menite să contribuie la realizarea 
acestor ținte (măsuri ce au început deja a fi implementate în vederea în-
deplinirii angajamentelor pentru anul 2020). Aceste măsuri au adus şi vor 
aduce în continuare schimbări semnificative în acest sector, însă ce se vor 
implementa în mod treptat pentru a nu crea însă efecte disruptive negative 
în economia națională. 

Structura consumului final de energie a României în 2015 arăta o pon-
dere de aproximativ 31% a petrolului şi produselor petroliere, urmată de 
consumul de gaze naturale (26% din consumul energetic final). Consumul 
de electricitate şi consumul de regenerabile (altele decât cele de electricitate) 
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reprezentau fiecare 17% din total consum final. Consumul final de energie la 
nivel național era de 21.7 milioane tep1. 

Perspectiva consumului final de energie până în 2030 nu prevede 
schimbări majore în ceea ce priveşte volumul şi structura acestuia, 
însă după 2030 şi până în 2050 se aşteaptă a se realiza o creştere sem-
nificativă a eficienței energetice (de peste 10%). Astfel, România poa-
te asigura o tranziție treptată către forma dorită a sectorului energetic, fără 
a presupune o transformare bruscă, fiind încurajată mai degrabă adoptarea 
unei viziuni pe termen lung şi a unor măsuri menite să fie implementate trep-
tat. Spre exemplu, din acest principiu evoluția preconizată a sectorului ener-
getic prevede continuarea funcționării normale a capacităților de producție a 
energiei ce foloseşte ca sursă primară combustibilii solizi, până la terminarea 
duratei normale de funcționare a acestora. Astfel, până în anul 2050, utili-
zarea acestui tip de combustibil (lignit, cărbune, etc.) va fi eliminată în mod 
natural şi gradual, dacă nu vor fi descoperite metode sustenabile şi curate de 
prelucrare a combustibililor solizi şi în special a cărbunelui. 

Un rol important în îndeplinirea acestui mix energetic preconizat şi în 
reducerea consumului final de energie îl vor purta în principal două sectoa-
re: rezidențial şi transport, chiar dacă tendința este similară şi în alte 
sectoare.

În ceea ce priveşte sectorul rezidențial, conform Strategiei Energeti-
ce a României 2016-2030 cu perspectiva anului 2050, aproximativ 45% din 
gospodăriile la nivel național (90% în mediul rural) se încălzesc în prezent 
cu lemn de foc. Perspectiva de viitor a acestui sector presupune accesul con-
sumatorilor rezidențiali la surse mai eficiente din punct de vedere energetic 
şi care susțin tranziția globală către o „energie curată”. Acest lucru va fi de-
terminat în mare parte de trei principale aspecte:

Creşterea numărului de gospodării cu sistem de încălzire pe gaz 
până în anul 2030, urmând ca acest număr să scadă în perioada 2030-2050;

Creşterea numărului de gospodării cu sistem de încălzire pe elec-
tricitate, creştere accelerată în perioada 2030-2050; o sursă de încălzire pe 
electricitate poate fi reprezentată de instalarea pompelor de căldură prin 
dezvoltarea tehnologiilor de producție a energiei electrice din surse rege-
nerabile (fotovoltaic şi eolian în principiu) ceea ce va creşte accesibilitatea 
prețului acestor tehnologii; 

1 Tone echivalent petrol
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Continuarea utilizării biomasei ca sursă de încălzire, perspecti-
va de viitor fiind însă reprezentată de folosirea resturilor rezultate din 
agricultură în locul utilizării lemnului pentru încălzire. 

În plus, sectorul rezidențial va contribui semnificativ şi la îmbunătăți-
rea eficienței energetice, luându-se deja măsuri în acest sens. În acest sens, 
reabilitarea termică a clădirilor rezidențiale va juca un rol important în ob-
ținerea acestor rezultate de scădere a consumului de energie (prin reducere 
consumului de energie termică). 

De asemenea, sectorul transportului va trece printr-un proces de 
transformare. Consumul de electricitatea va fi intensificat semnificativ în 
acest sector şi anul 2050 va presupune o flotă de autovehicule electrice con-
siderabilă, în special comparativ cu situația actuală. Trecerea de la autove-
hiculele pe carburanții convenționali la cele pe energie electrică se va face 
treptat, prin utilizarea autovehiculelor de tip hibrid ca soluție intermediară. 
De asemenea, această intensificare va fi determinată şi de scăderea costuri-
lor de generare a electricității după anul 2030. De asemenea, achiziția auto-
mobilelor la mână a doua va scădea, iar perspectivele prevăd existența unui 
stoc de maşini personale mai noi decât cel din prezent. 

Aşa cum am menționat până acum, electricitatea capătă o impor-
tanță considerabilă în mixul energetic al României. Pentru a putea 
corobora o creştere a consumului de electricitate pe termen lung cu obiecti-
vele naționale şi globale de promovare a „energiei curate” este necesară pro-
movarea generării de electricitate din surse regenerabile. Astfel, vor exista 
schimbări semnificative şi la nivelul structurii generării de energie electrică 
şi a capacităților instalate. Pe lângă necesitatea de producere a energiei elec-
trice din noi surse, un rol important în această evoluție îl va purta şi evoluția 
costurilor acestor tehnologii. Aşadar, se aşteaptă ca la nivel național în jurul 
anului 2030 să se realizeze paritatea rețelei (eng. „grid parity”), acest lucru 
declanşând sursele regenerabile de producție a electricității să devină mai 
competitive în comparație cu sursele convenționale.

În mod concret, în prezent (anul 2015) structura de generare a electri-
cității şi a capacităților instalate indică o cantitate semnificativă generată 
în centralele de prelucrare a cărbunelui şi în hidrocentrale, urmată fiind de 
energie nucleară şi gaz. Acest lucru se realizează însă fără a utiliza potenția-
lul maxim al capacităților existente.

Perspectiva anului 2030 indică o creştere a energiei electrice gene-
rate, determinată atât de instalarea unor capacități adiționale (două noi 
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reactoare nucleare), dar şi de creşterea eficienței capacităților instalate în 
prezent (ex. centrala de la Brazi). În ceea ce priveşte anul 2050, având în ve-
dere faptul că se aşteaptă o reducere semnificativă a costurilor cu infrastruc-
tura tehnologică de generare a energiei regenerabile, paritatea rețelei 
fiind atinsă, capacitățile de generare din aceste surse vor fi extinse, în spe-
cial cele de energie eoliană şi solară. Acest lucru este în concordanță cu po-
tențialul crescut al României în ceea ce priveşte aceste două surse (condiții 
meteorologice favorabile determinate de poziționarea geografică şi climatică 
a României). În acest sens, ponderea generării din eolian va depăşi 40%, în 
timp ce electricitatea generată din energie solară va depăşi 15%. Aşa cum am 
menționat anterior, centralele de prelucrare a cărbunelui pentru generarea 
de energie electrică vor continua să funcționeze până la sfârşitul duratei de 
viață ale acestora (estimată în jurul anului 2035), fără a fi preconizate înves-
tiții în capacități noi de prelucrare a cărbunelui. De asemenea, perspectivele 
cu privire la centralele nucleare prevăd extinderea capacităților existente 
(mai exact a duratei de funcționare a acestora) şi construcția a două capaci-
tăți adiționale în jurul anului 2030, astfel încât generarea de electricitate din 
energie nucleară va fi aproape dublă în 2050. Această extindere a capacități-
lor existente şi construcția capacități noi trebuie să se realizeze însă la cele 
mai înalte condiții de siguranță şi fără ca aceste investiții să presupună cos-
turi adiționale considerabile către consumatorul final. Luând în calcul toate 
aceste tendințe de viitor, se aşteaptă ca până în anul 2050 capacitatea netă 
instalată pe întreg teritoriul României, precum şi cantitatea de electricitate 
generată să se dubleze cel puțin.

Această transformare a sectorului energetic va presupune atât schim-
bări legislative, cât şi investiții semnificative, în special în infrastruc-
tură (rețelele de transport şi distribuție) şi în centralele electrice. Acest 
investiții vor fi necesare pentru a capitaliza oportunitățile oferite de evoluți-
ile tehnologice ce vor sta la baza creşterii securității energetice, a predictibi-
lității, precum şi a promovării „energiei curate”. 

În acest context, activitatea de stocare va reprezenta un element 
foarte important în susținerea economiei energetice până în anul 2050, în 
special având în vedere faptul că energia eoliană şi solară prezintă caracter 
sezonier şi astfel electricitatea nu va putea fi generată în orice moment al 
zilei, pe tot parcursul anului. În acest sens, vor trebui a fi create capacități 
de stocare a energiei (în special a energiei electrice prin dezvoltarea tehno-
logiilor cu privire la baterii) pentru a putea asigura securitatea energetică 
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şi balansarea cererii cu oferta de energie, în special electrică. De asemenea, 
tehnologiile cu privire la stocarea energiei electrice trebuie să vizeze dez-
voltarea de soluții eficiente din punct de vedere al spațiului şi al greutății, 
pentru a putea fi accesate şi la nivelul consumatorilor individuali. 

De asemenea, se preconizează implementarea soluțiilor descentra-
lizate de generare a electricității, mai ales din energie solară, instalarea 
panourilor solare pe acoperişuri fiind aşteptate a creşte semnificativ în vii-
tor, din momentul în care costul acestei tehnologii va deveni accesibil. Acest 
lucru amplifică de asemenea necesitatea dezvoltării capacităților de stoca-
re eficiente pentru a putea asigura funcționalitatea instalațiilor de energie 
electrică pe tot parcursul anului. Implementarea soluțiilor descentralizate 
(panouri solare) ar mai avea ca beneficiu suplimentar permiterea accesului 
la această sursă energetică a consumatorilor ce nu au acces în prezent la elec-
tricitate şi pentru care racordarea la infrastructura națională ar presupune 
costuri investiționale foarte mari. De asemenea, consumatorii ce vor avea 
implementată această soluție descentralizată ar putea pompa excesul de 
electricitate generată în infrastructura națională pentru a asigura utilizarea 
acestei surse energetice în mod eficient către toți consumatorii.

Din perspectiva sectorului de transport, investițiile în infrastructură 
vor presupune şi instalarea de stații de reîncărcare a autovehiculelor 
electrice, fapt ce reprezintă o pre-condiție pentru a susține creşterea sto-
cului de autovehiculelor electrice. Investiția în aceste stații de încărcare ar 
trebui să fie făcută în concordanță cu asigurarea infrastructurii electrice care 
să suporte acest consum. Mai mult, vor fi implementate scheme de suport 
pentru achiziționarea autovehiculelor electrice, iar achiziția celor ce necesi-
tă combustibil convențional cel mai probabil va fi taxată suplimentar prin 
intermediul taxelor de mediu, fapte ce vor descuraja achiziția acestui tip de 
automobil. 

Infrastructura energetică va presupune şi o transformare în ceea ce 
priveşte oportunitățile oferite de IT şi digitalizare, în general. Imple-
mentarea digitalizării va oferi flexibilitate operatorilor de distribuție în vede-
rea stabilirii unor tipare de consum şi astfel anticiparea comportamentului 
consumatorilor prin implementarea de contoare  inteligente (eng� „smart 
meters”). Ținta Agenției Națională de Reglementare în Domeniul Energiei 
(ANRE) în ceea ce priveşte implementarea contoarelor inteligente presupu-
ne ca 26% din totalul consumatorilor să fie conectați la acest sistem până în 
anul 2020, în timp ce implementarea să ajungă la 100% până în anul 2026. 
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Suplimentar beneficiului legat de stabilirea unor tipare de consum, imple-
mentarea acestor contoare duce la creşterea eficienței operaționale a opera-
torilor de distribuție prin scăderea costurilor cu citirea contoarelor, precum 
şi la reducerea pierderilor tehnologice, atât tehnice, cât şi comerciale (care în 
prezent sunt semnificative). Mai mult, adoptarea digitalizării în domeniul 
energetic românesc va creşte securitatea energetică din punct de vedere al 
potențialelor atacuri cibernetice. Dezvoltarea industriei tehnologice şi digi-
talizarea vor putea permite României implementarea de centrale electrice 
virtuale (eng� „virtual power plants”), crescând în acest fel flexibilitatea sis-
temului energetic şi securitatea aprovizionării cu energie. 

În plus, perspectivele de viitor în domeniul sectorului energetic româ-
nesc vizează şi interconectarea rețelelor de transport a gazului na-
tural şi a electricității cu țările din regiune. Acest lucru ar fi favorabil 
pentru România atât din perspectiva creşterii securității energetice, cât şi 
din punct de vedere economic, astfel că România poate deveni pe termen 
lung exportator net de electricitate, dar şi de gaze naturale către aceste state.

În concluzie, sistemul energetic românesc va trece printr-o serie de 
schimbări semnificative menite să contribuie la obiectivele europene şi glo-
bale, să capitalizeze oportunitățile tehnologice viitoare şi să asigure stabi-
litatea României în regiune. În acest sens, aşa numitul „pachet de iarnă al 
Uniunii Europene” trebuie privit de România ca o oportunitate de a-şi îm-
pinge propriile obiective şi oportunități legate de transformarea inteligentă 
a sectorului său energetic, printr-o contribuție ambițioasă asumată la obiec-
tivele europene şi negocierea în schimb a unui acces facil la fonduri şi modele 
de finanțare europene care să ne permită atingerea unor astfel de ținte.



DIGITALIZAREA ÎN ENERGIE

Marcel Foca și Yugo Neumorni

Considerente despre digitalizarea în energie
Dacă este să împărțim lumea energiei în 2 mari categorii, companii care în-
ghit şi companii care sunt înghițite, atunci observăm că cele care înghit au 
lucru în comun: absolut toate activitățile companiei au fost integrate din 
punct de vedere informațional şi informatic. Această caracteristică este atât 
de puternică, încât este deseori considerată ca un predictor pentru viitorul 
companiei. Observația este importantă pentru că arată impactul instrumen-
telor digitale asupra companiilor din energie chiar şi în vremea în care digi-
talizarea în energie nu era o preocupare a tuturor factorilor decizionali.

Acum, când digitalizarea deja îşi pune amprenta asupra piețelor exter-
ne şi asupra infrastructurii interne din energie, preocupările principale ale 
companiilor implicate sunt creşterea performanței rețelelor şi înțelegerea 
comportamentului consumatorilor. Astfel calitatea digitalizării este reflec-
tată în volumul de date produs de sistemele digitale şi de relevanța analizelor 
pe care respectivele date le permit (relevanță față de obiectivele asumate). 
Prin urmare vorbim despre trecerea de la analizele reactive către cele proac-
tive, vorbim despre fluxurile de date care să asigure transparența operării 
întregului sistem energetic (de la producători şi până la consumatori/pro-
sumatori), vorbim de stocarea datelor şi de securitatea cibernetică. Practica 
a dovedit că orice predicție cu privire la impactul digitalizării în piața de 
energie, oricât de curajoasă a fost predicția, nu a ajuns niciodată să fie exa-
gerată. Transformările pieței de energie generate de digitalizare sunt atât de 
profunde încât efectele pe termen lung nu pot fi anticipate.

Toate aceste tendințe au un singur rezultat: democratizarea energiei. 
Iar digitalizarea nu este altceva decât factorul de accelerare pe drumul că-
tre acest rezultat. Accesul la energie este considerat un serviciu universal, 
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ceea ce înseamnă că orice consumator are dreptul de a fi conectat la o rețea 
locală de energie şi de a i se furniza energie. Democratizarea presupune libe-
rul acces al consumatorului la oricare furnizor de energie şi dreptul de a se 
asocia cu alți consumatori. Digitalizarea fiind principalul mijloc prin care se 
materializează democratizarea energiei, ea deja produce transformarea tu-
turor activităților din energie, schimbă modelele de business şi redesenează 
relațiile dintre producători şi consumatori.

Există deja câteva efecte notabile care ne dovedesc fără echivoc că ener-
gia a depăşit stadiul „no returning point” precum:

– Energia nu mai este generată doar în sistem centralizat şi doar prin 
mijloace clasice; varietatea surselor de energie a crescut, în special a celor 
regenerabile;

– Producătorii şi distribuitorii tradiționali nu mai sunt singurii actori 
care deservesc consumatorii; prin liberalizarea pieței de energie apar din ce 
în ce mai mulți actori (începând cu agregatorii);

– Consumatorii nu mai sunt pasivi, mulți dintre ei devin prosumatori.
Atât în energie, cât şi în digital, simpla adoptare a unei decizii, fie ea stra-

tegică sau operațională, fie ea cuminte sau deosebit de îndrăzneață, nu ga-
rantează obținerea unui rezultat de calitate. Execuția deciziei este cel puțin 
la fel de importantă pe cât de importantă este decizia în sine. Iar în definirea 
planului de execuție a strategiei trebuie să ținem cont de întreg contextul, 
intern şi extern. Dintre principalele tendințe care impactează digitalizarea 
în energia românească trebuie să luăm în considerare:

– politicile europene:
 o uniunea energetică
 o piața unică digitală
– tendințele globale:
 o progresul tehnologic, al telecomunicațiilor şi al capabilității de 

analiză a datelor
 o presiunea crescută asupra eficienței, de la producători şi transpor-

tatori, până la distribuitori şi consumatori
Digitalizarea fiind deja parte intrinsecă a energiei, ea se regăseşte în toa-

te obiectivele fundamentale şi în toate obiectivele operaționale a prezentei 
strategii energetice. 

Propuneri de instrumente structurale
Energia este o parte importantă în oricare concept de infrastructură criti-
că, atât în Europa, cât şi în lume. Prin urmare este firesc să ne întrebăm 
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care sunt principalele amenințări la adresa sectorului energetic românesc, 
cu atât mai mult cu cât în ultimele luni s-au întâmplat o serie de avarii de un 
impact major pentru numeroase regiuni ale țării. În acest context conside-
răm că principalele 3 amenințări care trebuie contracarate sunt (nu neapărat 
într-o ordine anume):

– Impactul climatic,
– Impactul cibernetic,
– Impactul incompetenței.
Pagubele în energie provocate în ultimii ani din cauza fenomenelor 

meteorologice par a avea o tendință crescătoare, motiv pentru care la nivel 
european a fost abordată reziliența infrastructurilor critice şi a marilor in-
vestiții. Studiul CE „Resilience of large investments and critical infrastruc-
tures în Europe to climate change (2015)1” concluzionează:

– Europa se va confrunta cu o creştere progresivă şi foarte puternică a 
amenințărilor climatice, cu concentrări în zonele costiere şi de câmpie;

– Impactul climatic asupra infrastructurilor critice şi a investițiilor eu-
ropene regionale s-ar putea tripla până în 2020 şi creşte de 6 ori până în 
2050;

– Cele mai puternice pierderi sunt preconizate a se întâmpla în energie 
şi transporturi, cu o creştere de peste 1.500% până în 2100;

– Impactul şi costurile adaptării nu sunt uniforme de-a lungul Europei, 
zona de sud şi sud-est fiind cele mai afectate.

Un alt fapt indubitabil este că atacurile cibernetice asupra operatorilor 
din energie sunt în continuă şi semnificativă creştere. Recent, în iulie 2016, 
Parlamentul European a adoptat Directiva NIS (Network and Information 
Security) potrivit căreia toate companiile care furnizează „servicii esenția-
le”, inclusiv cele din domeniul energiei, trebuie să implementeze standarde 
minimale de securitate cibernetică. Calendarul de implementare prevede o 
perioadă de 21 de luni de la publicare în OUJ pentru transpunerea legislației 
şi alte 6 luni pentru identificarea tuturor operatorilor de servicii esențiale.

Un alt tip de amenințare asupra sistemului energetic a ieşit la iveală cu 
ocazia avariilor recente când mari segmente de populație au rămas fără elec-
tricitate. Astfel a devenit de notorietate că marile companii de stat „au uitat” 
să facă până şi investițiile obligatorii. În aceste condiții nici nu putem vorbi 

1 http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/publications/resilience-of-large-in-
vestments-and-critical-infrastructures-in-europe-to-climate-change/jrc_2015_resilience-
oflargeinvestmentscritialinfrastructures.pdf – accesat în noiembrie 2017.
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de investiții în digitalizare ca mijloc de atingere a obiectivelor strategice şi 
operaționale în energie. Sau am putea-o face doar cu riscul de a părea cara-
ghioşi, deoarece am arăta precum o Dacie din vremea comunistă căreia i s-a 
montat un AutoPilot de la Tesla. În esență este vorba de numirea în posturi 
de conducere la nivel strategic a companiilor din energie a unor persoane 
care nu au capabilitatea de a înțelege răspunderea şi responsabilitatea pe 
care le au în funcția pe care au acceptat-o. Impactul acțiunii acestor „mana-
geri” se vede (de către persoanele avizate) şi se simte (de întreaga populație).

Având în vedere amenințările identificate mai sus, considerăm că pen-
tru a aborda în mod responsabil subiectul digitalizării în energie, este ne-
cesar să propunem şi instrumente structurale cu ajutorul cărora să definim 
standardele de operare minimale pe care trebuie să le îndeplinească actorii 
din energie şi să impunem respectarea acestor standarde de operare.

Agenția Națională pentru Protecția Infrastructurilor Critice
Deşi de la nivelul CE ne sosesc o mulțime de reglementări pe care trebuie să 
le transpunem în legislația locală, operaționalizarea lor este lăsată la latitu-
dinea fiecărei țări. Pentru cazul concret al României, mai ales în domeniul 
energiei, se nasc următoarele întrebări:

– Cine, în mod concret, trebuie să definească standardele minimale de 
calitate pentru operațiunile de întreținere/modernizare a infrastructurii, de 
protecție cibernetică, de intervenții la dezastre, de reziliență şamd?

– Cine, în mod concret, trebuie să vegheze pentru ca aceste lucruri să 
se şi întâmple?

– Cine, în mod concret, se asigură că toate aceste planuri sunt corelate 
între ele dat fiind că toate infrastructurile sunt conectate între ele, nu doar 
cele din energie între ele, dar şi cele din energie cu altele (interdependența 
infrastructurilor critice)?

– Dacă de mâine s-ar trece la digitalizarea întregului domeniu al ener-
giei, cum s-ar agrega toate datele „smart” (de la con/prosumatori, distri-
buitori, transportatori, producători) astfel încât să existe în permanență 
imaginea completă, corectă şi actuală asupra a ceea ce se întâmplă în întreg 
lanțul energetic? Cine, în mod concret, trebuie să definească standardele de 
schimb de informații şi cine trebuie să vegheze la respectarea lor?

O abordare pragmatică ar putea proveni din finalizarea transpunerii Di-
rectivei 2008/114/CE privind identificarea şi desemnarea infrastructurilor 
critice europene şi evaluarea necesității de îmbunătățire a protecției aces-
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tora. Prima jumătate de pas (în sensul de „ce putem face ca să nu ne acuze 
că n-am făcut”) a fost făcută prin OUG nr. 98/2010 privind identificarea, 
desemnarea şi protecția infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 18/2011, cu modificările ulterioare.

Astfel, operaționalizarea completă a Directivei 2008/114/CE ar putea 
fi obținută prin înființarea unei Agenții Naționale de Protecție a Infrastruc-
turilor Critice (ANPIC). Un prim beneficiu al existenței ANPIC ar fi elimi-
narea dispersiei de responsabilitate între CCPIC (Centrul de Coordonare a 
Protecției Infrastructurilor Critice din Ministerul Afacerilor Interne), Gru-
pul de Lucru Interinstituțional şi autoritățile publice responsabile de PIC, 
adică definirea factorilor de răspundere şi de responsabilitate pentru buna 
funcționare a tuturor infrastructurilor critice din România, inclusiv cele din 
energie.

Totodată ANPIC poate integra în activitatea să atribuții referitoare la 
Directiva NIS 2016/1148/CE, precum şi la Regulamentul GDPR pentru pro-
tecția datelor cu caracter personal.

Hub de inovare în energie
Sustenabilitatea pe termen lung, avantajul competitiv, eficiența operați-
onală, protecția consumatorilor (mai ales a celor defavorizați) şi protecția 
mediului sunt strâns legate de capacitatea de inovare care poate fi atrasă în 
energia românească. Atunci când se pune problema atragerii inovării, insti-
tuțiile din energie, la fel ca oricare dintre instituțiile statului, au la dispoziție 
3 mari abordări:

– Producerea inovării: de regulă este prin structurile proprii de cer-
cetare & dezvoltare, însă această abordare a „inovării la comandă” nu funcți-
onează în România, cel puțin aşa dovedeşte realitatea;

– Achiziția inovării: s-ar putea întâmpla dacă achizițiile publice s-ar 
face prin metoda concursului de soluții (= vreau cea mai bună soluție rapor-
tată la bugetul disponibil) în locul metodei „cea mai ieftină ofertă”. Deşi le-
gislația achizițiilor publice prevede metode de achiziții chiar mai curajoase, 
precum „parteneriatul pentru inovare”, iar CE încurajează în mod deschis 
achizițiile prin concursuri de soluții, achizițiile publice din România nu au 
nimic în comun cu inovarea.

– Orchestrarea & facilitarea inovării: această abordare presupune 
crearea unui cadru în care inovatorii să se poată manifesta. Astfel cei care au 
dovedit că au idei care sunt de interes pentru organizațiile din energie pot 
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fi atraşi şi ajutați să-şi maturizeze ideile până la nivelul la care poată fi asi-
milate în practică. Cele mai frecvente forme în care se regăsesc opțiunile de 
orchestrare şi facilitare sunt hub-urile de inovare şi concursurile de inovare.

Hub-ul de inovare în energie ar putea fi construit pe principiul unui in-
cubator de afaceri având drept obiectiv facilitarea inovării în energie. Un ast-
fel de hub ar trebui să ofere infrastructura fizică necesară testării diferitelor 
idei (spații de birouri, laboratoare de testare etc), facilitarea finanțării ideilor 
care „promit”, dar şi consultanță furnizată de experți din energie.

Propuneri de instrumente operaționale

Reproiectarea conceptuală a arhitecturii SEN (OP5/AP5a)
Expansiunea capacităților distribuite de generare de energie regenera-

bilă, a căror producție este puțin predictibilă, aduce modificări şi provocări 
importante pentru Sistemul Energetic Național (SEN). Introducerea şi pro-
movarea conceptului de prosumator, prin care se înțeleg atât consumatori 
casnici producători de energie regenerabilă grupați în microgrid-uri, dar şi 
entități de producție de dimensiuni mult mai mari, complică şi mai mult 
gestionarea sistemului energetic național.

Modificarea principiala şi structurală a SEN prin acceptarea unui sistem 
distribuit de producători de energie, o reprezintă renunțarea progresivă la 
abordarea top-down şi centralizată a producției, bazată pe producătorii de 
energie tradiționali (cărbune, nuclear) şi acomodarea unui model foarte 
distribuit dar impredictibil de producție. Pe lângă producătorii clasici care 
asigurau banda, SEN va permite acomodarea noilor producători de energie 
numiți prosumatori. Conceptual prosumatorii pot fi microgridurile formate 
din gospodării, dar şi ansambluri funcționale orăşeneşti, care vor produce 
energia necesară consumului (străzi solare, energie mecanică etc) şi vor in-
jecta energia suplimentară în sistem, (rămasă eventual după ce s-au atins 
nivelurile de energie stocabilă), precum şi deja tradiționalele surse distribu-
ite de energie (ferme solare, eoliene etc.). Dacă acum fluxul de energie de 
la producător la consumatorul final a fost gândit centralizat şi este 
eminamente unidirecțional, introducerea prosumatorilor şi siste-
melor de producție distribuite obligă la regândirea întregului sistem 
energetic cu introducerea de infrastructură inteligentă (smart grid) 
care să permită fluxuri de energie bidirecționale, fluxuri care acum 
sunt imposibil de acomodat cu actuala infrastructură.
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Prosumatorii se vor conecta la sistemul energetic în principal în rețelele 
de distribuție (medie şi joasă), dar şi direct ăn rețeaua de transport (înaltă) 
în cazul prosumatorilor de mari dimensiuni. Introducerea prosumatorilor în 
rețeaua de distribuție transformă conceptual rolul distribuitorilor de energie 
(DSO) şi al furnizorilor din simplu distribuitor de energie în producător de 
energie, ceea ce pune o presiune asupra SEN din punct de vedere conceptual. 
Practic dacă până acum în cadrul sistemului energetic transportatorul (TSO) 
percepe distribuitorul (DSO) ca simplu distribuitor/furnizor unidirecțional 
de energie, acum el trebuie să opereze şi să acomodeze sistemic şi informatic 
distribuitorii şi furnizorii precum producătorii de energie simultan cu ro-
lul clasic de distribuitor. Spre exemplu un distribuitor precum Electrica sau 
Enel, populat de rețele de prosumatori şi producători de energie regenerabi-
lă vor injecta energia suplimentară generată imprevizibil de către aceştia în 
momentele de vârf direct în rețeaua de transport sau o vor pierde. 

Aşadar marea provocare a SEN o reprezintă migrarea de la o producție 
centralizată, cu producători de mari dimensiuni, dispersați în teritoriu de-
parte de zona de consum, care injectează energia unidirecțional în gridul de 
transport (TSO) către o producție de regenerabile distribuită foarte mult în 
rețelele de distribuție (DSO), impredictibilă, şi care acționează într-o rețea 
cu fluxuri de energie bidirecționale.

Introducerea pe scară largă a transportului (automobilul) electric repre-
zintă deasemeni un factor de perturbație pentru zona de distribuție datorită 
consumului impredictibil şi pe scară largă de energie. Anumite concepte văd 
transportatorul electric tot ca un potențial „sistem de stocare de energie”, 
care poate să compenseze în anumite momente porțiuni de grid. 

De altfel evoluția tehnologică rapidă a sistemelor de stocare de ener-
gie de mari dimensiuni (vezi cazul Tesla Hawaii Islands) va permite pro-
sumatorilor să înmagazineze o parte din energia suplimentară pe care o 
produc şi să faciliteze reglarea dezechilibrelor pe care aceştia o produc re-
țelelor de distribuție. Practic stocarea de energie pe scară largă va permite 
reglarea curbelor de sarcină şi a vârfurilor impredictibile pe care prosuma-
torii le generează. 

Reproiectarea arhitecturii sistemului energetic național în vederea aco-
modării prosumatorilor este condiționata de cel puțin următoarele activi-
tăți:

– Stabilirea direcției şi a principiilor de funcționare a noului sistem 
energetic care devine activ, distribuit şi bidirecțional;
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– Stabilirea cadrului legislativ de către ANRE, cât şi de factorii de răs-
pundere din sectorul energetic prin care rețelele de distribuție se transformă 
din rețele pasive unidirecționale în rețele inteligente de tip smart grid cu 
flux bidirecțional;

– Stabilirea noilor regulamente de operare dintre toți actorii sistemu-
lui energetic;

– Stabilirea mecanismului de recunoaştere a investițiilor pentru rea-
lizarea rețelelor inteligente având în vedere că vor fi necesare investiții în 
sisteme de contorizare, sisteme de comunicație inteligente, dar şi în noile 
generații de sisteme de aplicații informatice care vor trebui implementate. 

Reproiectarea arhitecturii sistemului energetic național trebuie asuma-
tă şi condusă direct de la nivel ministerial şi trebuie să includă specialişti ai 
tuturor participanților din sistemul energetic.

Sistemul de comunicații pentru rețelele smart grid (OP5/AP5a, 
AP5b; OP3/AP3c)

Sistemele informatice au un rol vital în transformarea sistemelor grid 
tradiționale în sisteme smart, iar disponibilitatea şi reaşezarea sistemului 
de comunicații este determinant pentru realizarea funcționalităților de tip 
„inteligent”. Sistemul de comunicații facilitează schimbul de informații pe 
întregul flux energetic de la producătorii clasici la prosumatori. Informații 
despre starea sistemului energetic trebuie să se schimbe în timp real într-un 
flux bidirecțional în cadrul noului sistemului energetic. 

Sistemele de comunicații trebuie să asigure preluarea informațiilor din 
contoarele inteligente ale prosumatorilor, să le transfere atât în rețeaua sis-
temelor informatice ICT ale acestora, dar posibil şi al transportatorilor către 
sistemele de tip Energy Management, simultan cu transferarea informații-
lor către sistemul de smart mettering al actorilor din grid. 

La nivelul distribuitorilor (DSO) presiunea investițională apare, cel 
puțin în prima etapa, ca fiind cea mai mare întrucât aceste rețele sunt cele 
care vor suferi cele mai importante modificări. În esență schimbarea unui 
flux direcțional de energie din poziția de consum în producție trebuie să se 
efectueze în mod automat, transparent pentru actorii din rețea şi corelat cu 
toți parametrii sistemului. Sunt cel puțin 3 nivele de comunicații definite 
în literatură. Nivele Automatic Meter Reading (AMR), Advanced Metering 
Infrastructure (AMI) şi Advanced Metering Infrastructure Plus (AMI+) care 
fac legătura între zona IT şi zona de sistem energetic. Practic o schimbare de 
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flux trebuie să fie sesizata şi aprobată pe toate cele trei nivele de comunica-
ții, dar şi de către zona sistemelor informatice de tip Energy Management 
Systems pentru dispecerizarea corespunzătoare şi în siguranță. Schimbarea 
bruscă de flux energetic la nivel de DSO poate avea efecte datorită vârfurilor 
de sarcina inclusiv asupra sistemelor de transport TSO, cu care evident tre-
buie să fie corelate.

Toate aceste nivele vor trebui analizate din punct de vedere al investi-
țiilor. Pornind de la ideea cine plăteşte pentru asigurarea disponibilităților 
la un SLA acceptabil pentru comunicațiile simple de colectare a contoarelor 
inteligente până la disponibilitatea şi SLA-ul sistemelor de comunicații tip 
smart mettering. 

La nivelul distribuitorilor (DSO) este obligatorie dezvoltarea rețelelor 
de comunicație pentru preluarea datelor din contoarele smart şi a altor in-
formații de sistem şi corelarea acestora cu informațiile din rețelele transpor-
tatorilor. Dezvoltarea sistemelor de comunicații ridică problematici foarte 
importante în zona de cybersecurity chiar de la primul nivel al prosumatori-
lor prin procesul primar de colectare de informații din contoarele inteligente 
prin rețele wireless sau radio.

Redesenarea sistemului energetic național din perspectiva unui grid in-
teligent vor impune adoptarea de către toți actorii a unor protocoale comune 
atât în aria sistemelor de smart mettering, industriale SCADA cât şi în aria 
de zonei de comunicații şi securitate. Platformele tehnologice IT ale acto-
rilor din sistem cât şi schimbul de date între acestea vor trebui de asemeni 
standardizate şi acomodate.

Sistemele de tip ICS/SCADA sunt în general dezvoltate în mod eterogen, 
cu multe sisteme învechite (legacy), cu multe probleme de securitate intrin-
secă (sisteme de operare vechi, sisteme hardware vechi, lipsa de securitate 
built-in minimală) la nivel mondial. Există o multitudine de protocoale de 
comunicație şi o diversitate de sisteme PLC/HMI/SCADA care conduc către 
probleme inerente de interoperabilitate. Dacă în companiile multinaționale 
de mare anvergură există standarde clare pe segmentul ICS, una din marile 
probleme la nivel național (şi poate european) este lipsa unui framework 
şi a unor minime ghiduri de bună practică în domeniul ICS/SCADA. Coro-
borate cu problematicile aferente achizițiilor publice, companiile naționale 
româneşti sunt expuse unor probleme serioase datorită inexistenței unui 
cadru (framework) care să reglementeze minime bune practici în segmen-
tul SCADA/ICS. Implicațiile negative cele mai importante sunt legate cele 
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generate de lipsa standardizării, dar mai ales de problematicile de tip cyber 
security. 

O măsură extrem de utilă pentru România ar fi stabilirea unui ghid 
de bune practici şi a unui cadru minimal de standardizare în aria ICS/
SCADA pe care companiile din mediul industrial să îl urmeze.

Problematici de tip Cybersecurity (OP5/AP6b)
Ecosistemul energetic presupune integrarea şi schimbul de informații 

de către toți actorii prezenți pe lanțul energetic, publici sau privați. Schim-
bul de informații IT de la utilizatorul final până la segmentul de producție 
şi dispecerizare presupune schimbarea unui flux de date şi informații şi o 
integrare a sistemelor IT şi comunicații. Lipsa unor standarde de securitate 
comune şi a unui framework de securitate aplicabil tuturor actorilor din eco-
sistemul energetic poate provoca avarii grave. 

Experiențele recente de atacuri cibernetice asupra mediilor industriale 
(Stuxnet), dar mai ales colapsarea parțială a sistemului energetic din Ucrai-
na de către un actor statal, impune o foarte mare atenție asupra protecțiilor 
infrastructurilor critice din sectorul energetic. 

Transpunerea corectă în legislațiile națională a Directivei NIS poate să 
susțină eforturile de combatere a amenințărilor cibernetice. La nivelul sec-
torului energetic se vor crea grupuri de lucru comune de tip CSIRT/CERT în 
vederea identificării măsurilor de protecție şi de răspuns la incidentele de 
natură cibernetică. Este foarte clar că sistemele energetice naționale, dar şi 
la nivel european vor rămâne ținte şi obiective principale de atac cibernetic 
pentru actori statali.

Regândirea sistemului energetic național trebuie să se efectueze având 
securitatea cibernetică pe primul plan.

Data management (OP5/AP5a, AP5b, AP5c)
Casele inteligente şi oraşele inteligente vor genera o creştere enormă 

de date care vor trebui procesate pe întregul ecosistem energetic de la DSO 
până la producătorii de energie. Introducerea de echipamente smart în case 
şi la nivel de oraşe vor permite o predictibilitate a consumului de energie, 
o eficiență energetică a consumului, posibilitatea de a avea oferte perso-
nalizate de energie şi implicit o reducere a costurilor. 

Predictibilitatea consumului pe întreg lanțul de energie, de la con-
sumator la producător prin introducerea senzorizărilor, poate avea ca efect 
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eficiența energetică prin reducerea şi aplatizarea curbelor de sarcina în 
zona de producție şi dispecerizare de energie (SEN). 

DSO şi furnizorii vor avea principala misiune de a procesa acest nou 
imens flux de date şi de a-şi introduce sau moderniza sisteme IT complexe 
de data analytics şi business intelligence. Procesarea fluxului crescător de 
date va fi facilitat de noile trenduri în industria IT prin sisteme de tip cloud 
hibrid şi Big Data. Astfel va exista o presiune pe adaptarea sistemelor IT 
clasice de tip ERP/CRM şi integrarea şi interfațarea acestora în sistemele de 
achiziție de date atât din zona smart mettering, dar şi SCADA. 

Adopția sistemelor de tip cloud sau Big data, trenduri din industrie deja 
mature în US sau EU, este în continuare privită reticent în România mai ales 
în sectorul public, în special datorita preconceptelor legate de securitatea IT. 
Recomandările şi constituirea de bune practici la nivelul sectorului public 
care să includă şi adopția trendurilor din industrie în mediul public poate 
accelera procesul de digitalizare.

Introducerea sistemelor de smart mettering va permite un schimb de 
informații schimbate între prosumatori şi rețelele de distribuție (DSO) mult 
mai transparente şi mai corecte relativ la consumul de energie. Noile sisteme 
de aplicații ale DSO vor permite facturarea consumatorului în funcție strict 
de nivelul de consum. În plus DSO vor putea realiza profilarea consumato-
rului şi implicit ofertarea particularizată care va urmări curbele personale de 
consum. Conceptual consumatorul poate deveni participant activ la zona de 
ofertare şi comercializare a energiei.

Introducerea şi dezvoltarea sistemelor de tip GIS şi Asset manage-
ment va deveni un standard pentru toți actorii din cadrul lanțului energe-
tic. Integrarea acestora atât cu sistemele IT clasice (ERP), cu sistemele de 
achiziție ICS/SCADA, dar mai ales cu sistemele de achiziție de date din zona 
smart (mettering, house, city) va aduce o presiune şi provocări suplimen-
tare. Sistemele GIS vor fi comune şi ele vor aduce suportul necesar pentru 
aria de mentenanță predictivă, corectivă şi evolutivă a sistemelor industriale 
pe întregul ecosistem energetic. Depistarea defectelor se va face proactiv cu 
ajutorul sistemelor de tip GIS, iar monitorizarea cu dronele a conductelor 
de gaze, a rețelelor de tensiune sau a stațiilor de transformare este deja ceva 
comun.

Sistemele informatice de tip Worforce management, integrate cu GIS, 
ICS şi sistemele clasice IT vor permite o mult mai multă flexibilitate în solu-
ționarea avariilor din rețelele de distribuție. Senzorii sistemelor tehnice vor 
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transmite alerte către dispecerate dar şi către utilizatorii finali asupra unor 
potențiale avarii/incidente, iar ele vor fi soluționate proactiv. Echipele mo-
bile din teren ale DSO/furnizori vor avea acces în timp real la baza de date 
de cunoştințe a incidentelor, la sistemele GIS şi vor avea o predicție foarte 
precisă asupra defectului şi a modului de soluționare.

O altă modificare care va apare o reprezintă posibilitatea consumatoru-
lui final de a-şi alege singur furnizorul de energie. Pe segmentul furnizorilor 
este de aşteptat să apară o mai mare diversitate de actori, în special din zona 
telco care vor oferi consumatorilor pachete (bundle) de servicii de comu-
nicații voce/date la pachet cu energie profilată sau cu sisteme de producție 
regenerabilă sau servicii de tip smart home.

Introducerea senzorizării smart în zona utilizatorilor finali (house, city), 
dar şi a conceptelor de prosumator, microgrids sau orase prosumator, dez-
voltarea puternică a segmentului de producție de energie regenerabilă, dar 
volatilă, vor obliga DSO şi TSO la dezvoltarea unor sisteme de aplicații care 
să modeleze matematic producția şi distribuția de energie. Astfel de siste-
me vor lua în calcul multitudinea de surse de energie regenerabilă distribuită 
(prosumatorii), profilarea consumatorilor sau factori externi de tip predicția 
meteo etc. Un astfel de model matematic extrem de complex va funcționa în 
baza conceptelor de tip blockchain, machine learning sau inteligență 
artificială şi se poate limita la nivel de dispecerizare națională (national 
grid) sau în cadrul unui sistem dispecerizat european.

Următoarele sisteme de aplicații sunt de aşteptat să fie dezvoltate sau 
modernizate în special în zona de DSO: 

– Optimizarea serviciilor de grid, management online al întreruperilor 
(outage);

– Managementul mentenanței predictivă şi evolutivă;
– Analiza, dispecerizarea şi monitorizarea fluxurilor de energie (Ener-

gy Management);
– Managementul sistemelor de comunicații şi al rețelelor automate de 

transmisie şi distribuție;
– Managementul integrării prosumatorilor şi energiei regenerabile;
– Cybersecurity;
– Managementul automat al corecțiilor şi al perturbărilor în rețea;
– Sisteme de tip „customer care” şi facturare, şi informare în sisteme 

Web;
– „Business” şi „home” energy management.
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Data Governance. GDPR (OP5/AP5a, AP5b, AP5c; OP6/AP6b)
Creşterea fluxului de date dinspre utilizatorul final către furnizori, dar 

şi schimbul de date dintre actorii din sectorul energetic ridică provocări la 
nivelul securității şi confidențialității datelor. Informații importante şi cu 
caracter personal ale utilizatorilor finali vor circula pe fluxul informatic de 
date, iar acestea vor trebui protejate în conformitate cu noile reglementări. 
În aceste condiții este nevoie de o stabilire clară a rolurilor şi responsabilită-
ților asupra managementului acestor informații în vederea asigurării confi-
dențialității şi protecției datelor.

Distribuitorii (DSO) vor avea un rol extrem de important pe acest 
segment întrucât aceştia sunt cei care colectează datele primare şi vor fi 
responsabili pentru distribuirea acestora pe lanț într-un mod sigur şi nedis-
criminatoriu pentru restul actorilor. Consumatorul va trebui informat cu 
exactitate asupra modului în care datele sale vor fi procesate şi folosite.

Introducerea directivelor EU în zona protecției datelor vor obliga com-
paniile să-şi adapteze sistemele informatice şi fluxurile de afaceri în vederea 
asigurării protecției şi confidențialității datelor. Companiile vor trebui să in-
troducă sisteme avansate de protecție a datelor de tip DLP, IDS, SIEM şi vor 
fi vor fi mult mai deschise în adoptarea serviciilor de tip Security as a Service 
sau de tip CERT/SIEM.

Recunoaşterea investițiilor de către ANRE / Reglementatori 
(OP5/AP5a, AP5b, AP5c)

Una dintre principalele cauze ale întârzierilor în adoptarea sistemelor 
de tip „smart” o reprezintă lipsa de reglementare a sistemelor smart în ma-
joritatea statelor membre UE. Se admite că la ora actuală doar câteva țări 
recunosc investițiile în zona de smart şi implicit tarifarea acestora supli-
mentar. 

Recunoaşterea investițiilor de către reglementatori implică automat 
creşterea prețurilor la energie pentru consumatori. Spre exemplu se pune 
întrebarea simplă cine va plăti pentru introducerea unui contor inteligent 
estimat la nivel de 200-250EUR. De asemeni se estimează că vor fi necesare 
peste 480bn EUR până în 2035 pentru investițiile în rețeaua de distribuție la 
nivel european conform datelor International Energy Agency.

Totodată se discută în ce măsură este rentabilă investiția în tehnologia 
smart în zonele rurale unde consumul de energie este foarte scăzut şi unde 
puterea de cumpărare este foarte mică, cel puțin în România. 
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Toată această lipsă de reglementare ne menține într-un cerc vicios şi în-
târzie adoptarea tehnologiilor smart.

Proiecte:
1. Reproiectarea sistemului energetic național în vederea acomodării 

prosumatorilor şi a fluxurilor de date bidirecționale;
2. Dezvoltarea unitară a sistemului de comunicații între prosumator, 

DSO şi TSO având protocoale de comunicație comune şi cybersecurity built-
in;

3. Dezvoltarea şi promovarea sistemelor de tip smart grid pe întregul 
lanț energetic, pornind de la contoarele inteligente până la nivelul de pro-
ducție;

4. Dezvoltarea sistemelor de tip BigData/Analytics în special în zona 
de DSO şi integrarea acestora cu sistemele smart. Introducerea de modele 
matematice complexe şi tehnici de machine learning pentru profilarea con-
sumului;

5. Reglementarea activităților din sistemul energetic şi recunoaşterea 
investițiilor în sistemele smart. Identificarea mecanismelor de stimulare a 
introducerii sistemelor smart;

6. Proiecte legate de securitate cibernetică şi interoperabilitate între ac-
torii din lanțul energetic. Introducerea reglementărilor de tip Directiva NIS;

7. Introducerea serviciilor de tip bundle pentru consumator care înglo-
bează energie şi telco;

8. Introducerea de sisteme de stocare de energie care vor permite inclu-
siv asigurarea reglajului curbei de sarcina în zona DSO;

9. Introducerea sistemelor de tip Energy Management pe tot lanțul de 
producție cu input de la contorii smart;

10. Introducerea sistemelor de tip GIS/Workforce management/mente-
nanță predictivă.



Managementul riscului în tranzacțiile cu energie  
pe piața OTC: digitalizarea kilowatt-ului

Răzvan Tudor

Piața de energie din România a traversat, la începutul anului 2017, o peri-
oadă de turbulențe pe fondul creşterii prețurilor la energie, pe termen scurt, 
concomitent cu incapacitatea unor traderi din piață de a-şi respecta obligați-
ile contractuale asumate. În ansamblu consumatorul final nu a fost afectat, 
însă o serie de traderi au intrat în insolvență, iar pierderile au fost preluate 
de operatorul de sistem şi furnizorii de ultimă instanță. În materialul de 
față încercăm să explorăm în ce măsură principii care se regăsesc aplicate 
în conceptul de blockchain, devenit extrem de popular în ultima perioadă 
datorită monedelor virtuale, în mod special bitcoin, ar putea fi utile pentru 
toți participanți la o piață de tip OTC.

Contextul general: Contrapartea centrală
La începutul anului 2019, Bursa de valori Bucureşti şi Operatorul pieței de 
energie electrică şi gaze naturale din România (OPCOM) au prezentat public 
“proiectul de colaborare în ce priveşte implementarea pe piața de energie 
şi cea de capital a serviciilor de contraparte centrală (CCP), cu scopul de a 
elimina în totalitate riscul de contraparte caracteristic celor două piețe şi 
crearea premiselor pentru lansarea de contracte futures cu activ suport pe 
indici ai pieței de energie din România”. Până la momentul redactării acestui 
material nu este clar care este stadialitatea acestei inițiative, dar din modul 
în care a fost formulată public nu a inclus pentru niciun moment tranzacțiile 
cu energie derulate pe piața OTC.

Inițiativa este una de bun augur şi concretizarea ei a fost una aştep-
tată, am putea spune încă de când G20 a elaborat un set de recomandări 
în 2009, unele dintre ele vizând şi tranzacțiile de pe piețele de tip OTC 
(Over-the-counter): ”Toate contractele standardizate OTC de instrumente 
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derivate vor trebui tranzacționate pe burse sau platforme electronice, de la 
caz la caz, dar decontate prin intermediul unei contrapărți centrale până la 
sfârşitul lui 2012.” Consecința imediată: la nivelul Uniunii Europene a fost 
elaborat EMIR (European Market Infrastructure Regulation - Regulamen-
tul European privind Infrastructura Pieței) un cadru de reglementări care 
vizează în mod special faptul că toate tranzacțiile aferente instrumente-
lor derivate derulate prin intermediul piețelor de tip OTC să facă obiectul 
unei compensări asigurate de CCP (contraparte centrală), scopul evident al 
acestei prevederi fiind acela de a atenua riscul de contrapartidă al fiecărui 
participant la piață.

Prin intermediul Registrului public pentru înregistrarea pentru respec-
tarea obligaților de compensare sub EMIR (Public Register for the Clearing 
Obligation under EMIR) Autoritatea Europeană, ESMA (European Securi-
ties and Markets Authority) a optat ca în locul unei definiri exhaustive să 
selecteze tipurile de derivate pentru care compensarea devine obligatorie. 

Neincluderea tranzacțiilor la termen derulate prin intermediul pieței 
OTC a OPCOM, pe această listă a creat premisele continuării tranzacționării 
doar în contextul reglementărilor existente şi al cadrului general oferit de 
acordul EFET. 

Contextul general: Principiile de organizare a unei piețe 
reglementate
Motivul pentru care o piață reglementată îşi atrage participanții este dat în 
principal de două aspecte: lichiditatea şi încrederea că o tranzacție încheiată 
în această piață va fi onorată de ambele părți, indiferent de evoluția viitoare 
a prețului.

Istoria a demonstrat că atunci când o piață cu livrare fizică nu mai sati-
sface condițiile de încredere care au generat atractivitatea ei sau generează 
riscuri suplimentare, o piață alternativă derivă din aceasta, de exemplu: pia-
ța instrumentelor derivate. Evoluția acestor piețe în paralel, s-a dovedit a fi 
benefică, însă excepțiile şi demutualizarea piețelor reglementate au impus 
reglementări din ce în ce mai elaborate şi mai costisitor de implementat. 
Rezultatul: piețele reglementate fie că sunt cu livrare fizică, fie cele de instru-
mente derivate cu sau fără livrare fizică, devin extrem de scumpe şi greu de 
accesat de operatori noi. 

În cazul piețelor de energie electrică, liberalizarea şi inovația tehnolo-
gică din ultima perioadă au condus la apariția unei categorii noi de posibili 
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participanți la piață: prosumatorii (consumatorii care pot produce la rândul 
lor energie sau care pot revinde o energie contractată anterior). Accesul, în 
masă, la piață, a acestei categorii este doar o chestiune de timp, pentru că 
tehnologia necesară există. 

În acest context, nou, suprapus peste existența unei piețe lichide dar 
fără garantarea centralizată a tranzacțiilor, se ridică o nouă provocare pen-
tru orice participant la piața de energie: existența încrederii că tranzacția 
efectuată se va efectua şi din punctul de vedere al livrării şi din punctul de 
vedere al încasării indiferent de evoluția prețului. 

Contextul particular: Piața OTC Opcom
Piața OTC din cadrul OPCOM, cu 100 de participanți înregistrați la sfâr-
şitul lui 2018, din care doar 64 au fost activi (mai puțini cu 8 față de anul 
precedent), a rămas, pentru al treilea an consecutiv, cea mai atractivă şi 
lichidă piață de tranzacționare conform “Raportului anual de sinteză a re-
zultatelor funcționării piețelor centralizate operate de OPCOM din 2018”, 
cu un volum tranzacționat în 2017 de peste 34 milioane MWh şi o cotă de 
piață de 54%.

O particularitate a acestei piețe este legată de faptul că OPCOM nu im-
pune un sistem de garanții pentru participanți, acestea rămân la latitudinea 
lor, în baza acordului EFET, iar piața nu are nicio contraparte centrală res-
ponsabilă pentru asigurarea riscului de contrapartidă. 

Pe lângă informațiile de natură financiară (auditate sau nu, după caz) 
care pot fi solicitate, aceste acorduri permit şi stabilirea unor limite printr-o 
serie de indicatori sintetici:

EFET 1: EBIT / Dobânzi 
EFET 2: Funds from Operations / Datorii totale 
EFET 3: Datorii totale / Capitalizare totală 
EFET 4: Micşorarea valorii Activelor Corporale Nete 
Lipsa unui prag de referință la nivel de industrie, sau cu granularități în 

condițiile unei specializări de nişă, dar şi lipsa unei metodologii de calcul uni-
tare pentru indicatorii mai sus menționați, (indicatori care nu se regăsesc în 
totalitate în structurile de raportare bilanțieră) au condus pe termen mediu 
la omiterea acestor puncte din Condițiile specifice negociate între părți pe 
marginea contractului cadru EFET. Rezultatul înregistrat la începutul anului 
2017, după ce 3 dintre traderii importanți din piață au intrat în insolvență şi 
nu au mai fost în măsură să-şi onoreze obligațiile contractuale, a fost unul pe 
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măsură: pierderi înregistrate de operatorul de sistem şi în principal de către 
furnizorii de ultimă instanță, dar şi multe facturi neîncasate de către ceilalți 
participanți la piață.

Cauzele pentru care acest moment a fost posibil sunt multiple, însă sco-
pul acestui material este acela de a identifica şi propune o soluție de ges-
tionare a unor astfel de situații pe viitor pentru că modul de gestionare a 
riscului de contrapartidă în tranzacțiile pe piața OTC nu a funcționat cores-
punzător pentru marea majoritatea participanților. 

Soluția pe care o propunem pentru acest tip de gestionare a riscului de 
contrapartidă se bazează pe implementarea unui sistem de tip registru pu-
blic de evidență distribuit între toți participanții la piață (Distributed Led-
ger Technology) şi digitalizarea kilowatt-ului. 

Distributed Ledger Technology
2008 a fost anul care a marcat un moment de referință şi prin criza econo-
mică mondială dar şi printr-o inovație care este pe cale să producă o nouă 
revoluție economică, după cum anticipează specialiştii în domeniu, prin 
publicarea articolului “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”, 
semnat sub pseudonimul Satoshi Nakamoto. În esență acest articol a vizat 
o formă nouă de transfer a banilor sub forma unor denominări virtuale 
“Bitcoin” într-o rețea de tip Peer2Peer (P2P). Mecanismul propus de Naka-
moto urmăreşte modalitatea optimă de transfer a fondurilor între o parte 
şi alta în lipsa unei entități centrale de referință şi în care ambele părți au 
încredere. În modelul tradițional de tranzacționare o astfel de entitate este 
reprezentată de o bancă centrală sau o contraparte centrală/casa de com-
pensare.

Modelul propus de Nakamoto se bazează pe faptul că toate tranzacțiile 
sunt înregistrate într-un registru public distribuit (DLT - Distributed Public 
Ledger) către toți participanții din ecosistemul în care se întâmplă tranzac-
țiile, şi care cuprinde un lanț de semnături digitale consecutive (blockchain) 
care atestă existența monedei electronice tranzacționate dar şi a tranzacției. 
Premisa de la care autorul pleacă este aceea că “singurul mod de a confirma 
absența unei tranzacții este să ai acces la toate tranzacțiile.”, iar singurul 
mod în care tranzacțiile pot fi validate fără o entitate care să gireze acest 
lucru, este acela că toate informațiile sunt făcute publice, iar participanții 
trebuie să consimtă asupra modului, în care sunt ordonate tranzacțiile ac-
ceptate în registru (blockchain).
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În fapt, dacă considerăm această afirmație ca pe un corolar care să stea 
la baza modului de organizare a oricărei piețe, am putea afirma că manage-
mentul riscului de contrapartidă este pe jumătate rezolvat. 

Soluția propusă de Nakamoto este departe de a fi unică sau perfectă, 
însă momentul de cotitură a fost marcat de masa critică care a ajuns să se 
raporteze la moneda virtuală bitcoin şi evoluția continuă a tehnologiei din 
spatele ei şi a ecosistemului de tranzacționare. 

Deşi notorietatea a fost atinsă cu ajutorul monedei virtuale, inovația 
tehnologică din spate, care poate schimba complet modul în care funcțio-
nează multe industrii, după cum apreciază studiile Băncii Mondiale sau ale 
Biroului Guvernamental pentru Știință al Marii Britanii, este registrul pu-
blic distribuit (DLT sau Blockchain în cazul Bitcoin). 

DLT – Distributed Ledger Technology – se referă la modul în care date-
le sunt distribuite în mai multe zone de stocare sau registre. DLT conform 
studiului Băncii Mondiale permite în acelaşi timp ca tranzacțiile să fie înre-
gistrate, distribuite, şi sincronizate către rețeaua de participanți. Blockcha-
in-ul reprezintă o structură de date distribuită în pachete de date numite 
generic „blocuri”, care sunt conectate între ele într-un lanț digital prin al-
goritmi de criptare, care cuprind semnături digitale, „hash-uri”, şi care nu 
pot fi schimbate în timp. Chiar dacă schimbarea este posibilă în timp prin 
minerit, efortul de procesare este imens din cauza faptului că modul de va-
lidare (proof-of-work) se bazează pe principiul: un procesor egal cu un vot. 
Calculele de probabilități efectuate aici tind să demonstreze soliditatea unui 
DLT deschis. 

Nu ne propunem să descriem modul în care funcționează din punct de 
vedere tehnic blockchain-ul, însă controversele şi riscurile materializate 
până în prezent cu privire la această tehnologie, au demonstrat că siguranța 
sistemului poate fi pusă în pericol chiar dacă nodurile colective oneste, din 
rețeaua care face obiectul DLT, controlează mai multă putere de procesare 
(CPU power) decât cele care aparțin unui grup de atacatori. 

Literatura sintetizează existența în practică a mai multor tipuri de Re-
gistre: centralizate, descentralizate (publice) deschise, şi descentralizate cu 
autorizare. Altă clasificare stabilită într-un studiu de PWC le împarte în Pu-
blice, Private şi Hibride. 

Tehnologia din spatele bitcoin a evoluat şi pe rând au apărut alternative 
care au generat apariția unor ecosisteme întregi în spatele unei criptomone-
de (ex: Ethereum), protocoale de plăți şi decontări (Ripple), proiecte umbre-
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lă cum este cazul Hyperledger Project dezvoltat de Funadația Linux sau alte 
inițiative de tipul Corda.

Un pas înainte în evoluția întregului ecosistem de monede virtuale a 
fost chiar apariția burselor unde aceste monede puteau fi tranzacționate. 
”Antifragilitatea” unui astfel de ecosistem este testată zi de zi, chiar prin-
tr-o serie de falimente care au fost înregistrate pe parcursul ultimilor 3 ani, 
iar piețele departe de a fi mature sunt extrem de numeroase şi lipsite de 
lichiditate, cu vădite tendințe de concentrare. Potrivit agregatorului Cryoto-
coincharts, la sfârşitul lunii august 2019, 256 de burse de acest gen, înregis-
trau o capitalizare de 13,15 miliarde USD (dublu față de anul precedent), cu 
peste 11300 (aproape dublu față de anul precedent) de participanți în piețe 
tranzacționând 6154 de cryptomonede. 

Trading de Energie şi DLT (blockchain)
De la bursele de monede virtuale, până la apariția, în 2016, a primei plat-
forme de tranzacționare a energiei regenerabile pe baza unei criptomonede 
şi a blockchain-ului nu a fost decât un pas. Power Ledger (POWR) o piață 
bazată pe un ecosistem Ethereum, are la bază un token dual şi se bazează 
pe două nivele de registre blockchain: POWR şi Sparkz. Emisiunile inițiale 
de tokenuri (în cazul de față printre cele mai bine finanțate la nivel mondial 
17 milioane de USD echivalent) au făcut posibil, practic, pentru participanți 
de oriunde din lume, să tranzacționeze energie. Tokenul poate fi înțeles ca 
echivalentul unui contract care nu depinde de factori externi, în cazul mai 
sus menționat acel token ar trebui să acopere consumul echivalent de ener-
gie electrică pe care îl garantează (cu titlu de exemplu pentru relevanță: o 
baterie care nu se consumă în timp dacă nu este folosită). 

La nivel mondial, statistici citate de un studiu al World Energy Council 
menționează faptul că în 2017 au fost investiți între 100 şi 300 de milioane 
de dolari în aplicații dedicate implementării blockchain-ului în domeniului 
energetic (preponderent platforme de tranzacționare sau Peer2Peer).

La nivel European au fost lansate mai multe inițiative. Printre cele cu 
cea mai mare vizibilitate s-a numărat cea lansată de Portul Rotterdam care 
a anunțat, în februarie 2019, lansarea primei platforme de tranzacționare a 
energiei pe baza blockchain-ului cu ajutorul BlockLab şi S&P Global Platts. 
Aplicația permite tranzacționarea de energie între producătorii de energie 
regenerabilă din zona portului şi firmele care îşi desfăşoară activitatea în 
acel areal.
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O altă dezvoltare cu impact în zona rezidențială a fost anunțată, în iunie 
2019, de Power Ledger în Austria împreună cu E-Next, aplicație care permite 
unor prosumatori rezidențiali selectați, din zona Graz, să-şi tranzacționeze 
surplusul de energie.

Propunerea avută în vedere
În acest context, o piață cum este cea OTC de energie din România, se află 
în situația în care o vânzare la termen, cum este cea de calendar pentru anul 
care urmează, vânzătorul fiind un producător şi cumpărătorul un trader sau 
un furnizor (sau client final, dacă propunerea descrisă se va materializa sau 
prosumerii vor avea acces în această piață), se aseamănă foarte mult ca şi 
mod de operare cu un ICO (Initial Coin Offering). Emisiunea de monedă 
virtuală inițială se bazează pe vânzarea de tokenuri, astfel încat masa critică 
de monedă generată să fie suficientă pentru primele tranzacții. 

Diferența fundamentală în acest caz este că energia, o marfă fungi-
bilă prin excelență, ar putea fi digitalizată, astfel încât toate fluxurile de 
vânzare/cumpărare dar şi cele de livrare fizică efectivă să fie executate pe 
acelaşi principiu ca o tranzacție efectuată cu monede virtuale cu ajutorul 
unui DLT.

Presupunem că toată cantitatea de energie destinată tranzacționării 
pe piața OTC a OPCOM ar face obiectul digitalizării ei ca şi activ, astfel 
încât orice cantitate de energie (la cea mai mică granularitate la care poate 
fi tranzacționată) vândută să beneficieze de un identificator digital unic, 
imposibil de falsificat, şi care să cuprindă şi elementele de autenticitate 
(momentul producției, locul producției, sursa energiei primare (apă, vânt, 
hidrocarburi etc). 

Deşi propunerea a întâmpinat serioase obiecții din partea unor persoa-
ne active în industria energetică românească, am identificat, independent 
de această inițiativă a autorului, prezentată la Foren 2018, în piața mexicană 
de energie, o reglementare emisă, în 2018, de Comisia pentru Reglementare 
a Energie Pieței care stabileşte modul în care se etichetează digital un ki-
lowatt produs din energie verde:

Unde 
PPPP – reprezintă unitatea de producție a CEC (Clean Energy Credit – 

Echivalentul Certificatelor Verzi)
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C – G in cazul in care cantitatea produsă este mai mare decât 1MW şi S 
dacă este mai mică

TT – tehnologia regenerabilă de producție utilizată
MM – luna producției
AA – anul producției
XXXXXX – numere consecutive CEC aferente fiecărei surse de producție
Asumând că această digitalizare a Kw/Mw ar fi posibilă şi la nivelul 

pieței româneşti s-ar putea obține o situație ipotetică reprezentată în Fi-
gura 1.

Astfel, în cazul tranzacționării, fiecare tranzacție de tipul Ti(nițială) 
până la Tf(inală) se va baza pe un activ digital (o energie care poate să existe 
sau nu încă, dar care va avea nişte elemente de identificare) care va fi livrată 
la termenul agreat conform tranzacției. În situația în care o plată (CFi - Cash 
Flow inițial) este efectuată de clientul final, dar undeva, pe parcurs, unul 
dintre intermediari nu plăteşte mai departe, informația respectivă se trans-
mite către tot DLT-ul (registrul public), astfel încât orice altă tranzacție care 
îl include să fie validată fără ca el să mai fie parte din tranzacție. Ce înseamnă 
acest lucru? Practic orice încasare viitoare îl va ocoli şi va fi efectuată direct 
către următoarea contraparte de tranzacționare din lanț. În exemplul din 
figură, presupunând că traderul 2 nu plăteşte traderul 1 care la rândul lui ar 
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trebui să plătească producătorul, orice altă viitoare tranzacție, în care trade-
rul 2 este implicat, se va derula astfel: Furnizorul va plăti direct traderul 1 şi 
acesta mai departe producătorul. 

Simpla eludare a unei contrapartide dintr-o tranzacție eşuată din vina ei 
nu este singurul mod prin care riscul de contrapartidă ar putea fi gestionat, 
la aceasta se adaugă inclusiv faptul că, acea contrapartidă care nu îşi onorea-
ză obligațiile, nu mai prezintă încredere pentru tranzacțiile viitoare şi poate 
fi exclusă din întregul ecosistem.

Provocările de natură tehnică, fiscală sau care privesc reglementările 
privind datele cu caracter personal sunt departe de a fi rezolvate prin in-
termediul acestei propuneri şi ele sunt luate în considerare, însă nu este în 
scopul acestui material să le puncteze. 

Inovația propusă de acest tip de abordare se regăseşte parțial, deja, în 
inițiative asemănătoare în alte colțuri ale lumii, fapt care se va reconfirma în 
timp, probabil, printr-un singur lucru dovedit deja de evoluția tehnologiei: 
orice inovație dacă se va putea automatiza se va întâmpla şi dacă va putea fi 
făcută prin intermediul unei aplicații software va fi făcută cu siguranță! 



FINANȚAREA ÎN ENERGIE

Politici şi instrumente financiare pentru o economie 
sustenabilă, verde, inteligentă şi incluzivă

Anca Dana Dragu

Nevoia unui nou model de creştere economică sustenabilă, verde, 
inteligentă şi incluzivă
Energia intră într-o noua eră. Cărbunele, apoi gazele naturale, pierd treptat 
teren în faţa energiei verzi şi a noilor tehnologii. Schimbările climatice din 
ultimele decenii i-au determinat pe marii gânditori să investigheze relația 
dintre creşterea economică, calitatea şi cantitatea de energie consumată şi 
implicațiile asupra dezvoltării sociale şi economice. Concluzia a fost că mo-
delul de creştere economică nu mai este unul sustenabil şi se impune trece-
rea graduală către un alt model, mai verde, bazat pe inteligență şi incluziv.

Indiscutabil, creşterea economică şi dezvoltarea societăților au fost po-
sibile odată cu revoluția industrială, care a permis creşterea producției in-
dustriale, a consumului şi a investițiilor, dar şi inovația. Pe termen lung, 
câştigătoare au fost ţările care au dezvoltat instituții puternice, bazate pe 
reguli democratice şi transparență, cauza diferențelor economice dintre ță-
rile bogate şi cele sărace1. În această goană după creştere economică şi îm-
bunătățire a competitivității cu orice preț, protejarea mediului şi evitarea 
decalajelor economice şi sociale au fost ignorate. Efectele au apărut şi au 
devenit vizibile după anii ’70. Eşecurile în plan social au condus la un impact 
negativ asupra economiilor respective printr-o reducere a potențialului de 
creştere economică, la revolte şi migrație economică. Nesocotirea efectelor 
negative ale industrializării asupra mediului a avut impact la nivel global. S-a 
pus problema calității creşterii economice, a sensului dat acestei expansiuni 
economice continue. Creşterea economică „cu orice preț” a fost înlocuită de 

1  David S. Landes, “Why are We So Rich and They So Poor?”, The American Economic 
Review, Vol. 80, No. 2, Papers and Proceedings of the Hundred and Second Annual Meeting 
of the American Economic Association. (May, 1990), pp. 1-13.
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concepte calitative care țin de calitatea vieții, perpetuarea speciei umane şi 
protejarea mediului înconjurător. Accesul la servicii publice de calitate – edu-
cație, sănătate, apărare, calitatea aerului şi a apelor – a început să devină mai 
important decât conceptele cantitative, cum ar fi PIB per capita, cu atât mai 
mult cu cat dispersia de la medie şi mediană a acestor indicatori era mare. 

Ultimele două decenii au scos la iveală, cu precădere, schimbări 
climatice în toată lumea 
Raportul Grupului Interguvernamental privind Schimbările Climati-
ce (IPCC), publicat în octombrie 2018, arată impactul încălzirii globale cu 
1,5° C peste nivelurile preindustriale şi efectele conexe ale creşterii emisiilor 
globale de gaze cu efect de seră. Într-un scenariu în care politicile economi-
ce şi de mediu nu se modifică, temperatura medie globală ar putea creşte 
cu 20 C imediat după 2060, faţă de 10C în prezent. Încălzirea globală are, 
de asemenea, consecințe severe asupra productivității economiei globale, 
asupra infrastructurii, agriculturii, producției alimentare, asupra sănătății 
şi echilibrului ecologic, precum şi asupra pieței muncii. După cum arată ra-
portul IPCC, dezastrele cauzate de condițiile meteorologice au provocat în 
2017 pagube economice record, în valoare de 283 de miliarde EUR, iar până 
în 2100 ar putea afecta aproximativ două treimi din populația europeană, 
spre deosebire de 5% în prezent. Concluzia raportului este că „inacțiunea 
în materie de schimbări climatice va conduce la imposibilitatea de a asigura 
dezvoltarea durabilă a Europei şi de a îndeplini obiectivele de dezvoltare du-
rabilă ale ONU convenite la nivel mondial.”

Obiective ambițioase în domeniul climei şi al energiei:  
Noul context european 
Uniunea Europeană s-a impus ca fiind prima economie ce va implementa 
propunerile din acordul de la Paris2. Ca urmare, Comisia Europeană a adop-
tat deja un cadru legislativ ambițios pentru 2030 pentru reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră, folosirea energiei regenerabile şi creşterea eficientei 
energetice. Acest obiectiv reprezintă un pas intermediar în tranziția pe ter-
men lung, până în 2050, către o energie „curată”. Astfel, în 2018 a fost apro-

2  http://mmediu.ro/categorie/acordul-de-la-paris/178 
Acordul va ghida acțiunile la nivel global pentru limitarea creşterii temperaturii medii 

globale sub 2°C. Este primul instrument multilateral obligatoriu din punct de vedere juridic 
şi cu participare universală în domeniul schimbărilor climatice, începând cu anul 2020.
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bat Regulamentul privind guvernanța economică şi de climă la nivelul UE3, 
în baza căreia statele membre au elaborat planuri naționale pentru energie 
şi climă4, în care detaliază măsurile concrete pentru atingerea țintelor mini-
male pentru 2030. În mai 2019, şefii de stat şi de guvern din ţările membre 
UE au reafirmat în Declarația de la Sibiu rolul de lider global al Uniunii in ceea 
ce priveşte schimbările climatice, pentru protejarea cetățenilor şi a mediului 
înconjurător, cu respectarea principiului corectitudinii.

În baza noilor reguli de guvernanță energetică şi climatică, la sfârşitul 
anului 2018, fiecare stat membru a trimis Comisiei Europene Planul nați-
onal integrat privind energia şi clima pentru perioada 2021-2030. În 
evaluarea acestui plan, Comisia a considerat că, în general, țintele asumate 
trebuie să fie mai ambițioase şi a emis o serie de recomandări5, în iunie 2019, 
ce urmează a fi integrate într-un plan național revizuit şi strategia națională 
în domeniul climei şi energiei. Politicile şi măsurile concrete ce conduc la 
atingerea țintelor din acest plan vor fi implementate la nivel național.

Urmare evaluării Planului național integrat privind energia şi clima 
pentru perioada 2021-2030 transmis de România, Comisia a recomandat o 
creştere a ponderii energiei din surse regenerabile în 2030 la cel puţin 34% 
din total, faţă de propunerea României de 27,9% energie din surse regenera-
bile. Alte recomandări vizează (1) simplificarea procedurilor de acordare de 
licențe şi autorizații şi încurajarea autoconsumului de energie din surse re-
generabile, (2) creşterea eficientei energetice prin reducerea consumului de 
energie primară sau finală, (3) îndeplinirea obiectivelor privind securitatea 
energetică prin diversificarea resurselor de gaze naturale, în special prin ex-
ploatarea potențialului Mării Negre şi realizarea proiectelor de infrastructu-
ră, precum şi asigurarea aprovizionării pe termen lung cu materiale nucleare 
si combustibil nuclear, (4) asigurarea unei piețe energetice lichide şi com-
petitive, cu protejarea clienților vulnerabili, (5) stabilirea unor ținte clare 
de finanțare în domeniul cercetării, inovării şi competitivității, în special în 
ceea ce priveşte uniunea energetică, (6) intensificarea cooperării regionale 
prin cadrele de cooperare stabilite, precum CESEC (Conectivitatea în Cen-
trul şi Sud-Estul Europei în Domeniul Energiei), inclusiv prin proiecte de 
infrastructură pentru gaze şi energie electrică, eficienţă energetică, energie 

3  Regulamentul UE 2018/1999 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 de-
cembrie 2018 privind Guvernanta uniunii energetice si a actiunilor climatice.

4  Articolul 9 din Regulamentul UE 2018/1999
5  https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/ro_rec_ro.pdf 
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din surse regenerabile, cercetare, inovare şi competitivitate, (7) evalua6rea 
subvențiilor energetice necesare, în special cele legate de planurile pentru 
eliminarea treptată a combustibililor fosili, precum şi (8) o mai bună aborda-
re a problematicilor care asigură tranziția justă şi echitabilă către obiectivele 
pentru 2030, ținând cont de impactul social şi asupra pieței muncii, alături 
de măsuri concrete pentru diminuarea sărăciei energetice. 

Dincolo de recomandările detaliate ale Comisiei Europene, trebuie spus 
că principala problemă a Planului național integrat privind energia și 
clima pentru perioada 2021-2030 este lipsa „dinților” politici. Aseme-
nea  Programului National de Reformă si a Programului de Convergenta7, 
acesta rămâne un document elaborat de birocrați din administrația națio-
nală, trimis birocraților europeni, în timp ce factorul politic este implicat 
marginal sau deloc. Comisia nu a reuşit sa elaboreze şi să implementeze un 
mecanism stimulativ sau coercitiv prin care factorul politic decizional să îşi 
asume un asemenea program. O alta observație asupra planului național in-
tegrat se referă la nevoia integrării acestuia cu strategia fiscal-bugetara pe 
termen mediu (chiar dacă aceasta are un orizont de timp de numai 3 ani). 
Planul ar trebui să fie acompaniat de un strategie clară de finanțare, care să 
combine toate sursele disponibile: resurse naţionale, fonduri nerambursabi-
le, împrumuturi de la instituțiile financiare internaționale etc. Altfel, planul 
va rămâne pe hârtie. O soluție ar fi crearea unei legături directe între par-
curgerea măsurilor din plan şi fondurile nerambursabile. Poate fi gândit un 
sistem stimulativ - primeşti sume suplimentarea ca premiu pentru atingerea 
obiectivelor – sau coercitiv – pierzi fonduri nerambursabile dacă nu aplici 
măsurile asumate.

Unde se află România şi care ar trebui să fie obiectivul său strategic
Pentru România, atingerea obiectivului de independenţă energetică pre-
supune realizarea unui mix energetic echilibrat şi orientarea pe ter-

6  Programul Naţional de Reformă (PNR) reprezintă un document-cadru prevăzut de gu-
vernanţa economică la nivelul UE, parte a Semestrului European - care reprezintă un ciclu de 
coordonare a politicilor economice şi bugetare, fiind instrumentul principal pentru Strategia 
Europa 2020, instrumentul preventiv al Pactului de Stabilitate şi Creştere. PNR defineşte 
priorităţile de dezvoltare pe termen mediu, în vederea atingerii obiectivelor Strategiei Eu-
ropa 2020, dar şi pentru definirea unor reforme structurale care să răspundă provocărilor 
identificate de Comisie pentru România şi transmise prin Recomandările Specifice de Ţară.

7  Programul de Convergenţă - componentă a Semestrului European - întocmit pe baza 
cadrului macroeconomic pe termen mediu şi a Strategiei Fiscal bugetare pe Termen Mediu.
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men lung către energie „curată” , total decarbonizată în 2050. Aceste 
obiective pe termen lung implică decizii imediate legate de infrastructură, 
exploatarea gazelor naturale off-shore, energie verde şi energie nucleară. 
Continuarea şi concretizarea proiectelor actuale de exploatare de gaze na-
turale în Marea Neagră, alături de o dezvoltare adecvată a infrastructurii 
– cum ar fi proiectul BRUA – ar ajuta procesul de redeschidere a pieței de 
gaze, atât prin sprijinirea ofertei cât şi a unui segment al cererii. Cantitățile 
suplimentare de gaze tranzacționate pe piața internă ar crea lichiditate, în 
timp ce veniturile obținute din impozitarea echilibrată a exploatărilor offs-
hore ar putea fi folosite pentru protecția consumatorilor vulnerabili, ceea 
ce reprezintă o altă precondiție a existenţei unei piețe libere, funcţionale şi 
lichide de gaze naturale. Finanțarea investițiilor în domeniul energetic prin 
împrumuturilor nerambursabile europene ar trebui să fie declarat obiectiv 
strategic principal.

Mai trebuie amintită Declarația semnată la Bucureşti, în 1-2 apri-
lie 2019, privind o infrastructură sustenabilă şi inteligentă de gaze 
pentru Europa8, prin care sunt împletite obiectivele acordului de la Paris 
şi ale “inițiativei privind hidrogenul” lansată la Linz în septembrie 2018. 
Aceasta din urmă constituie un demers important pentru a atrage atenția 
asupra rolului hidrogenului regenerabil ca soluție de stocare a energiei, dar 
şi ca transportator energetic prietenos cu mediul înconjurător. Semnatarii 
declarației arată importanţa infrastructurii de gaze în decarbonizarea siste-
mului energetic, precum şi rolul acestora în a transporta cantități în creştere 
de hidrogen, biometan, metan sintetic. 

Ambiţiile şi provocările doamnei Ursula von der Leyen
Noua Comisie pare a fi foarte ambițioasă în ceea ce priveşte politica ener-
getică şi provocările climatice. Seriozitatea cu care sunt tratate problemele 
climatice dar şi majoritatea fragilă coagulată de noul preşedinte al Comisiei 
Europene şi nevoia obținerii votului „verzilor” europeni au făcut ca anga-
jamentele politice ale doamnei Ursula von der Leyen, expuse în discursul 
din Parlamentul European cu ocazia votului de învestire şi prezentate în 
scrisoarea transmisă grupurilor parlamentare, să fie unul extrem de am-

8 https://www.romania2019.eu/wp-content/uploads/2017/11/DECLARATI-
ON-on-Sustainable-and-Smart-Gas-Infrastructure.pdf 

Declaratia a fost semnata de 17 state membre ale UE, Norvegia, Elvetia, Lichtenstein, 
operatori economici,  asociatii si fundatii.
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bițios. Aceste obiective vor antrena, probabil, şi resurse financiare supli-
mentare faţă de cele propuse de Comisia Europeană prin cadrul financiar 
multianual pentru perioada 2021-2027. Cum sursele suplimentare de 
finanțare sunt neclare, probabil că vom asista la noi taxe pentru bugetul 
Uniunii sau la eliminarea unor proiecte curente. Ambele situații pot avea 
un impact imediat negativ asupra competitivității economiilor statelor 
membre. Noul preşedinte al Comisiei a declarat că principala sa prioritate 
în primele 100 de zile ale mandatului este de a transforma în lege angaja-
mentul ca Europa să devină primul continent neutru din punct de vedere 
al climatului, până în 2050. O asemenea promisiune ar putea câştiga votul 
ţărilor sceptice, dacă vor primi alocări suplimentare de fonduri în viitoare-
le negocieri bugetare. 

Doamna Ursula von der Leyen doreşte să „reducă emisiile de CO2 cu cel 
puțin 50% până în 2030”. Ținta actuală de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră aprobată la nivel european pentru 2030 este de 40%, iar o serie 
de state membre au blocat Pachetul legislativ privind Energia Curată 
(Clean Energy Package) refuzând majorarea acestui procent la 45%. Ca 
atare, o țintă care depăşeşte nivelul actual de 40% ar necesita redeschiderea 
Pachetului privind energia curată, situație pe care atât Comisia cât şi majo-
ritatea statelor membre ar dori să o evite. Pachetul are o clauză de revizuire 
în 2023, iar verzii şi social democraţii europeni au declarat deja că vor folosi 
clauza pentru a face mai ambiţioase obiectivele anului 2030. O asemenea 
abordare este logică ţinând cont de angajamentul privind zero emisii în anul 
2050. Un alt element important al discursului preşedintelui Comisiei Euro-
pene se referă la extinderea certificatelor de emisii de gaze cu efect 
de seră (EU Emission Trading Scheme – EU ETS), ceea ce ar impune, de 
asemenea, redeschiderea cadrului legal actual, finalizat în 2018 prin Direc-
tiva UE 2018/410.

Noul preşedinte al CE s-a exprimat în favoarea unei taxe la frontieră 
pentru emisiile de dioxid de carbon. Această idee, deşi nu este nouă, ar 
reprezenta un pas îndrăzneț, dar ar aduce proteste masive din partea indus-
triei şi a partenerilor economici ai UE. Propunerea Uniunii Europene de a in-
troduce o taxă digitală a stârnit deja nemulțumirea industriilor exportatoare 
din cadrul Uniunii. Pe de altă parte, o taxă pe emisiile de dioxid de carbon ar 
putea genera resursele financiare necesare pentru accelerarea obiectivelor 
privind guvernanţa energetică şi climatică. Doamna von der Leyen doreşte 
şi o poziție mai fermă a UE în negocierile climatice la nivel internați-
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onal, un nou Fond de tranziție justă, transformarea unei părți a Băncii Eu-
ropene de Investiții într-o bancă pentru climă, precum şi propunerea unui 
plan de investiții durabil în Europa. BEI deja are un rol important în progra-
mele actuale, inclusiv în Fondul de modernizare finanţat din certificatele de 
emisii de gaze cu efect de seră.  

Promisiunile generoase ale noului preşedinte al Comisiei şi majoritatea 
deosebit de fragilă cu care a fost votată de Parlamentul European indică po-
sibile tensiuni cu ocazia audierilor comisarilor propuşi de fiecare stat mem-
bru. Aceste tensiuni pot conduce la modificări în politicile economice ale UE. 

 
Energia verde – scumpă dar necesară. Cine plăteşte?
Competitivitatea unei economii depinde, printre altele, şi de cos-
tul factorilor, inclusiv de prețul energiei, care creşte sub presiunea 
politicilor „verzi”. Penalizarea marilor consumatori de energie convenți-
onală prin taxarea acestora pentru emisiile de gaze cu efect de seră şi spri-
jinirea producătorilor de energie verde sunt principalele presiuni cu care se 
confruntă economia în general. Pentru păstrarea competitivității, statele 
membre UE trebuie să găsească scheme de sprijin pentru producătorii de 
energie dar şi pentru marii consumatori de energie, astfel încât angajamen-
tul de protejare a mediului să nu acționeze ca un factor de penalizare a eco-
nomiei, de reducere a locurilor de munca şi a bunăstării la nivel european. 
Tocmai de aceea, orice stat membru poate acoperi aceste costuri sporite din 
fonduri nerambursabile sau cu scheme de ajutor de stat agreate la nivel eu-
ropean. Acest proces de „înverzire” a economiei trebuie să fie un catalizator 
în procesul de dezvoltare şi implementare de tehnologii alternative, care să 
permită producerea şi înmagazinarea energiei verzi, precum şi o mobilitate 
„curată”. 

Chiar dacă „înverzirea“ energiei ne va costa poate sute de mili-
arde de euro în următorii 30 de ani, păstrarea status-quo-ului actual 
este la fel de costisitoare. Cu cât Europa se mobilizează mai repede, cu 
atât avantajele decarbonizării vor fi mai mari. Investiția statelor membre UE 
în noile tehnologii este crucială, altfel, această oportunitate va fi fructificată 
de alte ţări. De exemplu, China s-a impus ca principal producător de panouri 
fotovoltaice şi principal furnizor către UE după ce, la începutul anilor 2000, 
statul chinez a identificat potențialul acestui domeniu şi l-a sprijinit prin 
diferite scheme de ajutor de stat. Astfel, în primul trimestru din 2019, ex-
porturile Chinei de panouri fotovoltaice au ajuns la 4,39 miliarde de dolari, 
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iar principalele 5 destinații au fost Vietnam, Olanda, India, Japonia şi Aus-
tralia. Războiul comercial dintre China si SUA ar putea avea ca efect indirect 
o politică comerciala mai agresivă din partea Chinei pentru compensarea 
pierderilor de pe piața americană cu câştiguri din UE.  

Resurse financiare pentru prevenirea schimbărilor climatice există, atât 
de la Comisia Europeană, sub formă de fonduri nerambursabile, dar şi sub 
forma împrumuturilor de la BEI, BERD, Banca Mondială. Combinarea dife-
ritelor tipuri de finanțare a devenit posibilă prin promovarea conceptului de 
„blending finance” în toate instituțiile financiare internaționale, inclusiv la 
CE. Cadrul bugetar multianual al Uniunii Europene, propus de Comisia Eu-
ropeană pentru perioada 2021 – 2027, include o sumă totală de 1.279,4 de 
miliarde de euro, reprezentând aproximativ 1,11% din venitul național brut 
al tuturor statelor membre. Dintre cele şapte categorii principale de politici, 
coeziunea şi agricultura rămân cele mai importante, iar pentru atingerea 
obiectivelor climatice Comisia propune 25% din totalul bugetului, respectiv 
320 de miliarde de euro din cadrul financiar multianual 2021-2027, cu 114 
miliarde de euro mult decât în cadrul financiar curent. 

În Capitolul I� Piaţa Unică, Inovare şi Digital regăsim două programe 
importante pentru sectorul energetic, respectiv HorizonEurope cu 97,6 
miliarde de euro şi Facilitatea pentru Conectarea Europei (CEF, Con-
necting Europe Facility) cu 42,2 miliarde de euro. Din capitolul de coe-
ziune, aproximativ o pătrime este destinat strict investițiilor în proiecte cu 
carbon scăzut. Pentru creşterea sinergiilor dintre aceste proiecte de conecta-
re, Regulamentul pentru rețele energetice trans-europene (TEN-E) prevede 
posibilitatea dezvoltării de proiecte de interes comun între minim 2 sta-
te. Acestea (Projects of Common Interests, PCI) sunt proiecte-cheie de 
infrastructură menite să finalizeze piața energetică europeană pentru a aju-
ta UE să îşi atingă obiectivele de politică energetică şi climă: energie accesi-
bilă, sigură şi sustenabilă pentru toți cetățenii, precum şi decarbonizarea pe 
termen lung a economiei, în conformitate cu acordul de la Paris. Proiectele 
de interes comun dezvoltate de minim două state membre au câteva avan-
taje, cum ar fi: procedura accelerată de obținere a licențelor, o vizibilitate 
sporită pentru investitori, condiții de reglementare mai favorabile şi acces la 
finanțare din CEF. 

Înlocuirea actualelor capacități de producție poluante de energie electri-
că, dezvoltarea de noi tehnologii verzi şi inteligente în domeniul energetic 
reprezintă oportunități de investiții şi de finanţare. 
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Descurajarea producerii şi consumului de energie poluantă la nivelul 
UE se realizează prin cresterea costurilor pentru acesti operatori, respectiv 
prin mecanismul certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. Începând 
cu anul 2005, la nivelul Uniunii Europene s-a stabilit schema de alocare 
şi comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră 
(EU Emission Trading Scheme – EU ETS). În cadrul acestei scheme sunt 
comercializate certificate EUA (European Union Emission Allowances) şi 
EUAA (European Union Aviation Allowances). Directiva EU-ETS, 2003/87/
CE, revizuită prin Directiva 2009/29/CE reglementează reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră într-un mod eficient şi rentabil din punct de vedere 
economic, prin comercializarea transparentă a certificatelor. Schema a fost 
gândită în patru etape, astfel încât să permită adaptarea graduală a operato-
rior economici la noile politici de protejare a mediului şi eficienţaenergetică. 
În primele două etape, respectiv în perioada 2005-2012 a schemei EU ETS, a 
avut loc alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (prin inter-
mediul Planului Național de Alocare a certificatelor de emisii de gaze cu efect 
de seră). În perioada 2013-2020 s-a trecut la comercializarea prin licitație a 
certificatelor EUA şi EUAA; producătorii de energie electrică nu mai primesc 
alocare gratuită de certificate de emisii de gaze cu efect de seră. Faza a patra 
a schemei EU ETS, ce se va derula în perioada 2021-2030, pe baza Directivei 
UE 2018/410, care stabileşte următoarele mecanisme financiare:
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– Fondul pentru Modernizare (Articolul 10 d); 
– Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit pentru modernizarea sectorului 

energetic (Articolul 10c sau Mecanismul 10c); 
– Fondul de Solidaritate (art.10 alineatul (2) litera (b) din Directiva 

(UE) 410/2018); 
– Fondul de Inovare (succesor NER 300); 
Fondurile de modernizare, de alocare tranzitorie şi de solidaritate au 

rol de stimulare a convergenţei economice în condiții de sustenabilitate şi 
eficienţă energetică, alocându-se statelor membre care, în 2013, înregistrau 
PIB per capita de sub 60% din media UE. Fondul de Inovare este constituit la 
nivelul Uniunii Europene. România este eligibilă pentru toate cele 4 fonduri. 

De unde vin banii verzi
Prin mecanismul de alocare tranzitorie cu titlu gratuit pentru mo-
dernizarea sectorului energetic (articolul 10c din Directiva UE 
410/2018), statele membre cu nivelul PIB-ului pe cap de locuitor din 2013 
situat sub 60% din media Uniunii (în euro, la preţurile pieţei), au opțiunea 
de a acorda instalațiilor de producție a energiei electrice o alocare tranzitorie 
cu titlu gratuit pentru modernizarea, diversificarea şi transformarea dura-
bilă a sectorului energetic. Finanțarea nerambursabilă este de până la 70% 
din costurile eligibile ale proiectului, iar proiectele de peste 12,5 milioane de 
euro trebuie să se desfasoare după o procedură de ofertare concurenţială. 
Această procedură trebuie să asigure eligibilitatea proiectelor ce contribuie 
la diversificarea mixului energetic şi a surselor lor de aprovizionare, la re-
structurarea, reabilitarea ecologică şi modernizarea necesară infrastructurii, 
la tehnologii curate, precum tehnologiile de obținere a energiei din surse 
regenerabile, sau la modernizarea sectorului de producție a energiei, precum 
centralele de termoficare eficiente şi durabile, şi a sectorului de transmisie şi 
de distribuție a energiei. 

Pentru proiectele cu o valoare mai mică de 12,5 milioane de euro, fiecare 
stat membru va decide un mecanism transparent de alocare şi selecție a pro-
iectelor, iar rezultatele procesului de selecție vor face obiectul unei consultări 
publice. Pentru îndeplinirea obiectivelor de creştere a eficienţei energetice, 
această schemă prevede înlocuirea capacităților curente, poluante de produ-
cere a energiei electrice în proportie de 1:1. În cazul în care investiţia conduce 
la capacități suplimentare de producție, operatorul trebuie să fi dezafectat o 
capacitate de producție a energiei electrice cu nivel mai ridicat de emisii.   
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Fondul pentru Modernizare este finanțat prin scoaterea certificatelor la 
licitație. Nu sunt eligibile instalațiile de producere a energiei pe baza com-
bustibililor solizi fosili (cu excepția statelor care aveau un PIB per capita 
de maxim 30% din media UE, in 2013). Banca Europeană pentru Investiții 
(BEI) va avea un rol esențial în evaluarea proiectelor propuse de fiecare stat 
membru. Finanțarea proiectelor de investiții prin Fondul de modernizare 
poate atinge 100% din valoarea investiției, dacă se încadrează într-unul din-
tre domeniile prioritare: (1) îmbunătățirea eficienței energetice, cu excepția 
energiei pe bază de combustibili fosili solizi; (2) stocarea energiei şi moderni-
zarea rețelelor energetice, inclusiv a conductelor  centralelor de termoficare; 
(3) rețelele pentru transportul de electricitate şi creşterea interconectărilor 
dintre statele membre; (4) tranziție echitabilă în regiunile dependente de 
emisiile de dioxid de carbon în statele membre beneficiare, astfel încât să 
se sprijine realocarea şi recalificarea forței de munca, educația şi antrepre-
norialul; (5) eficiența energetică în transporturi, construcții, agricultură şi 
deşeuri. 

Investițiile în producția de energie electrică pe bază de gaze naturale în 
unități de cogenerare de înaltă eficiență în cadrul centralelor existente, 
care livrează energie termică în sistemele centralizate de încălzire (SACET) 
pot fi încadrate în Domeniile Prioritare din cadrul 10d, beneficiind astfel de 
finanțare nerambursabilă integrală. Alte centrale, care utilizează gaz natural 
- de tipul celor în ciclu combinat, care produc exclusiv energie electrică sau 
centrale de cogenerare pe amplasamente noi, vor fi încadrate în categoria 
proiectelor non-prioritare, cu finanțare maximă de până la 70%.

Fondul de modernizare va beneficia de 2% din cantitatea totală 
de certificate disponibilă în UE între 2021 – 2030, pot cofinanța scheme 
actuale, plățile pot fi efectuate în avans în fiecare an din perioada investiții-
lor, iar investițiile pentru domenii care nu sunt prioritare trebuie sa totalize-
ze maxim 30% din suma totală a Fondului pentru Modernizare.

BEI si BERD s-au impus deja ca instituţii financiare internațio-
nale „verzi”.  În proiectele sale de împrumut către ţările de operaţiuni -  
în general state emergente, BERD urmăreşte investiţii verzi care să asigure 
sustenabilitatea economiilor respective.  Abordarea privind tranziția către 
economia verde (Green Economy Transition, GET) este strategia BERD  de 
a ajuta țările de operatiuni să construiască economii cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon şi reziliente. Prin abordarea GET, BERD va spori ponderea 
instrumentelor financiare pentru proiecte „verzi” – împrumuturi, investiții, 
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garanții - la 40% din volumul său anual de afaceri în 2020. Până în prezent, 
BERD a semnat proiecte pentru investiţii verzi în valoare de 30 de miliarde 
de euro, a finanțat peste 1.600 de proiecte verzi şi a contribuit astfel la re-
ducerea în fiecare an a peste 100 de milioane de tone de emisii de dioxid de 
carbon. În acelaşi timp, BEI şi-a depăşit deja ținta de finanțare de 25% din 
total împrumuturi destinate proiectelor verzi. În 2018, 30% din proiecte-
le derulate de BEI, contravaloarea a 16,2 miliarde de euro, au reprezentat 
investiții pentru prevenirea schimbărilor climatice şi promovarea emisiilor 
scăzute de carbon. BEI doreşte să joace un rol de lider în mobilizarea resurse-
lor financiare necesare pentru atingerea obiectivului de la Paris, de păstrare 
a încălzirii globale la sub 2°C.

Pe scurt, provocările climatice şi ţintele europene de eliminare a emisi-
ilor de gaze cu efect de seră până în 2050 ar trebui să deschidă calea unor 
oportunități de investiții şi să stimuleze cercetarea. Crearea instrumentelor 
de finanțare atenuează presiunea pe competitivitate şi deschide o competiţie 
între statele membre. Câştigătorii vor fi răsplătiți cu bunăstare sustenabilă. 



Mecanismele de finanțare în baza sistemului  
de tranzacționare a certificatelor de emisii de CO2, ETS 
– o oportunitate pentru România de a susține 
modernizarea şi decarbonizarea sistemului energetic

Miriana Roman

Țintele stabilite de statele membre (SM) a UE pentru reducerea emisiilor de 
CO2 sunt ambițioase iar politica europeană de tranziție către o economie 
dezvoltată pe emisii reduse de CO2 reprezintă un factor esențial în modifi-
carea piețelor de energie, necesitând resurse financiare semnificative. Aceste 
resurse vor fi destinate atât modernizării proceselor industriale cât şi inves-
tițiilor în tehnologii de producere şi stocare a energiei electrice. Politicile cli-
matice şi de mediu, centrate pe diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră 
(GES) şi pe schimbarea atitudinilor sociale în favoarea „energiilor curate” 
constituie un al doilea factor determinant, care modelează comportamentul 
investițional şi tiparele de consum în sectorul energetic. Competitivitatea 
industrială, funcționarea de ansamblu a societății, inclusiv îmbunătățirea 
calității vieții depind de energia sigură, garantată, durabilă şi necostisitoare. 
În acest sens, este esențială o mobilizare a investitorilor, printr-o abordare 
unitară şi eficace a stimulentelor în sectorul energetic într-un cadru coerent 
de politică sustenabilă.

Aplicarea unor mecanisme de subvenționare a energiei electrice produse 
din surse regenerabile precum şi a investițiilor în capacități noi sau de mo-
dernizare a celor existente nu a adus efectul scontat. Unele state mai sarace 
ale UE sunt sceptice cu privire la suportabilitatea investițiilor necesare pen-
tru decarbonizare şi din acest motiv Comisia Europeană a gândit un alt mo-
del de susținere a decarbonizării în statele membre menit să aloce resurse 
celor mai performante proiecte.

Fondul de Inovare (FI) şi Fondul de modernizare (FM)
Sursa de finanțare va fi constituită din contravaloarea certificatelor de emisii 
de CO2 comercializate sub schema de tranzacționare a emisiilor ETS (Emis-
sion Trading System) care vor fi colectate astfel:
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I. Fondul de inovare (FI) destinat pentru finanțarea proiectelor în 
domeniul inovării industriale şi în domeniul captării şi stocării geo-
logice şi energiei regenerabile. Acest fond va avea 450 milioane de cer-
tificate şi în anumite condiții poate fi suplimentat cu un maxim de 50 de 
milioane de certificate după anul 2024 (în condițiile clarificărilor aşteptate 
referitoare la CSCF – factorul de corecție intersectorial) precum şi cu certi-
ficatele neutilizate din Rezerva pentru noi intrați (NER 300) din perioada 
anterioară anului 2020.

II. Fondul de modernizare (FM) este destinat proiectelor de mo-
dernizare a sistemelor energetice şi îmbunătățirii eficienței energe-
tice din statele membre cu un PIB pe cap de locuitor mai mic de 60 % din 
media Uniunii în 2013. 

Acest fond se constituie prin alocarea a 2% din certificatele disponi-
bile la nivelul UE, estimările specialiştilor fiind de aproximativ 310 mi-
lioane de certificate. Există posibilitatea de a suplimenta acest fond în 
condițiile clarificărilor referitoare la CSCF după anul 2024. Valoarea esti-
mată disponibilă în fond este cuprinsă între 6 şi 9 miliarde de euro, 
asumând un preț de 20-30 euro/EUA (EUA - European Union Allowance 
– este unitatea tranzacționabilă sub schema EU ETS care îi dă deținătorului 
dreptul de a emite o tonă de emisii de CO2).

Fondul de modernizare se distribuie între statele membre eligibile (BG, 
CZ, EE, HR, HU, LV, LT, PL, RO şi SK), pe baza unei formule în care emisiile 
verificate generate de instalațiile EU ETS şi criteriul PIB-ului au fiecare o pon-
dere de 50%, având drept rezultat distribuirea către România a unui 
procent de 11,98% sau aproape 1 miliard de euro (asumând un pret de 
25 euro/EUA). Instalațiile care generează energie electrică pe baza consumului 
de cărbune nu vor fi eligibile pentru suport financiar din FM, cu excepția pro-
iectelor pentru încălzirea centralizată din statele membre cu PIB/capita sub 
30% din media UE în anul 2013 (respectiv doar RO şi BG).  Condiția acordării 
acestei derogări este ca un volum echivalent de certificate să fie utilizat în baza 
art.10c pentru investiții care nu implică combustibilii solizi fosili.

Guvernanța Fondului de Modernizare prevede un Comitet de 
investiții compus din reprezentanții statelor membre beneficiare, repre-
zentantul COM, reprezentantul Băncii Europene de Investiții (BEI) şi 
3 reprezentanți de la celelalte state membre. SM care nu au reprezentanți 
nominalizați în comitetul de investiții pot participa doar în calitate de ob-
servatori.   
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Odată ce un stat membru a propus un proiect către BEI si Comitetul de 
Investiții acesta poate fi încadrat, funcție de rezultatele evaluării tehnice şi 
financiar-economice astfel:

•  „proiect prioritar” caz în care statul membru poate finanța investi-
ția integral din FM. Pentru a fi considerat proiect prioritar acesta ar trebui să 
vizeze: producția şi utilizarea energiei electrice din surse regenera-
bile, eficiență energetică (excluzând combustibilii fosili solizi), stocarea 
energiei şi modernizarea rețelelor energetice, inclusiv a conductelor 
centralelor de termoficare şi creşterea interconectărilor dintre statele 
membre, eficiența energetică în transport, clădiri, agricultură. Cel 
puțin 70% din Fondul de modernizare ar trebui să fie utilizat pentru fi-
nanțarea proiectelor din zona prioritară.

•  proiect non-prioritar este un proiect care nu îndeplineşte crite-
riile de prioritate, dar îndeplineşte anumite cerințe (investițiile sunt în 
concordanță cu politica UE în domeniul schimbărilor climatice şi 
energiei pentru anul 2030 şi se înscrie în obiectivele pe termen lung 
exprimate în Acordul de la Paris). Nu se poate acorda sprijin pentru in-
stalațiile de producere a energiei care utilizează combustibili fosili solizi, cu 
excepția sistemelor de încălzire centralizată din România şi Bulgaria. (max 
30% din Fondul de Modernizare poate fi utilizat pentru finanțarea 
proiectelor non-prioritare). În concluzie, proiectele non-prioritare vor 
trece printr-un proces mai îndelungat şi complex de evaluare comparativ cu 
cele din zona prioritară.

•  Un proiect non prioritar poate primi finanțare din partea statului de 
maximum 70% din costurile aferente, cu condiția ca, costurile rămase (30%) 
să fie finanțate de entități private.

SM pot finanța proiectele din sursele Fondului de Modernizare în dife-
rite moduri:

•  co-finanțarea schemelor de sprijin existente (exp: instrumentele fi-
nanciare pentru eficiență energetică);

•  finanțarea prin intermediul schemelor de sprijin existente;
•  inițierea schemelor de sprijin noi.
Spre deosebire de mecanismul art.10c, unde se acordau certificate de 

CO2, ca şi contravaloare pentru investiția realizată, unde intervenea şi ris-
cul de volatilitate piață, pentru proiectele finanțate conform art. 10d, se vor 
transfera exclusiv sume de bani. Plățile pot fi efectuate anual pe parcursul 
derulării investițiilor si prezentării dovezilor de plată. 
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•  Modalitățile de efectuare a plăților revin SM. În acelaşi timp, pentru 
componenta neacoperită de finanțare (cca 30% pentru proiectele din zona 
non-prioritară) SM pot utiliza instrumente/mecanisme complementare de 
finanțare.

Pe lângă fondurile mai sus menționate pentru statele membre care au 
beneficiat de alocările cu titlu gratuit în baza articolului 10c, există definite 
reguli pentru extinderea acestui mecanism astfel:

•  Derogările pentru alocarea gratuită tranzitorie pentru produ-
cerea de energie electrică conform. art. 10c vor fi valabile pentru state-
le membre care în 2013 au avut un PIB pe cap de locuitor sub 60 % din media 
UE (inclusiv RO).

•  Volumul de certificate ce va putea fi folosit în acest scop este de ma-
ximum 40% din volumul ce ar reveni statului membru respectiv pentru li-
citație. Alocarea poate fi crescută până la 60% cu certificatele reportate din 
perioada 2013-2020. 

•  Pentru proiectele care presupun un cuantum total al investițiilor de 
peste 12.5 mn EUR, statul membru poate organiza o procedură de ofertare 
concurențială, care să aibă loc în una sau mai multe runde în perioada 2021-
2030.

•  Pentru proiectele cu o valoare mai mică de 12,5 mn EUR, care nu vor 
fi selectate prin proces concurențial, statele membre vor realiza alocarea pe 
baza unor criterii obiective şi transparente iar rezultatele procesului de se-
lecție vor fi rezultatul unei consultări publice. În acest context şi urmare a 
aprobării de către Guvernul României a Memorandumului cu tema ”Prezen-
tarea opțiunilor pentru utilizarea instrumentelor de finanțare specificate de 
Directiva (UE) 2018/410 şi decizia României privind implementarea acesto-
ra”, în Iunie 2019, Ministerul Energiei a făcut publică lista proiectelor cu o 
valoare mai mică de 12,5 mil. Euro, propuse spre finanțare prin intermediul 
mecanismului art.10c, care include un număr de 14 proiecte, a căror va-
loare estimată este de 105 mil. Euro.

•  În cazul în care o investiție determină o capacitate suplimentară de 
producție de energie electrică, operatorul va trebui să demonstreze că el sau 
alt operator asociat a dezafectat un cuantum echivalent de capacitate de pro-
ducție a energiei electrice cu nivel de emisii mai mare înainte de începutul 
funcționării capacității suplimentare.

•  Certificatele nealocate în cazul în care proiectele selectate nu sunt 
realizate pe parcursul a 2 runde de licitație, vor fi transferate spre a fi li-
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citate alături de certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite 
României.

Putem spune că la nivelul UE s-au creat mecanismele de susținere a de-
carbonizării în statele membre cu un nivel de trai sub media europeană. 

Veniturile obținute din licitarea certificatelor de CO2 aferente 
României
O altă sursă de finanțare o reprezintă veniturile obținute din licitarea 
certificatelor de CO2 aferente României. Prin Ordonanța de urgență nr. 
115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional şi autorizarea Guvernu-
lui, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele 
de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României s-a creat cadrul legal 
pentru finanțarea proiectelor care au drept scop reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră. 

Prin OUG nr.37/2018 pentru modificarea şi completarea OUG 
nr.115/201, România a desemnat Administrația Fondului pentru Mediu 
(AFM) ca gestionar al procesului de implementare şi monitorizare a pro-
iectelor şi programelor care urmează a fi finanțate din aceste fonduri. Prin 
aceste modificări, s-a urmărit crearea cadrului legal de finanțare a proiecte-
lor care au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniile 
stabilite conform prevederilor art. 3d alin. (4) şi art. 10 alin. (3) din Directi-
va 2003/87/CE, cu modificările şi completările ulterioare. 

Sumele rezultate din activitatea de tranzacționare a certificatelor de 
emisii de CO2 aferente acestor licitații derulate în perioada 2013 - august 
2019 depăşesc 2 mld EUR. 

Destinația contravalorii în lei a sumelor obținute în urma scoaterii la 
licitație prin platforma comună a certificatelor de emisii de gaze cu efect de 
seră atribuite României, este următoarea:

– 29% din suma brută se virează la bugetul de stat;
– 71% din suma brută se face venit la Fondul pentru mediu.
Considerând că, Min. Finanțe a virat sumele aferente 2018-2019 către 

AFM şi luând în calcul şi finalizarea finanțării celorlalte proiecte de către 
AFM, rămân totuşi sume disponibile care pot fi accesate  pentru finanțarea 
de proiecte de reducere emisii GES.

Astfel, sunt reglementate: modalitatea de finanțare în domeniile stabili-
te prin legislația europeană, categoriile de beneficiari şi modul de selectare, 
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aprobare şi monitorizare a proiectelor prin Administrația Fondului pentru 
Mediu, instituție aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi care deține 
în portofoliu numeroase proiecte de protecția mediului, inclusiv în dome-
niul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. 



De ce avem nevoie pentru finanțarea sectorului energetic 
românesc?

Ioana Gheorghiade

Sistemul energetic este, fără îndoiala, unul din pilonii competitivității unei 
națiuni, alături de sistemele de transport şi comunicații. Avem nevoie de 
energie pentru a produce bunuri, iar accesul şi costul energiei pot fi factorii 
diferențiatori în decizia unui investitor de a-şi stabili baza de producție în-
tr-o țară sau în alta. Alături, desigur, de capacitatea de a transporta bunurile 
în mod eficient şi de existența forței de munca. Un finanțator responsabil, 
cu o viziune pe termen lung asupra prosperității unei tari, este interesat de 
dezvoltarea facilitaților de producție, deoarece acestea – realizate într-un 
mod echilibrat şi fără a afecta mediul – au un efect de antrenare evident 
asupra economie unei țări.

În ceea ce priveşte infrastructura de transport, la aproape 30 de ani de la 
căderea regimului comunist, s-au realizat investiții care se rezumă la reabi-
litarea drumurilor deja existente şi la construirea unor bucăți de autostrada 
cu fonduri europene. Începând cu septembrie 2016 avem un Master Plan 
General de Transport (MPGT) al României care oferă o strategie de dezvolta-
re a sectorului de transport din România pentru următorii 20 de ani. Acesta 
identifică proiectele şi politicile care răspund cel mai bine nevoilor de trans-
port, pentru toate modurile de transport, furnizând o baza analitică solidă. 
Realizarea lui a fost esențială pentru accesarea fondurilor europene în peri-
oada 2014-2020, fiind o condiționalitate pentru aprobarea de către Comisia 
Europeana a Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM). Astfel, 
finanțatorii şi investitorii au o perspectiva predictibilă şi etapizată asupra 
unor priorități şi a unor nevoi de finanțare.

În sistemul energetic, în mod similar, în ultimii 30 de ani, s-au realizat în 
general investiții pentru mentenanța a unor capacitați de producție a ener-
gie existente, iar singura perioada cu investiții majore a fost cea determinata 
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de deschiderea pieței pentru proiecte de generare de energie din surse rege-
nerabile, ca urmare a unei Directive Europene. În rest, este cunoscut faptul 
că o buna parte a capacităților de producție se apropie de sfârşitul duratei 
de viată iar altele au nevoie de investiții pentru a deveni eficiente şi apte de 
funcționare din punctul de vedere al cerințelor de mediu. Și mai ştim că Ro-
mânia are un mix energetic diversificat. Dar modul în care va evolua el este 
foarte important şi ar trebui asumat printr-o strategie energetică similar 
detaliată pe priorități investiționale ca în cazul infrastructurii de transport. 
În momentul de față noi avem o Strategie Energetica, dar nu avem asumarea 
politică a direcțiilor trasate de către documentul strategic.

De ce este important pentru finanțator să avem o Strategie Energetică 
asumată ca plan de parcurs? Pentru că toate investițiile din infrastructu-
ra energetica au o durata de viață lungă, aşadar au nevoie de finanțări pe 
termen lung, de peste 10-15 ani, în general în structuri de finanțare de 
proiect. În mod tradițional, investitorii privați au în vedere mobilizarea 
surselor proprii la nivelul a 30% din valoarea proiectului, restul de 70% din 
investiție fiind surse atrase în general din credite. Pentru a acorda aceste 
finanțări pe termen lung doar în baza capacității proiectului de a genera 
venituri care să reprezinte sursa de rambursare a creditului, finanțatorii 
trebuie să se asigure că există predictibilitate asupra cadrului în care ope-
rează proiectul. 

Există riscuri pe care băncile pot să le evalueze şi să le asume cum ar fi: 
riscul de piața, adică evoluția prețului energiei electrice, riscul de dezvol-
tare şi de operare al proiectului, riscul volatilității costurilor de finanțare. 
În acest sens, se realizează simulări de senzitivitate asupra parametrilor fi-
nanciari importanți ai proiectului. De exemplu, în analiza finanțării unui 
proiect de construcție a unei capacitați noi de generare a energiei electrice, 
se analizează: 

•	 Cât de mult poate scădea prețul energiei electrice până la nivelul la 
care va fi afectată capacitatea de a acoperi serviciul datoriei 

•	 Care sunt posibilele depăşiri de costuri ale investiției şi întârzieri ale 
finalizării proiectului – ce fonduri sunt necesare pentru a depăşi astfel de 
afectări ai parametrilor din proiect. 

Aceste riscuri pot şi sunt în mod uzual asumate de către finanțatori. 
Însă riscul de reglementare, al impactului unor masuri administrative asu-
pra pieței de energie este foarte dificil de acomodat. Nu poate fi evaluat şi/
sau cuantificat, deci este incontrolabil.
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De aceea, este foarte important să existe o viziune pe termen lung asu-
pra viabilității unor tipuri de investiții şi mai ales asupra locului lor în mixtul 
de energie, mai ales dacă vorbim de cadrul unor scheme de sprijin. Bineîn-
țeles fără a afecta mecanismele concurențiale care trebuie să funcționeze.

Experimentul făcut de România în ceea ce priveşte capacitățile de pro-
ducție a energiei din surse de energie regenerabile este concludent: o schema 
de sprijin foarte generoasă, ce a atras foarte mulți investitori, investiții mai 
mari decât capacitatea sistemului energetic de a le absorbi. Apoi, la nici 5 ani 
de la adoptare, a avut loc o schimbare a schemei de sprijin cu efect retroac-
tiv – adică şi asupra proiectelor existente, nu numai asupra noilor investiții, 
prin modificarea eligibilității certificatelor verzi şi prin impunerea unor re-
stricții referitoare la operare, cu impact imediat asupra veniturilor generate, 
aşadar asupra capacității de rambursare a finanțării. 

Din perspectiva finanțatorului este o situație care ar trebui evitată căci 
introduce o lipsă de predictibilitate care face întregul segment nebranşabil. 
Din perspectiva beneficiarilor este o situație ce ar trebui evitată de aseme-
nea deoarece instabilitatea decizională face ca efectele pozitive să nu aibă 
timp să se producă, având nevoie de o anumită perioadă de timp de la im-
plementare. Este de preferat un cadru de politici publice mai puțin generos, 
dar stabil. Altfel, se cheltuiesc bani publici şi privați fără nici un efect pozitiv, 
dimpotrivă efecte negative pe fond de datorii nerentabile acumulate.

Referindu-ne la nevoile de investiții în înlocuirea capacităților de pro-
ducție a energiei electrice menționate în Strategia Energetica redactată în 
decembrie 2016, ele presupun investiții de 7-14 miliarde EUR până în 2030. 
Având în vedere că fondurile europene disponibile în perioada 2014-2020 
pentru sectorul energetic sunt foarte limitate (pentru cogenerare de înalta 
eficiență şi proiecte de generare a energie din biomasa), ținând cont de pre-
siunea asupra resurselor bugetare, aceste sume vor trebui investite prepon-
derent de către investitorii privați şi, în consecință, finanțate de sistemul 
bancar. Pentru o buna mobilizare a resurselor existente la nivelul băncilor 
pentru aceste investiții, este important să existe o strategie asumată de fac-
torii de decizie şi de legislativ indiferent de ciclul electoral. 



Vremea marilor investiții strategice

Teodora Vasâlca-Cimpoi

Anii următori vor aduce o consolidare a rolului României pentru securita-
tea energetică regională, dacă toate proiectele actuale se vor realiza. După 
o lungă perioadă în care marile investiții au fost amânate, peste doi-trei ani 
sectorul energetic românesc ar putea cunoaşte o expansiune fără precedent, 
care presupune investiții de miliarde de euro, mai ales în domeniul gazelor 
naturale şi al electricității. 

Un sprijin major vine de la Comisia Europeană, care va finanța câteva 
proiecte locale extrem de importante atât pentru întărirea rețelei de electri-
citate, dar şi pentru diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze a aces-
tei regiuni, dominată istoric de Rusia. Dacă România, dar şi celelalte state 
implicate în proiectele comune îşi vor face treaba, după 2020 pe conductele 
care vin de la bulgari ar putea intra în țară atât gaze naturale caspice, dar 
şi gaze de la americani sau aduse din alte părți ale lumii prin tancurile de 
gaze naturale lichefiate (GNL) ce vor poposi în Grecia. Acestea vor completa 
sursa majoră suplimentară de gaze pentru România: zăcămintele din Marea 
Neagră.

Noul „El-Dorado”: Marea Neagră
Cel mai aşteptat moment pentru piața locală de energie este începerea ex-
tracției „aurului albastru” din Marea Neagră. Consorțiul ExxonMobil-OMV 
Petrom, care a concesionat perimetrul Neptun Deep, în zona de mare adân-
cime, va lua decizia finală de investiție în a doua parte a anului viitor. Chel-
tuielile de prospecțiune şi explorare de circa 1,5 miliarde de dolari efectuate 
au evidențiat zăcăminte de peste 100 miliarde de metri cubi. Investițiile în 
exploatare vor fi de ordinul miliardelor de euro. Un alt jucător din Marea 
Neagră, care ar putea începe producția în următorii 2-3 ani, este Black Sea 
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Oil&Gas, deținut de Grupul Carlyle şi în care Banca Europeană pentru Re-
construcție şi Dezvoltare (BERD) a devenit recent acționar minoritar. Com-
pania a anunțat în primăvara acestui an că a descoperit un zăcământ estimat 
între 10 şi 20 de miliarde de metri cubi de gaze în perimetrul XV Midia, zona 
de apă de mică adâncime din sectorul românesc al Mării Negre.

Totul va depinde însă de clarificarea legislației în domeniu şi de proiec-
tele legislative aflate pe masa parlamentarilor şi a Guvernului, în privința 
modului de funcționare a pieței gazelor, dar şi a viitorului cadru fiscal. 

Planul Transgaz pentru dezvoltarea unui coridor energetic regional
În condițiile volumelor uriaşe care sunt preconizate a se extrage din zăcă-
mintele off-shore, „vedeta” în anii următori va fi compania de stat Transgaz, 
de ale cărei investiții vor depinde viitoarele exploatări ale hidrocarburilor din 
Marea Neagră. Având în vedere potențialul estimat al rezervelor de gaze din 
Marea Neagră, pentru a asigura transportul volumelor preluate din produc-
ția de off-shore, necesare consumului intern şi, în cazul unor volume exce-
dentare, pentru asigurarea exportului acestora pe piețele Uniunii Europene 
şi către Republica Moldova, SNTGN Transgaz SA intenționează să imple-
menteze, în următorii ani, un plan ambițios de dezvoltare a infrastructurii 
de transport gaze naturale de circa 1,6 miliarde de euro, care să contribuie 
la dezvoltarea unui coridor energetic regional1. O parte din fonduri vor veni 
de la Comisia Europeană, care a inclus pe lista proiectelor prioritare câteva 
planuri ale Transgaz ce vizează dezvoltarea sistemului național, dar şi a in-
terconexiunilor cu vecinii, în vederea diversificării surselor de aprovizionare 
cu gaze naturale atât pentru România, cât şi pentru regiune. 

Conducta pentru gazul caspic şi GNL din SUA
Cel mai important proiect care se va realiza în România în anii următori şi 
care va schimba din temelii piața locală a gazelor este BRUA, conducta care 
va lega sistemele de transport al gazelor din Bulgaria, România, Ungaria şi 
Austria. 

Gazoductul este extrem de important, fiindcă va deschide România, 
după ce şi interconectorul Bulgaria-Grecia (IGB) va fi realizat, la numeroa-
se surse alternative de aprovizionare cu gaze. Ambasadorul SUA în Grecia, 
Geoffrey Pyatt, a declarat recent că IGB are potențialul de a deschide toată 

1 Raport semestrial Transgaz, 2017
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„insula energetică” balcanică, folosind Grecia ca punct de plecare pentru a 
scăpa regiunea de monopolul actual al furnizorilor. Grecia va deține un rol 
cheie în viitorul apropiat pentru regiune, dat fiind că prin ea vor trece gazele 
azere către Italia, prin conducta Trans Adriatic Pipeline. De asemenea, Gre-
cia mai are două proiecte importante: unitatea plutitoare de regazaificare 
din Alexandroupolis şi extinderea terminalului de GNL de la Revithousa, pe 
unde în viitor vor ajunge gaze lichefiate din SUA. Astfel, Grecia va fi a treia 
țară europeană care va începe să importe gaze naturale lichefiate din SUA, 
după Polonia şi Lituania. 

Pentru implementarea BRUA, Transgaz, operatorul sistemului național 
de transport al gazelor, a semnat, pe 28 noiembrie, cu Habau PPS Pipeline 
Systems (Austria) şi Inspet SA (România) contractul de execuție a conductei 
de 479 de kilometri care va traversa România de la Podişor (județul Giurgiu) 
la Recaş (județul Timiş). Valoarea totală a acestei investiţii, care reprezintă 
doar faza I a proiectului BRUA, este evaluată la 480 de milioane de euro, 
dintre care aproximativ 179 de milioane sunt fonduri nerambursabile. În 
plus, proiectul prevede şi construirea a trei staţii de comprimare. Pentru 
România, implementarea proiectului va aduce numeroase beneficii: stimu-
larea competiției pe piața internă de gaze; diversificarea structurii pieței şi 
stabilirea, în condiții competitive, a prețului gazelor naturale din import; 
statuarea rolului de țară de tranzit pentru coridoare majore energetice de 
transport, destinate piețelor din Europa Centrală şi de Vest; realizarea unor 
investiții semnificative în România şi crearea de noi locuri de muncă, atât 
pe perioada realizării construcțiilor, cât şi în perioada de operare; nu în ul-
timul rând, atragerea unor venituri suplimentare, semnificative, la bugetul 
de stat2. 

La finalizarea Etapei I, cu termen estimat decembrie 2019, se vor asigu-
ra următoarele capacităţi reversibile de transport: pe direcția Ungaria – 1,75 
miliarde metri cubi/an, iar pe direcţia Bulgaria – 1,5 miliarde metri cubi /
an. Ulterior, în faza a II-a, capacitatea de transport spre Ungaria va fi extinsă 
la 4,4 miliarde metri cubi/an. Valoarea investiției pentru etapa a doua este 
evaluată la circa 70 milioane euro, iar termenul estimat de finalizare este 
2020. 

Anul viitor, Transgaz va trebui să ia decizia finală de investiție pentru o 
altă conductă importantă: Tuzla (jud. Constanța) – Podişor (jud. Giurgiu), 

2 declarația ministrului Economiei Gheorghe Șimon în cadrul ceremoniei de semnare a 
contractului de execuție.
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care va lega zăcămintele din Marea Neagră de coridorul BRUA. Valoarea esti-
mată a investiției este de 278,3 milioane euro, data preconizată de finalizare 
fiind tot 2020.

O nouă rută Grecia-Bulgaria-România-Ucraina
De asemenea, această conductă se va conecta la prima dintre cele trei ma-
gistrale de tranzit al gazelor ruseşti dintre Isaccea (jud. Tulcea) şi Negru 
Vodă (jud. Constanța). Magistrala Tranzit 1, care transportă gaze pe direcția 
Ucraina-România-Bulgaria, are o capacitate tehnică de transport de 6,1 mi-
liarde euro şi este singura la care capacitatea de transport se comercializează 
pe bază de licitații, conform codului european privind mecanisme de alocare 
a capacităților în punctele de interconectare tranfrontalieră. Celelalte două 
magistrale rămân încă tributare contractului de monopol cu Gazprom. Și 
pentru aceste magistrale de tranzit Transgaz are planuri mari. Astfel, opera-
torul rețelei naționale de transport al gazelor naturale vrea să spargă mono-
polul Rusiei asupra conductelor de tranzit. Compania are în plan să asigure 
fluxul invers al gazelor, spre Ucraina, dar şi să lege, până la finele lui 2019, la 
sistemul național de transport conductele magistrale de import din Dobro-
gea, în prezent izolate. 

Celelalte două magistrale (Tranzit 2 şi Tranzit 3) merg pe direcția Ucrai-
na-România-Bulgaria-Turcia-Grecia, având fiecare o capacitate tehnică de 
9,6 mld. Smc/an, respectiv 9,7 mld. Smc/an. Astfel, Transgaz are în curs de 
elaborare un studiu de fezabilitate pentru interconectarea sistemul național 
de transport cu conducta Tranzit 1 şi reverse flow la Isaccea 2, în vederea 
livrării gazelor către Ucraina. Proiectul este estimat la 65 milioane euro, con-
form datelor Transgaz, termenul de finalizare propus fiind 2019. „Prin im-
plementarea sa se creează un culoar de transport înspre piețele din Grecia, 
Bulgaria, România şi Ucraina, în condițiile în care se realizează şi noua in-
terconectare între Grecia şi Bulgaria”, notează Transgaz. De asemenea, prin 
acest proiect, se vor putea asigura fluxuri fizice reversibile în punctul Negru 
Vodă 1, conform regulamentului european în domeniu. Astfel, gazele ce vor 
fi produse în Marea Neagră vor avea culoare suplimentare de transport, iar 
România va avea, în afară de BRUA, un nou coridor semnificativ de import 
al gazelor din Grecia sau Ucraina. Acest proiect de conectare a SNT cu magis-
trala Tranzit 1 presupune şi reabilitarea a 77,5 km de conductă între localita-
tea Siliştea (jud. Constanța) şi Oneşti (jud. Bacău), punct de unde vor pleca 
apoi iarăşi două culoare importante în viitor, care ar permite transportul 
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gazelor din Marea Neagră către centrul țării, pentru consumul local, dar şi 
către Republica Moldova. 

BRUA 3
Tot în planul de dezvoltare al Transgaz apare BRUA 3, un coridor central 
pe ruta Oneşti-Coroi-Hațeg-Nădlac (jud. Arad), care urmăreşte traseul unor 
conducte din sistemul actual, dar care în prezent funcționează la parametri 
neadecvați pentru o arteră magistrală. Valoarea estimată a acestui proiect 
este de 530 milioane euro, data preconizată de finalizare fiind 2023. Până 
în prezent, a fost finalizat studiul de pre-fezabilitate. Transgaz va dema-
ra studiul de fezabilitate în momentul în care vor exista date şi informații 
suplimentare din partea concesionarilor de perimetre din Marea Neagră – 
confirmări privind cererile de capacitate, perioada aproximativă privind dis-
ponibilitatea gazelor la țărmul Mării Negre etc. Și acest proiect a fost inclus 
de Comisia Europeană pe lista Proiectelor de Interes Comun. Obiectivele 
de investiții aflate pe această listă pot beneficia de finanțare în proporție 
de 50% sau, în anumite cazuri, de 80%. De asemenea, proiectele de interes 
comun pot fi supuse unei proceduri de autorizare mai rapide, care să nu de-
păşească în medie 3 ani, şi beneficiază de un tratament special din partea 
autorităților de reglementare.

Legături cu vecinii
De la Oneşti va fi dezvoltată o arteră magistrală în partea de nord-est a ță-
rii, în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze a zonei, dar şi asigurării 
capacității de transport spre Republica Moldova. Concret, Transgaz vrea să 
construiască două segmente noi de conductă între Oneşti şi Gherăeşti (104 
km) şi Gherăeşti – Lețcani (61 km), din județul Iaşi, plus construirea a două 
noi stații de comprimare. Valoarea totală a cheltuielilor preconizate este de 
131,7 milioane euro, din care 55 milioane euro vor fi fonduri nerambursabi-
le, iar ele ar trebui realizate tot până în 2019. 

Această conductă va face legătura cu interconectorul dintre România 
şi Republica Moldova, pe ruta Iaşi-Ungheni. Inaugurat în 2014, gazoductul 
mai are nevoie de construirea unui nou tronson, Ungheni-Chişinău, proiect 
de care Transgaz e de asemenea interesat. Astfel, compania națională s-a în-
scris în cursă pentru preluarea companiei moldoveneşti VestMoldtransgaz, 
înființată pentru acest proiect. Preţul de pornire a licitaţiei este de circa 9 
milioane de euro, cumpărătorul fiind obligat să investească 93 milioane euro 
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în următorii doi ani, adică valoarea investițiilor preconizate pentru noua 
conductă de 117 km. 

Proiectul ar trebui finalizat tot în 2019, când Republicii Moldova îi expiră 
contractul de tranzit cu ruşii. Dacă se va realiza, practic statul de peste Prut 
va fi legat la toate sursele diverse de aprovizionare de care va beneficia Ro-
mânia şi va schimba radical situația din statul vecin, dependent de Gazprom. 

De asemenea, un alt proiect strategic pentru Transgaz este interconec-
tarea sistemului național de transportal gazelor naturale cu sistemul similar 
din Serbia, pe direcția Arad-Mokrin (aproximativ 80 km, din care 74 km pe 
teritoriul României), care va permite conectarea la BRUA. În situația în care 
gazele naturale vor fi preluate din Serbia spre România, acestea vor fi direc-
ționate la consum în zona Timişoara-Arad. Valoarea totală a investiției este 
de 43 milioane euro.

Noi depozite de gaze naturale
În paralel cu dezvoltarea sistemului de conducte, companiile româneşti au 
în plan suplimentarea capacităților de stocare a gazelor naturale. În acest 
sens, două proiecte au fost incluse pe lista priorităților Comisiei Europe-
ne: dezvoltarea capacității de stocare a gazelor deținute de Depomureş şi 
dezvoltarea depozitului subteran de gaze de la Sărmăşel, al Romgaz. Valoa-
rea proiectului pentru creşterea capacităţilor de înmagazinare subterană a 
gazelor naturale de la Sărmăşel, care are o capacitate de 900 milioane mc, 
este de 136,15 milione euro. Sursele de finanțare vor fi: 25% – surse proprii 
ale Romgaz, 75% – surse atrase (împrumuturi bancare şi fonduri UE). Data 
prognozată de punere în funcţiune a obiectivului este aprilie 2024, conform 
datelor Ministerului Energiei. Printre obiectivele acestei investiții se află 
diminuarea dependenţei de importurile de gaze naturale pe timp de iarnă, 
dar şi creşterea contribuţiei României la securitatea energetică regională eu-
ropeană. De asemenea, se are în vedere majorarea capacităţii de extracţie 
zilnică şi mărirea flexibilităţii în livrarea gazelor naturale.

Alte 87 milioane euro urmează să fie investite în dezvoltarea depozitului 
privat de înmagazinare gaze naturale Depomureş, deţinut de Romgaz îm-
preună cu Engie, care în prezent care o capacitate de 300 milioane mc. Pro-
iectul, cu termen de finalizare anul 2022, are drept scop creşterea volumului 
util al depozitului subteran până la 600 milioane metri cubi în două etape. 
Capacitatea totală actuală de înmagazinare a României este de 3,1 miliarde 
metri cubi, în şapte depozite. 
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O nouă centrală pe gaze la Iernut
Singura centrală nouă la care se lucrează acum este cea de la Iernut, a pro-
ducătorului de gaze Romgaz. Centrala va avea o capacitate de 430 MW şi va 
fi construită de consorțiul Duro Felguera (Spania) – Romelectro (România), 
cu tehnologie ce va fi furnizată de americanii de la General Electric (GE). 
Investiția este de evaluată la 268 milioane euro, iar GE susţine că rezultatul 
proiectului va fi una dintre cele mai mari şi mai puternice centrale termoe-
lectrice cu ciclu combinat din Europa de Sud-Est, care va schimba livrarea de 
energie din România. Lucrările la centrală au început în acest an şi ar urma 
să fie gata până la finele lui 2019. 

Cel mai important proiect de investiții în producerea de electricitate ar 
putea fi construirea Unităților 3 şi 4 ale centralei nuclearelectrice de la Cer-
navodă, însă acesta stagnează de cel puțin 10 ani. În 2014, Nuclearelectrica 
a selectat compania China General Nuclear Power Corporation ca partener 
în acest proiect, dar negocierile între cele două părți nu au ajuns încă la un 
rezultat. Cosmin Ghiță, actualul directorul general interimar al Nucleare-
lectrica, a vorbit recent chiar de un posibil eşec în negocierile cu chinezii 
pentru finalizarea reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă, dând astfel un semnal 
că lucrurile sunt departe de a fi lămurite în privința investiției estimate la 
6,5 miliarde euro. Într-un interviu pentru Agerpres, Cosmin Ghiță a decla-
rat că în cazul în care negocierile cu chinezii eşuează, statul român va relua 
procedura de selectare de investitori pentru grupurile 3 şi 4 de la Cernavodă.

Un proiect prioritar al Nuclearelectrica este însă retehnologizarea Unită-
ții 1 de la Cernavodă, care va costa circa 1,5 miliarde de euro. Acesta trebuie 
demarat cât mai curând, dat fiind că numărul de ore de funcționare permise 
se va epuiza în 2023. Nuclearelectrica vrea să obțină acordul constructorului 
şi autorităților în domeniu ca să prelungească exploatarea unității până în 
2026, timp în care să mai strângă bani şi să demareze procedurile necesare 
pentru retubarea reactorului. Un proiect de acest gen se pregăteşte cu 8-10 
ani înainte de oprirea reactorului şi începerea lucrărilor.

După ce boom-ul în sectorul regenerabilelor s-a stins, investitorii aş-
teaptă acum modificarea cadrului legislativ pentru a demara noi proiecte. 
Totuşi, în presă au apărut informații că firma olandeză Nero Renewables 
vrea să construiască în Constanța şi Buzău trei parcuri eoliene cu o capaci-
tate instalată totală de circa 1 GW, cu 400 MW peste capacitatea parcului de 
la Fântânele-Cogealac (jud. Constanța). Scopul investiției este ca prin acest 
proiect din România statul olandez să îşi poată atinge ținta de energie rege-
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nerabilă pentru 2020. Pe de altă parte, însă, rețeaua Transelectrica, opera-
torul sistemului de transport al electricității, e deja congestionată în partea 
de sud-est a țării. 

Recent, ministrul Energiei Toma Petcu a declarat că, în varianta modi-
ficată la care se lucrează acum, Strategia Energetică a României va încuraja 
dezvoltarea capacităților de stocare a electricității. Totuşi, el nu a precizat 
despre ce capacități ar fi vorba şi nici care ar fi costurile aferente. 

Finalizarea inelului de 400 kV
În plus, Transelectrica are în plan să finalizeze inelul de 400 kV de transport 
al electricității, care ar rezolva în bună parte congestiile din rețeaua actuală. 
Șase obiective de investiții majore derulate de Transelectrica se regăsesc pe 
lista a treia a proiectelor de interes comun privind infrastructura energetică, 
adoptată spre sfârşitul lunii noiembrie de Comisia Europeană. 

Valoarea totală a celor şase investiții este de circa un miliard de lei, ele fi-
ind incluse în clusterele „Black Sea Corridor” şi „Mid Continental East Corri-
dor”. 

Clusterul „Black Sea Corridor” are rolul de a consolida coridorul de trans-
port al energiei electrice de-a lungul coastei Mării Negre (România-Bulgaria) 
şi între coastă şi restul Europei şi Turcia. Din acest cluster fac parte proiec-
tele: linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV Cernavodă-Stâlpu şi linia Electrică 
Aeriană (LEA) 400 Gutinaş-Smârdan. 

Clusterul „Mid Continental East Corridor” face parte din coridorul prio-
ritar privind energia electrică: „Interconexiuni nord-sud privind energia elec-
trică din Europa Centrală şi din Europa de Sud-Est” şi conduce la creşterea 
capacității de schimb pe granițele dintre România – Ungaria – Serbia. De ase-
menea, intensifică coridorul dinspre nord-estul Europei spre sud-estul Euro-
pei prin România, permiţând integrarea mai puternică a pieţelor şi creşterea 
securităţii alimentării consumului în zona de sud-est a Europei. Din acest 
cluster fac parte proiectele: interconexiunea dintre Reşiţa (RO) şi Pancevo 
(RS); linia internă dintre Porţile de Fier şi Reşiţa; linia internă dintre Reşiţa şi 
Timişoara/Săcălaz (RO); linia internă dintre Arad şi Timişoara/Săcălaz.

Toate aceste proiecte contribuie la realizarea inelului național de 400 kV, 
care duce la o creştere a siguranței în funcționare a sistemului energetic na-
țional şi la realizarea unui regim economic de funcționare a rețelei electrice 
de transport.



Amortizarea investițiilor în infrastructura energetică

George Ștefan, Vlad Nerău

În prezent, România se confruntă cu mai multe provocări în ceea ce priveşte 
funcționarea sistemului național energetic, dintre care menționăm: nevo-
ia de creştere a capacității de producție, tranziția către un model cu emisii 
reduse de gaze cu efect de seră în consonanță cu obiectivele Comisiei Euro-
pene, realizarea investițiilor în infrastructura de transport şi în producție, 
interconectarea cu sistemul energetic european şi cu piețele regionale, pre-
cum şi susținerea securității energetice pe piețele regionale. 

Obiective de investiții în domeniul energetic  
în perspectiva anului 2050
Strategia Energetică a României 2019-2030, cu perspectiva anului 2050 îşi 
propune dezvoltarea mai multor obiective de investiții din domeniul energe-
tic pentru un orizont de timp extins, respectiv până în 2050. Aceste proiecte 
de investiții vizează mai multe tipuri de grupuri energetice (pe bază de ener-
gie nucleară, cărbune, hidroenergie, gaze naturale) şi cu amploare diferită, 
fiind prezentate în Tabelul 1.

Pe lângă investițiile în unitățile de producție de energie, o componen-
tă importantă a planului de investiții este orientată şi către infrastructura 
de transport. Strategia arată că pentru perioada 2019-2030 sunt vizate opt 
obiective de investiții majore, prezentate în Tabelul 2.

La nivel european, ultima analiză realizată de Comisia Europeană, care 
urmăreşte nevoia de cheltuieli de capital previzionate în domeniul trans-
portului de energie electrică, al transportului de gaze, al stocării, al interco-
nectărilor de alimentare cu petrol, al rețelelor de carbon şi al potențialelor 
facilități „power-to-gas grid injections”, arată că aceasta se ridică la o valoare 
totală de 229 miliarde de euro în decada 2021-2030 în zona UE28. Aceasta 
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sumă se adaugă la investițiile deja stabilite în valoare de 67 miliarde de euro 
estimate a se realiza până în 2020.

Tabel 1. Obiective de investiții în domeniul energetic în perspectiva anului 2050
Sursa: Strategia Energetică a României 2019-20301

Obiective din domeniul energetic

*Finalizarea grupurilor 3 şi 4 la CNE 
Cernavodă;
*Realizarea unui grup energetic nou de 
600 MW la Rovinari;
Realizarea unui grup energetic nou 400 
MW parametrii ultrasupracritici la Tur-
ceni;
Realizarea unui grup energetic nou 200 
MW CCGT – Craiova II, pe gaz cu funcțiW-
onare flexibilă inclusiv stocarea resursei 
energetice în depozitul subteran Gher-
ceşti;

Realizarea unui grup energetic nou MW 
CCGT pe gaz cu funcționare flexibilă Mintia
*Realizarea CHEAP Tarnița – Lăpuşteşti;
*Realizare CHE Turnu-Măgurele- Nicopole 
– 500 MW;
Realizare CHE Răstolița - 35 MW;
Realizare CHE uri pe Jiu – 90 MW;
Realizare CHE uri pe Olt – 145 MW.

Tabel 2. Obiective de investiții în transportul de energie
Sursa: Strategia Energetică a României 2019-2030

Obiective din domeniul transportului de energie

Linie Electrică Aeriană (LEA) nouă 400 
kV d.c. (cu un circuit echipat) între stațiile 
existente Smârdan şi Gutinaş
LEA nouă 400 kV d.c. între stațiile existen -
te Cernavodă şi Stâlpu, cu un ciurcui intra -
re/ieşire în stația 400 kV Gura Ialomiței
Extinderea stației 220/110 kV Stâlpu prin 
construirea stației 400/110 kV
LEA 400 kV Porțile de Fier - Anina - Reşița

LEA nouă 400 kV d.c. între stațiile existen -
te Reşița (România) şi Pancevo (Serbia)
Trecerea la 400 kV a LEA 220 kV d.c. Reşir-
ța-Timişoara-Săcălaz-Arad
Extinderea stației 220/110 kV Reşița prin 
construirea stației noi 400/220/110 kV 
Reşița
Înlocuirea stației 220/110 kV Timişoara 
prin construirea stației noi 400/220/110 
kV

În plus, în  perioada 2019 – 2020, se vor implementa diferite măsuri 
care au ca principal scop evaluarea stării tehnice a construcțiilor, echipa-
mentelor precum şi a modului în care se desfăşoară activitățile de mente-
nanță şi urmărirea comportării construcțiilor pentru a revizuit necesarul de 
investiții ce trebuie realizate, suplimentar măsurilor de evaluare a rezilienței 
sistemului de transport energetic realizat o dată la doi ani de către asociația 
europeană a operatorilor de transport şi de sistem din domeniul energiei 

1 Obiectivele marcate cu (*) sunt considerate investiții strategice de interes naţional.
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electrice (ENTSO-E), în cadrul căreia se elaborează totodată şi planul de-
cadal de dezvoltare a rețelei electrice. Investițiile se reflectă în costurile cu 
retehnologizarea centralelor electrice existente şi cu construcția de noi cen-
trale, respectiv costurile cu modernizarea şi extinderea rețelelor electrice, 
influențând în cele din urmă prețul final al energiei2. 

De exemplu, în cazul României am evidențiat în tabelul de mai jos situa-
ția în ceea ce priveşte producția de energie pe bază de cărbune, unde situația 
ar fi cea mai critică.  Cea mai mare parte a unităților de producție de ener-
gie (respectiv centralele Craiova II, Işalnița, Rovinari, Turceni, Paroşeni sau 
Mintia),  sunt aproape de perioada de amortizare completă a facilităților de 
producție, majoritatea fiind finalizate până în anii 1980.

Tabel 3. Ani de construcție unități de producție energie pe bază de cărbune
Sursa datelor: C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.

Nume
Centrală

Nume
Unități

Putere insta-
lată (MW)

Putere 
netă (MW)

An de 
construcție

CRAIOVA II CRAIOVA 1 150 120 1987

CRAIOVA 2 150 120 1987

IȘALNIȚA ISALNITA 7 315 292 1964

ISALNITA 8 315 290 1964

ROVINARI ROVINARI 3 330 292 1972

ROVINARI 4 330 298 1972

ROVINARI 5 330 0 1972

ROVINARI 6 330 298 1972

TURCENI TURCENI 1 330 0 1978

TURCENI 3 330 298 1978

TURCENI 4 330 298 1978

TURCENI 5 330 298 1978

TURCENI 6 330 0 1978

TURCENI 7 330 302 1978

2  Potrivit evaluărilor şi practicii, acesta este alcătuit din două componente principale: 
costul total al producției în centralele electrice şi costul asociat rețelelor de transport şi 
distribuție. Aceste costuri includ proiectele de interconectare şi de dezvoltare a rețelei pre-
văzute în Planul de Dezvoltare al Transelectrica pentru 2016-2025 şi continuarea acestuia 
până în 2030, precum şi nivelul estimat al investițiilor în rețele de distribuție.
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Nume
Centrală

Nume
Unități

Putere insta-
lată (MW)

Putere 
netă (MW)

An de 
construcție

PAROȘENI PAROȘENI 150 130 1983 (finalizare), plus 
construcție în alte 
două etape: 1956-
1959, 1962-1964

MINTIA MINTIA 2 210 170 1969-1971

MINTIA 3 235 190 1969-1971

MINTIA 4 210 130 1969-1971

MINTIA 5 210 170 1977

MINTIA 6 210 150 1980

Per total, strategia identifică investiții substanțiale ce sunt necesare 
pentru modernizarea şi retehnologizarea sistemului energetic românesc în 
următorii 15 ani. Analiza scenariilor alternative de dezvoltare estimează in-
vestițiile totale în sectorul energetic (exclusiv ceea ce ține de consumul ener-
giei) între 15 şi 30 miliarde euro pentru perioada 2019-2030, cu o estimare 
centrală de aproximativ 20 miliarde euro. 

Ulterior, vor fi necesare investiții susținute şi în intervalul 2030-2050. 
Cheltuielile de investiții în sectorul energetic vor fi, între 2031 şi 2050, de 
circa 15 miliarde euro, ceea ce revine la o medie anuală de 750 milioane euro.

Valoarea estimată a investițiilor în sectoarele energetice
În ceea ce priveşte sursele de finanțare a obiectivelor de investiții, în afară 
de utilizarea eminamente a capitalului privat şi/sau de la bugetul de stat, 
alte surse importante care pot intra în mixul de finanțare sunt cele puse la 
dispoziție prin programele de investiții europene – fonduri structurale şi cel 
pentru investiții strategice (inclusiv Planul Junker dedicat sectoarelor cu un 
risc de finanțare mai ridicat), dar şi cele ale băncilor de investiții şi de dez-
voltare (BEI, BERD etc.). Nu în ultimul rând, un rol important îl pot juca şi 
parteneriatele public-private, respectiv scheme de investiții precum cele de 
tip ESCO pentru creşterea eficienței energetice a imobilelor.

Tabel 4. Valoarea estimată a investițiilor în sectoarele energetice
Sursa: Strategia Energetică a României 2019-2030; 

Tip investiții Valoarea investiției
Investiții în sectorul
energiei electrice

Totalul investițiilor pentru perioada 2019-2030 este de circa  
14 miliarde euro.
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Tip investiții Valoarea investiției
Investiții în sectorul
energiei termice

În rețelele de distribuție a agentului termic este estimat între  
1,3 şi 2,6 miliarde euro până în 2030.
De asemenea, investițiile necesare pentru înlocuirea vechilor 
centrale termoelectrice în cogenerare, ce se apropie de sfârşitul 
duratei de viață, cu un necesar al investițiilor estimat între  
1 şi 1,5 miliarde euro.

Investiții în sectorul 
transportului de 
energie electrică

Aproximativ 500 milioane euro anual până în 2030.

Din perspectiva necesității de investiții în zona gazelor naturale, aces-
tea se realizează pe două coordonate principale – creşterea capacității de în-
magazinare3 şi transport şi interconectarea cu rețelele paneuropene. Pentru 
aceasta din urmă, este prioritară dezvoltarea coridorului de transport de 
gaze naturale BRUA (Bulgaria-Romania-Ungaria - Austria), desfăşurată în 
trei faze, între 2019 şi 2023. 

De asemenea, pe baza datelor furznizate de compania Transgaz, se ob-
servă că cea mai mare parte a acestor investiții este de estimată să fie făcută 
în 2019 (aproape 736 milioane euro) şi 2020 (peste 356 milioane euro). 

Aşa cum arată şi diferitele teste de stres realizate de asociația europea-
nă a operatorilor de transport şi de sistem din domeniul gazelor naturale 
(ENTSO-G), în situația unui şoc ce conduce la o întrerupere prelungită a 
tranzitului de gaze naturale din Rusia în lunile cu cel mai mare consum, re-
spectiv perioada ianuarie-februarie, România se confruntă cu o vulnerabi-
litate în ceea ce priveşte aprovizionarea pe termen mediu şi lung, din cauza 
limitărilor de infrastructură, iar singura alternativă viabilă a fi dezvoltarea 
resurselor interne (vezi şi lucrarea Consiliului de Programare Economică, 
2019).

Prin urmare, principalele beneficii ale dezvoltării acestor proiecte țin, în 
primul rând, de creşterea securitatii aprovizionării cu gaze naturale, dar şi 
de reducerea graduiui de dependenta de importul de gaze naturale din Ru-
sia. Nu în ultimul rând, un alt aspect benefic vizează creşterea concurenței 
pe piața europeană de gaze naturale. 

3  În prezent, potrivit Planului de dezvoltare a sistemului național de transport 2018-
2027, capacitatea de înmagazinare a gazelor naturale a României este estimată la 33,63 
TWh pe ciclu de înmagazinare.
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Tabel 5. Valoarea estimată a investițiilor în transportul de gaze naturale
Sursa: Transgaz, Planul de Dezvoltare al Sistemului National de Transport Gaze Naturale 

2018-20127; Notă: SNTGN reprezintă Sistemului National de Transport Gaze Naturale

Transport gaze naturale
Termen 
finali-
zare

Valoare 
totală 
(mil.
euro)

1 Dezvoltarea pe teritoriul României a SNTGN 
pe Coridorul Bulgaria- România-Ungaria - Austria (Faza 1) 2019 478,6

2 Dezvoltarea pe teritoriul României a SNTGN pe Coridorul 
Bulgaria-România-Ungaria - Austria (Faza 2) 2022 68,8

3
Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului Sudic de 
Transport pentru preluarea gazelor naturale de la țărmul 
Mării Negre

2020 360

4 Interconectarea SNTGN cu conducta de transport internațiot-
nal de gaze naturale T1 şi ”reverse flow” Isaccea. 2019 101

5

Dezvoltarea SNTG în zona de Nord - Est a României în scopul 
îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei preg-
cum şi a asigurării capacităților de transport spre Republica 
Moldova

2019 174

6 Amplificarea coridorului bidirecțional de transport gaze natur-
rale Bulgaria - Romania - Ungaria - Austria (BRUA faza 3) 2023 530

7 Noi dezvoltări ale SNT în scopul preluării gazelor de la țărmul 
Mării Negre 2019 9,14

8 Interconectare Romania - Serbia 2020 42,4

9 Modernizare stațiilor de măsurare gaze Isaccea 1 si Negru 
Voda 1 2019 13,9

10 Interconectarea SNTGN cu sistemul de transport gaze natu-
rale din Ucraina, pe direcția Gherăeşti - Siret 2025 125

TOTAL 1902,84
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Tabel 6. Valoarea estimată a investițiilor în facilități de înmagazinare a gazelor naturale
Sursa: Transgaz, Planul de Dezvoltare al Sistemului National de Transport Gaze Naturale 

2018-20127

Înmagazinare Termen 
finalizare

Valoare totală 
(mil.euro)

1
Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazii-
nare gaze naturale - Bilciureşti

2025 59

2
Creşterea capacității de stocare subterană gaze natuc-
rale a depozitului Gherceşti

2025 122

3
Depozit nou de stocare subterană a gazelor naturale 
în regiunea Moldova

2025 80

4
Creşterea capacității de stocare subterană gaze natuc-
rale la depozitul Sarmaşel (Transilvania)

2024 136

5 Unitate de stocare - Depomures 2021 87
TOTAL 484

Linii generale în ceea ce priveşte rentabilitatea investițiilor în sectorul 
energetic

Scopul analizei de rentabilitate financiară este de a determina dacă flu-
xurile de numerar generate de investiție sunt pozitive şi dacă acestea pot 
aduce un profit care să fie considerat ”optim”pentru investitor. Astfel pentru 
a putea evalua fluxurile de numerar generate în viitor - care uneori reprezin-
tă şi perioade de până la 50 de ani -, şi a le compara cu costurile de investiție, 
care majoritatea sunt efectuate în primii ani, trebuie ca acestea să fie actu-
alizate. Rata de actualizare pe care Comisia Europeană o recomandă pentru 
proiectele de investiții în producția de energie electrică este de 5%4. 

Principalii indicatori economici calculați pentru a măsura rentabilitatea 
unei investiții sunt valoarea actualizată netă (VAN), rata internă de rentabi-
litate financiară (RIRF) şi raportul beneficii actualizate – costuri actualizate 
(Ba/Ca). Acestea sunt prezentate mai jos.

1. Valoarea actualizată netă (VAN) – reprezintă suma fluxurilor de 
numerar viitoare, intrări şi ieşiri, actualizate cu rata de actualizare astfel în-
cât, să obținem valoarea lor curentă. Valoarea actualizată netă se calculează 
după formula: 

4  Guide to cost-benefit analysis of investment projects’ – “Evaluation Unit - DG Regi-
onal Policy”
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Unde: 
CF – reprezintă fluxul de numerar din anul t
VR – Valoarea reziduală exprimă valoarea rămasă a investiției la finalul 

perioadei de exploatare în cazul în care perioada de viața a acesteia nu a fost 
atinsă, care de asemenea este actualizată cu rata de actualizare în funcție de 
anul în care aceasta este recuperată.

Pentru ca un proiect să fie considerat rentabil din punct de vedere finan-
ciar nivelul VAN ar trebui să fie unul pozitiv (VAN mai mare ca 0).

2. Rata internă de rentabilitate financiară (RIRF) – Este rata de 
rentabilitate compusă anuală pe care proiectul o va genera. RIRF este acea 
rată de actualizare care va face ca proiectul să obțină o VAN egală cu zero. 
Pentru ca un proiect să fie considerat rentabil dinpunct de vedere financiar 
RIRF ar trebui să fie mai mare decât rata de actualizare, în cazul de față ar 
trebui să fie peste valoarea de 5%.

3. Raportul Beneficii / Costuri (B/CR) – reprezintă raportul dintre 
beneficiile actualizate şi costurile actualizate. Pentru a fi considerat rentabil 
un proiect acest raport trebuie să aibă o valoare supraunitară. 

În cadrul analizei financiare se ține cont doar de acele venituri care sunt 
cuantificabile. Pentru anumite investiții pe care statul le efectuează se apli-
că testul operatorului economic privat (OEP) în economia de piață, pentru 
a determina dacă o măsură constituie sau nu ajutor de stat. Testul constă 
într-o evaluare comparativă a comportamentului statului în relație cu bene-
ficiarul măsurii față de modul în care un investitor privat s-ar comporta în 
relație cu întreprinderea în cauză într-o ipostază similară. 

Dacă cele două comportamente sunt similare, atunci nu este conside-
rat a fi un ajutor de stat. La nivelul Comisiei Europene şi a instanțelor eu-
ropene aplicarea principiului operatorului economic privat a fost luată de 
multe ori în considerare. Pe baza precedentelor sunt relevante următoarele 
elemente: 

•  Este necesară o evaluare a tuturor factorilor relevanți – aspectele de 
natură socială nu sunt relevante în această analiză.

•  Un operator economic privat va căuta să obțină o rentabilitate accep-
tabilă a investiției într-o perioadă rezonabilă de timp. 

•  Statul nu trebuie însă să fie comparat cu un investitor care caută să 
obțină câştiguri pe termen scurt

•  Operatorul economic privat va fi ghidat de viabilitatea pe termen lung 
a investiției. 
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Comportamentul economic al operatorului economic privat într-o eco-
nomie de piață este ghidat de obținerea de profit pe termen lung. În mod 
obişnuit, operatorul economic privat nu se mulțumeşte cu situația evitării 
înregistrării de pierderi sau cu obținerea unei rate limitate de profitabilitate 
a investiției, ci încearcă să maximizeze rentabilitatea capitalului investit. 

În vederea aspectului calitativ al investițiilor, dincolo de rentabilitatea 
pe care trebuie să o asigure producătorilor şi operatorilor de transport, do-
rim să scoatem în evidență importanța asigurării securității energetice şi 
cel puțin păstrarea indendenței energetice actuale față de Rusia (în ceea ce 
priveşte consumul de gaze naturale) şi, de asemenea, continuarea demer-
sului de interconectarea la rețelele europene regionale de energie electrică 
prin care, pe de-o parte, să se faciliteze exportul de energie electrică produsă 
şi, pe de altă parte, să asigure dezvoltarea rețelei în acelaşi ritm cu nevoile 
pieței interne. Interconectarea va facilita şi concurența între operatorii de pe 
piața, va stimula în continuare investițiile. 

Totuşi, interconectarea deplină şi participarea la piața unică europeană 
nu se vor putea realiza pe deplin decât odată cu finalizarea proceselor de 
dereglementare în ceea ce priveşte prețurile la energie electrică şi gaze natu-
rale, proces care, pe de-o parte, poate pune în dificultate categoriile de con-
sumatorii casnici identificați drept vulnerabili şi, pe de altă parte, creşterea 
costurilor de producție pentru consumatorii industriali.
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LISTAREA ACȚIUNILOR COMPANIILOR DE STAT  
DIN DOMENIUL ENERGETIC

Argumente de susținere a listării la bursă

Ștefan Frangulea

Experiențele anterioare şi evoluția post-listare în cazul celor companiilor de 
stat din domeniul energetic care au fost listate (Transgaz, Romgaz, Transe-
lectrica, Nuclearelectrica, Electrica, Petrom, Conpet) susține ideea ca, dinco-
lo de a fi un paliativ universal, procesul de listare al acțiunilor companiilor de 
stat la Bursa de Valori este unul cu impact pozitiv şi care trebuie continuat 
şi în cazul celorlalte companii de stat (din domeniul energetic şi nu numai).

Cel mai important argument în favoarea listării este acela legat de im-
plementarea reală şi consistentă a principiilor de guvernanță corpo-
rativă. Prin aderarea la cerințele de raportare specifice piețelor de capital ca 
şi prin expunerea crescută în perimetrul investițional românesc şi extern, 
expunere potentată şi de numărul mare de analişti care deservesc investi-
torii şi care încep să acopere activitatea companiei analizând şi evaluând 
orice activitate, decizie sau acțiune a companiilor respective, se determină 
implicit o creştere a responsabilității şi profesionalismului Consiliilor de Su-
praveghere sau Administrație şi a conducerilor executive, cu impact imediat 
asupra performantei financiare. Acest aspect este susținut şi de introduce-
rea în Consiliile de Administrație sau Supraveghere a unor reprezentanți ai 
mediului privat, care dau consistenta Consiliilor şi executivului şi pot deter-
mina o restructurare a activității. Conducerea companiilor conştientizează 
astfel ca fiecare decizie pe care o ia are impact pe plan financiar şi începe să 
urmărească maximizarea profitabilității. Creşterea nivelului de profesiona-
lism este necesara şi se întâmpla încă din perioada de pregătire a listării, de-
oarece colaborarea cu consultanții (sindicatul de intermediere) şi investitorii 
potențiali presupune aderarea la nişte principii de buna practica internațio-
nala precum şi optimizarea activității companiei precum şi transparentiza-
rea deciziilor şi acțiunilor acesteia. Astfel, prin listarea companiilor de stat 
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se creează premisele ca evoluția companiilor după listare să fie una foarte 
buna. 

Un al doilea argument în favoarea listării acțiunilor companiilor de stat 
din energie este legat de faptul ca aceasta, prin restructurarea şi trans-
parentizarea activităților, poate să permită intra-un pas ulterior fi-
nanțarea unor proiecte majore de investiții sau a unor proiecte de 
expansiune, printr-o emisiune de obligațiuni de exemplu sau o listare de 
tip oferta publica inițiala. Multe din companiile din domeniul energetic au 
nevoi importante de investiții, fie că e vorba de retehnologizări sau de capa-
citați noi. Mai mult, în contextul actual din sectorul energetic, caracterizat 
de piețe în schimbare, interconectate, disruptive, România poate şi trebuie, 
printr-o implicare cu investiții inteligente, prin companiile sale, să începe 
să joace un rol de activ de hub energetic, de jucător regional. Companiile ro-
maneşti pot participa ca şi cumpărători la procesele de privatizare ale unor 
companii din regiune, şi pentru asta trebuie să fie restructurate, retehnolo-
gizate, transparente şi capabile să mobilizeze finanțări semnificative. Putem 
astfel să ajungem să jucam un rol strategic în echilibrarea sistemelor ener-
getice la nivel European, pe axa Nord-Sud. Dar pentru asta, ne trebuie mai 
multa asumare şi gândire inovatoare. Iar valoarea de piața crescută, a unei 
companii listate, o valoare validată de piața şi nu estimata de un evaluator 
ajuta atât în relația cu partenerii comerciali dar şi atunci când este nevoie de 
finanțare, fie că vorbim de finanțare bancară sau de la investitorii de capital. 

Al treilea aspect în favoarea listării companiilor de stat este că pe ter-
men lung, statul ajunge să îşi maximizeze şi el randamentul deți-
nerilor de capital, aspect important din prisma presiunilor bugetare şi 
necesității menținerii deficitului de stat într-o zona sustenabila şi conformă 
cu criteriile Uniunii Europene. În cazul unei listări de tip oferta publica se-
cundară, statul ajunge să încaseze la buget sume importante în schimbul ac-
țiunilor pe care le vinde. Și deşi s-ar putea argumenta că prin reducerea cotei 
de capital deținut se reduc dividendele care se pot încasa în viitor, practica 
a arătat că prin îmbunătățirea profitabilității companiilor în urma profesio-
nalizării şi implementării guvernanței corporative, pe termen lung, statul îşi 
asigura un flux de dividend mai consistent şi predictibil. Până la urma, este 
vorba de aceeaşi discuție privind preferința de a manca singur o plăcinta mai 
mica sau de a împarți şi cu alții o plăcinta mai mare. 

Un alt aspect important al listării acțiunilor companiilor de stat la Bursa 
de Valori Bucureşti este legat de faptul că prezenta acestor emitenți la 
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bursa va permite dezvoltarea pe mai departe a bursei şi a pieței de 
capital precum şi obținerea mult doritului statut de piața de capital emer-
genta, care va permite atragerea unor noi categorii de investitori pe piața 
noastră. Mai mult, există o serie de investitori instituționali, fonduri de ma-
nagement al activelor, fonduri de pensii, companii de asigurări, care au mili-
arde de lei strânşi pentru a fi investiți şi care nu mai au opțiuni de investire 
pe piața de capital locală, fiind forțați, de voie de nevoie să investească în 
piețele de capital ale altor țări. 

Câteva considerații finale legate de orizontul de timp al listărilor. Prin 
întârzierea unora din procesele de listare, se ratează ferestre de oportuni-
tate importante, fie ca e vorba de oportunități oferite de piața investiționala 
internațional şi globala (exista momente când investitorii nu au multe piețe 
şi alternative de investiții) sau se pot rata oportunitățile oferite de aşa nu-
mitele „equity stories” – poveştile care vând o societate. De exemplu, Hidro-
electrica vine după o serie incredibilă de ani de succes din punct de vedere al 
profitabilității, serie care poate fi întrerupta de un an secetos, şi experiența 
arata ca o data la 5-7 ani mai vine şi câte un astfel de an din punct de vedere 
meteorologic. De aceea, trebuie mai multa hotărâre, asumare şi determinare 
în implementarea proiectelor de listare. Mai mult, se cuvine să menționam 
ca este încă în vigoare Legea nr. 247/2005 care prevede la aliniatul (1) al 
art.11 al Cap. II, Titlul VII obligația pentru ministerele şi autoritățile publice 
prevăzute de lege să inițieze procedurile necesare pentru derularea de oferte 
publice inițiale sau secundare de vânzare pentru pachete de acțiuni de mini-
mum 5% emise de societățile comerciale, societățile naționale şi companiile 
naționale prevăzute în anexa la lege, în vederea admiterii acțiunilor acestora 
la tranzacționare în sisteme de tranzacționare administrate de S.C. Bursa de 
Valori Bucureşti – S.A. 



Puncte critice în privatizările din sectorul energetic 
românesc

Daniel Farmache

Despre sectorul energetic din România se poate spune că a fost, de-a lungul 
ultimilor 15 de ani, zona-reper a privatizărilor din România. O bună parte 
din infrastructura energetică este acum listată la bursă: de la producători din 
Oil & Gas, infrastructură națională de transport (grid) de gaze şi electrici-
tate, până la distributori şi furnizori de electricitate. De la privatizarea prin 
licitație (vânzare directă) a unui pachet majoritar a Petrom în 2004, până la 
listarea unui pachet majoritar de acțiuni nou-create pentru Electrica în 2014 
avem, de asemenea, un spectru întreg de modalități de „privatizare”. 

Cu toate acestea, problemele cu care se confruntă companiile privatiza-
te – dar şi cele care se doresc privatizate – sunt asemănătoare. Ele afectează 
performanța companiilor, scad valoarea financiară a acestora pentru statul 
român şi utilitatea lor pentru cetățean şi setează practici care sunt preluate 
în întreaga piață de capital din România.

În cele ce urmează, propun o trecere în revistă a câtorva tematici critice 
pentru companiile de stat privatizate sau în curs de privatizare. Vom analiza 
care sunt principalele piedici în dezvoltarea lor, ce avem de pierdut din ele, 
dar şi soluții prin care acestea pot fi depăşite. 

Buna administrare începe de la acționarul majoritar. Cine îşi asumă 
responsabilitatea pentru companiile de stat? 
Cine este responsabil pentru performanța companiilor de stat? Cine este re-
compensat dacă ele sunt profitabile? Cine îşi asumă eşecurile? Acestea sunt 
câteva dintre întrebările de la care începe buna guvernanță.

În prezent, buna administrare a companiilor de stat „scapă” printre cră-
păturile sistemului administrativ din România. Cu toate că fiecare companie 
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are, pe hârtie, un acţionar, nici o persoană din partea acționarului nu este cu 
adevărat responsabilă de performanța companiilor de stat. 

În primul rând, lipseşte o politică bine coordonată a participațiilor Sta-
tului în economie, asumată la nivelul Statului. În 2016, Guvernul României 
a lucrat la un astfel de document – însă mandatul scurt al cabinetului şi lipsa 
de susținere a factorului politic nu au permis ca acesta să pătrundă apara-
tul administrativ. Această idee are toate şansele de a fi fructificată în cadrul 
unui guvern proaspăt ales, cu un mandat întreg înainte.

Însă chiar şi în lipsa unei astfel de politici publice, fiecare acționar ar 
trebui să fie capabil să administreze, fie şi „în siloz”, necoordonat, propriile 
companii, pe principiul maximizării valorii acestora. Desigur, fiecare acți-
onar (Ministerul Energiei, Ministerul Finanțelor Publice) are mecanisme 
prin care îşi transmite puterea de decizie: numeşte şi revocă administratorii 
companiei, organizează adunări generale ale acționarilor etc. Minsterul Fi-
nanțelor Publice are inclusiv o direcție responsabilă cu monitorizarea per-
formanței tuturor companiilor de stat. 

În practică, însă, administrarea este sub-optimă. În mod ideal, compa-
niile de stat ar trebui să poată funcționa „pe pilot automat”, neafectate de 
schimbările politice. Însă în România schimbările frecvente de miniştri aduc 
un perpetuu interimat şi o prelungită suspendare a asumării. În lipsa unei 
guvernanțe corporative stabile efectuate prin administratori selectați pe cri-
terii transparente şi de performanță (cum prevedea ordonanța de urgență 
109/2011), demnitarii sunt tentați să recurgă la numiri discreționare, dese-
ori interimare. Hidroelectrica, Romgaz şi Nuclearelectrica sunt doar câteva 
dintre companiile strategice deținute de stat care la data scrierii articolului 
(decembrie 2017) au conduceri temporare. 

Efectele interimatului sunt nocive pentru o întreprindere. Membrii in-
terimari ai consiliului de administrație sau ai directoratului tind să evite an-
gajarea în proiecte strategice, ceea ce erodează valoarea companiilor. Astfel, 
compania ratează oportunități, fie că este vorba de achiziții, investiții sau 
finanțări avantajoase. În plus, se transmite un mesaj de instabilitate investi-
torilor şi propriilor angajați.

Sunt prea dese situațiile în care, fie într-un road show, fie în întâlniri bi-
laterale, investitorii şi participanții la piața de capital (bursă de valori, insti-
tuții financiare internaționale, bănci, brokeri) sunt asigurați de un anumit 
plan de acțiune, pentru ca la scurt timp după să afle, din presă, că partenerul 
de dialog a fost schimbat pe neaşteptate. Persistența fenomenului afectează 
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atractivitatea României ca destinație de investiții; riscul politic suplimentar 
nu este compensat de un expected return corespunzător.

Un alt efect al interimatului este extragerea de rente. Administratorul 
interimar se va concentra pe prezervarea propriei poziții şi pe efectuarea 
de numiri de apropiați în funcții cheie, sau pe semnarea unor contracte cu 
firme agreate.

Soluția la o astfel de problemă are două dimensiuni. În primul rând, tre-
buie reinstaurată stabilitatea administrării profesioniste. Cadrul început de 
OUG 109/2011 rămâne, în continuare, oportun pentru desprinderea facto-
rului politic de managementul de zi cu zi al companiilor şi prevede selectarea 
unui management profesionist, pe criterii non-politice. 

În al doilea rând: consiliul de administrație şi managementul companiei 
trebuie motivat cu skin in the game. De exemplu, practica internațională şi 
studiile arată că un pachet salarial care să conțină bonus în acțiuni ale com-
paniei este modul cel mai eficient de a alinia interesele pe termen lung ale 
companiei cu cele ale managemenului. Dacă Electrica vrea să se compare cu 
Enel sau CEZ, atunci şi directorii săi trebuie recompensați în acelaşi mod. 

Consiliile de administrație ca bonusuri pentru funcționarii publici. 
INEDs numiți politic nu funcționează 
În parcursul meu profesional, am lucrat într-unul dintre ministerele impor-
tante ale României. Prin lege, acest minister are poziții garantate în consili-
ile de administrație ale unui set de întreprinderi de stat, cu toate că obiectul 
activității întreprinderilor nu ține de competențele ministerului respectiv. 
Motivul acestei prevederi: un vechi „deal” inter-ministerial prin care minis-
terul meu era motivat să îşi manifeste bunăvoința în legiferarea aspectelor 
ce țineau de ministerul-acționar al întreprinderilor cu pricina. 

Numirile în aceste consilii de administrație erau privite ca pure bonu-
suri. Criteriile erau netransparente şi în întregime la discreția ministrului. 
Astfel, ministrul era motivat să „recompenseze” cu aceste poziții persoanele 
apropiate, ca mod de a le fideliza şi de a îşi tranzacționa influența. Compe-
tența de administrator a persoanelor nu era un criteriu; politica ministerului 
sau a statului ca acționar era inexistentă. 

În practică, un astfel de board member este motivat doar de extragerea 
indemnizației, cu limitarea răspunderii personale față de riscurile deciziilor. 
Din acest motiv, efectul asupra întreprinderilor era devastator: unele erau 
în insolvență, altele nu puteau constitui cvorumul necesar deciziilor în CA. 
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În aceste condiții, am introdus, cu concursul ministrului,, un set de prin-
cipii de guvernanță corporativă care să acopere reprezentații ministerului în 
aceste consilii: criterii de competență în selecția membrilor de board, evalu-
ări anuale de profesionalism, raportări după fiecare şedință etc. Pachetul nu 
a fost foarte popular printre membrii existenți. 

Am fost şi eu membru într-un astfel de consiliu (într-o instituție din afara 
domeniul energetic) – întâmplător, unul dintre cele neremunerate, ba chiar 
într-o instituție cu grave probleme financiare. Precedentul ocupant al poziției 
demisionase: a considerat că beneficiile personale erau aproape inexistente, 
iar riscul juridic personal era mare. Dintre colegii de CA, unii erau, ca şi mine, 
„numiți politic”, de varii alte „instituții-stakeholder”, iar alții erau insideri, 
angajați ai întreprinderii. Constatarea a fost că membrii numiți de către alte 
ministere – ideal, aşa-zişii INEDs (independent non-executive directors) – 
eşuau în a aduce creativitatea şi imparțialitatea ideilor necesare unei poziții 
de INED şi dovedeau un angajament scăzut, încetinind acivitatea societății. 

Pentru a fi cu adevărat eficient, un INED trebuie selectat pe criterii ri-
guroase de performanță şi trebuie motivat ca atare. În România, cum am 
precizat anterior, un asemenea cadru era prevăzut în OUG 109/2011. De 
asemenea, dacă îşi doreşte companii performante, România trebuie să re-
nunțe la numirile-bonus ale funcționarilor publici în poziții care necesită un 
alt tip de competență. 

Corporate finance profesionist. Cash-ul companiilor de stat  
şi dividendele extraordinare. Maximizarea valorii companiei  
se atinge la îndatorare 
Multe companii de stat „stau pe cash”, cum spun bancherii. Activitatea ope-
rațională – sau finanțările şi vânzările de active – generează fluxuri de nu-
merar care nici nu sunt reinvestite, nici nu se îndreaptă la acționar. Conform 
ultimelor situații financiare, Romgaz are are cash net de peste 3 miliarde de 
lei; Electrica, peste 2 miliarde. 

În aceste condiții, coroborate cu dobânzi minime la depozitele bancare, 
practica de corporate finance de calitate spune că surplusul de cash trebuie 
fie folosit pentru investiții sau achiziții, fie returnat acționarului. De altfel, 
ajutată de tax shield, o companie îşi maximizează valoarea când atinge un 
nivel moderat de îndatorare, care deseori este în jurul valorii de 2x Datorii 
nete / EBITDA, unde EBITDA înseamnă profit operațional înainte de depre-
ciere şi amortizare. 
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În septembrie 2017, Ministerul Finanțelor Publice a ordonat plata de 
dividende extraordinare din cash-ul net al mai multor companii de stat (Hi-
droelectrica, Romgaz, Transelectrica ş.a.), în valoare totală de peste 1 mi-
liard de lei. Motivele – neprecizate – au fost în scurt timp interpretate de 
opoziție ca fiind un instrument de a acoperi un deficit bugetar în creştere, în 
detrimentul companiilor şi al investițiilor. 

Argumentul că dividendele extraordinare ale unor companii bogate în 
cash sunt nocive este, cum am demonstat mai sus, unul fals. Deşi neintu-
itiv, aceste dividende extraordinare au creat valoare pentru acționar şi au 
făcut companiile mai atractive pentru investitori. O spun chiar investitorii, 
care în road show-urile organizate de companii din România în marile cen-
tre financiare propun, cu regularitate, plata de dividende extraordinare din 
companiile cu cash pozitiv. Motivul este simplu: companiile sunt valoroase 
pentru investitori pentru abilitatea de a genera cash; dacă acest cash nu este 
reinvestit pentru a genera şi mai mult cash, atunci el trebuie returnat acțio-
narului. Altminteri, se distruge valoare. 

„Muntele de cash” nefolosit a fost principala hibă a equity story-ului 
Electrica la IPO-ul din 2014. „De ce să dăm şi mai mult cash unei companii 
care deja stă pe cash şi nu are vreun plan major de investiții sau expansiu-
ne?”, întrebau investitorii. La mai bine de 3 ani după IPO, valoarea acțiunilor 
Electrica a scăzut sub prețul de listare – în condițiile unei piețe în creştere. 
Cu alte cuvinte, Electrica a distrus valoare pentru acționar. 

O politică profesionisă de dividendele e doar o mică parte a unui plan 
profesionist de corporate finance, pe care orice companie de stat ar trebui să 
îl aibă. Aceste companii, cu precădere cele din domeniul energetic, care sunt 
predispuse la a fi cash cows („vaci de muls cash”), trebuie să se bucure de in-
dependența şi competența managerială pentru a face împrumuturi optime, 
pentru a se angaja în strategii pe termen lung, pentru a efectua operațiuni 
cu propriile acțiuni la nevoie (de exemplu, răscumpărări). Pentru aceasta, o 
guvernanță corporativă stabilă şi transparentă este cheie. 

Licitațiile pentru angajarea intermediarilor de oferte publice – un 
apel la debirocratizare
Din sectorul privat, am participat la majoritatea licitațiilor importante pen-
tru mandatul de intermediere de privatizări. Procesul – menit în teorie să 
asigure atragerea celor mai buni intermediari – reuşeşte mai degrabă con-
trariul: majoritatea intermediarilor de calibru internațional sunt descurajaţi 
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să participe de procedurile complicate ale licitaţiei, care sunt în contradicţie 
cu practicile internaţionale. 

Printre exemple se numără: întocmirea unui dosar de 500-1000 de pa-
gini (legat cu sfoară); furnizarea unui set de documente de incorporare / 
audit / organizare a companiei (semnate pe fiecare pagină); traducere lega-
lizată a documentelor în cazul intermediarilor străini (cu costuri semnifi-
cative). 

Desigur, este important ca Statul să asigure bonitatea unui intermediar 
al unei oferte de asemenea importanță. De asemenea, este firesc să se res-
pecte principiile licitațiilor publice, cu şanse egale pentru toți participanții. 
Însă, la acest capitol, România reuşeşte să depăşească – de această dată in-
util – rigurozitatea unor standarde bine testate la nivel internațional. De 
altfel, în trecut, prin licitații cu criterii slab alcătuite, Statul a reuşit fie să 
atragă intermediari care au eşuat oferta (Petrom, 2011), fie să atragă un sin-
gur consorțiu participant la licitație (Electrica, 2014).

Nu este nevoie de o birocrație excesivă pentru a analiza seriozitatea unor 
bănci de top 10 mondial cu capitalizare de piață de peste 100 de miliarde de 
dolari, de care orice companie de stat din energie se doreşte servită. Putem 
fi tentați să credem că, dacă nu participă la licitație, un astfel de intermediar 
iese în pierdere. Realitatea este alta: intermediarii câştigă relativ puțin şi 
muncesc excesiv de mult pentru privatizări în România, ajustat cu riscul po-
litic al execuției. Din păcate, pierderea mai mare este a Statului, care pierde 
o importantă tensiune competitivă şi căruia îi scad şansele unei execuții de 
succes.

În anii următori, în calitate de acționar majoritar, Statul va fi nevoit să 
ordone, o întreagă serie de finanțări sau listări la bursă. Dacă vrea să intre 
în categoria piețelor de capital performante, cu companii de stat servite la 
cel mai înalt nivel, România are nevoie să faciliteze participarea tuturor ju-
cătorilor internaționali la piață, la standardele cu care aceştia sunt obişnuiți. 

Colaborarea cu acționarii existenți
Când se află în poziție de forță, oricărui acționar îi este dificil să accepte criti-
ca. Statul Român încă controlează majoritatea companiilor energetice listate 
şi poate determina, unilateral, direcția în care merg acestea. 

Totuşi, există şi alți investitori. Cei instituționali, mari fonduri de inves-
tiții sau mari investitori supranaționali (ex.: Banca Europeană pentru Re-
construcție şi Dezvoltare) au exercițiul investițiilor profesioniste, cu focus 
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pe maximizarea sustenabilă a valorii companiei. Nu de puține ori, interesele 
acestora intră în conflict cu cele ale acționarului majoritar, Statul, în special 
în contextul schimbărilor politice frecvente. 

În orice companie unde ambii acționari se concentrează pe bunăstarea 
întreprinderii, dezbaterea – chiar şi în contradictoriu – ajunge să genereze 
valoare. 

În schimb, în cazul companiilor deținute majoritar de Statul Român, 
situația este diferită. Factorul politic se schimbă frecvent şi nu are, întot-
deauna, întreaga atenție asupra performanței companiei. În acest context, 
sugestiile acționarului minoritar nu sunt privite ca făcând parte dintr-un 
dialog cu istorie, ci sunt percepute ca o neconstructivă critică, cu valențe de 
partizanat politic. 

Din acest regretabil tip de conjunctură toată lumea are de pierdut: com-
pania este deseori blocată în board politics, piața percepe semnale negative, 
acționarul minoritar cheltuieşte timp şi bani, iar Statul îşi erodează credibi-
litatea în fața investitorilor. 

Guvernul României ar avea de câştigat, în calitate de acționar majori-
tar, din ascultarea doleanțelor investitorilor. La fel cum a ordonat dividende 
speciale, în linie cu sugestiile investitorilor, Statul poate beneficia de suges-
tiile acestora din domeniul guvernanței corporative şi al politicii de listări la 
bursă. 

Un argument pentru rapiditate – România, piață emergentă
Bursa de Valori Bucureşti, în prezent o piață „de frontieră”, este aproape de 
a accede la statutul de piață emergentă conform a doi furnizori importanți 
de indici: MSCI şi FTSE Russel. Aceasta înseamnă intrarea pe radarul unei 
populații de investitori de 20-25 de ori mai mari decât în prezent. Printre 
altele, aceasta se traduce prin intrarea instantă a miliarde de Euro (conform 
unei estimări din 2015, cca. 1,5-2,0 miliarde) din partea fondurilor „pasi-
ve” de investiții, care vor fi nevoite să replice componența portofoliului lor 
„emerging” odată cu accederea României în acest index. 

Pentru îndeplinirea criteriilor, României îi lipseşte o listare majoră, de 
calibrul Hidroelectrica. 

Statul ar avea de câştigat din listarea cât mai rapidă a unui astfel pachet 
de acțiuni. Este important ca acest lucru să se întâmple înainte de surve-
nirea următoarei corecții pe piețele bursiere (un fenomen ce apare, cu va-
rii grade de profunzime, în general la o decadă), astfel încât să acorde un 
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mult-aşteptat stimul pieței de capital din România şi să repună România pe 
harta marilor investitori. 

„Privatizare” nu e în antiteză cu interesele strategice naționale 
Există o opinie răspândită că a privatiza o companie de stat, cu precădere din 
domeniul energiei, înseamnă a vulnerabiliza interesele strategice naționale. 
Această teorie prevede că un investitor strategic privat preia, direct sau in-
direct, controlul asupra companiei şi o coordonează astfel încât România să 
pună în pericol securitatea infrastructurilor critice energetice: transmisie de 
electricitate şi gaze naturale, producție de electricitate etc. Argumentul mai 
conține nuanțări legate de disponibilizări în masă, lipsă de investiții, admi-
nistrare netransparentă ş.a.m.d.

În primul rând, se impune o definire a termenilor. Privatizare nu în-
seamnă, neapărat, vânzare de pachet majoritar, deci cedare de control. Pri-
vatizarea chiar şi a unui pachet de 10%-15% din acțiunile unei companii de 
stat (ex.: Romgaz) nu afectează interesele strategice naționale, ci dimpotri-
vă: creşte transparența companiei, scade riscul unui management defectuos 
şi bazat pe interese partinice, conferă acces la noi resurse de capital şi face 
bună publicitate țării. 

Apoi, chiar şi în cazul în care se va dezbate, vreodată, coborârea sub pra-
gul unei dețineri majoritare în cazul infrastructurii critice (ex.: Transgaz, 
Transelectrica), Europa este bogată în precedente. În țări precum Franța 
sau Italia statul deține în continuare un pachet semnificativ de acțiuni, mai 
mare decât orice alt acționar individual, suficient cât să genereze o coaliție 
pentru controlul efectiv asupra companiei; alte țări, precum Grecia, sunt în 
plin proces de privatizare a infrastructurii. 

Echilibrul strategic se asigură în primul rând printr-un sistem de mana-
gement ultra-competent, cu obiective clare pe termen lung, în relație strânsă 
cu acționarul principal, dar cu independența de a lua deciziile optime pentru 
companie. În plus, Statul are mecanisme eficiente de urmărire a principali-
lor jucători pe piața energetică, prin autorități precum ANRE (Autoritatea 
Naţională de Reglementare în domeniul Energiei), ANAF, sau prin serviciile 
de informații.

În loc de încheiere
România a avansat mult în buna guvernanță şi privatizarea principalelor 
companii energetice: majoritatea companiilor mari sunt în prezent listate la 
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bursă, au atras investitori de calibru (BERD, fonduri majore internaționale) 
şi sunt principala atracție a pieței de capital din România pentru investitorii 
internaționali. 

Pentru a trece la etapa următoare, este necesar un efort de asumare a 
unei administrări în mentalitate de portofoliu (Fondul Suveran poate fi o 
soluție, dacă este bine implementat), cu management profesionist, transpa-
rent selectat, bine motivat şi cu imixtiuni politice minime. România are doar 
de câştigat de pe urma unei relații mai strânse cu investitorii, intermediarii 
şi cu ceilalți participanți la piața de capital. Listările de participații supli-
mentare cât mai rapide sunt esențiale pentru bunăstarea companiilor şi vor 
fi total aliniate cu interesul strategic al României şi al pieței sale de capital.



Analiza asupra contractelor principale de privatizare  
din sectorul românesc de petrol şi rafinare

Cristian Păun, Radu Mușetescu, Vladimir Topan,  
Bogdan Glăvan

Privatizarea sectorului petrolier şi de rafinare din România a început cu Pe-
trotel ce a fost vândut către Lukoil în 1998 ca investitor strategic pentru 
acea rafinărie. Mai târziu, privatizarea a continuat cu RAFO şi Petromidia 
(rafinării) şi în final cu Petrom (rafinării şi producţie petrol). Dacă analizăm 
situația economică a acestor companii vom găsi că privatizarea a fost ne-
cesară dată fiind o performanţă economică relativ slabă şi perspective de 
dezvoltare slabe fără investiţii adiționale.

1. Viziune generală a situației financiare în momentul privatizării
Procesul prin care un stat decide să abandoneze planificarea financiară şi să 
promoveze mecanismele unei economii de piaţă implică în termeni absoluţi 
abandonarea calității de deținător al activelor economice din acea economie. 
Mai mulți economişti au criticat ideea unui socialism de piaţă – un sistem 
bazat pe proprietatea statului dar care este de asemenea asociat cu un meca-
nism de piaţă între aceste entități de stat – ca fiind nerealistă şi susceptibilă 
aceloraşi probleme ca socialismul pe de-a întregul.

România a fost calificată drept una din ţările din estul Europei cu cea 
mai mică voinţă politică pentru reformarea către o economie de piaţă şi 
abandonarea proprietăţii statului. Privatizarea a fost înceată, incoerentă şi 
adesea lipsită de transparenţă. Există o percepţie că numeroase grupuri eco-
nomice şi indivizi au primit active de stat prin legături politice şi administra-
tive. Lipsa unui cadru legal şi de reglementare complet a promovat o selecţie 
adversă prin care anumiţi indivizi şi anumite grupuri dispuse să îşi asume 
incertitudinea legală şi riscurile politice au fost avantajaţi.

Punctul central de notat înainte de orice altă discuţie este că organizarea 
activelor de stat în vehicule corporative a fost rezultatul unor procese arbi-
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trare şi a negocierilor politice. Chiar şi argumentul tehnologic, în contextul 
larg al intervenţiilor de stat (precum ar fi setarea preţurilor produselor deri-
vate din petrol), este irelevant. Companiile ce urmează să fie vândute de stat 
câteodată includ active ce ar fi putut fi organizate independent sau companii 
independente ce ar fi putut fi amalgamate. Industria petrolieră românească 
(incluzând rafinarea) este un caz în această sens. Deceniul de după demo-
cratizarea României (1990-2000) a văzut diferite procese de reorganizare 
legală ale căror argumente au fost câteodată greu de înţeles. Cel mai evident 
exemplu în acest sens este PETROM S.A., compania naţională integrată ver-
tical, ce după privatizare a suferit diferite diversificări şi diviziuni şi vânzări 
de active ce a dus la întrebări dacă structura industrială şi corporativă a avut 
vreun raţiune economic la momentul privatizării.

Cele patru companii incluse în analiza noastră privind privatizările lor 
sunt Petrom, Petromidia – Rompetrol, Rafo şi Petrotel. Analiza financiară a 
acestor companii în momentul privatizării lor include declaraţiile financiare 
din anul anterior privatizării lor (1997 pentru Petrotel, 2001 pentru Rafo, 
2000 pentru Rompetrol şi 2003 pentru Petrom).

Indicator / companie PETROM ROMPETROL RAFO PETROTEL

Active curente 39.986.364.795 2.424.346.213 4.178.255.718 282.380.041

Active fixe 76.928.355.869 993.227.933 1.121.559.579 284.722.182

Active totale / pasive totale 118.088.781.638 3.643.385.805 5.880.484.168 568.462.416

Capital total 78.819.357.752 -2.322.469.428 -3.561.822.701 -348.767.808

Datorii totale 33.759.589.773 5.798.875.439 9.441.507.192 702.265.918

Participaţiile acţionarilor 
(total)

37.734.522.958 902.216.325 207.602.500 283.252.800

Raportul dintre datorii 
totale şi capital total

0.43 -2.50 -2.65 -2.01

Raportul dintre active 
curente şi capital total

0.507 -1.04 -1.17 -0.81

Raportul dintre creanţe şi 
active curente totale

0.514 0.53 0.69 0.18

Raportul dintre stocuri şi 
vânzări nete totale

0.21 0.16 0.22 0.13

Sursa: estimări proprii bazate pe declaraţiile financiare raportate

Concluziile principale bazate pe analiza generală a indicatorilor de bilanţ 
sunt:
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•  Există diferenţe semnificative între dimensiunea (bazată pe ac-
tive totale) Petrom şi dimensiunea celorlalte trei companii (Rompetrol are 
3% din activele totale Petrol, RAFO 4% şi Petrotel doar 0,5%);

•  Trei companii au fost privatizate cu un capital total negativ (datori-
tă în mare rezultatelor negative trecute acumulate);

•  Companiile privatizate au un levier financiar semnificativ (de 1,5 
ori mai multe datorii decât participaţii ale acţionarilor, în mare datorită da-
toriilor pe termen lung acumulate).

Indicator / companie PETROM ROMPETROL RAFO PETROTEL

Profit operaţional 4.578.672.775 -136.639.335 -904.204.846 114.155.935

Venit înainte de impozit 
şi dobânzi (EBIT)

4.238.855.969 -762.955.769 -1.843.434.042 -499.108.189

Venituri totale 76.022.203.001 7.001.198.799 6.272.437.033 1.916.746.151

Costuri totale 72.823.943.187 7.865.752.219 8.180.513.983 2.447.710.657

Venit înainte de impozit 
(EBT)

3.198.259.814 -864553420 -1.908.076.950 -530.964.506

Venituri după impozit 
(EAT)

1.440.493.816 -864.553.420 -190.8076.950 -530.964.506

Sursa: estimări proprii bazate pe declaraţiile financiare raportate

Concluziile principale bazate pe analiza generală a declaraţiei de venit 
ale companiilor privatizate sunt:

Două companii au înregistrat o pierdere operativă semnificativă în 
momentul privatizării lor (costuri operaţionale mai mari decât venituri ope-
raţionale);

Există diferenţe semnificative de dimensiune (bazate pe venituri 
totale) între companiile privatizate (veniturile Rompetrol sunt 9% din ve-
niturile Petrom, veniturile Rafo în jur de 8% iar Petrotel în jur de 2,5%);

Trei companii au înregistrat venituri negative după impozitare la un an 
după privatizarea lor.

Orice companie ar trebui să fie echilibrată financiar, această situaţie 
indicând existenţa unui echilibru între activele curente şi pasivele curente 
(termen scurt) şi un echilibru între activele fixe şi pasivele pe termen lung 
(datorii şi capital pe termen lung). Altfel compania finanţează active pe ter-
men scurt prin pasive de termen lung sau inversul (cu un cost financiar sem-
nificativ).
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Balanţa financiară netă este măsurată prin observarea poziţiei financi-
are nete, capitalului de lucru, nevoile de capital de lucru şi către trezoreria 
netă (investiţii pe termen scurt numerar şi lichidităţi)

  

  

Sursa: estimări proprii bazate pe declaraţiile financiare raportate

Analiza balanţei financiare nete ale celor patru companii privatizate in-
dică următoarele aspecte:

•  Micile companii petroliere privatizate (Rompetrol, Rafo şi Petrotel) 
au avut o poziţie financiară netă negativă. Rezultatul pozitiv în cazul 
Petrom este datorat unei rezerve de numerar pozitivă semnificativă.

•  Problema majoră a balanţei financiare a Rompetrol consta în capital 
de lucru negativ şi nevoi de capital de lucru negative (singura compa-
nie cu această problemă la acel moment);

•  Trezoreriile (investiţiile pe termen scurt numerar şi foarte lichide) 
Petrom şi Rafo au fost ceva mai eficiente decât în cazul Rompetrol sau 
Petrotel în a genera un capital de lucru pozitiv.

Analiza intermediară a bilanţurilor (analiza SIB) este o unealtă folosi-
toare pentru analiza de performanţă a unei companii propusă de Baker în 
2005 (Baker et al., 2005; Liedtka, 2002) ca o unealtă complementară bazată 
pe raporturile financiare. Această analiză este mai recomandată când decla-
raţia de venit este organizată „după natură” (detaliind costurile de opera-
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re) şi nu „după funcţie” (bazându-se pe costul agregat al bunurilor vândute; 
abordare de piaţă închisă către capital), informaţia relevantă (precum valoa-
rea adăugată, EBIT sau EBITDA) fiind ascunsă.

Analiza intermediară a bilanţurilor se concentrează pe vânzări nete şi 
costul bunurilor vândute, volumul curent al producţiei, valoarea adăugată 
(activităţi comerciale, producţie şi total), venituri operaţionale, venit net 
înainte de impozitare, venituri nete, EBITDA şi EBIT.
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Sursa: estimări proprii bazate pe declaraţiile financiare raportate

Concluziile principale derivate din analiza SIB efectuată companiilor 
privatizate din sectorul petrolier sunt următoarele: 

•  Există o diferenţă semnificativă între dimensiunea Petrom şi cea a 
celorlalte trei companii privatizate în sensul volumului de vânzări şi volu-
mului de producţie;

•  Valoarea adăugată în cazul Petrom este semnificativ negativă (în 
mare datorită valorii de producţie adăugată), celelalte trei companii operând 
cu valoare adăugată pozitivă;

•  Doar Petrom a generat EBIT şi EBITDA pozitiv în anul de dinainte 
privatizării. Aceeaşi situaţie în cazul veniturilor nete (profit). În pofida unei 
valori adăugate pozitive, cele trei companii mai mici privatizate au operat cu 
costuri mai mari decât venituri operaţionale.

Analiza rapoartelor financiare priveşte către performanţa companiilor 
prin evaluarea capacității lor de a aloca active pentru uz productiv, abilitatea 
lor de a îndeplini obligaţiile pe termen scurt (derivate în principiu din opera-
ţiuni), capabilitatea lor de a returna obligaţiile scadente (obligaţii pe termen 
lung) şi eficienţa managementului de a controla costurile pentru a genera 
profituri din vânzările companiei.

Raporturile folosite pentru a analiza performanţa economică şi financiară 
a unei companii sunt clasificate în următoarele clase: [i] raporturi de activita-
te: concentrate pe inventare, creanţe, active fixe şi active totale ale companiei; 
[ii] rapoartele de lichidităţi: concentrate pe diferenţele dintre active curente 
şi pasive curente şi (nevoi de) capital de lucru; [iii] rapoartele de solvenţă: pri-
vesc către datorii totale, datorii pe termen lung, pârghiile financiare şi capaci-
tatea companiei de a atinge serviciul datoriei (incluzând fluxurile de numerar) 
şi [iv] rapoartele de profitabilitate: sunt împărţite în două categorii (marje şi 
încasări şi analizează performanţa companiei din perspectiva profitabilităţii 
(profit operaţional, profit net, profit înainte de taxa pe profit, etc.)
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 Rapoartele de activitate arată capacitatea companiei de a genera vânzări 
cu activele sale (fixe şi totale). În mod adiţional, este foarte important să se 
acorde atenţie inventarelor, creanţelor (vânzările bazate pe credit comercial) 
şi capital de lucru (şi nevoilor de acesta). 

Rapoarte de activitate PETROM ROMPETROL RAFO PETROTEL

Rulaj inventar 4.81 6.13 4.64 7.98

Rulaj active totale 0.60 1.82 0.90 2.82

Rulaj active fixe 0.93 6.69 4.72 5.62

Rulaj creanţe 3.47 5.19 1.83 31.75

Rulaj capital de lucru 4.99 -2.80 2.95 25.02
Sursa: estimări proprii bazate pe declaraţiile financiare raportate

O valoare mai mare pentru aceste rapoarte indică mai multe vânzări ge-
nerate cu activele curente, mai multe vânzări cu inventare scăzute (un timp 
mediu mai bun de creare şi vânzare inventare), mai multe vânzări cu credit 
comercial redus (un timp mediu mai bun de colectare a creanţelor) şi mai 
multe vânzări cu capital de lucru redus (indicând cât este de eficientă com-
pania în implementarea capitalului de lucru în procese productive).
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Sursa: estimări proprii bazate pe declaraţiile financiare raportate

Analiza activităţii acestor companii în momentul privatizării lor indică 
următoarele aspecte:

•  Companiile mai mici (Rompetrol, RAFO şi Petrotel) au rulaj al acti-
velor fixe mai mare, însemnând că generează mai multe vânzări nete cu 
activele fixe decât Petrom (eficienţă mai mare);

•  Petrotel a generat semnificativ mai multe vânzări nete cu un 
credit comercial mai mic (creanţe) decât restul companiilor. Aceeaşi situa-
ţie în cazul rulajului de capital de lucru. Această situaţie reflectă o idee foarte 
importantă: Petrotel a fost privatizat cu 5-6 ani înaintea celorlalte companii.

Lichiditatea este foarte importantă pentru activităţile de operare. Lipsa 
lichidităţii este punctul de pornire pentru alte probleme: întârzieri de plăţi 
către furnizori (materiale prime, terţe părţi); dificultăţi în a servi datoriile; 
datorii fiscale acumulate sau datorii de salarii acumulate.

Lichiditatea este măsurată de anumite rapoarte: raportul curent (active 
curente comparate cu datoriile pe termen scurt), raportul rapid (cele mai 
lichide active curente comparate cu datoriile pe termen scurt) şi raportul de 
numerar.
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Sursa: estimări proprii bazate pe declaraţiile financiare raportate

Putem observa că, exceptând Rompetrol, toate companiile petroliere nu 
au probleme semnificative privind lichiditatea. În cazul Rompetrol, 
lichiditatea redusă se explică prin capitalul de lucru negativ la momentul 
privatizării şi prin numerarul redus la acel moment (reflectat de asemenea 
în raportul de numerar al companiei).

Riscurile asociate unei companii pot fi împărţite în anumite categorii 
fundamentale: risc de afaceri (precum riscuri strategice, riscuri de conformi-
tate etc.), riscuri financiare (risc de insolvenţă, risc de rată de dobânzi, risc 
de valută, risc de lichiditate, risc de investiţii, risc de credit etc.), riscuri de 
vânzări şi riscuri operaţionale.

Riscurile de solvenţă privesc îndatorarea unei companii (datorii pe ter-
men lung şi totale comparate cu activele totale; datorii pe termen lung şi 
totale comparate cu participaţiile acţionarilor) şi abilitatea companiei de 
a-şi servi datoriile. Rapoartele adiţionale sunt folosite pentru a determina 
capacitatea unei companii de a-şi servi datoriile şi obligaţiile (neincluse în 
analiza noastră).

Analiza acestor rapoarte de solvenţă ilustrează următoarele aspecte:
•  Toate companiile petroliere, exceptând Petrom au avut grad mare de 

îndatorare în momentul privatizării lor (proporţia activelor finanţate de 
datorii este importantă);

•  Mare parte din această îndatorare este de termen scurt (exceptând 
RAFO care a avut o îndatorare de termen lung semnificativă);

•  Datoria comparată cu participaţiile acţionarilor a fost semnificativ 
mai mare în cazul companiilor petroliere mici (Rompetrol, Rafo, Petrotel) 
decât în cazul Petrom;

•  Rafo are o problemă semnificativă cu pârghiile sale financiare da-
torită raportului disproporţionat dintre datorii totale / active totale (prea 
mare) şi participaţiile acţionarilor (prea mici). Pârghia financiară în cazul 



Energia. Concepte şi instrumente operaţionale / 677

celorlalte trei companii este mai redusă (dar tot mare pentru o afacere nor-
mală);

•  Datorită EBIT-ului negativ, toate cele trei companii petroliere mici 
(Rompetrol, RAFO şi Petrotel) au avut nişte dificultăţi în a servi datori-
ile din activitatea de operare la momentul privatizării lor.

Sursa: estimări proprii bazate pe declaraţiile financiare raportate

Performanţa oricărei companii este măsurată prin abilitatea sa de a ge-
nera profituri. Profitabilitatea este un indicator al capacităţii  afacerii de a 
genera venituri mai mari decât costurile. Randamentul generează valoare 
economică doar dacă este semnificativ mai mare decât costul capitalului. 
Analiza profitabilităţii are două secţiuni diferite: una concentrată pe marje 
şi alta concentrată pe diverse randamente.

Majoritatea marjelor folosite pentru evaluarea performanţei unei com-
panii sunt: marja de profit brut (compararea profitului brut cu vânzările 
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nete), marja de profit operaţional (profit operaţional comparat cu vânzări 
nete) şi marja profitului net.

Sursa: estimări proprii bazate pe declaraţiile financiare raportate

Concluziile principale ale analizei marjelor de profitabilitate sunt urmă-
toarele:

1. Două companii din patru (Petrom şi Petrotel) au înregistrat un rezul-
tat operaţional pozitiv cu un an înainte de privatizare;

2. Datorită rezultatelor negative (profit brut şi net), companiile petroli-
ere mai mici (Rompetrol, Rafo şi Petrotel) au avut marje de profit brut şi net 
negative;

3. Valorile pozitive pentru Petrom în cazul profiturilor brute, operaţio-
nale şi nete sunt foarte reduse, indicând că, deşi situaţia era pozitivă, această 
companie avea dificultăţi mari în a transforma vânzările nete în profit (în 
mare datorită costurilor operaţionale semnificative).

Analiza profitabilităţii bazată pe rentabilitate propune următoarele 
principale rapoarte de rentabilitate: rentabilitatea operaţională a activelor 
(ORA) ce indică abilitatea companiei de a-şi angaja activele în operaţiuni 
pentru profit; rentabilitatea activelor (ROA) indicând capacitatea firmei de 
a îşi folosi activele într-o manieră profitabilă, rentabilitatea capitalului total 
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(RTC) indicând rentabilitatea capitalului total implicat (inclusiv rezerve, re-
zultate anterioare, provizii etc.) şi rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE, 
cel mai important) indicând rentabilitatea capitalului acţionarilor (statul ro-
mân la acel moment, înaintea privatizării)

Sursa: estimări proprii bazate pe declaraţiile financiare raportate

Analiza efectuată pe rapoartele de rentabilitate arată următoarele con-
cluzii:

•  Companiile petroliere mici aveau performanţe negative datorită re-
zultatelor negative de dinainte de privatizare;

•  Rezultatul pozitiv al Petrom (profit net) nu este unul semnificativ în 
termen de rentabilitate. Valorile reduse ale ROE, ROA, RTC şi ORA arată o 
capacitate foarte limitată a companiei de a obţine randament comparativ cu 
totalul capitalului investit, capitalul total sau activelor totale. Mitul profi-
tabilităţii acestei companii deţinute de stat înainte de privatizare 
este total infirmat de acest randamente.

Rezultatul pozitiv al RTC în cazul Rompetrol, RAFO şi Petrotel se da-
torează capitalului negativ şi rezultatelor negative (acest indicator nu este 
relevant în acest caz pentru aceste companii).
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2. Înţelegerea performanţei companiilor româneşti privatizate
Această descompunere este o metodă foarte folositoare de a înţelege com-
ponentele profitabilităţii unei companii sau pentru a identifica cauzele prin-
cipale ale unui rezultat negativ (pierderi). În practică folosim trei niveluri de 
descompunere: două etape, trei etape şi cinci etape.

Analiză DuPont PETROM ROMPETROL RAFO PETROTEL

ROE (două etape) 0.04 -0.96 -9.19 -1.87

Active totale comparate cu par-
ticipaţiile acţionarilor

3.13 4.04 28.33 2.01

Venituri nete comparate cu 
active totale (ROA)

0.01 -0.24 -0.32 -0.93

ROE (trei etape) 0.04 -0.96 -9.19 -1.87

Active totale comparate cu par-
ticipaţiile acţionarilor

3.13 4.04 28.33 2.01

Încasări comparate cu active 
totale

0.60 1.82 0.90 2.82

Venituri nete comparate cu 
încasări

0.02 -0.13 -0.36 -0.33

ROE (cinci etape) 0.04 -0.96 -9.19 -1.87

Active totale comparate cu par-
ticipaţiile acţionarilor

3.13 4.04 28.33 2.01

Încasări comparate cu active 
totale

0.60 1.82 0.90 2.82

Venituri operaţionale comparate 
cu încasări

0.06 -0.02 -0.17 0.07

Venituri nete comparate cu 
venituri operaţionale

0.70 6.33 2.11 -4.65

Impozite comparate cu venituri 
înainte de impozite

0.45 1.00 1.00 1.00

Sursa: estimări proprii bazate pe declaraţiile financiare raportate

Descompunerea veniturilor / pierderilor în cazul companiilor petroliere 
indică următoarele concluzii:

•  Cazul Petrom: factorul negativ major pentru profitabilitate / 
pierderi este profitul operaţional mai mic comparat cu vânzările totale (lipsa 
capacităţii de a transforma vânzările în profituri) şi factorul pozitiv major 
este pârghia financiară a companiei (dependenţa pe finanţarea datoriilor);
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•  Cazul Rompetrol: factorul negativ major al pierderilor sale de la 
acel moment este marja de profit operaţional negativă iar factorul pozitiv 
major este efectul bunurilor non-operaţionale;

•  Cazul RAFO: factorul negativ major al pierderilor sale de la acel 
moment este pârghia financiară a companiei iar factorul pozitiv major 
este efectul bunurilor non-operaţionale;

•  Cazul Petrotel: factorul negativ major al pierderilor sale de la acel 
moment este efectul bunurilor non-operaţionale iar factorul pozitiv ma-
jor este rulajul activelor totale.

O altă analiză pe care am efectuat-o pentru a evalua performanţa finan-
ciară şi economică a companiilor petroliere în momentul privatizării lor a 
fost o analiză de rating de credit. Am folosit un model de rating de credit 
folosit de Banca Comercială Română (cea mai importantă bancă la acel mo-
ment). Indicatorii propuşi de acest model de rating de credit sunt următorii: 
raport curent, raport servire datorii, raport solvabilitate, raport profitabili-
tate, număr de zile al inventarelor, număr de zile al obligaţiilor şi marja de 
profit operaţional. Modelul folosit exclude trendul de vânzări nete.

Indicator PETROM ROMPETROL RAFO PETROTEL
Raport curent 1.53 0.53 1.61 1.29

Raport servire datorii 4.00 -0.87 -12.16 -0.76

Raport solvabilitate 31.95 24.76 3.53 49.83

Raport profitabilitate 2.02 -13.02 -36.07 -33.17

Număr de zile al inventa-
relor

75.9 58.7 77.6 45.1

Număr de zile al obligaţiilor 103.67 69.36 196.30 11.34

Marja de profit operaţional 6.42 -2.06 -17.09 7.13
   Sursa: estimări proprii bazate pe declaraţiile financiare raportate şi metodologia ratin-

gului de credit a Băncii Comerciale Române

Modelul asociază punctaj cu aceşti indicatori conform unui barem de-
terminat de bancă bazat pe contractele de credit anterioare (spre exemplu: 
dacă raportul curent este mai mic de 0,7, compania obţine 1 iar dacă rapor-
tul curent este mai mare de 1,6, companie primeşte 10 puncte). Valoarea 
totală a punctelor ce pot fi obţinute de o companie este 85. Companiile sunt 
clasificate în cinci clase de risc de credit potrivit performanţei lor: foarte 
bun, bun, intermediar, acceptabil şi insuficient.
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Analiza ratingului de credit pentru toate cele patru compani petroliere 
arată următoarele:

•  În cazul Petrom: ratingul de credit era „bun” pentru companie la mo-
mentul privatizării, compania având performanţe în cazurile „număr de zile 
a inventarelor”, „numărul de zile al obligaţiilor”, „raport servire datorii” şi 
„raport solvenţă”. Cea mai slabă performanţă se datorează rezultatelor „ra-
port profitabilitate” şi „marjă de profit operaţional”;

•  În cazul Petromidia: ratingul de credit era „acceptabil”; factorii po-
zitivi pentru acest rating de credit sunt „numărul de zile al inventarelor” şi 
„numărul de zile al obligaţiilor”; factorii negativi fiind „raport curent” (lichi-
dităţi), „raport servire datorii”, „raport profitabilitate” şi „marja de profit 
operaţional”;

•  În cazul RAFO: ratingul de credit era „acceptabil”, factorii cei mai po-
zitivi pentru acest rating de credit fiind „raport curent” (lichiditate pe ter-
men scurt) şi „număr de zile al inventarelor”; cei mai negativ factori fiind 
„raport solvabilitate”, „raport servire datorii” şi „raport profitabilitate”;

•  În cazul Petrotel: ratingul de credit era „intermediar”; cel mai pozitiv 
factor fiind „raport solvabilitate” şi cel mai negative rapoarte „raport profi-
tabilitate” şi „raport servire datorii”.

Mai mult decât atât, o altă concluzie foarte importantă ce poate fi trasă 
din această analiză de rating de credit: dacă facem o comparaţie a ratingului 
de credit al Petrotel („intermediar”) cu ratingul de credit RAFO („accepta-
bil”) sau Petromidia („acceptabil”) determinat în acelaşi moment (al priva-
tizării lor) putem conclude că amânarea privatizării acestor companii 
le-a deteriorat situaţia financiară. Companiile privatizate mai târziu 
(Rompetrol şi Rafo) au acumulat mai multe probleme ce le-au deterio-
rat ratingul de credit.

Secţiunea ce urmează constă într-o analiză bazată pe un model de ra-
ting propus de Moody’s pentru evaluarea ratingului obligaţiunilor compa-
niilor bazat pe fundamentalele lor. Acest model ia în considerare următorii 
indicatori: raportul de acoperire a dobânzii EBIT, raportul de acoperire a 
dobânzii EBITDA, ROE, marja de profit operaţional, raportul dintre datorii 
pe termen lung şi capital, raportul dintre datorii toatle şi capital. Modelul 
de rating original includea şi raportul dintre fluxul de numerar şi datorii 
totale.

Bazându-ne pe performanţa fiecărui indicator am estimat ratingul obli-
gaţiunilor pentru fiecare companie petrolieră la momentul privatizării lor.
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După cum sugerează rezultatele, Petrom a obţinut un rating BB cores-
punzând unui grad de non-investiţie cu grad foarte speculativ. Cele-
lalte trei companii petroliere mai mici aveau grad C, instrumentul financiar 
indicând că insolvenţa este iminentă cu perspective slabe de recupe-
rare (potrivit interpretării Moody ale clasificării ratingurilor). Acest rezul-
tat confirmă ipotezele noastre: toate companiile petroliere privatizate aveau 
probleme serioase ce le ţinea departe de pieţele de capital normale. Cu aceste 
ratinguri era practic imposibil să fie privatizate prin vânzarea pe pie-
ţele locale/internaţionale prin oferte publice iniţiale (IPO) adresate 
publicului. Opţiunea pentru investitori strategici este confirmată de ana-
liza noastră. 

3. Impactul macroeconomic general al privatizării sectoarelor 
petroliere ale României 
Schimbarea în favoarea pieţelor a politicii ce s-a petrecut spre finalul anilor 
’90 şi în prima jumătate a următorului deceniu a produs un mediu de afaceri 
mai favorabil creşterii, şi, în consecinţă, producţia de ţiţei şi gaz a crescut 
pe parcursul anilor 2000. Deşi multe fenomene complexe s-au petrecut si-
multan în România în ultimii 16 ani - privatizarea şi liberalizarea industriei 
petroliere, reforme economice mai largi urmărite cu scopul de a membru 
al Uniunii Europene, ciclul boom-bust şi criza majoră din 2009 - şi efectele 
lor independente nu pot fi separate uşor, mai multe consecinţe pozitive ale 
schimbărilor ce au afectat industria petrolieră trebuie să fie subliniate.

În primul rând, privatizarea a schimbat soarta unui sector pe moarte, 
transformând o industrie anterior falimentară într-o activitate profitabilă. 
După cum este prezis de teoria economică, privatizarea a creat într-adevăr 
condiţiile pentru o alocare raţională a resurselor, a oprit pierderile financiare 
şi a raţionalizat industria.

După cum arată statisticile, după un lung declin în anii ‚90, surplusul 
brut operaţional în sectorul de extracţie a crescut eventual în 2004, anul pri-
vatizării SNP Petrom. De fapt, relalativ la rulaj, surplusul brut operaţional 
a ajuns aproape de media europeană, ceea ce sugerează o reabilitare rapidă 
a sectorului României pentru a reflecta forţele regionale competitive şi de 
asemenea invalidează ideea că guvernul a permis beneficii injuste privatiză-
rii către un investitor străin.

Evoluţia industriei petroliere după 2000 a fost pozitivă din încă o altă 
perspectivă, anume atunci când o comparăm cu situaţia per total a secto-
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rului de producţie. Astfel vedem că rulajul a crescut în mod similar de la 
începutului noului secol până în prezent, sectorul petrolier arătând doar o 
volatilitate naturală.

Și mai interesantă este contribuţia în creştere a industriei de rafinare 
în totalul sectorului de producţie, reflectând o contribuţie pozitivă la PIB în 
pofida diversificării continue a economiei româneşti şi a reducţiei drastice a 
sectorului de rafinare petrolieră până la trei unităţi majore: Petrobrazi, Pe-
tromidia şi Petrotel. Aceasta arată schimbarea profundă organizaţională şi 
structurală ce s-a petrecut după privatizare, meritele substanţiale ale mana-
gementului antreprenorial al industriei, şi eficienţa noilor investiţii - dimen-
siunea acestei acumulări de capital în sectorul de extracţie plasează România 
pe locul trei în UE.

Reforma industriei de stat a necesitat concedieri masive, atât în sectorul 
de extracţie cât şi în cel de rafinare. La finalul anilor ‚90 sectorul petrolier era 
foarte ineficient şi angaja un număr imens de oameni. 

O comparaţie simplă este notabilă: la finalul anilor ‚90 valoarea produc-
ţiei de petrol a României şi Germaniei era similară, puţin peste 2 miliarde de 
euro. Totuşi numărul angajaţilor în sectorul de extracţie din România a fost 
de aproximativ 20 de ori mai mare decât în Germania: existau aproximativ 
100,000 de angajaţi în România, comparat cu 4500 în Germania. O compa-
raţie între România şi Marea Britanie arată o discrepanţă majoră similară 
între productivitatea forţei de muncă.

După un deceniu de restructurare continuă, clivajul dintre industria ro-
mânească şi industria vest- europeană încă era semnificativ, deşi mai mic. În 
prezent mai puţin de 20,000 de persoane lucrează în acest sector, de şase ori 
mai puţini decât în 2000.

Însă în pofida micşorării continue a forţei de muncă folosită în indus-
tria petrolieră, costul salariilor a crescut în timp, reflectând creşterile în pro-
ductivitate. Spre exemplu, în sectorul de extracţie, costul salariilor a crescut 
brusc de la aproximativ 300 milioane euro în perioada 1998-2004 la 500 
milioane euro în 2005 şi 600 de milioane euro doi ani mai târziu.

Dată fiind contracţia majoră a angajărilor este poate interesant de notat 
că salariile lunare medii atât în sectoarele de extracţie cât şi de rafinare s-au 
descurcat mai bine decât salariul mediu în industrie. În deceniul de reforme 
economice majore raportul salariului net în industria petrolieră a crescut de 
la aproximativ 170 la 210.
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Spre deosebire de situaţia prevalentă din anii ‚90 când industria petro-
lieră acumula pierderi uriaşe şi era subvenţionată public prin împrumuturi 
ieftine, corporaţiile majore ce astăzi operează în industria petrolieră sunt de 
asemenea şi contributori majori la bugetul de stat. Spre exemplu, în 2016 
OMV Petrom a contribuit 9620 milioane lei (2,2 milioane de euro) repre-
zentând aproximativ 4,5% a veniturilor curente totale ale bugetului de stat 
general; Rompetrol a plătit peste 4 milioane de euro între 2013 şi 2015.

Volumul total de vânzări în ambele sectoare au continuat să crească 
după privatizare. Rata de creştere a vânzărilor totale în sectorul de rafinare 
românesc a fot mai mare decât în cazul sectorului de extracţie. În consecin-
ţă, dacă în 1998 volumul vânzărilor totale în sectorul de extracţie era dublu 
faţă de sectorul de rafinare petrolieră, în 2015 volumul vânzărilor sectorului 
de rafinare era mai mare decât cel al sectorului de extracţie. Astfel, creşterea 
în volumul vânzărilor există în ambele sectoare şi a continuat constant după 
privatizările majore dar în cazul sectorului de rafinare această creştere a fost 
mai sustenabilă.

Recuperarea după criza globală (2008 - 2009) există în ambele sectoare 
dar a fost mai scurtă şi mai consistentă în cazul sectorului de rafinare decât 
în cazul sectorului de extracţie. Datele arată că sectorul de rafinare pare a fimai 
adaptat și mai flexibil către șocuri externe decât sectorul de extracţie�

Concentraţia pieţei a fost aproape aceeași înainte de privatizare (aproape 
acelaşi număr de operatori) şi mai târziu a crescut în ambele sectoare (creş-
terea a fost mai mare în cazul rafinării decât în cazul extragerii). În pofida 
concentrării semnificative a pieţelor cu bariere semnificative de intrare pe 
piaţă (monopoliste în cazul extracţiei şi oligopoliste în cazul rafinării), după 
privatizarea sectorului numărul companiilor operând în ambele sectoare 
a continuat să crească semnificativ. Privatizarea ambelor sectoare a ajutat 
structura de piaţă semnificativ şi a ţinut sectorul atrăgător pentru operatorii ac-
tivi mai mici�

În 2015 numărul operatorilor în sectorul de rafinare era aproape du-
blu decât în cazul sectorului de extracţie. Situaţia poate fi explicată şi prin 
limitările naturale induse de resursele petroliere limitate descoperite după 
privatizarea celor existente.

Analiza evoluţiei profitului net în cazul sectoarelor de extracţie şi rafi-
nare petrol din România a arătat o situaţie puţin diferită: profitul net este 
semnificativ mai mare în cazul extracţiei decât în cazul rafinării; profitul net 
a crescut constant în ambele cazuri; rata de creştere a profitului net este mai 
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mare în ambele cazuri după privatizare. Concluzia este clară: privatizarea a 
ajutat şi a îmbunătăţit semnificativ profitabilitatea ambelor sectoare. Impactul 
a fost mai mare în cazul sectorului de extracţie petrolieră. Mai mult, momentul 
integrării UE a adus beneficii adiţionale ambelor sectoare (în special sectorului 
de extracţie petrolieră)

Scăderea importantă în profit din 2015 (în principal pentru sectorul de 
extracţie petrolieră) a fost datorată măsurilor fiscale foarte ostile aplicate 
acestor sectoare incluzând trei tipuri diferite de taxe: o supra-acciză pentru 
fondurile extra dedicată dezvoltării sistemului naţional de drumuri; o taxă 
adiţională aplicată structurilor speciale (active fixe) şi o taxă adiţională apli-
cată profiturilor anormale din acest sector. Aceste taxe au alterat clar profi-
tabilitatea ambelor sectoare.

Analiza pe profitul net a indicat faptul că în pofida trăsăturilor monopo-
liste (sector extragere petrol) şi oligopoliste (sectorul rafinare petrol) compa-
niile operatoare din ambele sectoare au capacitate limitată de a transfera aceste 
taxe către consumatorii finali.

Privatizarea din ambele sectoare a ajustat semnificativ numărul de anga-
jaţi de la an la an� Reducerea constantă în numărul de angajaţi a fost explica-
tă de supradimensionarea acestor sectoare în termeni de angajaţi necesari 
activităţilor operaţionale, nevoia pentru productivitate şi eficienţă a muncii 
mai mare; automatizarea şi îmbunătăţirea constantă tehnologică a procese-
lor productive sau externalizarea unor activităţi internalizate. Ar trebui să 
menţionăm că această ajustarea numărului de angajaţi a început înainte de 
privatizările majore din aceste sectoare.

Reducerile semnificative ale numărului de angajaţi nu este în mod ne-
cesar o problemă (exceptând cazurile companiilor care au intrat în faliment 
sau restructurare economică după privatizare ce sunt cazuri lipsite de succes 
precum Petrotel Lukoil sau RAFO SA).

În ambele sectoare investiţiile în active fixe continuă să crească după 
privatizările majore ale companiilor operatoare din acele sectoare. După pri-
vatizare, rata de creştere a investiţiilor a fost mai mare în cazul sectorului 
de rafinare. Datele au arătat faptul că criza a afectat volumul activele fixe 
din ambele sectoare. În rice caz, recuperarea a fost semnificativă în ambele 
sectoare (cei doi ani de după) şi este mai semnificativă în cazul sectorului de 
extracţie petrolieră.

Capacitatea de investiţii a acestor companii şi puterea lor financiară este 
măsurată şi prin volumul total al capitalului propriu. Datele arată că pri-
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vatizarea a avut impact pozitiv semnificativ asupra finanţării ambelor sectoare 
economice� Acest impact are acelaşi efect pentru ambele. Criza a consumat 
semnificativ resursele de capital propriu în ambele sectoare (în principal pentru 
sectorul de extragere petrol) iar recuperarea a fost mai bună pentru extracţie 
decât pentru rafinare� 

După privatizările majore din ambele sectoare, investitorii din sectorul 
privat au continuat constant să finanţeze companiile şi să îşi susţină eforturile 
de investiţii și programele pentru îmbunătăţirea standardelor tehnologice şi 
pentru menţinerea ambelor industrii competitive.

Analizând datele, putem afirma că acele măsuri fiscale speciale aplicate în 
ultimul an analizat au avut un impact puternic asupra finanţării ambelor sectoa-
re (tăind capitalul propriu în cazul rafinării de petrol aproape la jumătate). 
Impactul a fost mai puternic asupra rafinării decât asupra extracţiei.

Teoria microeconomică şi practicile indică o necesitate ca valoarea capi-
talului propriu să exceadă activele fixe ale companiilor� Orice dezechilibru între 
aceste active şi datorii are un impact financiar negativ (costuri mai mari de 
îndatorare, lichidităţi mai mici etc.).

Echilibrul financiar al companiilor din sectorul de rafinare petrol este 
mult mai bun decât cel al companiilor din sectorul de extracţie petrol. În 
cazul sectorului de rafinare petrol privatizarea a consolidat acest echilibru 
financiar datorită capitalizării puternice şi reale a acţionarilor companiilor 
privatizate după privatizare. În cazul sectorului de extracţie petrol acest 
echilibru financiar nu a fost consolidat şi a fost alterat negativ semnifica-
tiv după privatizare ceea ce a însemnat că finanţarea oferită de investitori 
în acest caz a fost insuficientă pentru a susţine investiţii în active fixe şi 
creşterea lor. Aceste diferenţe explică de asemenea raportul dintre datorii 
şi capital propriu (pârghia financiară) ce a crescut semnificativ în sectorul 
extracţie petrol, în special după ultima criză economică (2008-2009). Re-
acţia companiilor operând în ambele sectoare după criză a fost să consoli-
deze capitalul propriu şi să ajusteze valoarea activelor fixe. Măsurile fiscale 
aplicate în anii recenţi pentru capital şi investiţii de capital în active fixe au 
deteriorat semnificativ acest echilibru financiar al companiilor operând în 
ambele sectoare.

Analiza asupra impactului privatizării asupra îndatorării totale sectoa-
relor de extracţie şi rafinare petrol (incluzând datoriile pe termen lung şi 
termen scurt) arată un impact pozitiv� Nivelul îndatorării este mai mare în 
sectorul de rafinare decât în sectorul de extracţie.
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După privatizare, nivelul îndatorării a scăzut semnificativ în cazul sec-
torului de rafinare petrol şi a rămas mult redus în cazul sectorului extracţie 
petrol. Rafinarea are pârghii financiare mai puternic folosite decât extrac-
ţia de petrol datorită nivelului de investiţii mai mare necesitat. După criză 
situaţia s-a schimbat semnificativ: sectorul extracţie petrol a devenit mai 
îndatorat decât sectorul rafinare petrol. Criza a adăugat mai multe datorii în 
ambele sectoare, în special în cazul extracţiei petrol. Creşterea datoriilor în 
acel sector este foarte semnificativă (în jur de 30 de ori faţă de înaintea cri-
zei). Proporţia semnificativă de datorii acumulate în ultimii ani comparat cu 
capitalul propriu creşte costul capitalului (şi astfel costurile de operare) afec-
tând ulterior şi fluxurile de numerar nete şi profitabilitatea acestor sectoare.

Privatizarea ambelor sectoare a influenţat pozitiv venitul mediu al anga-
jaţilor (am estimat acest salariu mediu prin împărţirea costurilor total privind 
salariile, inclusiv contribuţii sociale şi alte taxe, la numărul total de angajaţi). 
Venitul mediu a crescut mai mult în cazul sectorului de extracţie decât în ca-
zul sectorului de rafinare. Venitul mediu a crescut de aproape 10 ori în 16 ani 
pentru sectorul de extracţie petrol şi de 4 ori pentru sectorul de rafinare. Veni-
tul mediu în extracţie este dublu faţă de venitul mediu în sectorul de rafinare 
în acest moment. Comparând valoarea acestui venit mediu cu venitul mediu 
naţional ce este în jur de 500 de euro (excluzând contribuţiile sociale şi alte 
taxe) putem observa că sectorul extracţie petrol plăteşte de 2 ori cât venitul 
mediu naţional iar sectorul de rafinare plăteşte aproximativ de 1,25 ori cât 
venitul mediu naţional. Concluzia este clară: în pofida unei reduceri semni-
ficative a numărului de angajaţi în ambele sectoare, veniturile angajaţilor au 
crescut semnificativ (numărul de angajaţi rămaşi a fost mai mic dar aceştia 
erau foarte bine plătiţi comparat cu nivelul mediu naţional). Situaţia are un 
impact pozitiv şi pentru consumul intern şi economiile locale.

Performanţa oricărui sector economic ar trebui evaluată prin anumi-
te rapoarte de activitate cheie. Analiza asupra rapoartelor de profitabilita-
te (ROE, ROA) indică o creştere semnificativă a ambelor în principiu 
după privatizări majore. Acest impact pozitiv a fost mai mare în cazul 
sectorului extracţie petrol decât în cazul sectorului de rafinare dar în ultimii 
ani performanţa ambelor sectoare a tins către o convergenţă a celor două.

În cazul ambelor sectoare companiile au obţinut rentabilitate în creştere 
cu capitalul propriu investit existent şi activele fixe existente. Ar trebui să 
notăm şi impactul negativ al crizei asupra profitabilităţii ambelor sectoare şi 
recuperarea sectorului de rafinare în ultimul an evaluat.
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Datele indică de asemenea un impact pozitiv al privatizării asupra 
productivităţii muncii măsurată prin observarea vânzărilor totale şi pro-
fiturilor nete generate de numărul existent de angajaţi. În pofida unei scă-
deri semnificative în numărul angajaţilor, companiile din ambele sectoare 
au vândut mai mult şi au obţinut randamente semnificativ crescute, în prin-
cipal după privatizări majore din ambele sectoare.

Criza a avut un impact mai redus asupra evoluţiei productivităţii muncii 
ce a înregistrat o creştere substanţială continuă. Mai mult decât atât, ar tre-
bui să notăm o productivitate a muncii mai mare în cazul sectorului rafinare 
petrol dacă privim către volumul total de vânzări şi o mai mare productivita-
te a muncii în cazul sectorului extracţie dacă privim către profit net. Sectorul 
de extracţie petrol a obţinut randament mai mare cu un număr de angajaţi 
în scădere decât sectorul de rafinare petrol iar sectorul de rafinare petrol a 
obţinut vânzări totale mai mari cu un număr de angajaţi în scădere decât 
sectorul de extracţie petrol. Situaţia sugerează costuri de operare mai mari 
pentru sectorul de rafinare petrol.

Impactul privatizării în cazul costurilor totale de muncă comparat cu 
vânzări totale este pozitiv deoarece această valoare a continuat să scadă în 
timp (în pofida creşterii continue a salariilor medii reale din ambele sectoa-
re). Companiile ce operează în ambele sectoare au plătit salarii mai mari dar 
au obţinut vânzări mai mari pe pieţele lor. Astfel, aceste salarii sunt justifi-
cate economic prin eforturile continue ale angajaţilor de a-şi dezvolta activi-
tăţile şi operaţiunile pe piaţă. În cazul marjei de vânzări (profit net raportat 
la volumul vânzărilor), aceasta indică o situaţie mai bună în principal pentru 
extracţia de petrol.

Impact estimat Extracţia de 
petrol Rafinarea de petrol

Impactul asupra vânzărilor totale Foarte pozitiv Foarte pozitiv

Impactul asupra numărul de companii 
operatoare

Moderat pozitiv Foarte pozitiv

Impactul asupra profitului net Foarte pozitiv Uşor pozitiv

Impactul asupra numărului de angajaţi Foarte pozitiv Foarte pozitiv

Impactul asupra investiţiilor în active 
fixe

Moderat pozitiv Moderat pozitiv

Impactul asupra capitalului propriu Moderat pozitiv Moderat pozitiv

Impactul asupra echilibrului financiar Negativ Moderat pozitiv
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Impact estimat Extracţia de 
petrol Rafinarea de petrol

Impactul asupra îndatorării Negativ Uşor pozitiv

Impactul asupra salariilor medii Foarte pozitiv Foarte pozitiv

Impactul asupra productivităţii muncii Moderat pozitiv Foarte pozitiv

Impactul asupra marjei de vânzări Foarte pozitiv Negativ
Sursa: estimări proprii bazate pe date consolidate oferite de Oficiul Naţional al Registru-

lui Comerţului din România

Cel mai pozitiv impact s-a înregistrat în cazul volumului total de vânzări 
ce a crescut semnificativ după privatizare, precum şi productivitate a muncii 
sporită, investiţii mai mari şi capital propriu în creştere, randament spo-
rit etc. Un impact negativ este asociat echilibrului financiar, datoriilor mai 
mari şi marjei de vânzări în descreştere (doar în cazul sectorului de rafinare). 
Privatizarea companiilor majore operatoare din ambele sectoare a 
contribuit semnificativ la îmbunătăţirea şi dezvoltarea activităţilor 
şi operaţiunilor aducând profitabilitate şi eficienţă sporită.

4. Recomandări de politici publice pentru privatizări ale 
companiilor deţinute de stat în sectorul de rafinare
Ludwig von Mises a demonstrat încă de la începutul secolului XX că planifi-
carea economică la nivelul unei economii naţionale nu funcţionează. Ea duce 
la eşecuri spectaculoase în alocarea resurselor la nivelul economiei naţionale 
şi se manifestă în standardul de viaţă al întregii populaţii din astfel de ţări. 
Astfel, căderea guvernelor comuniste în Europa de Est a însemnat implicit 
şi necesitatea implementării unei economii de piaţă. Un astfel de sistem, 
prin interacţiunea liberă dintre ofertă şi cerere, va duce întotdeauna la alo-
carea raţională a resurselor rare disponibile către nevoile de consum cele 
mai presante. Acesta maximizează bunăstarea la nivelul comunităţii. Mai 
mult decât atât, procesul liberalizării şi eliminarea controlului de preţ după 
căderea planificării socialiste trebuia alăturată privatizării activelor produ-
cătoare din economie deoarece acelaşi Mises a demonstrat şi că aşa-numitul 
socialism de piaţă (încercarea de a combina active deţinute de stat cu pieţe 
libere) va eşua eventual. Fără o piaţă liberă de capital, socialismul de piaţă va 
eşua în direcţionarea capitalului către producţia cu cele mai presante nevoi 
de consum. Mai mult decât atât, va permite exproprierea masivă a avuţiei 
statului către interesele private ale managerilor întreprinderilor deţinute de 
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stat. Cu toate acestea, trebuie să spunem şi că există un pericol şi în procesul 
de privatizare, după cum arată Rothbard: privatizarea activelor fără libera-
lizarea pieţelor duce la corporatism economic (el îi spune fascism). Adică 
statul are abilitatea prin politici adiţionale, în practică, de a nega operarea şi 
stimulentele corecte ale proprietăţii private prin limitarea exercitării drep-
turilor de proprietate privată. Doar schimbarea de posesie fără permiterea 
mecanismului de bază al pieţei să opereze nu va adăuga prea multă avuţie 
naţiunii. Procesul de tranziţie în Europa de Est a trecut, după 1990, prin 
toate aceste tipuri de sisteme economice: pornind de la economii planificate 
cu active deţinute de stat, diferite ţări au trecu, în anumite momente, prin 
atât socialism de piaţă cât şi corporatism economic. Dacă aceste ţări au ajuns 
la statutul de economie de piaţă cu active deţinute privat este un semn de 
întrebare fără răspuns definitiv. Dar, putem argumenta că acesta este finalul 
logic al oricărui proces de privatizare ce urmează comunismului şi colecti-
vismului.

Privatizarea în ţările post-comuniste – a fost ceva diferit?
Contextul economiilor planificate cenral din Europa Centrală şi de Est (CEE) 
a creat un cadru foarte diferit pentru privatizare şi guvernanţă corporativă 
a Companiilor Deţinute de Stat (CDS). După cum arată cercetarea prezentă, 
există multe lacune în modul în care privatizarea a fost formulată strategic 
şi implementată procedural. Studiile de caz din sectorul de rafinare petrol 
din România reflectă o tendinţă mai mare de dependenţă pe investitori stra-
tegici, de întârziere a privatizării în timp ce pierderile se acumulează, şi un 
eşec în derularea unei evaluări sistematice şi complete a activelor anterioară 
privatizării.

Într-o lucrare amplă de la începutul anilor ‚90 profesorul Donhue dez-
voltă cadrul pentru privatizare în contextul Vestului. Mare parte din reco-
mandările din „The privatization decision: Public ends, private means” au 
fost ulterior integrate în recomandările privind privatizarea oferite de do-
natorii internaţionali ţărilor din CEE. De la începutul anilor ‚90 şi până în 
prezent, cadrul procedural şi legislativ pentru privatizare în CEE a fost in-
fluenţat puternic de organizaţii internaţionale şi presiune externă, dar pro-
cesul de implementare al acestor recomandări nu a urmat pe de-a întregul.

Mai mult decât atât, anumiţi autori (de ex. Hamm et al, 2012) argumen-
tează că modelul de privatizare însuşi (în cea mai mare parte) a fost deficitar 
pentru contextul instituţional al CEE, unde capacitatea administrativă de 
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impunere a regulilor, monitorizare şi meritocraţie a fost puternic limitată în 
primul deceniu ulterior tranziţiei.

O altă sursă de tensiuni pentru procesul de privatizare în CEE a avut ca 
sursă nesiguranţa locului de muncă pentru o mare (şi bine organizată) cate-
gorie de angajaţi. Factorii de decizie politică au avut un simţ pentru aceste 
probleme, în special în contextul în care supravieţuirea lor politică era pu-
ternic dependentă de astfel de grupuri, dată fiind slaba instituţionalizare a 
partidelor politice şi a sistemelor de partide din CEE (vedeţi Tavits 2005, 
Tucker 2012, sau Bertoa et al 2016 pentru mai multe detalii). Un studiu 
(Shen 1997) asupra restructurării economiei României arată către patru si-
tuaţii în care angajaţii Companiilor Deţinute de Stat ar fi fost ori concediaţi 
ori ar fi suferit schimbări semnificative de atribuţii. Astfel de categorii de 
‚pierzători’ includ:

•  Lucrătorii din uzinele industriale supradimensionate unde distribuţia 
de produse nu mai poate fi absorbită de consumul statului

•  Angajaţii din întreprinderi necompetitive dependente de transferuri 
publice pentru supravieţuire

•  Producătorii ale căror venituri erau amplificate artificial într-un sis-
tem de producţie determinat de un plan

•  Oficialii guvernamentali a căror putere şi prerogative implicau plani-
ficarea de piaţă 

Motoarele și evoluţia privatizării
CDS-urile din CEE erau sub iminenţa privatizării după  schimbarea de regim 
atât din motive economice cât şi politice. Din punct de vedere economic, 
economia planificată central avea probleme de sustenabilitate - în special 
sectorul de extragere şi rafinare petrol, după cum au arătat secţiunile anteri-
oare ale acestui raport. Din punct de vedere politic, procesul de privatizare a 
reprezentat o aliniere cu omologii vestici şi o integrare în pieţele din Europa 
precum şi din întreaga lume. Din motive evidente, în regiune anumite sec-
toare (de ex. instituţiile financiare) au trecut printr-un proces de privatizare 
mai lin decât cele cu proprietăţi fizice sau implicaţii strategice mai mari (de 
ex. energia, transportul).

Momentul şi calendarul procesului de privatizare în România, ca şi în 
celelalte ţări vecine implica provocări procedurale şi de politici. Momentul - 
în ajunul perioadei post-comuniste, implica un aparat de stat care adesea era 
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subiectul politizării sau capacităţii slabe de impunere (vedeţi argumentul 
„Shallow Crown” din Dimitrov et al.,2006).

Calendarul procesului de privatizare din România a implicat, de ase-
menea, nişte probleme, deoarece deşi au existat eforturi concertate în mai 
multe sectoare, nu s-a reuşit pregătirea adecvată a majorităţii Companiilor 
Deţinute de Stat pentru privatizare. Este o situaţie idiosincratică deoarece 
anumite cazuri au văzut grăbirea privatizării în pofida pregătirii improprii 
a statului şi a evaluării bunurilor, în timp ce alte cazuri privatizarea a fost 
întârziată fără motiv, acumulând pierderile.

Problema esenţială a sectorului de extragere şi rafinare a fost că econo-
mia planificată din statele CEE era părtinitoare deoarece presupunea lipsa 
competiţiei. Astfel, companiile din sectorul de rafinare erau interdependen-
te înainte de tranziţia să înceapă tranziţia către economia de piaţă. Anumite 
companii au fost ulterior mai bine plasate pentru competiţia de piaţă decât 
altele, deoarece acelea ce aveau un lanţ de producţie integrat (adică aprovi-
zionare şi distribuţie) aveau şanse mai mari să supravieţuiască şi să rămână 
competitive într-o economie de piaţă liberă.

Rezultatele privatizării
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) calculează 
un „indicator de tranziţie” pentru a măsura progresul specific al ţărilor, iar 
aceasta a fost o unealtă foarte folositoare şi larg folosită pentru a compara 
eforturile economice depuse de ţările post-comuniste şi post-Sovietice.

Indicatorul privatizării la scară largă este o unitate de măsură a Băncii 
Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) construită pentru a 
reflecta progresul privatizării Companiilor Deţinute de Stat.

Progresul României în ceea ce priveşte privatizării la scară largă nu a 
fost atât de mare precum cel al altor state membre, conform ultimelor valori 
disponibile ale acestui indicator, acelea din 2010. Este drept, complexitate 
economiei sale este mai mare decât cea a economiilor mai mici, iar ca o piaţă 
similară în dimensiune din CEE, Polonia a avut aceleaşi performanţe ca Ro-
mânia. Totuşi, limitările tranziţiei de piaţă cu privire la CDS pot fi atribuite 
în mare aspectelor procedurale ale implementării reglementărilor.

Cu privire la veniturile din privatizare, ponderea lor în PIB-ul naţional 
diferă puternic după caz. Un nivel relativ mare de eterogenitate în reformele 
privatizării şi rezultatelor monetare poate fi găsit şi în seturi de ţări cu fac-
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tori contextuali similari (ca de exemplu apartenenţa la UE). Explicaţia pen-
tru această variaţie este că agenda politică internă, împreună cu structura 
economiei şi specificitatea Companiilor Deţinute de Stat din fiecare ţară au 
afectat nivelul rezultant al veniturilor din privatizare. 

Când privim către cazul României într-un spaţiu de timp mai mare, pu-
tem vedea că majoritatea indicatorilor BERD au rămas foarte similari în-
tre 2004-2010, ceea ce confirmă iarăşi încetinirea reformelor de liberalizare 
economică după intrarea în UE.

Recomandări de parcurs pentru guvernanţa corporativă  
şi privatizarea
Distingem în această secţiune între: (1) faza anterioară privatizării (de 
exemplu pregătirea vânzării, evaluarea bunurilor şi reorganizarea compa-
niei), (2) faza privatizării (de exemplu procesul propriu-zis al vânzării 
- negocieri, contract, plată) şi (3) faza post-privatizare (de exemplu mo-
nitorizarea angajamentelor contractuale). Considerăm că această abordare 
este folositoare în distingerea între diferitele măsuri de politică ce au avut 
impact direct asupra procesului de privatizare, atât înainte cât şi după tran-
sferul de proprietate. Acceptăm că majoritatea cadrului legislativ are pre-
vederi pentru toate fazele privatizării, dar putem discerne anumite aspecte 
vizate.

Produsele legislative şi instituţionale ale procesului de privatizare din 
România au variat în timpul variatelor faze ale privatizării. În ceea ce pri-
veşte cadrul legislativ, putem vedea o concentrare clară de prevederi pentru 
procesul de privatizare. Pentru această fază, pachetele legislative au sufe-
rit numeroase revizuiri şi amendamente, deoarece multe dintre obiectivele 
timpurii nu au fost îndeplinite. Reglementările post-privatizare sunt mai 
puţin structurate, şi se bazează puternic pe legislaţia ce setează cadrul ge-
neral pentru întregul proces de privatizare din România. Puţinele adaosuri 
sunt făcute prin Ordonanţă de Urgenţă, sugerând o abordare ad-hoc mai 
degrabă decât o viziune pe termen mediu şi lung sau o abordare strategică. 
În plus, majoritatea legislaţiei relevante post-privatizare se concentrează în 
mare pe înfiinţarea şi organizarea instituţiilor relevante, decât pe proceduri 
şi metodologii standardizate. Cele din urmă sunt mai clar definite pentru 
faza propriu-zisă de privatizare (anume procesul de vânzare)1.

1  Vedeţi, spre exemplu, Hotărârea nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodr-
ologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea 
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Privitor la arhitectura instituţională, putem vedea că a existat un nivel 
relativ mare de instabilitate datorat schimbărilor organizaţionale. Nu nu-
mai că autorităţile relevante s-au reorganizat prin absorbirea altor entităţi 
şi şi-au schimbat numele şi atribuţiile, dar şi-au schimbat şi autoritatea de 
linie. Spre exemplu, Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Indus-
trie a fost în mod alternativ sub autoritatea Ministerului Economiei sau a 
Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului). Cea din urmă şi-a schim-
bat numele şi s-a reorganizat prin absorbirea altor instituţii la rândul său. 
Exemplul OPSPI este relevant, deoarece nu este o Agenţie sau Autoritate de 
sine stătătoare cu prerogative clare şi mandat de monitorizare propriu, ci o 
entitate subordonată, şi totuşi a coordonat una din cele mai mari privatizări 
din sectorul extragere şi rafinare petrol - aceea a SNP Petrom.

Prezentul raport sprijină nevoia de continuitate, responsabilitate şi 
transparenţă atât în prevederile legislative cât şi în arhitectura instituţiona-
lă. Din păcate, după cum au arătat multe alte rapoarte ale donatorilor inter-
naţionali, nu a fost întotdeauna cazul de asta.

Anterior privatizării
Prepararea privatizării în România, ca în celelalte ţări CEE a fost marcată de 
deficienţe procedurale şi constrângeri de timp, deoarece multe dintre Com-
paniile Deţinute de Stat au fost privatizate simultan. Mai mult decât atât, 
evaluarea costurilor implicite de conformitate cu reglementările sectoriale a 
fost slabă, deoarece evaluarea prealabilă a costurilor efectuată de stat înain-
te de privatizare a fost improprie. 

Privatizarea ca politică trebuie să fie asociată cu alte politici
O economie planificată este un sistem în care deţinerea de stat a activelor 
este generală şi o anumită agenţie economică dictează acestor companii cât 
de mult, la ce preţ şi cui să vândă. Logica de bază a planificării economice este 
de a elimina „anarhia producţiei” după cum economiştii de stânga au conside-
rat întotdeauna că procesul competiţiei este o risipă de resurse şi o duplicare 
inutilă a activelor. Astfel, potrivit acestei logici, guvernul poate economisi 
prin eliminarea acestor “tampoane”, împotriva dinamicii naturale a pieţelor 
şi prin raţionalizarea producţiei. Nu există situaţie unde un guvern socialist 
ar putea construi două fabrici care să concureze una cu cealaltă. O economie 

societăţilor comerciale şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea priu-
vatizării
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socialistă este o penurie permanentă a consumului şi bunurilor industriale 
indusă de guvern.

Aşadar cum poate fi implementată privatizarea activelor producătoare 
într-un mediu economic ca acesta deoarece pare evident că, dintr-o perspec-
tivă holistică, schimbarea în deţinere nu va induce de la sine competiţia. 
Privatizarea trebuie să fie asociată cu alte măsuri economice pentru a crea o 
economie de piaţă funcţională (nu doar conceptuală):

•  prima şi cea mai imediată presiune competitivă pentru activele 
nou-privatizate nu poate veni din partea pieţelor internaţionale. Privatiza-
rea trebuie să fie cuplată cu o liberalizare a politicilor de comerţ şi deschide-
rea economiei naţionale către producătorii străini. Doar ei au abilitatea de a 
pune presiune pe noii proprietari privaţi locali pentru a opera corect. Fără o 
astfel de deschidere, privatizarea va permite doar emergenţa monopolurilor 
naţionale ce abuzează consumatorii locali, monopoluri bine protejate de ba-
riere comerciale.

•  a doua măsură imediată va fi stimularea emergenţei unei pieţe de ca-
pital care să permită schimbarea proprietăţii statului sau a activelor nou-pri-
vatizate. Putem vorbi aici de „capcana privatizării”: deoarece nu avem pieţe de 
capital, nu putem vinde active de stat prin ele; dar deoarece nu vindem active 
de stat prin pieţe de capital, nu le sprijinim dezvoltarea. Nu este uşor de „con-
struit” pieţe de capital peste noapte deoarece ele sunt doar vârful aisbergului 
unui întreg sistem de drepturi de proprietate şi de responsabilitate şi trans-
parenţă guvernamentală. Fără o lege şi ordine potrivită şi impunere a legii 
eficientă, pieţele de capital nu vor apărea într-o economie. Nu vorbim aici doar 
de bursele de valori ci de un întreg sistem de legea corporativă, reglementare 
financiară şi, mai important, sistemul legal ce impune aceste reglementări. 

Pregătirea pentru privatizare
În opinia noastră, unul din obiectivele cheie ale perioadei de tranziţiei ar fi 
trebuit să fie construirea de pieţe de capital eficiente şi transparente. Aces-
tea sunt singurele mecanisme ce permit restructurarea industrială (igno-
rând beneficiile pentru populaţie şi cele pentru emergenţa oportunităţilor 
de investiţie alternative). Fără o piaţă funcţională de capital, nu putem vorbi 
de o economie de piaţă matură. Fără un astfel de mecanism esenţial, econo-
mia naţională rămâne o fragilă economie în dezvoltare.

Astfel pentru a ajunge la o astfel de concluzie, orice guvern din lume tre-
buie să adopte o politică manifestată expres şi coerentă de folosire a pieţei 
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de capital pentru privatizare. Aici ajungem la o discuţie foarte importantă în 
legătură cu „preţul” privatizărilor. S-a argumentat că guvernele din Estul Eu-
ropei au evitat privatizările prin pieţele de capital locale deoarece au realizat 
că inexistenţa lor sau stadiul incipient al acestor pieţe ar fi avut impact nega-
tiv asupra preţului pe care astfel de guverne l-ar fi obţinut de la cumpărători. 
Astfel „negocierile directe” au fost preferate. Noi argumentăm că aceasta este 
una din erorile fundamentale în abordare privind privatizarea. „Negocierile”, 
pe lângă succesul aparent în augmentarea preţului pe care guvernul îl obţine 
de la cumpărători, au un impact masiv asupra corupţiei şi interveţionismu-
lui guvernului post-privatizare (ceea ce am numit corporatism economic). 
Preţul nu ar trebui să fie obiectivul economic fundamental al guvernului în 
procesul privatizării. Justiţia socială, impactul economic colateral (asupra 
pieţelor de capital, pieţelor de muncă şi tot aşa) ar trebui să fie mai impor-
tante aşa că privatizarea este doar o politică instrumentală în atingerea altor 
obiective sociale şi politice.

„Know-how”-ul privatizării
Pare evident că procesul privatizării a fost întotdeauna o decizie politică. Pe 
lângă alţi factori care arată cum factorii de decizie politică încearcă să capte-
ze procesul privatizării pentru propriile interese (chirii sau active), factorii 
de decizie politică au dificultăţi considerabile în găsirea unui mod potrivit de 
a atinge obiectivele lor „non-preţ”. Aici, consultanţii străini ar putea juca un 
rol important (şi adesea au făcut-o). În cazul privatizării din Europa de Est, 
Banca Mondială a fost cea care a oferit astfel de cunoştinţe privind „know-
how”-ul privatizării (vedeţi programele de asistenţă tehnică PSAL).

De fapt, o abordare ce ar fi putut fi aleasă ar fi fost să „externalizeze” 
privatizarea către consultanţi internaţionali bine-cunoscuţi (companii de 
consultanţă dar şi bănci de investiţii) iar guvernul ar fi trebuit să păstreze 
doar avizul final în aprobarea acestui proces. Este întotdeauna atrăgător 
ca „externalizarea” să fie folosită în perspectiva responsabilităţii unui ast-
fel de factor extern. Orice acuzaţie de activitate ilicită ar fi putut ţine ast-
fel de consultanţi responsabili pentru decenii, spre deosebire de procesul 
intern (prin instituţii public şi funcţionari publici) unde responsabilitatea 
este disipată din cauza unei lacune în sistemul legislativ şi impunerea legii. 
Folosirea de consultanţi străini ar fi permis guvernelor politice să caute şi 
să găsească protecţia unor sisteme juridice în bună funcţiune spre deose-
bire de lacunele din sistemul lor. În orice caz, ar fi jucat un rol important 
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ca instrument de reputaţie ce ar fi putut atrage cumpărători de mai bună 
calitate.

Chiar şi alegerea burselor de valori străine ca loc de listare pentru nou-pri-
vatizatele active ar fi fost o alegere serioasă şi majoră de politică ce ar fi per-
mis monitorizarea şi presiunile sistemelor financiare mature. Vânzarea unei 
companii deţinute de stat printr-o bursă de valori recunoscută internaţional 
(precum Bursa de la Londra sau EURONEXT) ar fi pus presiune masivă pe 
conducere şi pe operarea nou-privatizatei companii şi cumpărătorii noi. Ar 
fi trebuit anticipat faptul că astfel de presiuni nu ar exista pe pieţele locale.

Pre-privatizare
Punctul cheie în procesul privatizării de dinaintea tranzacţiei propriu-zise 
ar fi trebuit să fie evaluarea activelor şi pasivelor companiei ce urma să fie 
privatizată. O astfel de evaluare ar fi permis cunoaşterea completă a valo-
rilor lor. Este evident că preţul nominal al acţiunilor companiei precum şi 
valorile contabile ale elementelor din bilanţ nu sunt informative deloc. În-
tr-un cadru economic general unde nu există pieţe imobiliare sau tehnolo-
gice funcţionale, nu exista o imagine clară a valorii activelor companiilor ce 
urmau să fie privatizate. În anumite cazuri, conducerea a avut stimulentul 
de a sub-evalua astfel de active şi să „ascundă” active de mare valoare prin 
lipsa de „evaluare la valoarea de piaţă”. Acesta e cazul în special într-un mediu 
cu inflaţie mare cum a fost cazul Europei de Est când valoarea nominală a 
bunurilor devine în timp (mai rapid în cazul mediilor cu inflaţie mare) ire-
levantă comparativ cu valoarea de piaţă a lor. Lipsa de evaluare la valoarea 
de piaţă înseamnă că membrii din interiorul companiilor deţinute de stat 
pot „ascunde” valoarea reală a bunurilor şi pot dezinforma factorii de decizie 
politică cu privire la valoarea companiei în cazul privatizării. Ei pot capta cel 
puţin o parte din această valoare după privatizare, chiar şi prin preferarea 
unei lichidări a companiei.

Astfel evaluarea şi auditul companiilor ce vor fi privatizate în curând 
este esenţială pentru întregul proces al privatizării. Dacă guvernul vinde lă-
mâi sau perlele coroanei depinde de corectitudinea şi sinceritatea acestor 
evaluări.

Momentul privatizării
Atâta vreme cât abordarea privind privatizarea a fost să se scrie contracte ce 
acoperă toate dimensiunile fundamentale ale intereselor statului (în special 
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mediu şi muncă), fiecare contract crează un „micro-mediu” într-o economie ce 
poate diferi de la companie la companie. Acesta este un eşec al politicilor pu-
blice deoarece regulile ce sunt necesare pentru operaţiunile fiecărui producă-
tor pot diferi şi astfel fiecare mediu sectorial este suma a diferite micro-medii. 
Asta vine contrar logicii elementare a reglementării şi democraţiei.

Poate fi argumentat că introducerea de clauze non-preţ în contractele 
de privatizare este o politică publică fundamental greşită. Diferite aspecte 
ale operării unor companii privatizate ar trebui adresate de politici publkice 
specifice şi dedicate şi nu prin contractele de privatizare. Politica de mediu şi 
legile muncii ar trebui mai bine poziţionate pentru a face faţă unor astfel de 
situaţii şi ar fi trebuit incluse în mod uzual în contracte.

Logica unui contract de vânzare este că vânzătorul încearcă să îşi maxi-
mizeze câştigurile. După cum am discutat deja, este evident că preţul este 
unul din subiectele fundamentale în orice privatizare deoarece, ceteris pari-
bus, guvernul (indiferent de care instituţie publică ce se ocupă de privatiza-
re) va vinde către cel ce face cea mai mare ofertă.

Clauza „liniei de operare”
Este aproape intrigant că guvernele din toată Europa de Est şi în special din 
România au inclus întotdeauna în contractele de privatizare clauza conform 
căreia cumpărătorul nu va schimba domeniul sua linia de operare a activelor 
pe care le va cumpăra. Adică guvernele în mod expres au dorit să includă în 
contractele de vânzare ale unei rafinării clauza conform căreia cumpărătorul 
nu va schimba industria în care operează nou-cumpărata companie. Asta 
poate implica două idei:

•  guvernul nu este sigur cu privire la valoarea activelor pe care le 
vinde. Scenariul conform căruia cumpărătorul va achiziţiona companie şi o 
va închide sau o va vinde pe bucăţi (fiare vechi, proprietăţi imobiliare şi al-
tele) este contrar logicii cumpărării unei companii ca „întreprindere activă”. 
Implică o lipsă de încredere din partea guvernului în operaţiunile economiei 
şi reglementărilor proprii. Ca regulă generală, orice companie care adaugă 
valoare în această lume ar trebui evaluată la mai mult decât valoarea însu-
mată a activelor sale. Altfel, o astfel de companie ar trebui evaluată mai mult 
„moartă decât vie” şi ar trebui lichidată prin vânzarea pe bucăţi.

•  încercarea guvernului de a menţine planificarea economiei. Prin 
impunerea de restricţii în abilitatea cumpărătorului de a-şi manageria liber, 
restructura sau chiar lichida bunurile ale fostei companii de stat se manifes-
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tă o încercare a guvernului de a interfera în operaţiunile pieţei în acel sector 
specific. Asta este exact ceea ce guvernele argumentează că vor să schimbe în 
procesul de tranziţie. Privatizarea nu este doar un mod de a „privatiza pier-
derile” prin transferarea lor către un proprietar privat ci un proces prin care 
guvernul renunţă la direcţia alocării resurselor în economie.

Este evident că cel puţin o parte din active pe care le-au construit planifi-
catorii din perioada socialistă se adresau unor nevoi specifice unei economii 
de comandă precum obiective de prestigiu sau publice (de exemplu militare, 
strategice, şi altele) ce nu se mai potrivesc logicii unei economii de piaţă. 
Încercarea de a menţine operarea unor astfel de active pentru o perioadă 
definită din viitor este contrară încercării de restructurare a economiei na-
ţionale pentru a opera sub condiţii noi. Statul drept consumator urmează 
să fie înlocuit cu persoane private drept consumatori iar ei au în genere alte 
preferinţe de consum.

Impactul potenţial a astfel de clauze este ori irelevant ori foarte scump 
pentru stat ca impunere. Dacă un cumpărător voia oricum să continue 
operarea unor astfel de active, introducerea de astfel de clauze doar crea-
ză imaginea unui guvern activ interesat de operarea unor entităţi economi-
ce pe care nu le mai controlează. Nu are impact asupra operării companiei 
nou-privatizate. Pe de altă parte, dacă un cumpărător voia să schimbe sau 
să ajusteze operarea unor astfel de active, inabilitatea de a lua o decizie ca 
aceasta în mod liber ar trebui să micşoreze preţul pe care el/ea este dispus 
să-l plătească pentru acele active. În concluzie, orice clauză privitoare opera-
rea viitoare a activelor companiei privatizate este foarte costisitoare pentru 
stat. Suspectăm una din două posibilităţi:

•  funcţionarii publici implicaţi în negociere au muniţie pentru strategia 
lor de a-li demonstra rolul şi pentru a pretinde resurse din partea potenţiali-
lor cumpărătorilor interesaţi. Cu cât sunt mai multe clauze non-preţ incluse 
în clauzele de privatizare, cu atât mai mare mita ce poate fi pretinsă de func-
ţionarii publici negociind vânzarea. 

•  funcţionarii publici au dorit să aibă un rol în operarea fostelor compa-
nii deţinute de stat după momentul privatizării. În acest caz, ne uităm îna-
poi către perioada pre-privatizare şi ne întrebăm de ce astfel de funcţionari 
publici au vreo idee despre cum ar trebui manageriate aceste active. 

Dar în cel de-al doilea caz, o provocare foarte mare pentru procesul de 
privatizare apare. De ce ar trebui un cumpărător să accepte implicarea bi-
rocraţiei de stat în operarea companiei nou-cumpărate? Și există o singură 
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explicaţie pentru un astfel de accept: cumpărătorul va plăti un preţ mai mic 
pentru acele active.

Ca judecată generală de afaceri, niciun cumpărător nu va accepta să achi-
ziţioneze un nou proiect (fie el investiţie greenfield sau brownfield) decât 
dacă o anume rentabilitate este anticipată. Astfel oricând un vânzător impu-
ne clauze adiţionale asupra libertăţii cumpărătorului de a maximiza valoarea 
operării activelor nou-cumpărate, acel vânzăror trebuie să accepte un preţ 
mai mic pentru active. Este o iluzie grosolană din partea vânzătorului să 
creadă că astfel de clauze adiţionale şi restrângerile pe care le impune operă-
rii activelor pe care le vinde nu au un impact asupra preţului deoarece poziţia 
de negociere a cumpărătorului este mai slabă decât a sa. De fapt, cumpărăto-
rul care operează sub presiunea privată de a genera valoare nu va accepta în 
niciun moment o rentabilitate mai mică pentru proiectul său (cu excepţia, 
poate, a propriilor costuri de agenţie şi a determinării propriilor manageri 
în construcţia de imperii).

Integrarea verticală a industriilor ce vor fi privatizate în curând
În cadrul general al unei economii socialiste, statul este singurul proprie-
tar al activelor industriale (cu excepţia poate a asocierilor în participaţie în 
comun cu companii străine, care sunt un caz special). În această situaţie, 
cum decide statul să încorporeze astfel de active în entităţi individuale este 
o decizie care nu are nimic de a face cu calculul economic. Cel mai probabil, 
consideraţiile tehnologice, logistice precum şi politice (şi chiar şi hazardul) 
au jucat un rol decisiv. Emergenţa companiilor de stat ce au integrat stagii 
diferite ale liniilor de producţie din sectorul lor a fost un proces cu foarte 
puţină consideraţie financiară şi economică. În multe cazuri, guvernele au 
preferat să combine stagii de producţie aparent profitabile cu unele în eşec 
pentru a induce subvenţionarea în cruce dintre aceste stagii şi să excludă 
necesitatea finanţării lor de la bugetul public.

Punctul fundamental este, însă, că atunci când un cumpărător con-
templează cum să îşi facă nou-achiziţionatele active profitabile, decizia de 
a lichida sau restructura activele neperformante poate fi împiedicată de re-
strângerile impuse de guvern în momentul privatizării. Este o reţetă pentru 
o pierdere de eficienţă nu numai la nivelul cumpărătorului dar la nivelul în-
tregii economii naţionale deoarece resursele şi forţa de muncă se menţin în 
„capcane ale ineficienţei”. 
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Mai mult decât atât, alte consideraţii pot apărea în privinţa lanţului de 
aprovizionare în cazul economiilor fost planificate. Privatizarea diferite-
lor stagii de producţie în lanţul de aprovizionare către entităţi corporati-
ve diferite poate duce frecvent la mai multe pieţe cu monopol bilateral (un 
cumpărător – un vânzător). Astfel de pieţe generează provocări diferite din 
punct de vedere economic. Cel puţin în teorie, cele două părţi au abilitatea 
de a balansa puterea de negociere a celeilalte părţi (puterea monopol şi pute-
rea monopson) dar teoria economică ignoră, spre exemplu, diferite situaţii 
anormale:

•  manifestarea oportunismului la oricare stagiu din lanţul de aprovizio-
nare va duce la o reacţie în lanţ;

•  eşecul unei entităţi de afaceri în orice stagiu al lanţului de aprovizio-
nare va avea un impact dezastruos asupra oricăror activităţi din aval;

•  după cum este cazul într-o economie planificată, preţurile ce reies din 
pieţele intermediare sunt doar rezultatul puterii de negociere a părţilor şi 
câteodată nu au legătură cu necesităţile reale. Astfel de entităţi de afaceri au 
dificultăţi în calcularea economică (aşa cum e definită de Ludwig von Mises) 
şi adesea ele „aruncă” ineficienţa în aval către consumator.

Post-privatizare
Este evident că întregul proces de privatizare depinde de succesul ambelor 
părţi în a-şi atinge obiectivele din faza pre-privatizare. Am argumentat că 
singurul obiectiv al guvernului ar fi trebuit să fie lansarea operaţiunilor de 
piaţă liberă ce ar trebui să încurajeze emergenţa operatorilor privaţi rezili-
enţi şi eficienţi. Din partea cumpărătorului doar profitul sau integrarea cu 
succes a activelor din România în reţelelel or transnaţionale ar fi trebuit lu-
ate în considerare.

În toate ţările din Europa de Est şi în special în România, problemele 
din pre-privatizare şi privatizare au avut un impact dramatic evident asupra 
fazei post-privatizare. Putem argumenta că un astfel de impact poate fi îm-
părţit în:

•  lipsa de evaluare a activelor şi pasivelor companiilor ce trebuiau pri-
vatizate.

•  stimulentul natural al birocraţiei de a relua locul de comandă.
•  emergenţa riscului politic şi interesului guvernelor ulterioare de a 

schimba rezultatele obţinute de guvernele anterioare.    



Energia. Concepte şi instrumente operaţionale / 703

Privatizările ar trebui să fie în principal finaciare, iar contractele de pri-
vatizare nu ar trebui folosite pentru a reglementa varii sectoare economice 
asupra cărora activitatea lor este contingentă (spre exemplu reglementările 
privind protecţia mediului). Diferenţieri au apărut semnificativ după tran-
sferul de proprietate.

Corupția și privatizarea: o perspectivă economică
Procesul îndelungat al privatizării precum şi abordarea „de la caz la caz” au 
încurajat ori o însuşire a activelor de stat de către grupurile de interese cu 
impact asupra elaborarea politicilor sau extragerea rentelor de către funcţio-
narii publici cărora li s-a încredinţat procesul de negociere a contractelor de 
vânzare. La o primă impresie, destinaţia finală ar fi fost aceeaşi: emergenţa 
operatorilor privaţi în industriile ce au fost privatizate.

Însă procesul devine fundamental diferit. În primul rând, o selecţie ad-
versă apare. Cum nu orice potenţial cumpărător este dispus şi capabil să se 
angajeze în procesul de corupţie, doar un anumit tip de potenţial cumpără-
tor poate participa în procesul de licitaţie. Aceştia sunt în mod uzual entităţi 
care sunt evident nu cele mai eficiente dintr-o listă de entităţi economice din 
industrie iar acest aspect va avea un impact puternic asupra operaţiunilor 
economiei naţionale după privatizare. Mai mult decât atât, o astfel de selec-
ţie adversă va încuraja participarea ofertanţilor cu un orizont de timp scurt 
care întruchipează profilul pe care câteodată guvernele încearcă să îl evite: 
gata să lichideze active, care caută oportunităţi fiscale.

Asta este în mod special adevărat în cazul industriei de rafinare unde 
impozitarea este foarte mare comparativ cu alte bunuri sau servicii de con-
sum. Un afacerist sau un grup de afaceri este capabil să îşi recupereze costul 
prin evaziune fiscală (în special pentru TVA sau accize) în unul sau doi ani. 
Selectarea unor astfel de entităţi prin corupţie poate duce la eşecul masiv al 
procesului de privatizare.

Centrul pentru Studierea Democraţiei (Bulgaria) a publicat recent un 
raport2 asupra captării statului în Bulgaria. Ei au privit către sectorul de ra-
finare prin studiul de caz al Lukoil care a exercitat o poziţie de monopol pe 
piaţa bulgară în contextul favoritismului politic atât în reglementare cât şi 
în monitorizare. Lukoil este cea mai mare companie din Bulgaria şi cel mai 

2  Centre for the Study of Democracy (2016), State Capture Unplugged: Countering Ad-
ministrative and Political Corruption in Bulgaria, accesibil la http://www.csd.bg/artShow.
php?id=17723 



704 / Caiet documentar 1

mare contribuabil (aprox. 25% din veniturile bugetare). Potrivit acestui ra-
port, poziţia dominantă de piaţă a companiei a fost susţinută constant de 
guverne bulgare consecutive ce au creat condiţii grele ca importurile de com-
bustibil să fie competitive pe piaţa internă (de ex. schimbarea din 2009 a 
legii accizelor, reglementarea stocării de combustibili). Un astfel de caz arată 
cum chiar şi după privatizare, mecanismele comportamentului de monopol 
sunt disponibile companiilor private dată fiind cooperarea statului, spre de-
trimentul atât al consumatorilor cât şi al competitorilor.

Perspective UE 
După criza financiară din 2008, privatizarea activelor de stat a fost o măsură 
încurajată şi promovată de Uniunea Europeană, în special în cazul statelor 
cu datorii mari din periferie – PIIGS (adică Portugalia, Italia, Irlanda, Grecia 
şi Spania). Deşi privatizarea activelor de stat a mers mai lin în Portugalia şi 
Italia, Grecia nu a fost un exemplu de succes. Cea din urmă a părut că depune 
toate eforturile şi a implementat toate măsurile impuse de donatorii inter-
naţionali (de exemplu Fondul de Dezvoltare a Activelor a Republicii Elene 
– TAIPED – înfiinţat pentru a coordona privatizarea a ceea ce se aştepta a 
fi active în valoare de 50 de miliarde de euro), dar veniturile rezultante au 
fost mult mai mici decât s-a anticipat. Astfel, se poate vedea că în piaţa eu-
ropeană privatizarea sau valorificarea activelor statelor are în mod curent 
perspective limitate.

Potrivit unui proiect finanţat de UE, PIQUE (Privatizarea Serviciilor 
Publice şi Impactul asupra Calităţii, Ocupării Forţei de Muncă şi Producti-
vităţii)3, progresul înregistrat în multe dintre ţările UE către liberalizare, 
structuri de piaţă competitive, şi privatizări la scară largă este cel puţin limi-
tat. Orientarea către indicatorii de valori de referinţă (de exemplu reduce-
rea costurilor) nu a fost asociată cu schimbarea coordonată a reglementării, 
calitatea guvernării şi management privat, sau cu reformele mai mari către 
o piaţă competitivă. Astfel, nu este surprinzător că Polonia, ca o ţară fos-
tă comunistă încă avea o structură de piaţă limitată sau foarte limitată în 
anumite sectoare economice (spre exemplu transport, comunicaţii, energie), 
dar aceeaşi situaţie se regăsea şi în democraţii mai vechi sau economii mai 
dezvoltate precum Austria sau Belgia.

3  http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/122489371EN6.pdf 
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Un transfer crescând al funcţiilor publice către sectorul privat este în 
mod curent recomandarea standard a Uniunii Europene, iar mare parte din 
progres a fost deja îndeplinit în ceea ce priveşte prevederile legislative, pre-
cum şi aprovizionarea competitivă. Pe partea opusă, mult mai puţin pro-
gres a fost înregistrat în domeniul privatizării activelor de stat. Asta este în 
mare datorită limitărilor specifice ţării. Implicaţia acestei situaţii curente cu 
privire la recomandările internaţionale de politică publică este că presiunea 
pentru privatizare ce s-a văzut înainte de criza financiară şi extinderea estică 
a Uniunii Europene probabil nu va mai fi similară astăzi. Pe de altă parte, o 
mai mare presiune externă este exercitată pentru a creşte calitatea mana-
gementului activelor de stat prin reglementarea guvernanţei corporative şi 
indicatori.

Reglementarea guvernanţei corporative a fost dezvoltată amplu în Ro-
mânia în anii ce au trecut, normele metodologice de implementare fiind re-
alizate de o echipă internaţională de consultanţi a Băncii Mondiale (anume 
Hotărârea Guvernului nr. 722/2016). Prevederile vaste pentru indicatorii 
de performanţă (vedeţi Anexa 2 de la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016), 
precum şi criteriile de numire pentru membrii de consiliu (vedeţi Anexa 1 de 
la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016). Directivele UE privind raportarea 
financiară şi non-financiară, precum şi recomandările OCDE pentru Guver-
nanţă Corporativă sunt resurse adiţionale pentru cadrul legislativ şi proce-
dural în care Companiile Deţinute de Stat româneşti ar trebui să opereze. 
Prezentul raport sprijină nevoia de implementare a acestor prevederi pentru 
a dezvolta şi menţine un mediu competitiv de piaţă.



GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

Evoluția guvernanței corporative în sectorul energetic

Gabriel Dumitrașcu

Constatând deficitul de bune practici din ultima perioadă, Guvernul a apro-
bat, în 20 iulie, prin Memorandum, Codul de conduită al membrilor Guver-
nului României. Codul reglementează norme de conduită şi etică pentru 
miniştri. Obiectivul principal al Codului de conduită îl constituie asigurarea 
exercitării demnității publice de membru al Guvernului în condiții de inte-
gritate, imparțialitate şi transparenţă, ca mijloc de promovare a unei bune 
guvernanţe, element important al democrației.

Principiile generale care guvernează conduita membrilor Guvernului 
sunt supremația Constituției şi a legii, prioritatea interesului public, pro-
fesionalismul, integritatea morală şi transparenţa în exercitarea demnității 
publice.

Desigur, expresia „interes public” atrage atenția, vizându-ne pe toți şi 
acesta este declarat „prioritar”, prin raportarea la interesul privat sau in-
teresul de grup. În mod comun şi simplificând, „interesul public” defineşte 
chestiunile generale şi care prezintă interes, prin întindere şi efect, pentru 
toți cetățenii. Interesul public este distinct şi extins faţă de interesul privat 
sau de grup, care prezintă interes doar pentru categorii mai restrânse de in-
divizi sau grupuri de indivizi. De asemenea, interesul public este subiectul şi 
obiectul acțiunii autorităților publice – acțiune care ar trebui să aibă la bază 
criterii de neutralitate şi imparțialitate – opusă modului în care persoanele 
sau grupurile private îşi urmăresc interesele proprii şi fără a interfera cu 
interesele acestora.

De multe ori, pentru a justifica propuneri administrative sau acțiuni po-
litice, se declară în mod incorect şi abuziv interesul public, încercându-se 
disimularea unor acțiuni şi denaturarea cadrului corect de analiză şi apre-
ciere a opțiunilor, a procedurilor şi a rezultatelor, atât din partea celor care 
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propun anumite soluții, cât şi din partea celor vizați de deciziile respective şi 
care le evaluează prin prisma efectelor produse.

În percepția comună se acceptă definirea interesului public ca: „acel in-
teres care implică garantarea şi respectarea de către instituțiile şi autorită-
țile publice a drepturilor, libertăților şi intereselor legitime ale cetățenilor, 
recunoscute de Constituție, legislația internă şi tratatele internaționale la 
care România este parte, precum şi îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, cu 
respectarea principiilor eficienţei, eficacității şi economicității cheltuirii re-
surselor”.

Analizând guvernanţa, ca maniera de exercitare a dreptului legal de a gu-
verna, măsura în care este respectat interesul public devine definitori pen-
tru a concluziona.

Furnizarea şi accesul la energie sunt servicii de interes economic gene-
ral, de interes public, recunoscute ca atare în tratatele UE, dar şi în legislația 
naționala.

Pentru a surprinde evoluția guvernanţei corporative în sectorul ener-
getic controlat de stat, privită doar ca proces dinamic cantitativ şi calitativ, 
trebuie să urmărim evoluțiile în cel puțin trei planuri: în planul reglementa-
rilor, la nivelul instituției publice care are calitatea de acționar în societățile 
din energie şi la nivelul societăților. Apoi, pe baza acțiunilor şi a faptelor 
relevante se poate concluziona dacă guvernanţa corporativă a societăților 
din energie a stagnat, este în regres sau a înregistrat un progres şi se pot 
formula propuneri de modificare a cadrului de reglementare care să conducă 
la atingerea obiectivelor de control societar echilibrat, transparenţă şi per-
formanţă a întreprinderilor publice.

Cadrul legal de reglementare stabilit prin OUG nr. 109/2011, privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, a fost dezvoltat şi mo-
dificat substanțial prin Legea nr. 111/2016, de aprobare a ordonanței. Re-
glementările au fost detaliate prin elaborarea Normelor metodologice de 
aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, norme aprobate prin H.G. nr. 722/2016.

Chiar dacă practica de patru ani de aplicare a OUG 109/2011 a relevat 
lacunele reglementarii, legiuitorul nu a găsit de cuviință să rezolve ferm şi 
fără posibilitatea evitării esența guvernanţei corporative la societățile con-
trolate de stat, şi anume, selectarea şi numirea, fără implicarea politicului, a 
unor administratori independenți şi competenți .

Din aceasta perspectivă, modificările cadrului de reglementare, chiar 
dacă sunt ample ca volum, nu au făcut decât să „distileze” un traseu care 
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evita selecția independentă, transparentă şi nediscriminatorie, pe baza 
competenţelor şi a rezultatelor demonstrate ale competitorilor, lăsând nere-
glementat şi nerestricționat, la îndemâna autorităților publice tutelare (mi-
nistere), numirea administratorilor provizorii, până la finalizarea procedurii 
de selecție a administratorilor, potrivit legii speciale. În acest scop, acționa-
rii-ministere vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propu-
neri de candidați. În această situație, durata mandatului este de patru luni, 
cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum şase 
luni. În cazul în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de 
instanța de judecată, mandatul administratorului provizoriu continuăpână 
la numirea noului administrator.

Cum au interpretat instituțiile publice care îndeplinesc calitatea de acți-
onar în numele statului aceasta prevedere permisivă? Au abuzat de această 
lacuna, drept dovadă, în acest moment, majoritatea societăților fiind con-
duse de administratori provizorii. Chiar dacă legea lasă această portiță, ea 
trebuia folosită ca excepție, nu ca regulă, în condițiile în care decidenții mi-
nisteriali ar fi aplicat reglementarea cu bună credință, în sensul şi spiritul ei. 
Se impune, în măsura în care se doreşte în mod real performanţă din partea 
administratorilor, o reglementare precisă, care să precizeze ca administra-
torii provizorii propuşi să îndeplinească aceleaşi criterii şi cerințe cu cele 
stabilite în procedura de recrutare. Astfel, măcar s-ar limita ingerința politi-
cului în numirea administratorilor şi s-ar evita situațiile în care societăți de 
importanţă națională sunt conduse de administratori numiți doar pe baza 
apartenenţei la cumetrii politice şi fără calificările profesionale demonstrate 
de rezultate.

Ministerul Energiei (ME) îndeplineşte calitatea de acționar în numele 
Statului român la cei mai importanți operatori economici ce activează în do-
meniul producției, distribuției şi furnizării energiei electrice şi termice, al 
exploatării, prelucrării şi valorificării resurselor minerale energetice (petrol, 
gaze naturale, cărbuni, uraniu), însumând un capital social de aproximativ 
15,5 miliarde lei. 

ME îndeplineşte calitatea de acționar majoritar sau semnificativ la so-
cietăți listate la BVB : ROMGAZ S.A. (70,01%),: ELECTRICA SA ( 48,78%), 
NUCLEARELECTRICA S.A. (82,48%), OMV Petrom SA (20,64%), ROMPE-
TROL RAFINARE S.A. (44,70%), OIL TERMINAL S.A. (59,62%), CONPET 
S.A. (58,72%), dar şi la alte societăți semnificative: HIDROELECTRICA S.A. 
(80,06%) ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A. (97,51%), COMPLEXUL 
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ENERGETIC OLTENIA” S.A. (77,15%), UZINA TERMOELECTRICA MI-
DIA S.A. (56,58%), Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie 
(SAPE) S.A (100%), ELECTROCENTRALE GROUP (100%), deținând parti-
cipații minoritare la ENGIE(GDF SUEZ Energy România SA) (37%), E.ON 
ENERGIE România SA (31,82%) şi E.ON Distribuție România SA (13,51%), 
Societatea Electrocentrale Titan SA ( 28,80%). 

Până la 1 decembrie 2014, majoritatea societăților aflate în portofoliul 
ME aveau structuri corporative (consilii de administrație/supraveghere şi 
management) selectate şi numite în conformitate cu OUG 109/201, cu ex-
cepția Electrocentrale Grup S.A., Societatea Electrocentrale Constanţa S.A., 
Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE) S.A., C.N. 
a URANIULUI S.A., Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară 
(RATEN) Mioveni, Societatea Uzina Termoelectrică Midia S.A., unde proce-
dura de selecție a administratorilor era finalizată şi urma etapa de convocare 
a adunărilor generale pentru alegerea administratorilor. 

La 1 decembrie 2017, niciuna dintre marile societăți aflate în portofoliul 
ME nu mai are consilii de administrație/supraveghere numite în conformi-
tate cu OUG 109/2011.

În toate aceste societăți din energie administratorii sunt numiți provi-
zoriu, pe mandate de câte 4 luni, în unele cazuri prelungite, fără ca măcar 
la una dintre societăți, procedura de recrutare a administratorilor să fie de-
marata. Devine evident abuzul în cazul Hidroelectrica, unde la 16 luni de la 
ieşirea din insolventa, avem tot administratori provizorii, fiind numiți pe 
mandate inițiale de 4 luni, prelungite ulterior.

Cum este posibil, ca în ultimul an, să nu fi demarat procedura de re-
crutare a administratorilor nici măcar la una din societățile din energie? Se 
poate, pentru că odată demarată procedura de recrutare, legea impune un 
termen de 150 de zile în care aceasta să fie finalizată. Deci, odată începută 
procedura, în 150 de zile ar trebui, în cazul ipotetic legal, să fie înlocuiți 
administratorii provizorii, numiți politic. Atâta timp cât legea nu sancțio-
nează, iar autoritatea desemnată pentru supraveghere aplicării legii, Minis-
terul de Finanțe, manifestă o somnolenţă complice, abuzurile vor continua 
la nesfârşit.

Un comportament abuziv l-am constatat şi în ceea ce priveşte desem-
narea candidaților la poziția de administrator provenind din rândul funcțio-
narilor publici sau alaltor categorii de personal din cadrul autorității publice 
tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.
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Legea guvernanței corporative impune o restricție, în sensul că nu pot fi 
mai mult de doi membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii 
de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autori-
tăți sau instituții publice. Cel mai relevant exces de poziție a fost înregistrat 
în componenţa consiliului de administrație Romgaz, unde, la un moment 
dat, erau înregistrați trei administratori provizorii provenind din rândul au-
torităților publice.

Trebuie remarcat şi un alt aspect, atracția pe care o exercita pozițiile 
de administrator la societățile controlate de stat pentru demnitarii sau foş-
tii demnitari ai statului, dar şi pentru înalții funcționari publici. Legea care 
reglementează măsurile pentru asigurarea integrității funcțiilor de demni-
tate publică prevede că persoanele care ocupa funcții de demnitate publică 
(miniştri, secretari de stat şi asimilați acestor funcții) sunt incompatibile cu 
ocuparea pozițiilor de administratori la societățile în care statul este acțio-
nar. Totuşi, legea prevede că ocuparea acestor poziții se poate face cu o dis-
pensă acordată de prim-ministrul. Tot în cronologia administratorilor din 
2017 ai Romgaz găsim patru foşti sau actuali demnitari ai statului. Trebuie 
remarcat ca în 2016 toți cei trei secretari de stat din Ministerul Energiei 
beneficiau de dispense şi erau membri în consilii de administrație în socie-
tăți din energie. Pe parcursul ultimilor ani a devenit evident că, după fieca-
re schimbare de guvern, demnitari, funcționari şi consilieri din aparatul de 
lucru al prim-ministrului sau de la cabinetele miniştrilor, veniți politic cu 
aceştia şi fără experiență probată în administrarea societăților, sunt numiți 
în consilii de administrație. 

Din nefericire, Legea guvernanţei corporative oferă o nouă dovadă că 
politicul este inconsecvent şi impredictibil în tratarea problemelor structu-
rale ale economiei naționale. Dacă prin OUG 30/1997, aprobată prin legea 
207/1997, se prevedea desființarea regiilor autonome, cu excepții bine jus-
tificate şi transformarea în societăți, legea guvernanţei corporative consacră 
un spațiu amplu tratării problemelor de guvernanţă a acestora. Ar fi fost 
mult mai util şi benefic interesului public, ca legea să prevadă condițiile şi 
modalitățile de selecție a persoanelor propuse de autoritățile publice tute-
lare pentru ocuparea pozițiilor de administrator la societățile unde statul 
deține participații minoritare, ca parte a patrimoniului public. Ar fi fost vi-
zate câteva sute de poziții de administratori la societăți privatizate, la care 
şefii autorităților publice acordă discreționar, în prezent, sinecuri clienților 
politici sau administrativi fără control public, nici măcar simulat.
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Devine evident că această parazitare a funcției de administrator este fă-
cută cu acceptul prim-ministrului şi consimțământul miniştrilor, în primul 
rând pentru rotunjirea veniturilor, dar mai periculos şi pervers este faptul că 
partidele politice care dau ministrul autorității publice tutelare se constru-
iesc şi întrețin, prin membrii propulsați în poziții de administratori, conec-
tându-se la sursele materiale şi de venit ale societăților, denaturând major 
principiile competiției politice. Dincolo de aspectul moral, discutabil, apar 
şi probleme de ordin legal. În ce măsură se asigură separația funcției de ela-
borator de strategii şi politici publice, de reglementator şi supraveghetor al 
aplicării legii, de funcția de aplicat al legilor, strategiilor şi politicilor publice 
în cadrul societăților? Cum mai pot fi autoritățile imparțiale, când şeful au-
torității este membru în consiliul de administrație? Cum se mai poate res-
pecta prevederea din legea guvernanţei corporative care interzice statului să 
interfereze şi să intervină în actele şi faptele de administrare a societăților?

Derapajul sistemului începe cu primul-ministru, fapt demonstrat fără 
echivoc, chiar de acesta, prin intervenția din şedința de guvern, mediati-
zata exemplificator, în care îi interpelează pe un ministru despre motivele 
care l-au determinat să prelungească mandatul provizoriu al unui director 
general, cu toate că el a solicitat demiterea acestuia, solicitare neîndeplinită 
până la acel moment, şi că, în consecință, o să trimită domnia sa corpul de 
control la societate. Aceasta intervenție devoalează o mentalitate care nu are 
nicio legătură cu guvernanţa corporativă, specifică unui sistem administra-
tiv centralizat, caracterizat de relații de comandă şi control în care guvernul 
se considera „mama şi tata” tuturor. Prim-ministrul ar fi trebuit să ştie că 
directorul general este numit doar de consiliul de administrație şi că auto-
rităților publice legea le interzice intervenția în deciziile de administrare şi 
conducere a societății, pentru că şi răspunderea, pentru efectele acestora, 
revine integral consiliului de administrație. Al doilea aspect ţine de controlul 
şi cenzura actelor şi faptelor de administrare şi decizie. Acestea pot fi contro-
late şi cenzurate doar prin instrumentele şi mecanismele societare şi anume 
hotărâri ale adunării generale care să solicite auditorilor interni, cenzorilor 
sau unui auditor independent extern să controleze şi să concluzioneze asu-
pra unei anumite decizii sau acțiuni. Raportul de audit şi concluziile sunt su-
puse atenției şi dezbaterii adunării generale a acționarilor care hotărăşte. În 
consecința, corpul de control al prim-ministrului sau cel al ministerelor nu 
au dreptul legal de a controla şi cenzura faptele şi deciziile de administrare 
a societăților. De aici şi o prima concluzie: dacă nu ai principiile guvernanţei 
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corporative înscrise în ADN, oricât de clară ar fi legea, dacă aceasta nu pre-
vede explicit nulitatea actelor de control şi răspunderea persoanelor care au 
dispus şi efectuat controlul, nu se vor stopa abuzurile. Exemplul prim-mi-
nistrului a fost preluat drept model de atitudine şi de miniştrii care au mul-
tiplicat maniera abuzivă de ingerință brutală în viaţa societară. Asemenea 
derapaje fac inutil Codul de conduită al membrilor Guvernului României, 
care rămâne doar un compendiu de bune principii observate la alții, dar ne-
aplicate de cei mai înalți responsabili în România. 

Toate aceste practici, condamnabile, au sedimentat sentimentul de 
neîncredere în aplicarea legii guvernanţei corporative şi vor face dificilă 
recrutarea în viitor a unor candidați pentru pozițiile de administratori pro-
fesionişti, independenți şi integri.

În acest context, nu are sens să criticam faptul ca legea de aprobare a 
ordonanței guvernanţei corporative introduce elementele de noutate, pro ac-
tive, cum ar fi scrisoarea de aşteptări şi clarificarea obiectivele şi indicatorilor 
de performanţă care vor caracteriza activitatea, dar care nu au fost implemen-
tate. Singura încercare a ME de a elabora scrisoarea de aşteptare a avut loc la 
finalul anului 2016 şi a însoțit procesul de recrutare, eşuat, la Hidroelectrica. 
Ar fi mult mai util şi în interes public ca legea să prevadă ca o „scrisoare de aş-
teptări” din partea autorității publice tutelare să însoțească anual aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al societăților, oferind public perspectivele 
şi obiectivele anuale de evaluare a administrării societăților.

În acest fel, nu am mai întâlni situațiile întâlnite în acest an, în care 
ministrul energiei anunța la jumătatea anului că evaluarea performantei 
administratorilor se face doar în funcție de nivelul investițiilor realizate, 
fără corelarea cu ceilalți indicatori de performanţă, atitudine care este de 
neînțeles din perspectiva contractelor de administrate care guvernează re-
lația administratori–societate. Desigur, aici poate fi nuanțată discuția pri-
vind calitatea investițiilor şi măsura în care administratorii provizorii sunt 
stimulați să demareze sau să continue proiecte de investiții ample, a căror 
finalizare este dincolo de mandatul provizoriu de patru luni.

Anul 2017 se face remarcat şi prin conflictele deschise, care au condus 
la acțiuni în instanță, între acționarul ME şi acționarii privați de la Hidro-
electrica, Oile Terminal sau Electrica. În completare, trebuie remarcată şi 
situația în care datorita lipsei de prevedere şi responsabilitate a acționarului 
majoritar în desfăşurarea procedurilor de numirea a administratorilor, Hi-
droelectrica a rămas fără conducere executiva mai multe zile.
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Revenind la autoritatea publică tutelară, Ministerul Energiei, cel care 
îndeplineşte rolul de acționar la societățile din energie trebuie remarcată şi 
lipsa de transparenţă a politicii de acționariat. În acest sens, nu remarc decât 
dispariția de pe situl ministerului a informației centralizate privind compo-
nenţa consiliilor de administrație/supraveghere la societățile unde minis-
terul este acționar şi a criteriilor care au ghidat ministerul în propunerile 
şi susținerile pe care le-a acordat şi faptul ca după 2014 a încetat obligația 
societăților, cu acceptul tacit al ministerului, de a transparentiza politicile de 
sponsorizare şi donații.

Numirile provizorii a consiliilor de administrație făcute de ME, după ex-
pirarea mandatelor consiliilor anterioare, selectate şi numite în baza legisla-
ției guvernanţei corporative, lasă societățile fără planuri de administrare şi 
fără obiective de performanta asumate. Societățile sunt, astfel, conduse prin 
decizii fără continuitatea şi coerenţa subordonate unei viziuni integratoa-
re şi, prin urmare, nesustenabile, afectându-le dinamica creşterii afacerilor, 
dar şi poziția în piața. Cum poți să-ţi imaginezi că un consiliu de adminis-
trație cu un mandat provizoriu de patru luni poate gândi, asuma şi aproba 
programe pe termen lung? Cum ar putea parcurge toate fazele de abordare, 
avizare, revizuire şi aprobare a unor investiții ample? 

Un alt deficit de guvernanță apărut în 2017 derivă şi din lipsa de pre-
dictibilitate a politicii de dividend a statului. Măsura de a transfera 90% din 
profitul anului anterior în dividende, însoțită suplimentar de decizia ca şi o 
bună parte din rezervele de capital ale societăților să fie distribuite ca divi-
dend suplimentar, se suprapune pe o perioadă de volatilitate a preţurilor pe 
piețele de energie, care împreună cu prevederile restrictive din legea energiei 
– interdicția de a încheia contracte bilaterale pe termen lung negociate direct 
sau interdicția aplicată producătorilor de energie de a exporta direct – am-
plifică lipsa de bancabilitate, în condiții de eficienţă economică, a proiectelor 
de investiții energetice. Pe termen mediu şi lung, ca o consecință a acestor 
practici, există riscul ca industria să nu poată regenera oportun capacitățile 
de producție, rețelele de transport şi distribuție, astfel încât să fie afectate 
obiectivele de asigurare a securității energetice.

De fapt, aceasta stare este în continuitate cu lipsa asumării Ministerului 
Energiei asupra unei viziuni şi strategii energetice naționale. La mai bine de 
un an de la finalizarea şi intrarea în dezbatere publică a noii strategii energe-
tice naționale, nu s-au înregistrat progrese în asumarea şi aprobarea acestui 
document. Din contra, au apărut opinii oficiale că documentul elaborat cu 
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aportul a sute de consultanți şi specialişti în energie, şi care trebuie să fie un 
document programatic pe termen lung, ar trebui modificat, pentru a fi pus 
în acord cu programul de guvernare. În aceste condiții, nu se poate vorbi de 
predictibilitatea şi stabilitatea politicilor publice şi a guvernanţei sectorului 
energetic. Lipsa de viziune strategică, împreună cu lipsa capacitații de ana-
liză fundamentală a efectelor evoluțiilor şi a capacitații de proiectare a so-
luțiilor comparate, afectează încrederea operatorilor din sectorul energetic 
în capacitatea ministerului de a genera politicile publice de răspuns adecvat 
la provocările şi evoluțiile sectoriale europene şi internaționale şi care să 
conducă la regenerarea şi adaptabilitatea industriei care să asigure reziliența 
sistemului electroenergetic național.

Consecința vizibilă a acestor atitudini şi comportamente deficitare ale 
Ministerului Energiei se regăseşte în cotația acțiunilor societăților din ener-
gie listate pe BVB, care a scăzut semnificativ în a doua jumătate a anului, 
după ce, începând cu 2013, a avut un trend anual crescător.

Pe parcursul anului 2017, la nivelul Parlamentului s-au înregistrat mai 
multe inițiative de exceptarea unor societăți de la aplicarea legislației guver-
nanţei corporative, între acestea regăsindu-se şi societăți din energie, cum 
ar fi Complexul Energetic Oltenia.

Mai mult, noul proiect de lege privind înființarea Fondului Suveran de 
Dezvoltare şi Investiții (FSDI) prevede ca cele aproximativ 100 de întreprin-
deri publice incluse în acest fond, între care se afla şi toate societățile im-
portante din energie, să fie exceptate de la aplicarea prevederilor legislației 
corporative, ceea ce atenuează beneficiile ipotetice rezultate prin decuplarea 
poziției de reglementator al statului de cel de acționar.

În România, chiar dacă procesul de introducere a bunelor practici de 
guvernanţă corporativă a demarat promițător, făcându-se paşi semnifica-
tivi în prima etapă, începând cu 2015 intensitatea schimbărilor structurale 
a încetinit, iar în ultimul an se înregistrează un regres accentuat, care de-
monstrează ca guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice este doar 
mimată, neexistând o continuitate a politicilor structurate de acționariat a 
statului şi nici o separație reală a poziției dată de proprietatea acțiunilor, de 
administrarea şi controlul afacerilor societăților.

Proiectul de lege recent de exceptare a unui număr foarte mare (94) de 
companii de stat din România de sub incidența legii guvernanței corporative 
face ca utilitatea acesteia să rămână marginală. Dacă existau deja numeroase 
deficiențe de implementare a cadrului legislativ privind guvernanța corpo-
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rativă, exceptarea formală, prin lege, a elementelor specifice de selecție şi 
monitorizare elimină orice constrângeri de profesionalizare a procesului de 
management. 

De asemenea, se fac astfel redundante cheltuielile considerabile finan-
ciare (prin asistența tehnică oferită statului român) şi operaționale alocate 
realizării acestei legislații ce este luată drept exemplu în alte țări din Europa 
Centrală şi de Sud-Est. Utilitatea acestei măsuri nu poate fi justificată din 
prisma administrării publice a companiilor de stat, ci numai a dezvoltării 
unui grad mai mare de control politic discreționar. 



Intenţionat-proasta neguvernanţă corporativă?

George Butunoiu

La insistențele şi la presiunile Băncii Mondiale, ale FMI şi ale Bruxelles-ului, 
Guvernul a început în august 2012 să pună în practica prevederile (faimoa-
sei acum) Legii 109 (OUG, mai precis spus) privind guvernanța corporativă 
a întreprinderilor publice (ÎP). Care lege, tot la insistențele şi la presiunile 
venite din străinătate, fusese adoptată cu un an mai înainte.

Asta pornind de la ipoteza că o întreprindere de stat poate (şi trebuie) să 
fie condusă la fel ca o companie privata – ceea ce atunci nimeni nu părea să 
fi avut vreun dubiu că s-ar putea să nu fie adevărat.

Schematic spus, un board neexecutiv are câteva roluri mari, care pot să 
fie grupate în două categorii principale: cele de tip „business development”, 
legate de viitoarele direcții şi activități ale companiei (alegerea strategiei, 
decizii asupra câtorva proiecte şi acțiuni majore etc.), şi cele de tip „business 
administration”, legate de activitatea curentă a companiei, de zi cu zi, de 
prezentul ei, dintre care cele de monitorizare şi control sunt cele mai impor-
tante.

Care monitorizare şi control se fac sistematic doar la companiile listate, 
şi asta pe sistemul de urmărire şi raportare impus de către bursă. Boardurile 
neexecutive de la companiile cu acționariat fragmentat fac o monitorizare 
pe câțiva indicatori mari, sintetici, globali (cifra de afaceri, profit, market 
share etc.), şi dacă aceştia sunt în culoarele planificate, nu merg mai departe 
de atât. La companiile cu acționar unic sau semnificativ majoritar, consiliile 
de administrație sau de supraveghere nu fac, practic, niciun fel de monitori-
zare şi control, acestea fiind făcute de către acționar sau de către head-office 
direct cu managementul executiv, în timp real.

Monitorizarea şi controlul unui business se fac la fel, după aceleaşi prin-
cipii, cu aceleaşi metode şi instrumente în aproape orice companie, indife-
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rent de industrie sau de mărime, fie ea în România, în Spania sau în America. 
Prin urmare, oricine ştie să facă asta, poate aspira la un fotoliu de board 
neexecutiv. În ceea ce priveşte activitățile de tip „business development” ale 
boardului, aproape toți managerii sunt convinşi ca ei pot conduce la fel de 
bine orice business la nivel strategic neexecutiv, oricare ar fi domeniul, con-
textul şi situația companiei, sau că e aceasta de stat sau privată. Și eu am 
crezut la fel între 2012 şi 2014.

Am fost primul care a început recrutările pentru stat în acest program 
de „management privat”, în august 2012, cu un pachet masiv de companii 
de la Ministerul Transporturilor, cele mai importante ale lor: Tarom, CFR, 
porturile, aeroporturile etc. Aproape 100 de posturi neexecutive (membri ai 
consiliilor de administrație), dar şi câteva executive, de directori generali. De 
atunci şi până astăzi am făcut peste 500 de astfel de recrutări pentru stat, 
aşa că am ajuns să cunosc aceste companii mai bine decât mulți miniştri care 
le-au avut vremelnic în subordine. De aici vin toate concluziile la care am 
ajuns astăzi.

Prima surpriză de proporții a fost să constat că ministerele nu au şi nu 
au avut niciodată până acum, de la Revoluție încoace, un control instituțio-
nal asupra companiilor din subordine. Monitorizarea şi controlul activități-
lor nu se fac la nivel instituțional, ci doar la nivel personal, anumiți indivizi 
cu putere decizională mai mare sau mai mică, din consiliile de administra-
ție, din ministere sau din altă parte, având un control punctual şi putere de 
decizie asupra câtorva instanțe sau activități, însă niciodată asupra întregii 
companii. Și, de cele mai multe ori, aceşti indivizi se folosesc de informațiile 
privilegiate şi de influența de decizie doar în scop personal, neavând niciun 
interes să le transfere la nivel instituțional. Fiind singurii care ştiu ce şi cum 
se întâmplă lucrurile în compania respectivă, asta îi face indispensabili şi 
folosesc adesea această poziție pentru un şantaj faţă de instituție în cel mai 
direct sens al termenului. Nu numai ca nu există niciun fel de memorie insti-
tuțională cât de cât coerentă şi operațională legată de respectiva companie 
(sau instituție, în general), ci în mod deliberat şi sistematic este împiedicată 
imediat orice încercare de a construi una.

Monitorizarea companiilor, a regiilor şi a oricărei alte entități de stat se 
face doar la nivelul execuției bugetare, şi nimic altceva. Dar absolut nimic. Iar 
în planurile de administrare ale consiliilor de administrație şi în cele de ma-
nagement ale managerilor executivi sunt doar câțiva (maximum şapte) indi-
catori de performanţă, toți sintetici şi globali, urmăriți semestrial sau anual, 
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care nu pot avea niciun rol operațional în managementul companiei. Nu poți, 
cu aceşti indicatori, să depistezi în timp real vreo problemă sau o disfuncțio-
nalitate, şi cu atât mai puțin să o anticipezi, ci doar să constați „post-mortem” 
că s-a întâmplat ceva, undeva, după ce s-a întâmplat şi, adesea, acutizat, şi 
asta doar indirect, prin consecințe sau consecințele consecințelor.

Evident, cu astfel de sisteme de monitorizare şi control (sau, mai precis 
spus, fără acestea), nimeni nu poate să fie tras la răspundere în mod obiectiv 
şi argumentat, nu poți da pe nimeni afară pentru lipsă de competenţă sau 
chiar pentru rea intenție, oricât de sus sau de jos ar fi acesta în ierarhie. Nu 
te poți duce în instanță cu un contract de management cu şapte indicatori 
de performanţă ai directorului general şi să-i poți demonstra judecătorului 
că din incompetența managerului au scăzut cifra de afaceri sau market sha-
re-ul. De aceea, toți cei concediați câştigă invariabil în instanța, chiar şi în 
cazurile de incompetență sau fraudă flagrante. 

Din motive uşor de înțeles, ca să scape de responsabilitatea formală, 
în companiile de stat managementul executiv trimite spre aprobarea con-
siliului de administrație tot felul de mărunțişuri care nu au nicio legătură 
cu guvernanţa corporativă şi cu managementul neexecutiv. Or, fără infor-
mații precise, relevante şi complete în timp real, managementul neexecutiv 
nu are cum să ia decizii argumentate şi serioase de natură executivă. Dar 
le ia, totuşi, pentru ca aşa s-a încetățenit obiceiul în companiile de stat. La 
întâmplare, la nimereală, la inspirație, când nu sunt pur şi simplu legate de 
un interes personal.

Am întrebat pe fiecare dintre cei implicați cine cred ei ca trebuie să facă 
monitorizarea şi controlul în companiile şi instituțiile de stat. 

Managementul executiv, evident, nu are vreun interes ca un astfel de 
sistem riguros şi eficient să existe. Cei din ministere şi alți decidenți politici 
nici atât, fiindcă pentru ei acesta ar fi începutul sfârşitului. Nu numai că nu 
au vrut vreodată să li facă, deşi e incredibil de simplu şi, mai mult decât atât, 
dacă li fac o singură dată la nivelul ministerului, sau chiar al guvernului, 
acesta va putea să fie folosit peste tot. Ci se şi opun cu înverşunare şi penali-
zează prompt orice inițiativă în acest sens.

Un ministru mai conciliant mi-a spus într-o zi: „Dar să-l facă ei (adică 
CA-ul) dacă vor. În fond, acesta ar trebui să fie rolul lor, scrie şi în legea soci-
etăților comerciale asta, şi nici nu ar putea să conducă fără aşa ceva. Dacă e 
să ne luam după lege, eu, ca minister, nici nu aş avea voie să intervin direct 
în activitatea companiei, ci numai prin AGA.”
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Dar „ei” nu îl vor face vreodată. Nu l-a făcut nimeni până acum, nicio-
dată, şi nici nu-l va face vreun CA sau vreun alt board neexecutiv de la vreo 
companie sau instituție de stat. Cei care vin din companiile private vor invo-
ca faptul ca acolo nu se face aşa ceva. Ceea ce am spus şi eu mai sus, de altfel. 
Unii pur şi simplu nu ştiu să facă un astfel de sistem, alții ar şti, însă nu au de 
ce să facă un efort dacă nu îi obliga nimeni şi, mai ales, dacă nu sunt plătiți 
în plus pentru asta.

De aceea e şi puțin relevant cine ajunge în aceste consilii de administra-
ție, diferențele între activitățile şi rezultatele unui consiliu de administrație 
faţă de altul sunt mici, după cum s-a putut vedea în toți aceşti ani.

Ce se întâmplă în boardurile neexecutive ale companiilor şi instituțiilor 
de stat nu e guvernanţă corporativă, şi nu a fost niciodată până acum. Con-
siliile de administrație sunt un fel de „advisory bodies”, un fel de consultanți 
cu putere de decizie, nişte „sfaturi ale înțelepților” cărora managementul 
executiv le ridică tot felul de probleme spre analiză şi aprobare, iar ei le stu-
diază, cugetă şi apoi dau din cap, spunând da sau nu. Fără niciun temei, în 
marea, marea majoritate a cazurilor. Într-o companie privată poate funcțio-
na aşa ceva, însă într-o companie de stat nu. Și companiile şi instituțiile de 
stat sunt mult mai diferite de cele private decât ştiu sau decât îşi închipuie 
mulți.

Soluțiile la aceasta mare problema există, ele sunt simple, rapide şi uşor 
de implementat. Dar ele nu vor veni niciodată de la consiliile de administra-
ție însele, de la alte boarduri neexecutive sau de la managementul executiv. 
Chiar dacă vor fi câteva boarduri, vreodată, care să facă o adevărata guver-
nanţa corporativă, acelea două sau trei nu înseamnă absolut nimic printre 
celelalte mii câte sunt la toate companiile şi instituțiile, în toata tara.

Banca Mondială şi FMI au crezut sincer ca boardurile formate din mana-
geri veniți de la companii private vor schimb lucrurile în companiile de stat. 
S-au înşelat foarte tare, după cum vede oricine. Numai guvernul poate să le 
schimbe. Să vrea, doar...

Aşadar, marea, imensa problemă de la companiile de stat, prin care se 
sustrag direct sau se pierd miliarde prin proasta conducere intenționată sau 
complice trecere cu vederea, e pur politică. Nu este de natură managerială, 
aşa cum cred foarte mulți, nici socială, nici economică, de conjunctură sau de 
context, ci este şi a fost tot timpul o decizie politică.

Lipsa totala a monitorizării si controlului e o invitaţie la frauda generali-
zata, la toate nivelurile. Si marea frauda, marea corupţie are tot interesul sa 
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mențină activă aceasta mică fraudă generalizată, e cel mai eficient paravan. 
Cu atât mai mult cu cat pot da o aparenta de legalitate, sau chiar sa legalizeze 
corupția, pur şi simplu.

Intenționat-proasta guvernanță şi complicitatea sunt principalul canal 
de corupţie, mai ales în ultimii ani. Intenția e aproape imposibil de probat în 
justiție, iar managementul bun sau prost nu au definiții şi criterii de evalua-
re operaționale opozabile în sala de judecată. 

Un exemplu dintre altele mii, si nici măcar cu cifrele cele mai “specta-
culoase”: mare companie de stat, angajează un mare “manager privat” ca 
director general. In contractul de mandat, cinci criterii de performanta, pe 
baza cărora ii era calculat si bonusul. Profitul, şi încă vreo câteva. Vreo doi 
ani, cat a stat acolo, marele manager privat, nu a ieşit din birou. Toata ziua, 
de dimineaţă pana seara, se uita la cele cinci cifre, sa vadă cum cresc, si isi 
calcula bonusul. 

Când ai o companie mare, un contabil şef chiar şi mediocru şi care nu 
vorbeşte bine nici limba română, darămite vreuna străină, poate să facă sa 
crească orice cifră vrei tu să crească, luând de la altele: de la investiţii, de la 
reparaţii, din alte zeci de locuri. Și o poate ține aşa un an, doi ani, sau chiar 
mai mult. Aşa că firma a făcut in primul lui an de „management” cel mai 
mare profit pe care l-a avut vreodată. Toate ziarele au scris despre aceas-
tă „performanță”. Și managerul privat a luat un milion şi jumătate de Euro 
bonus in doi ani, după care şi-a dat singur demisia. Evident, nu va ajunge la 
închisoare, deşi a pus compania în pericol, şi ca existență, dar şi în pericol de 
accident şi vătămare fizică pentru angajaţi şi cetățeni.

Intenționat-proasta guvernanță nu e ceva ce au descoperit angajații de 
la stat, şi nici măcar o „invenţie” românească nu este. E prezentă peste tot 
acolo unde i se permite sa se instaleze. Din biroul meu de head-hunter, o 
vad zilnic şi in companii private, româneşti sau exemplare multinaționale. E 
suficient ca sistemul de monitorizare şi control sa aibă o gaură sau o găurică, 
şi intenționat-proasta guvernanță se strecoară imediat prin ea.

Chiar daca intenţionat-proasta guvernanta nu poate sa fie pedepsită 
proporțional cu pagubele pe care le produce, şi nici măcar nu poate sa fie 
demonstrata în justiţie, ea poate sa fie îngrădită şi limitată oricât de mult 
se doreşte in companiile şi instituţiile de stat prin monitorizare si control 
in timp real. Cel mai important este ca acest sistem sa acopere simultan toa-
te departamentele si activitatile organizatiei, in asa fel incat nici macar un 
contabil sef genial si care vorbeste engleza si germana sa nu mai poata muta 
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cifrele dintr-o parte in alta, si cresterea unui indicator sa fie, de fapt, o sim-
pla scadere a altuia care scapa monitorizarii.

Aici, experienta marilor companii private in materie de sisteme de mo-
nitorizare si control la nivel de management executiv e mai mult decat sufi-
cienta, nu cred ca mai este ceva semnificativ de inventat in aceasta privinta. 
Iata un exemplu de sistem de monitorizare de la o companie din industria 
cimentului, care poate sa fie folosit in orice companie si institutie de stat cu 
cateva ajustari si adaptari relativ simple, aproape toate in categoria de “core 
business”. Acesta are 11 clase mari si un total de vreo 120 de indicatori sin-
tetici pe care managementul executiv ii urmareste in timp real: pe unii zilnic, 
pe altii saptamanal, lunar, trimestrial etc.

•  Operatii (core): cuprinde indicatorii legati de activitatea de baza a 
companiei (core business)

•  Venituri: indicatori financiari, comerciali si de alta natura: volum, 
structura veniturilor, tipuri de produse si servicii, grad de colectare etc.

•  Cheltuieli: indicatori financiari si de alta natura: executie bugetara, 
structura etc.

•  Productivitate: indicatori financiari, operationali si de alta natura
•  Tehnic: indicatori legati de intretinere, mentenanta, nivel tehnologic, 

performante etc.
•  Operatii (non-core): indicatori financiari si nefinanciari legati de ope-

ratiile care nu fac parte din core business: logistica, administratie, filiale etc.
•  Dezvoltare & Investitii: indicatori legati de planurile de extindere si 

dezvoltare a companiei si de executia investitiilor in curs sau viitoare
•  Resurse umane: indicatori legati de managementul performantei, 

dezvoltare organizationala, disciplina, relatii sociale etc.
•  Juridic: indicatori financiari si operationali legati de activitatea depar-

tamenului juridic: numarul si structura litigiilor, preventie, operare, costuri 
etc.

•  Risc: indicatori legati de managementul tuturor tipurilor de risc: ope-
rational, financiar, piata, frauda etc.

•  Relatii externe: indicatori legati de calitatea si executia relatiilor cu 
entitatile din afara companiei: clienti, furnizori, autoritati, parteneri interni 
si externi etc.

Numarul de indicatori care trebuie urmariti simultan pentru a avea sub 
control permanent fiecare coltisor din companie si pentru a prevesti even-
tualele probleme poate parea mare, insa nu e deloc asa. In primul rand, mai 
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mult de trei sferturi dintre acestia sunt indicatori « de deviatie » (smoke 
detectors), adica nu se urmaresc valorile absolute, ci doar abaterile. Or, daca 
e bine condusa activitatea, aceste abateri sunt rare si nu prea apar simultan, 
asa ca chiar un singur om se poate descurca bine cu urmarirea lor in timp 
real. Apoi, altii sunt verificati la intervale mari de timp, asa ca monitorizarea 
stricta poate ajunge repede o activitate de aproape rutina.

Niciun consiliu de administratie nu va face un astfel de sistem de moni-
torizare si control din proprie initiativa. Si niciun management executiv al 
unei companii sau institutii de stat nu va avea vreodata interesul ca acesta 
sa-i urmareasca eficient si in detaliu toata activitatea si sa-i limiteze marja 
de manevra frauduloasa. Asa ca guvernul e singurul care poate si sa decida si 
sa-l construiasca. Un avantaj enorm este ca acest sistem poate sa fie unitar, 
cu aproape trei sferturi dintre indicatori identici pentru orice entitate sub 
monitorizare. Ceilalti, majoritatea legati de obiectele de activitate specifice, 
pot fi monitorizati separat cu usurinta si ei, daca principiile sunt clare si in-
strumentele deja puse la punct.

In cateva luni si cu cateva sute de mii de Euro, guvernul poate sa faca un 
astfel de sistem functional cu toti indicatorii relevanti, modurile si procedu-
rile de culegere a informatiilor, de prelucrare si de prezentare a lor, de trans-
mitere si de raportare, sistemele de alerte (smoke detectors) si mecanismele 
care se declanseaza automat in fiecare situatie, cine si cand este informat, 
cine si ce autoritate de interventie si de decizie are.

Sa faca un departament propriu-zis de monitorizare si control genera-
lizat, fizic, adica, cu o cladire, oameni, birouri si calculatoare, iarasi e relativ 
simplu. Si nu costa mult. Si daca ar vrea, guvernul ar putea sa si informa-
tizeze si sa automatizeze sistemul. Macar colectarea unitara si prelucrarea 
centrala a informațiilor, si tot ar fi ceva.

Daca ar exista, acest sistem ar scoate la lumina o realitate infricosatoare. 
Si daca s-ar lua si decizii pe baza acestor informatii, rezultatele s-ar masura 
in miliarde. Ar fi, de departe, cea mai rentabila investitie pe care statul ar fi 
facut-o vreodata, fara indoiala, daca o legam si de realitatile zilei. Si una din-
tre cele mai mari reparatii morale care pot sa fie imaginate. 



PRIVATIZAREA RESURSELOR SUBSOLULUI

Marius Stoian

Între 2012-2015, în timpul primului boom global al gazelor de şist România 
a eşuat în încercarea de a regândi un sistem fiscal favorabil pentru industria 
hidrocarburilor, care să poată constitui un levier de contragreutate pe un 
scenariu de „pacificare” socială, dar şi pentru stabilizarea investițiilor. 

Scara enormă la care lucrau şi lucrează companiile Chevron sau Exxon, 
pentru care România este un calcul cu cifre subunitare, coroborată cu un 
anumit soi de „aroganță corporatistă” (too big to ask) au făcut ca povara 
ambianței sociale disconfortante şi soluțiile de fluidizare a demersului eco-
nomic să revină exclusiv guvernului. 

Soluția win-win-win pentru toate părțile interesate guvern-inves-
titori-societate civilă a devenit un insolvabil triunghi toxic. În tăcerea 
investitorilor, guvernul a pierdut confruntarea cu societatea civilă (de bu-
nă-credință sau nu). 

Am opinat la acea dată1 că un „salt la beregata” problemei l-ar fi consti-
tuit spargerea acestui triunghi nefast şi extragerea guvernului din poziția 
de jucător, translatarea către ipostaza de moderator. Aceasta variantă de 
lucru, varianta radicală, pune în termeni acuți problema completării 
dreptului de proprietate asupra terenului cu dreptul de proprietate 
asupra resurselor subsolului respectivului perimetru”.

Acest demers ar fi impus desigur, modificări ale Art. 136 din Consti-
tuția României, precum şi abrogarea Legii Minelor nr. 85/2003 şi lansarea 
unei propuneri legislative tranşante. Dezbaterea părea a avea un potențial 
de creştere, iar Guvernul dispunea de o majoritate parlamentară calificată.

1 Marius Stoian, O cheie: resursa privată a subsolului, disponibil online pe saitul http://
adevarul.ro/news/eveniment/o-cheie-resursa-privata-subsolului-1_5266aa17c7b8 
55ff56692d5b/index.html
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Întâi, într-o conferinţă închisă la Ambasada SUA şi, ulterior, într-un 
interviu2 cu politologul Emil Hurezean, Walter Russel Mead a explicat, pe 
larg filosofia unei abordări productive, restricționarea accesului statului în 
aceste montaje economice: „Știți, cred că fiecare ţară trebuie să-şi găsească 
propria cale, dar unul dintre lucrurile din Statele Unite care au fă-
cut ca noi să progresăm mai repede în identificarea noilor surse de 
energie este acela că proprietarul terenului deţine şi dreptul asupra 
resurselor”. „În America, într-un fel, oamenii sunt recompensați pentru 
pierderile lor, când este descoperit petrolul. Aşa, aş spune că este încerca-
rea de a te asigura,încercarea de a opri statul de a intra în posesia acestei 
bogății. Statul spune întotdeauna: o vom împărţi tuturor, îi vom ajuta pe 
toți. Nimeni nu îl crede. Dar este, de asemenea, adevărat că acest sistem 
implică, inevitabil, o lipsă de transparență. (…) Și, din acest punct, există 
tot felul de posibilităţi pentru dare de mită, pentru tot felul de înțelegeri 
speciale şi favoruri. Și este ironic, pentru că unul dintre motivele pentru a 
spune că statul trebuie să dețină toate resursele minerale este exact acela 
de a te asigura că unele persoane nu beneficiază ilegal, iar beneficiile sunt 
împărțite cu toată lumea”. 

Prin vocea lui Horațiu Pepine, Deutsche Welle a evocat, la rândul său, 
noua tema3: „Una din cauzele disputelor legate de minerit este struc-
tura proprietății. În România o îndelungată istorie şi o puternică 
gândire etatistă blochează pur şi simplu o dezbatere fie şi pur teore-
tică. Există puţine excepţii. Ar fi bine totuşi să reamintim câteva lucruri 
care explică mai bine încordarea teribilă pe care o provoacă nu doar proiectul 
de la Roşia Montană, dar şi explorările privitoare la gazul de şist. În România 
proprietarul subsolului cu toate resursele sale este statul. El poate exploata 
cu mijloace proprii sau poate concesiona unei firme private dreptul de ex-
ploatare. Este de la sine înțeles că proprietarii de terenuri şi cei din zonele 
învecinate sunt de cele mai multe ori perdanți, căci exploatarea subsolului 
de orice natură ar fi ea (petrol, gaze etc) provoacă o puternică degradare a 
mediului ambiant cu multe consecințe greu de cuantificat”.

2 Emil Hurezean, Profesorul american Walter Russell Mead: În România, dacă se descoperă 
petrol pe terenul tău, este cea mai rea zi din viaţa ta, disponibil online pe saitul http://www.
digi24.ro/stiri/actualitate/evenimente/profesorul-american-walter-russell-mead-in-roma-
nia-daca-se-descopera-petrol-pe-terenul-tau-este-cea-mai-rea-zi-din-viata-ta-134610

3 Horațiu Pepine, Proprietatea asupra resurselor subsolului, disponibil online pe saitul 
http://www.dw.com/ro/proprietatea-asupra-resurselor-subsolului/a-17161984
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O altă contribuţie la construcția unei soluții a oferit şi Karol Boudreaux4, 
cercetător la Mercatus Center al Universității George Mason, în studiul „Pro-
prietatea asupra resurselor subsolului”. Centrat pe o decriptare a sensurilor 
„ambiguității periculoase” ale articolelor 44 şi 136, a termenilor de „resursa 
minerală valoroasă”, „proprietate publică” şi „interes general”, din Constitu-
ția României, Karol Boudreaux conchide: „Care ar fi soluțiile?” Mişcându-ne 
de-a lungul unui continuum de la cel mai înalt grad de libertate economică 
la cel mai mic:

A) Guvernul ar putea transmite drepturile asupra subsolului către 
proprietari. Aceasta ar da proprietarilor un avantaj valoros în mănun-
chiul de drepturi de proprietate. Proprietarii individuali ar fi împuterniciți 
să exploreze, să dezvolte sau nu proprietatea lor aşa cum cred de cuviință, sau 
să cedeze către alţii drepturile de explorare şi dezvoltare. Desigur, proprietarii 
ar avea obligația de a acorda compensații celor cărora le-ar aduce prejudicii 
în timpul explorării sau dezvoltării. Extinderea drepturilor de proprietate de 
această manieră ar extinde şi libertatea economică în România. 

B) Proprietatea ar putea fi deținută în comun de către guvern şi 
deținătorul unei suprafeţe. Într-un asemenea caz, dacă ambele părţi 
sunt de acord, proprietarii comuni ar stabili un aranjament contrac-
tual pentru a împărţi atât cheltuielile, cât şi veniturile. Împărțirea 
venitului ar limita oportunitățile de căutare de arendaşi şi ar asigura pro-
prietarului suprafeței resurse financiare pentru acţiuni antreprenoriale sau 
de alt fel. Împărțirea venitului ar putea conduce la investiţii crescute în ca-
pitalul uman şi ar putea servi ca alternativă sau complement la finanțarea 
existentă a întreprinderilor mici şi mijlocii. 

C) Guvernul ar putea păstra drepturile de proprietate asupra re-
surselor subsolului, dar ar crea un fond auditat independent care să 
administreze venitul şi să ofere fiecărui cetăţean român un dividend 
anual în anii în care este generat profit prin întrebuințarea resurselor 
de subsol. Dividendele s-ar baza pe criterii stabilite prin consultarea unei pa-
lete largi de cetățeni români şi ar putea include caracteristici precum vârsta, 
vechimea cetățeniei etc”.

Punctele B şi C compun o soluție mai degrabă moderată, care în opinia 
noastră ar necesita un consum de resurse şi o durată prea mari.

4 Karol Boudreaux, Proprietatea asupra resurselor subsolului, disponibil online pe saitul 
http://asymetria-anticariat.blogspot.ro/2011/08/karol-boudreaux-proprietatea-asupra.
html
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*

Există totuşi şanse pentru o soluție radicală, de tip american, în con-
dițiile în care nici Europa nu priveşte cu ochi buni asemenea abordări, iar 
mentalitatea românească are semn contrar?

Și totuşi România are o ancoră în trecut cu privire la dreptul privat de 
proprietate asupra resurselor subsolului:

Un scurt istoric ne arată că de la 26 noiembrie 1864, Codul Civil 
al lui Cuza şi trecând prin Legea Minelor din 1895 a lui P.P. Carp, re-
sursele subsolului au aparținut proprietarului suprafeței de teren, 
acesta „putând dispune de ele după cum dorea”. 

„La 26 noiembrie 1864 Codul civil al lui Cuza a introdus un regim unic 
valabil pe tot cuprinsul statului român. Articolul 489 din acest cod prevedea: 
„Proprietatea pământului cuprinde în sine proprietatea suprafeței 
şi a subfeței lui”, în privința normelor de exploatare, articolul 491 stipu-
la că proprietarii subsolului urmau să se supună prescripțiilor (neprecizate) 
ale unei viitoare legi miniere (lege care nu s-a mai realizat). Constituția din 
1866 (art. 131) a relevat, de asemenea, necesitatea elaborării unei legi a mi-
nelor în România.

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, bogățiile miniere (inclusiv pe-
trolul şi gazele asociate) ajung să se bucure de o mai mare atenţie, dat fiind 
rolul lor, ce nu putea fi nicicum neglijat, în dezvoltarea economică a statului 
român modern. De acum înainte, ele au format obiectul unor dispoziţii spe-
ciale – legile miniere. Este semnificativ faptul că în a doua jumătate a vea-
cului trecut s-au depus în Parlamentul de la Bucureşti nu mai puţin de şase 
proiecte de legi miniere: în 1863, 1870, 1873, 1881, 1886 şi 1895. Dintre 
acestea numai un singur proiect de lege – cel întocmit de ministrul conser-
vator P.P. Carp în 1895 – a apucat să prindă viaţă.

Legea minelor din 1895 s-a adoptat în urma unei puternice înfruntări a 
pozițiilor celor două partide de guvernământ din România – conservator şi 
liberal.

A fost introdus sistemul regalian de proprietate minieră pentru cele mai 
multe dintre bogățiile subsolului (aur, argint, fier, cărbune ş.a.). În cazul pe-
trolului şi al celorlalte şisturi bituminoase, superficiarul putea proceda cum 
socotea de cuviință, fără niciun fel de constrângere din partea statului, în 
privința valorificării sau nevalorificării zăcămintelor, a condiţiilor de conce-
sionare etc. Superficiarul nu era obligat să respecte decât acele dispoziţii din 
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legea minelor referitoare la: poliţia minieră, raporturile dintre muncitori şi 
concesionari, plata unor taxe miniere către stat5.” 

Abia Legea Minelor din 1924 a instituit proprietatea statului ro-
mân asupra tuturor resurselor subsolului. Trecuseră deja şase decenii.

Pe de altă parte, un asemenea precedent în Uniunea Europeană nu exis-
tă şi ar trebui studiat cu mare atenție în ce fel ar putea avea loc. Este o dife-
rență specifică de abordare a celor două ramuri ale civilizației occidentale: 
SUA şi UE.

În 2013, administrația americană pentru informație în domeniul ener-
giei (EIA) aprecia că România are rezerve de gaze de şist de 1.444 miliarde 
de metri cubi. În condițiile în care rezervele dovedite de gaze se plasează la 
113 miliarde metri cubi, iar consumul anual este de aproximativ 14 miliarde 
metri cubi.

„România se plasa pe locul al treilea în UE privind rezervele de gaze de 
şist, după Polonia (4.190 miliarde metri cubi) şi Franţa (3.879 miliarde me-
tri cubi), potrivit raportului EIA.

În ceea ce priveşte petrolul prins sub formațiuni de rocă de şist în Româ-
nia, EIA estima un volum de 300 milioane de barili, faţă de rezerve dovedite 
estimate la 600 milioane de barili din alte tipuri de zăcăminte.

Astfel, potrivit estimărilor instituției americane, explorarea ză-
cămintelor de şist ar creşte cu 50% rezervele de petrol ale României 
şi de peste 10 ori rezervele de gaze naturale”6.

Deşi cifrele par fabuloase, gazul de şist a dispărut brusc de pe agenda pu-
blică românească, în 2015, odată cu retragerea companiei Chevron. În acea 
perioadă, estimările cu privire la trecerea de la explorare la exploatare variau 
între 15 şi 25 miliarde de dolari per perimetru. 

În opinia mai multor specialişti, tehnologiile primilor ani nu ar fi fost 
suficient de perfecționate pentru a se obține randamente mari în condiții de 
siguranță a mediului în cazul unor rezerve dispersate. 

Dacă estimările EIA erau corecte, este posibil să se aştepte o ieftinire şi 
upgradare a tehnologiilor (a se vedea cazul eolienelor). Ne putem aştepta 

5 Dumitru Chisăliță, Să dăm subsolul țării proprietarilor de terenuri !, disponibil online pe 
saitul http://dumitruchisalita.ro/2013/12/26/sa-dam-subsolul-tarii-proprietarilor-de-te-
renuri/

6 Raport SUA: România are rezerve de gaze de șist echivalente consumului pe 100 de ani, 
disponibil online pe saitul http://www.mediafax.ro/economic/raport-sua-romania-are-re-
zerve-de-gaze-de-sist-echivalente-consumului-pe-100-de-ani-10955151
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la un nou boom al gazelor de şist în România? Cu atât mai mult cu cât ele 
sunt considerate de reputați specialişti drept „clean energy”7, în expansiune 
continuă?

Opinia mea merge în această direcție. Dar, chiar şi fără a lega proble-
ma proprietății asupra resurselor subsolului de chestiunea gazelor de şist 
(putem discuta şi despre metalele hi-tech vitale în dezvoltarea tehnologiilor 
viitorului, etc.), o privatizare a resurselor minerale prin modificarea legisla-
ției într-un moment politic favorabil ar avea un impact pozitiv atât asupra 
mentalităților, ar elimina asalturile populiste punctuale şi ar conduce la o 
dinamizare a investițiilor în condițiile unei dezvoltări durabile.

7 Mark Perry, Energy progres is already here, disponibil online pe saitul http://www.aei.
org/publication/energy-progress-is-already-here/



STOCAREA ENERGIEI1

Magdalena-Andreea Străchinescu-Olteanu

În ultimele decenii, Uniunea Europeană a realizat un progres uriaş în ceea ce 
priveşte decarbonizarea sistemului său energetic, dar există încă provocări 
care trebuie abordate în perioada următoare.

În ciuda ponderii crescute a regenerabilelor, sistemul energetic euro-
pean are încă o dependență puternică de hidrocarburi şi rămâne extrem de 
vulnerabil față de importurile de resurse energetice. O privire rapidă asupra 
sistemului energetic european arată în mod clar că acesta este încă caracteri-
zat prin diversitate şi fragmentare. Cele 28 de state membre au reglementări 
naționale diferite, diferite surse de energie, istorii diferite în ceea ce priveşte 
relațiile internaționale şi importul de resurse energetice. În ceea ce priveşte 
interconectarea rețelelor energetice la nivel european, trebuie realizate inca 
multe pentru a atinge, în modul cel mai rentabil şi mai durabil, obiectivele 
energetice şi climatice pe care şi le-a propus Europa, dar şi asigurarea securi-
tății sistemului energetic european.

Europa şi-a stabilit deja obiective ambițioase şi a pus în practică un ca-
dru care îi va permite a se asigura că sistemul energetic european va fi mai 
securitar, mai durabil şi mai competitiv. 

Obiectivele privind energia şi climatul pentru orizonturile de timp 2020 
şi 2030 vor fi atinse prin punerea în aplicare a celor cinci dimensiuni orien-
tative ale strategiei Uniunii Energetice:
	Un sistem energetic bazat pe principiile securității, solidarității şi în-

crederii,
	Crearea unei piețe interne integrate a energiei,
1 Această contribuție reflectă exclusiv punctul de vedere al autorului şi responsabilita-

tea asupra informației prezentate îi aparține în nume personal. Reproducerea este permisă 
dacă este citată sursa în manieră adecvată. 
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	Eficiența energetică ca o opțiune fundamentala 
	Trecerea la o societate cu emisii scăzute de dioxid de carbon pe ter-

men lung
	Cercetare, inovare şi competitivitate, deci tehnologiile de viitor
Strategia europeană privind cercetarea, inovarea şi competitivitatea, fi-

ind a 5-a dimensiune a uniunii energetice şi baza pentru toate celelalte patru 
dimensiuni, este construită în jurul a trei componente interconectate: teh-
nologiile energetice, transportul şi competitivitatea la nivel internaţional.

Această strategie vizează:
• evidențierea importanței promovării soluțiilor integrate pentru a face 

față provocărilor sistemului energetic într-o maniera globala;
• consolidarea cooperării, colaborării şi a sinergiilor între diferiți actori 

din industrie, cercetare şi între toate statele membre;
• îmbunătățirea eficienței politicilor şi a oportunităților de finanțare în 

ceea ce priveşte lansarea pe piață a soluțiilor inovante.
Principalul instrument pentru punerea în aplicare a acestei strategii 

de cercetare şi inovare este Planul strategic pentru tehnologii energetice 
(Planul SET), care urmăreşte alinierea şi mobilizarea investițiilor publice şi 
private în materie de inovare, dar şi consolidarea cooperării şi acțiunilor co-
mune între părțile interesate europene, industrie, mediul academic, statele 
membre, pentru a accelera transformarea sistemului energetic european în 
modul cel mai rentabil. Începând cu anul 2007, Planul SET a fost în fruntea 
politicii europene în domeniul tehnologiilor energetice. 

În anul 2015, pentru a putea aborda prioritățile de cercetare ale Uniunii 
Energetice, a fost adoptata Comunicarea „Către un plan strategic integrat 
al tehnologiilor energetice (SET)” – COM (2015) 253, care a identificat 10 
domenii-cheie de acțiune, construite în jurul a patru priorități principale de 
cercetare şi inovare ale Uniunii Energetice, care sunt: 

•	 Furnizarea de energie accesibilă şi durabilă prin dezvoltarea şi redu-
cerea costurilor noii generatii de tehnologii regenerabile, şi pentru a promo-
va de asemenea Europa ca numărul la nivel mondial în domeniul energiilor 
regenerabile; 

•	 Crearea unui sistem inteligent de energie care să integreze energii-
le regenerabile şi care să faciliteze participarea consumatorilor la tranziția 
energetică; 

•	 Dezvoltarea tehnologiilor pentru creşterea eficienței energetice, în 
special la nivel de clădiri şi la nivel industrial ; 
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•	 Creşterea durabilității sistemului de transport, care este responsabil 
pentru un sfert din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră şi 30% din con-
sumul de energie.

Aceste patru priorități esențiale sunt completate de o mai bună coopera-
re în domeniul securității nucleare şi al captarii şi stocajului de CO2, pentru 
statele membre care sunt interesate de aceste tehnologii.

În spatele tuturor acestor prioritati, stocajul de energie poate juca un rol 
important, dar nu trebuie cu siguranță să îl privim ca pe un panaceu univer-
sal, ci ca pe o solutie inteligenta care poate fi integrata cu succes în viitorul 
sistem energetic european.

Ce rol pentru stocajul de energie în cadrul politicilor europene ?
Siguranța şi rentabilitatea furnizării de energie pentru cetățenii şi întreprin-
derile europene reprezintă o prioritate majoră în cadrul politicii energetice 
europene. Piața internă a energiei trebuie să furnizeze mediul şi semnalele 
de cost necesare pentru realizarea obiectivelor UE privind decarbonizarea, 
energia regenerabilă, accesibilitatea şi eficiența energetică, realizând progre-
se în direcția tuturor obiectivelor Uniunii Energetice.

Sistemul energetic din Europa are un grad ridicat de complexitate, parți-
al datorită concentrării sale istorice naționale şi, mai recent, datorită schim-
bărilor rapide ale tiparelor de cerere şi ofertă. Acest lucru se aplică la rețelele 
de gaze, căldură şi electricitate. Recent, dezvoltarea pe scara largă a produc-
ției de energie regenerabilă a creat provocări în special pentru funcționa-
rea sistemului european de electricitate. Mixul de generarea a energiei s-a 
schimbat cu o viteză fără precedent şi, prin urmare, trebuie luate în conside-
rare noi soluții pentru sistemul de electricitate. Rolul unei politici energetice 
orientate spre viitor joacă un rol esențial în găsirea soluțiilor necesare.

Investițiile în stocajul de energie, atât pentru securitatea aprovizionării, 
cât şi pentru flexibilitatea rețelelor, au fost supuse provocărilor cauzate de 
creşterea nivelului de risc în investițiile legate de infrastructura energetică, 
ceea ce a dus la un nivel sub-optim de investiții în flexibilitate la nivel de 
sistem. Avem nevoie în Uniunea Europeană de un cadru de piață care să 
sprijine şi să stimuleze flexibilitatea pentru activele existente dar şi cele de 
nouă generație, dar şi crearea de alte mecanisme de flexibilitate.

Stocajul de energie poate contribui la o utilizare mult mai eficientă a 
actualei infrastructuri de rețea de electricitate, la toate nivelelel de tensiu-
ne. Un nivel mai ridicat de flexibilitate în rețea va contribui cu siguranță la 
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utilizarea cea mai eficientă a infrastructurii existente, reducând vârfurile de 
sarcină în principalele linii de transport şi de distribuție. Acest lucru va avea 
un efect pozitiv asupra nevoilor de capacitate ale interconexiunilor, pentru 
care chiar şi obiectivele de interconectare (10% până în 2020 şi 15% până în 
2030) ar putea fi insuficiente pentru flexibilitatea necesară.

Mixul diferit al capacitatilor de generare, localizarea şi mărimea acestor 
capacități determină nevoile de flexibilitate ale rețelei. Multe tehnologii de 
stocare a energie sunt scalabile şi mai degrabă independente din punct de 
vedere geografic, ceea ce face ca stocarea să fie o soluție primordială în siste-
mul energetic în evoluție, adaptându-se la schimbarile constatate în privinta 
generației şi consumului de energie.

Locația optimă a stocajului de energie este determinată de condiții-
le economice, tehnice, fizice, de acceptare publică şi de variabilele politice. 
Acum este momentul să reflectăm asupra modului în care optimizăm siste-
mul energetic la nivelul UE cu mai multe surse regenerabile, care necesită 
implementarea urgentă a soluțiilor de flexibilitate. Bateriile la scară mică şi 
medie pot fi instalate rapid şi reprezintă o soluție rapidă la nivelul clientului 
sau chiar la nivelul rețelei de distribuție. Alte tehnologii ar putea oferi soluții 
optime în funcție de nevoile specifice ale rețelei.

Stocajul local beneficiază de o acceptare publică ridicată, în timp ce ca-
blurile se confruntă uneori cu critici. În unele cazuri, stocarea poate oferi so-
luții temporare, până când cablurile funcționează. Hibridizarea mai multor 
tehnologii pare a fi o tendință nouă în multe proiecte locale pentru a asigura 
electricitate, încălzire şi răcire curate, sigure şi accesibile.

S-au înregistrat progrese semnificative în domeniul power to gas pentru 
stocarea la scară largă, în power to heat pentru demand response, în sistemele de 
baterii la nivel de rețea şi la nivel de locuință dar şi în alte sisteme hibride pen-
tru insule şi comunitati izolate. Tehnologiile power to gas se dezvoltă foarte 
rapid, oferind posibilitatea conectării rețelei electrice la alte rețele şi utilizări 
energetice, cum ar fi transportul şi materiile prime industriale. Toate acestea 
ar trebui să ofere oportunități suplimentare pentru integrarea unui procentaj 
mai mare de energie produsa din surse regenrabile. Sper că vom progresa în 
continuare cu toate tehnologiile, deoarece avem nevoie de o combinație între 
toate tehnologiile de stocaj, pentru toate dimensiunile şi toate locațiile.

Tendința către o generare decentralizată a energiei electrice şi a unui 
consum propriu a fost declanşată de tranziția energetică prezentă. Benefici-
ile generării de energie la nivel local sunt captate mai bine prin auto-consu-
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mul de energie sau atunci când stocarea energiei face parte din acest sistem 
local. De asemenea, cuplarea sistemului de productie local cu rețelele inteli-
gente oferă o valoare adăugată sporită acestuia.

Stocarea de energie termică are de asemenea un rol important care 
trebuie luat în considerare, mai ales în sistemele de energie la nivel local. 
Stocajul de caldura, sub formă de boilere de apă caldă, dar şi masa termi-
că a clădirilor, este în anumite circumstanțe de interes economic şi poate 
fi instalat şi utilizat rapid. De asemenea, o utilizare mai eficientă a căldurii 
reziduale, în special a căldurii cu temperatură scăzută, ar putea contribui de 
asemena la eficiența energetică.

În general, putem observa că stocarea energiei poate fi o punte între 
generarea centralizată şi cea la nivel local, care este o altă cale de viitor ce 
merită a fi explorată în continuare. 

Evoluțiile recente ale sistemului energetic, dar şi cele geopolitice, au mă-
rit concentrarea atenției asupra securității energetice. Securitatea energeti-
că poate fi înțeleasă în două moduri: securitatea alimentării cu electricitate 
şi securitatea alimentării cu energie, iar stocajul de energie poate contribui 
în mod pozitiv în ambele cazuri. 

Securitatea alimentării cu energie electrică se referă la stabilitatea rețelei 
şi capacitatea de generare a energiei electrice. Creşterea încărcării pe liniile 
de transport, creşterea variabilității generării şi reducerea lentă a capacității 
de generare convențională au redus capacitatea neutilizată din rețea. Acest 
lucru are ca rezultat marje de siguranță mai mici şi creşte riscul de întreru-
peri ale furnizarii energiei. Stocarea energiei poate sprijini reducerea acestor 
riscuri, sprijinind în acelaşi timp integrarea regenerabilelor şi trecerea la o 
economie cu emisii reduse de carbon. 

Fricțiunile geopolitice au subliniat necesitatea consolidării securității 
europene a aprovizionării cu energie. Capacitatea de a utiliza maximumul de 
resurse disponibile la nivel european, inclusiv din surse regenerabile, poate 
atenua riscurile legate de aprovizionarea cu energie. Stocajul de energie pe 
scară largă, atât pentru electricitate, cât şi pentru gaze, are un rol esențial. 
Astăzi, stocarea de gaze poate oferi resursele de energie disponibile pentru 
furnizarea gazelor, energiei electrice sau căldurii de-a lungul mai multor 
luni. Este de aşteptat ca tehnologiile de stocare a energiei legate de utilizarea 
energiei electrice, cum ar fi stocajul chimic (care să permită zile şi săptămâni 
de stocare a capacității de generare), să poată juca un rol tot mai important 
în ceea ce priveşte securitatea aprovizionării cu energie. 
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Stocajul de energie poate, de asemenea, să îmbunătățească eficiența 
energetică a sistemului general – unul dintre obiectivele Uniunii Energetice 
– şi să contribuie la proiectarea optimă a sistemului energetic european la 
costuri accesibile. 

În concluzie, stocarea energiei permite utilizarea eficientă din punct de 
vedere energetic a capacitatilor existente, inclusiv generarea de energie con-
vențională şi regenerabilă, şi poate oferi beneficii de eficiență energetică atât 
în cadrul rețelei cât şi la consumatorii finali.



PARTEA 3. 
CONCLUZII





România, net carbon în 2050
Un scenariu pe direcțiile de decarbonizare  
cu resurse inovatoare

Mihai Toader-Pasti, Claudiu Butacu, Suzana Carp, 
Cătălina Alexandru, Patricia Vasile, Dalia Stoian, 
Georgian Albu, George Constantin

În luna iunie 2019 România a sprijinit la nivelul Consiliului Uniunii Euro-
pene ținta de net zero amprentă de CO2 până în 2050. Întrebarea rămâne 
însă când anume se va ajunge la această țintă la nivel național şi dacă Româ-
nia va reuşi să se încadreze în termenul stabilit de Organizația Națiunilor 
Unite.

Pentru a reuşi avem nevoie de 3 lucruri: să facem un plan inteligent, si-
multan cât şi ambițios, să ne asigurăm că acordăm toată atenția şi resursele 
necesare implementării, evitând costurile de tipul investițiilor in „stranded 
assets” şi tehnologii ce nu aparțin sistemului de net-zero emisii (acestea 
doar cresc costul tranziției energetice/ecologice), şi că acest subiect devine 
unul de interes public. Pentru a atinge targeturile de amprentă neutră de 
carbon până în 2050 avem nevoie ca politicul, administrativul şi societatea 
să conlucreze la combaterea celei mai mari amenințări la adresa umanității, 
schimbările climatice.

Din dorința de a nu speria, prognozele specialiştilor au fost mai de-
grabă conservatoare, în timp ce realitatea a demonstrat că situația se agra-
vează mai repede decât am anticipat. Din acest motiv trebuie să fim mai 
ambițioşi şi să atingem mai repede această țintă, beneficiind de oportuni-
tățile de investiții sporite ce au apărut datorită acestei schimbări de para-
digmă. 

Este însă deosebit de important ca tot acest proces, chiar dacă acce-
lerat, să fie echitabil şi să ia în considerare sau chiar sa prioritizeze cate-
goriile vulnerabile de oameni. Tranziția către o economie sustenabilă nu 
înseamnă să oprim progresul, în niciun caz, ci să luăm în considerare mai 
mult decât profitul financiar pe termen scurt, să concentrăm investițiile 
acolo unde este nevoie şi unde pot amplifica beneficiile şi să oprim subven-



738 / Caiet documentar 1

țiile în tehnologiile trecutului, pierzând astfel bani şi pe termen scurt, şi 
pe termen lung.

Mai mult, în ultimii 10 ani au emigrat peste 500.000 de tineri România, 
iar aproape jumătate dintre tinerii români spun că au de gând să plece din 
țară în următorii 5 ani, dintr-un cumul de motive, cele economice reprezen-
tând doar o parte din acestea. Un plan de țară ambițios ar putea mobiliza 
nu doar finanțe, cât şi resursa umană, ar genera inovație şi ar crea un mediu 
instituțional dinamic şi în dialog real cu problemele curente ale cetățenilor. 
Românii au nevoie să viseze la un viitor mult mai bun, nu doar la un viitor 
mai puțin prost.

Amprenta emisiilor de gazelor cu efect de seră (GES)  
la nivel european
Agreat în 1997 de 160 de țări, Protocolul de la Kyoto a determinat recalibra-
rea politicilor comunitare de la nivelul Uniunii Europene (UE) în conformi-
tate cu dezideratele internaționale de reducere a emisiilor globale a gazelor 
cu efect de seră (GES).

În anul 2009, statele membre au legiferat „Pachetul 20 – 20 – 20” care 
stabileşte suplimentar obiectivului de reducere a nivelului GES cu 20% față 
de nivelurile specifice anului 1990, o cotă obligatorie de 20% energie rege-
nerabilă în totalul consumului de energie, respectiv o reducere a intensității 
energetice cu 20%. 

Aceste ținte au fost de natură politică, deconectate de dovezile ştiințifi-
ce, iar titlul “20-20-20” deşi suna bine, a avut cote prea slabe, ce au fost înde-
plinite cu 6 ani înainte, 20141. În urma Consiliului European din Octombrie 
2014, Consiliul European a agreat noi ținte, stabilind în perspectiva anu-
lui 2030 diminuarea amprentei GES cu cel puțin 40%. În acelaşi document, 
există însă şi mențiunea că în cazul atingerii unui acord internațional global 
pe tema schimbării climatice (cum a fost Acordul de la Paris din Decembrie 
2015) aceste ținte vor fi crescute. Deşi țintele stabilite în 2014 au fost tran-
spuse în legislația Europeană în anul 2018, deja discuțiile la nivel European, 
inclusiv discursul din Parlamentul European din iulie 2019 a viitoarei Pre-
şedinte a Comisiei Europene a introdus deja posibilitatea creşterii acestor 
ținte la 50-55% până în 2030.

1  Conform Agenţiei Europene de Mediu, în 2014 emisiile în Uniunea Europeană au 
atins -24% faţă de 1990.
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Sursa: Eurostat

Amprenta emisiilor şi impactul încălzirii globale în România 
Prin raportare la media UE, România are o contribuție modestă în ampren-
ta de emisiilor de gaze cu efect de seră, fiind responsabilă de aproximativ 
2,3% din totalul GES la nivelul Uniunii Europene, calculată la nivelul anului 
20101. Asta nu înseamnă că nu trebuie să acționăm repede, ci doar că ar tre-
bui să coste mai puțin şi să fie mai simplu să ajungem la net zero amprentă 
de carbon în 2050.

Cu toate acestea, pentru menținerea acestui nivel optim al GES, Româ-
nia nu se mai poate baza doar pe exclusiv pe „şocul economic” generat de 
trecerea la economia de tip capitalist şi/sau de restrângerea activităților in-
dustriale, în perspectivă fiind nevoie de instrumente legislative eficiente şi 
politici coerente.

Sub aspectul efortului depus pentru decarbonare, amprenta GES în Ro-
mânia s-a înscris pe un trend descendent, anul 2017 marcând o reducere în 
amprenta GES cu circa 55% prin comparație cu anul de referință 1990.

Cea mai semnificativă reducere s-a produs 1991, însă această evoluție 
este explicabilă prin diminuarea activității industriale cu circa 27% în cursul 
aceluiaşi an2, în contextul tranziției către o economie de piață. Menținerea 
la un nivel scăzut a amprentei GES în perioada 2014 – 2017 este atribuită 

1  Strategia națională privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe 
emisii reduse de carbon.

2  Ministerul Energiei - Proiectul Planului Național Integrat în domeniul Energiei şi 
Schimbărilor Climatice 2021-2030
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investițiilor în capacitățile de producție a energiei electrice din surse rege-
nerabile.

La nivel național, cea mai mare pondere în totalul emisiilor GES aparți-
ne sectorului de producție a energiei electrice, acesta fiind responsabil pen-
tru aproximativ 50% - 60% din totalul amprentei emisiilor de gaze cu efect 
de seră, urmat de sectorul industrial şi cel rutier1.

În acest moment impactul încălzirii globale pe termen scurt, mediu şi 
lung în România nu este cunoscut. De câteva lucruri putem fi siguri însă, im-
pactul dezastruos în agricultură, având în vedere capacitatea mică de irigații 
a țării noastre, în zona de pescuit, considerând lipsa planificării sustenabile 
a fondului piscicol şi a unor soluții de remediere, în ceea ce priveşte incen-
diile masive de păduri sau imobile, apariția ploilor abundente, secetelor şi a 
tornadelor, deja prezente şi în România. 

Evoluția consumului şi producției de energie
Două din obiectivele cheie pentru a putea ajunge net zero carbon în 2050, 
sunt să: 

1. Ajungem la o contribuție a surselor de energie regenerabilă de 100% 
din consumul final;

2. Obținem o eficiență energetică ridicată, de cel puțin 32.5% până în 
2030 (cota minimă stabilită pt 2030 prin Directiva UE privind Eficiența 
Energetică);

Cota actuală a regenerabilelor în consumul final brut este de 24.5%. Pen-
tru 2030 România şi-a asumat o țintă de 27.9%, ceea ce este sub limita de 
32% agreată în 2015 de către Instituțiile Europene pentru 2030.

Luând în considerare planurile propuse de fiecare stat membru, la nivel 
european, nu atingem pragul de 32%, astfel este necesară stabilirea unor 
ținte mai ambițioase. Peste 50 de țări şi-au asumat deja obiectivul de 100% 
energie regenerabilă în consumul final, pentru 2050.

România trebuie să îşi asume ținte mult mai ambițioase, de minim 34% 
contribuție a regenerabilelor până în 2030 şi 100% până în 2050. 

Procentul de 34% este calculat pe baza formulei stabilite în Anexa II din 
Regulamentul European 2018/19992 şi reprezintă contribuția minimă ce 
poate fi atinsă, luând în considerare următoarele criterii:

1  Conform Raportului INEGES 2016.
2  Regulamentul (UE) 2018/1999 al parlamentului European şi al consiliului.
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•  obiectivul național obligatoriu al statului membru pentru 2020 sta-
bilit în coloana a treia a tabelului din anexa I la Directiva (UE) 2018/2001;

•  o contribuție forfetară;
•  o contribuție bazată pe PIB-ul pe cap de locuitor;
•  o contribuție bazată pe potențial;
•  o contribuție care reflectă nivelul de interconectare al statului mem-

bru.
De asemenea în urma analizei realizate de Deloitte1 sunt cel puțin 2 sce-

narii prin care România poate ajunge la o cotă de minim 35% a regenerabi-
lelor.

Aceste ținte le poate atinge prin dezvoltarea energiei eoliene şi în spe-
cial a energiei solare. În momentul de față, din mixul energetic al României, 
regenerabilele au o contribuție de 38%, din care energia solară reprezintă 
doar 2.6% iar cei 11.6% din eolian sunt concentrați în mare parte în zona 
Dobrogei.2 

Pe lângă dezvoltarea producției de energie este nevoie să asigurăm şi o 
eficiență energetică cât mai bună. Un consum redus de energie oferă o flexi-
bilitate mai mare în alegerea opțiunilor pentru a limita încălzirea globală la 
1.5 C°. 

1  Energia regenerabilă în România: Potențial de dezvoltare la orizontul anului 2030.
2  Raport ANRE 2017.



742 / Caiet documentar 1

Din cele 3 sectoare principale: Transport, Încălzire & Răcire şi Electri-
citate, ponderea în consumul final a regenerabilelor este ridicată doar în 
cazul electricității. În acelaşi timp sectorul de energie electrică are cea mai 
mică contribuție dintre cele 3 din consumul final brut de energie (22%). 
Este nevoie de o electrificare puternică a sectorului de Încălzire & Răcire şi 
în special a celui de Transport, care are un procent de energie regenerabilă 
de doar 6% în consumul final. Prin comparație în sectorul de Electricitate 
ponderea regenerabilelor este de 43%, respectiv de 27% pentru cel de În-
călzire & Răcire.

Prosumatorii şi potențialul solar al României
La nivel mondial energia solară are cel mai mare potențial dintre sursele 
de energie regenerabilă. 58,00053 TWc este cantitatea de energie potențială 
care poate fi extrasă, TWc reprezentand echivalent in combustibil chimic. În 
fiecare oră pe Pământ ajunge suficientă energie pentru a acoperi consumul 
planetei timp de un an.1

Potențialul solar al României este foarte mare, în 14 zile pe acoperişul 
unei clădiri ajunge suficientă energie pentru a alimenta o locuință timp de 
un an. Cu toate acestea în mixul energetic național solarul are o pondere de 
doar 2,6%.

Spre deosebire de energia din combustibili fosili, care sunt o resursă li-
mitată, prețul energiei din fotovoltaice a scăzut foarte mult în ultimii 10 ani, 
datorită utilizării din ce în ce mai extinse şi a evoluției tehnologiei.

Cele două sectoare în care evoluția tehnologică poate avea un impact 
foarte mare sunt în:

•  Eficiența panourilor fotovoltaice, care deşi este suficientă pentru a 
face sens economic instalarea de astfel de sisteme, în momentul de față pa-
nourile au o eficiență de doar 15-18%;

•  Stocare, ce va avea un rol crucial în rezolvarea problemei de impredic-
tibilitate, ridicată de SRE, o eficientizare şi mai mare a sistemelor fotovoltai-
ce şi nu numai.

Un alt factor important în acest sector este apariția prosumatorilor, fa-
cilitată prin cadrul legal adoptat la 1 Ianuarie 2019. Existența acestora re-
prezintă o oportunitate de dezvoltare uriaşă pentru capacitatea de energie 
din solar. 

1  Solar FAQs -[https://www.sandia.gov/~jytsao/Solar%20FAQs.pdf]



Energia. Concepte şi instrumente operaţionale / 743

Dacă la începutul anului erau 0 prosumatori, astăzi sunt 139, dintre care 
8 sunt persoane juridice şi 2 sunt unități de invatamant, iar 129 sunt per-
soane fizice. Cifrele nu sunt mari însă programul de finanțare AFM ar putea 
genera câteva mii de prosumatori în primele luni de la demararea acestuia şi 
aproximativ 30.000 până la finalul lui 2020.

Potențialul Eolian al României
Energia din eolian este a doua la nivel global ca potențial de energie, după 
solar.  La nivel european, în 2017, energia eoliană a reprezentat tehnologia 
cu cea mai mare extindere a capacităților de instalare, iar din toate capacită-
țile noi instalate, peste 55% erau de energia eoliană, 15,6 GW.

Mai mult, încă din 2016, energia eoliană este tehnologia care se află pe 
locul 2 în privința capacităților noi de generare a energiei, cu 169 GW capa-
citate instalată anul trecut (în urma gazelor naturale cu 199 GW). În 2005, 
energia eoliană avea o capacitate de doar 41 GW. 1

Potrivit studilor RWEA, România poate atinge în 2030 o cotă de 32,4% 
în mod conservator şi inerțial, cu potențialul mai ambițios de a ajunge la 
35%, cu capacități eoliene adiționale cuprinse între 3000 şi 4000 MW. În 
plus între 25 şi 30% din costul tranziției către un sistem energetic sustena-
bil poate fi acoperit prin instrumentele puse la dispoziție de Uniunea Euro-
peană (Mecanismul 10c şi Fondul pentru Modernizare), unde România are 
alocate între 4 şi 5,5 miliarde de euro în următorii 10 ani. 

Rolul gazelor naturale în tranziția energetică
Beneficiind de eticheta celui mai curat combustibil fosil sub aspectul emisi-
ilor GES, gazele naturale pot îndeplini un rol important în contextul tranzi-
ției energetice, respectiv de facilitator al unei transformări treptate către un 
sistem energetic cu o amprentă neutră de CO2.

Prin ardere, gazele naturale emit în medie cu 30% - 50% mai puține gaze 
cu efect de seră față de cărbune. Totuşi, evaluarea amprentei GES prin ar-
derea gazelor naturale impune o analiză mai atentă, atât sub aspectul can-
tității cât şi sub aspectul nocivității gazelor eliberate în atmosferă (procesul 
de combustie al gazelor naturale degajă semnificativ mai puține produse 
secundare poluante în atmosferă, precum cenuşă, miros neplăcut sau fu-
ningine2).

1  Energia regenerabilă în România: Potențial de dezvoltare la orizontul anului 2030.
2  Gaz de România
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Mai mult, argumentele în favoarea unui mix energetic în care gazele na-
turale să coexiste alături de SRE se extind dincolo de proprietățile sale chi-
mice şi pot fi rezumate astfel:

•  grad ridicat de flexibilitate în situațiile care impun acoperirea vârfu-
rilor de consum specifice sezonului rece şi/sau pentru restabilirea stării de 
echilibru a Sistemului Energetic Național ca urmare a intermitenței specifice 
SRE;

•  centralele care utilizează gaze naturale se remarcă printr-o eficiență a 
consumului de circa 60% spre deosebire de centralele pe cărbune care pre-
zintă un randament mult mai scăzut, de doar 25%;

•  vehiculele pe gaz natural (LNG, CNGV, GPL) produc, în medie, 20% - 
30% mai puțin CO2 decât vehiculele alimentate cu carburant clasic;

•  timpul relativ scurt pentru operaționalizarea unor centrale bazate pe 
utilizarea gazelor naturale (aproximativ 2 ani față de  4-5 ani cărbunele sau 
6-7 ani nuclearul).

În pofida beneficiilor evidențiate, la nivelul forului european se remarcă 
poziții disonante cu privire la utilitatea gazelor naturale, plasând acest tip 
de resursă sub auspicii de incertitudine în viitorul mix energetic european.

Pachetul legislativ „Energie curată pentru toți europenii”, finalizat la 
mijlocul anului 2019, nu prevede un rol explicit pentru gazele naturale, pon-
derea lor în mixul energetic european fiind mai degrabă influențat de factori 
(geo)politici şi gradul de accesibilitate la acest tip de resursă.

În general, statele vestice, care dispun de un grad de interconectivitate 
şi accesibilitate mai ridicat la resursele de gazele naturale tind să atribuie un 
rol important gazelor naturale în arhitectura energetică națională.

De pildă, Marea Britanie au reuşit cu succes înlocuirea capacităților de 
producție pe bază de combustibililor fosili clasici cu 100% regenerabile pe 
durata a doar 12 ani (2013-2025), ceea ce i-a permis în vara anului 2019 
să îşi asigure necesarul de consum fără contribuția unităților de producție 
pe bază de cărbune. Deşi iniţial s-a crezut că vor fi nevoie de noi centrale 
de gaze care sa sprijine tranziţia, experienţa a arătat ca acestea nu au fost 
necesare1. 

La polul opus, regăsim statele localizate în est şi sud – estul Europei, 
unde subiectul gazelor naturale are puternice conotații geopolitice, ce pot fi 
explicate prin gradul ridicat de dependență de o singură sursă de aprovizio-

1  Modelare interna Sandbag cu date din EUTL si ENTSO-E [https://sandbag.org.uk/
project/coal-to-clean/]



Energia. Concepte şi instrumente operaţionale / 745

nare, Federația Rusă, respectiv de eforturile insuficiente depuse de autori-
tăţi sub aspectul interconectivităţii. 

Pe de altă parte, potrivit statisticilor Agenției Internaționale pentru 
Energie, gazele naturale au cunoscut cea mai mare rată de creştere a consu-
mului dintre toți combustibilii fosili, din anul 2006.

Dacă ne raportăm strict la peisajul energetic din România, utilizarea ga-
zelor naturale reprezintă nu doar o problemă de opțiune, includerea aces-
tora în mix - ul energetic naţional fiind de natură a răspunde provocărilor 
generate de tranziția energetică.

Concret, avantajele utilizării gazelor naturale se înscriu pe următoarele 
coordonate:

– infrastructură deja existentă, România dispunând de una dintre cele 
mai bogate rețele de distribuție din sud – estul Europei (circa 45.000 km), 
precum şi de o infrastructură de transport de dimensiuni relativ impresio-
nante (aproximativ 13.000 km);

– grad de accesibilitate redus astfel că, în prezent, doar o treime din 
totalul populației României este racordată la rețeaua de distribuție a gazelor 
naturale;

– prezintă un factor de multiplicare în economie, ecuația energetică na-
țională  stabilind un cadru pentru noi investiții, în special, în sectorul produ-
cerii de energie electrică, respectiv cel al industriei chimice şi petrochimice. 

În momentul de față, Banca Europeană de Investiții este în procesul de 
reanalizare a condițiilor de împrumut şi de fonduri alocate proiectelor mari 
şi se pare ca standardul de emisii ce din 2013 a fost setat la 550g/KWH va fi 
redus la un nivel ce nu va mai permite investițiile în proiecte de extindere a 
infrastructurii pe gaze.

La aceste schimbări dinamice în piețele de energie a contribuit foarte 
mult şi creşterea recentă a prețului pe tone de CO2. România, ca stat mem-
bru al Uniunii Europene, este şi ea acoperita de aceasta piața internă de car-
bon, ce acoperă peste 11,000 de instalații industriale şi de energie din UE. 
În cadrul acestui mecanism, prețul a crescut de 5 ori numai în 2018, făcând 
atât cărbunele cât şi gazul mult mai scumpe. 

Pentru prima dată, licitația pe piața energetică din Germania a generat 
prețuri mai scăzute pentru construcția de noi regenerabile comparativ cu 
continuarea operării centralelor pe gaze şi cărbune. Această partitate a fost 
atinsă în 2019 şi în alte țări, iar până în 2022 se consideră că aceasta va fi 
situația în întreaga Uniune Europeană. 
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Este clar că anii combustibililor fosili sunt numărați şi că foarte repede 
se va ajunge la o situație în care aceştia vor fi pur şi simplu neprofitabili. Deja 
în România, situația este cea exprimată în graful de mai jos.1

Transport cu energie din surse regenerabile şi aer curat în oraşe 
În statul în care, în anul 1906, Traian Vuia realiza unul dintre primele zbo-
ruri autopropulsate cu un aparat mai greu decât aerul, în care Aurel Vlaicu 
introducea maniabilitatea în pilotajul unui avion şi în care Henri Coandă 
descoperea în anul 1910 motorul cu reacție, nivelul infrastructurii este as-
tăzi unul deplorabil. 

Comisia Europeană clasifica România pe ultimele locuri la calitatea 
infrastructurii şi la numărul persoanelor care aleg că mijloc de transport 
transportul feroviar , la noi în țară încă circulând automotoare construite la 
uzinele Malaxa în timpul celui de-al doilea Război Mondial.

O problema destul de delicată în prezent, la nivel mondial, o reprezintă 
nivelul de sustenabilitate din sectorul transporturilor, acesta fiind sectorul 
cu cea mai mică pătrundere a surselor regenerabile de energie, în 2015 pon-
derea acestora fiind sub 7%.

1  Modelare internă Sandbag cu date din EUTL si ENTSO-E [https://sandbag.org.uk/
project/coal-to-clean/]
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În prezent, aproximativ 98% din consumul final de energie în trans-
porturi este asigurat prin produse petroliere, iar unul dintre principalele 
obiective ale României ar trebui sa vizeze reducerea produselor petroliere 
concomitent cu îmbunătățirea contribuției electricității, obiective care vor 
trebui îndeplinite până în anul 2050. De altfel, un studiu al Agenției Europe-
ne de Mediu arată faptul că, la nivelul UE, transportul rutier se face respon-
sabil de 94% din emisiile de gaze cu efect de seră generate de transporturi.

Pentru a preveni ca, în viitor, sectorul transporturilor să nu devină o 
sursă majoră de emisii de carbon şi până în anul 2050 să putem discuta des-
pre un sector al transporturilor ajuns la zero emisii ale gazelor cu efect de 
seră,  trebuie ținut cont de principalele 3 caracteristici care dictează stadiul 
de dezvoltare al acestui sector:

În prezent, unul dintre principalele documente care cuprinde politica 
Uniunii Europene în domeniul transporturilor este COM(2011) 144 “Cartea 
Albă - Foaie de parcurs către un spaţiu european unic al transporturilor - 
Către un sistem de transport competitiv şi eficient din punct de vedere al 
resurselor”, document prin care este descris în detaliu drumul şi sacrificiile 
care trebuie făcute, atât de către stat, cât şi de către cetățeni, pentru a ne pu-
tea apropia în anul 2050 de un sector al transporturilor complet sustenabil. 

În vederea atingerii obiectivului principal, acela de a dispune de un sis-
tem curat, ecologic, cu zero emisii de carbon şi alte gaze cu efect de seră până 
în anul 2050, România va trebui să treacă printr-o serie de schimbări majore 
care vizează toate cele patru moduri de transport:

•  Electrificarea sectorului de transport. În 2050 va fi nevoie de un 
număr de peste 4,5 milioane de puncte de încărcare pentru vehiculele elec-
trice. De asemenea, vor fi necesare planuri şi reglementări pentru organiza-
rea locurilor de parcare pentru deținătorii de vehicule electrice şi eliminarea 
vehiculelor cu alimentare convențională, cel puțin în marile oraşe.

•  Utilizarea biocombustibililor pentru transportul aerian şi ma-
ritim

•  Transferul rutier de mărfuri către alte moduri de transport 
cum ar fi transportul feroviar sau maritim, în cazul în care acesta 
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are emisii mai reduse. Pentru realizarea acestui obiectiv va fi necesară 
dezvoltarea unei infrastructuri adecvate. 

•  Unificarea infrastructurii la nivel european în vederea eliminării dife-
rențelor şi crearea unui spațiu unic european al transporturilor.

•  Dezvoltarea rețelelor de transport feroviar TEN-T inteligente, 
sigure şi intermodale.

•  Construirea, până în 2050, a unei rețele feroviare europene de 
mare viteză pentru efectuarea transportului de călători pe distanțe 
medii pe calea ferată.

Bineînțeles, pentru ca aceste schimbări să fie relativ uşoare, fără con-
secințe considerabile, tranziția va trebui făcută treptat, însă cu paşi repezi. 
Pentru toate aceste măsuri va fi nevoie de dezvoltarea unor sisteme inteli-
gente de management şi mobilitate ale traficului şi investirea în sisteme de 
gestionare a transportului.

La nivel mondial se discuta astăzi despre posibilitatea apariției unui al 
cincilea mod de transport pasageri, deplasarea efectuandu-se cu ajutorul 
unor capsule propulsate cu ajutorul levitatiei electromagnetice de-a lungul 
unui tub vidat, susținut de piloni, care pot atinge viteze supersonice. Nici 
această idee nu a fost străină României şi nu este nicidecum o idee revoluți-
onară, deoarece Henri Coandă a inițiat încă din anii ‘70 ideea de transport 
pasageri cu ajutorul unor tuburi vidate, la viteze mari, care putea circula atât 
suspendat, cât şi subteran. Transportul capsulelor prin tub s-ar fi efectuat 
cu ajutorul levitatiei pe perne de aer. De altfel, s-a şi construit în acest sens 
o conducta de 200 de metri între Bucureşti şi CET-Sud, fiind primul experi-
ment de acest gen şi constituind o adevărată reuşită a acelor vremuri. Între 
timp, electrificarea transportului rutier şi mai ales al transportului public ar 
fi primi paşi.

Astăzi, va depinde doar de noi care este drumul pe care dorim să îl stră-
batem şi dacă suntem cu adevărat capabili să trecem la fapte, sau dacă vom 
rămâne numai cu strategii, raportări false şi un potențial mereu neatins.

Clădiri (in)eficiente energetic
Clădirile constituie o prioritate din punct de vedere al eficienței energetice, 
acestea fiind responsabile de 40% din consumul final de energie şi 36% din 
emisiile de CO2.

La nivel european trebuie să atingem 32.5% eficiența energetică până 
în 2030. Nici la acest capitol România nu are ținte suficient de ambițioase, 
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iar conform raportului european, luând în considerare contribuțiile tuturor 
țărilor membre, nu atingem ținta asumată.

Cea mai mare oportunitate în atingerea acestei ținte este în renovarea 
fondului existent de clădiri. Conform analizei realizate de Institutul Euro-
pean de Performanță a Clădirilor, 97% din clădirile actuale necesită modifi-
cări pentru a atinge ținta de decarbonare până în 2050. Problema este că în 
ritmul actual de renovare, pentru a aduce întregul fond național de clădiri în 
2050, ca eficiență energetică, va dura până la 200 de ani. 

Din punct de vedere al cadrului de reglementare european sectorul de 
clădiri este definit de Directiva privind Performanța Energetică a Clădirilor 
(EPBD) ce a fost adoptată în 2002. 

– Viziunea inițială a fost dezvoltată prin directiva 2010/31/EU şi a fost  
transpusă in legislatia românească, stabilind următoarele cerințe:

– Clădirile publice date în folosință după 31 decembrie 2018 trebuie să 
fie nZEB

– Toate clădirile date în folosință după 31 decembrie 2020 trebuie să 
fie nZEB

– Minimum 10% din necesarul total de energie trebuie acoperit din sur-
se regenerabile de energie

Următoarea actualizare a directivei, 2018/844/EU, trebuie transpusă în 
legislația națională până în martie 2020 şi trebuie să ia în considerare urmă-
toarele:

•  Decarbonarea stocului de clădiri până în 2050
•  O schemă de standardizare a „smart readiness” pentru clădiri
•  Încurajarea instalării de sisteme de automatizare şi control
•  Încurajarea mobilității electrice
•  Accent pe calitatea aerului, ventilare

Generațiile tinere – puterea de a alege
Generațiile Millenials şi Z s-au născut având deja un credit luat de generati-
ilor anterioare în numele lor, ipotecând planeta de dragul progresului rapid. 
Generațille tinere au 3 provocări majore astăzi: reducerea emisiilor de CO2 
şi a poluării, captarea CO2 şi reciclare, şi facerea acestor 2 lucruri o prioritate 
pentru publicul general. Desigur, nu acestea singurele 3 provocări importan-
te, dar nu cele ce țin de supraviețuirea noastră, a oamenilor.

Antarctica se încălzeşte de 10 ori mai repede decat studiile de acum ca-
tiva zeci de ani, neintervenind riscăm ca în următorii 40 de ani să privim 
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oraşe ca New York, Los Angeles, Mumbai, Rio de Janeiro şi Londra de sub 
apă. Riscăm să ajungem într-un punct din care nu ne vom putea întoarce şi 
asta în timpul vieții noastre. 

Pentru a ne păstra în limite de siguranță față de încălzirea globală trebu-
ie să menținem 80% din rezervele de petrol, cărbune şi gaze în sol. Problema 
este că industria de combustibil fosili în 2012 a investit 670 miliarde de do-
lari în a găsi, extrage şi dezvolta rezervele de combustibili fosili. 

Fiecare soluție la această problemă globală are rezultate mai mari sau 
mai mici, unele tehnologii sunt deja aici, iar la altele trebuie să mai lucrăm. 
Pentru a capta CO2 putem folosi plante şi natura care face asta de milioane 
de ani, sau putem construi copaci artificiali şi inventa maşinării avansate. 
Aceste sunt idei fezabile, dar pot fi ele implementate la nivel mare, suficient 
de repede, la un cost acceptabil şi cu un impact social pozitiv? Și mai presus 
de orice, cine are responsabilitatea şi puterea de a face aceste lucruri să se 
întâmple? 

Acest articol este un manifest al tinerilor din energie din Future Ener-
gy Leaders România. Ne dorim o țară din care prietenii, rudele sau colegii 
noştri să nu mai plece, ne dorim o Românie în care noi să putem ieşi alături 
de copiii noştri afară, în natură şi în parcuri, nu să stăm în casă pentru că 
este prea cald şi să trebuiască să mergem la mall-uri sau să stăm acasă, să ne 
izolăm şi mai mult. Ne dorim un viitor mai bun, nu doar mai puțin prost şi 
vom lupta pentru asta.

Desigur, orice îşi poate dori ori, visurile nu se materializează doar prin 
dorință, ci prin viziune, strategii deştepte şi muncă. Ineficiența nu mai tre-
buie să fie norma, iar „lasă că merge şi aşa”, „aşa se face” şi „aia e” trebuie 
înlăturat din cultura noastră.  Când greşim trebuie să fim sincer şi transpa-
renți, să nu mai mințim sau să ne ascundem ruşinați.

Tinerii dacă nu sunt parte a soluției, sunt parte a problemei, iar pentru a 
avea un impact real, trebuie să fim luați în serios. Pentru noua generație un 
speech la final de conferință, când sala este jumătate şi nici un om de decizie 
nu mai este prezent nu este un privilegiu, ci o pierdere de timp. Transferul 
între generații este responsabilitate ambelor părți. Apreciem rezultatele şi 
realizările generațiilor trecute şi vrem să învățăm din experiența altora, dar 
acest lucru se poate întâmpla doar bazându-ne pe respect reciproc. 

Este important să înțelegem importanța acțiunilor aparent minore. 
Acest articol, această echipă şi existența FEL România este meritul multor 
oameni, dar persoana cu inițiativa şi cea care a ținut în viață echipa în mo-
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mentele grele a fost Elena Ratcu. Avem nevoie de mai multe astfel de fapte 
bune, de oameni buni cu visuri şi inițiative care fac din susținerea altor oa-
meni un obiectiv. Avem nevoie de oameni care să ne inspire să fim mai buni 
şi să țintim mai sus.

Ne dorim să nu mai existe în România în care există „ai noştri” şi „ai 
lor”, în care să ne concentrăm mai mult pe ce ne aseamănă şi să ne bucurăm 
de lucrurile care ne diferențiază. Vrem să conlucrăm indiferent de vârstă sau 
industrie, dacă lucrăm în administrație, în mediul privat, în ONG-uri sau în 
media. O societatea mai bună este făcută de cetățeni mai buni.
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Alina Stoica este avocat colaborator în cadrul Filip & Com-
pany şi are experiență profesională în practicile de fuziuni şi 
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componentă de energie: de la aspecte ce țin de reglementare 
până la aspecte comerciale, în domeniul energiei regenera-
bile, energiei electrice şi gazelor naturale. Este absolventă a 
Facultății de Drept din cadrul Universității din Bucureşti şi 
membră a Baroului Bucureşti din 2014.

Diana Cosmoiu este Coordonator Național Politici Publice 
în cadrul WWF România. Diana deține un master in dreptul 
mediului si dezvoltare durabilă în UK şi are peste 8 ani de 
experiență în drept, în sectoarele public, privat şi non-pro-
fit, la care se adaugă aprox. 7 ani de activitate la WWF, din 
care, timp de trei ani, a fost managerul unui proiect regional 
în domeniul energiei şi transportului durabile, implementat 
in 5 țări. În prezent, contribuie la atingerea obiectivelor de 
guvernanță ale organizației la nivel național, derulând şi co-
ordonând activități de lobby şi advocacy pentru îmbună-
tățirea politicilor publice printr-o planificare integrată şi 
respectiv prin integrarea măsurilor de conservare, de redu-
cere şi adaptare la schimbările climatice şi a obiectivelor de 
dezvoltare durabilă, în politicile sectoriale cu impact ridicat 
asupra naturii.
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Andreea Danciu este asistent de politici publice în cadrul 
echipei WWF România din anul 2017 şi întregeşte Departa-
mentul de Politici publice şi Economie verde al organizației, 
oferind suport în activitățile de lobby şi advocacy pentru îm-
bunătățirea politicilor publice care să sprijine conservarea 
naturii şi dezvoltarea durabilă. Ea a absolvit studiile Univer-
sității din Bucureşti, Facultatea de Biologie, profilul Ecologie 
şi Protecţia Mediului. Andreea este implicată şi în derularea 
de activități în cadrul unor proiecte ale organizației, ce țin de 
utilizarea sustenabilă a zonelor protejate şi refacerea cori-
doarelor acvatice pentru speciile de peşti migratori din bazi-
nul Dunării, şi totodată are experiență în utilizarea 
conceptelor fundamentale care stau la baza tehnologiei GIS. 

Orieta Hulea este Director WWF România. Orieta deţine 
un doctorat în biologie şi are peste 19 ani de experienţă în 
conservare naturii şi management în regiunea Dunăre - 
Carpați, în special în organizaţii neguvernamentale. A lu-
crat ca cercetător ştiinţific la Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării şi, din 2005, la WWF 
Programul Dunăre Carpați, unde a avut diferite roluri: Co-
ordonatorul Programului Coridorul Verde al Dunării Inferi-
oare, Director al Programului de Ape, Director Regional de 
Conservare (responsabil cu elaborarea şi implementarea 
planului strategic al WWF pe domeniile Ape, Păduri, Politici 
de mediu, Educaţie pentru dezvoltare durabilă.

Elena Popescu este absolventă a Facultății de Energetică 
din cadrul Universității Politehnice din Bucureşti, are o di-
plomă de doctor în domeniul politicilor energetice şi al unui 
mix energetic optim şi un Master of Science în management 
şi ecologie a sistemelor inginereşti. În perioada 2007-2012, 
a lucrat în calitate de consilier la Reprezentanța Permanen-
tă a României la Uniunea Europeană, la Bruxelles, responsa-
bilă de afacerile internaționale în domeniul energiei şi al 
afacerilor nucleare, reprezentând România în grupurile de 
lucru aferente la Consiliul European şi Comisia Europeană. 
Din septembrie 2013, Elena Popescu este directorul general 
al Departamentului de Politici Energetice al Ministerului 
Energiei din România. Cu o vastă experiență în domeniul 
energiei, ea coordonează activitățile legate de dezvoltarea, 
implementarea politicii integrate în domeniul energiei şi 
schimbărilor climatice şi a cadrului de reglementare pentru 
sectorul energetic din România şi coordonează poziția inte-
grată a României în domeniul energiei pentru Consiliul Eu-
ropean şi în relația cu instituțiile UE.
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Andrei Stoian are experiență de peste 10 ani în antrepre-
noriat, mass-media online, HR şi public relations. A mode-
rat şi realizat emisiunea IMM Focus difuzată de televiziunea 
de business Canal 33, în prezent realizând şi moderând emi-
siunea Sfere de Influență difuzata de acelaşi post TV. Este 
fondatorul primului website dedicat interviurilor – Inter-
vio.ro, blogger Adevarul.ro şi Redactor Șef al publicațiilor 
Legal Innovation, Investing in Property şi LegalMarketing.
ro. Andrei Stoian a condus numeroase organizații nongu-
vernamentale şi este absolvent al Facultății de Științe Poli-
tice (Universitatea Bucureşti), al programului masteral 
„Tehnici Diplomatice“ în cadrul Facultății de Istorie (Uni-
versitatea Bucureşti) şi al Institutului Diplomatic Român.

Andrei Ilaş este analist în cadrul Agenției Internaționale 
pentru Energie Regenerabilă (IRENA). Andrei este pasionat 
de economia energiei şi de tranziția energetică în contextul 
schimbărilor climatice globale. La IRENA, Andrei a fost 
coau tor al unor publicații emblematice privind evoluția şi 
perspectiva costurilor şi performanțelor energiei regenera-
bile şi a contribuit, cu date şi analize, la numeroase alte pu-
blicații, dintre care: IEA World Energy Outlook 2016 & 2017, 
IRENA – IEA Perspectives for Transition Energy, REN21 – 
Renewables 2016 & 2017 – Raport privind starea globală. 
Andrei a absolvit Masterul de Politici Publice al Hertie School 
of Governance, Berlin, cu o bursă Future of Europe şi o teză 
despre energia regenerabilă pentru care a colaborat cu eco-
nomişti de la Fondul Monetar Internațional şi Bloomberg 
New Energy Finance. Licențiat în Științe Politice (Universi-
tatea Bucureşti) şi absolvent al unui Master în Finanțe (Aca-
demia de Studii Economice). Andrei are peste zece ani de 
experiență profesională cumulată în analiză economică, con-
sultanță de afaceri şi politică şi management în sectorul pri-
vat şi cel public internațional, în România şi Germania. 

Adrian Volintiru este director general Romgaz, cu un 
mandat de patru ani. După o carieră de 16 ani în domeniul 
privat, Adrian Volintiru a condus timp de un an Autoritatea 
pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) şi, ulterior, a 
fost secretar de stat în Ministerul Economiei. S-a întors în 
privat, pe poziția de CEO la Upetrom 1 Mai. În anul 2000, a 
devenit director financiar la rafinăria Vega. În 2005, el a 
preluat conducerea diviziei de retail Rompetrol Down-
stream, pentru ca în 2008 să părăsească societatea şi să ocu-
pe funcția de director financiar executiv al companiei 
farmaceutice Relad. A mai ocupat poziții de conducere la 
Vulcan, Poşta Română şi Romgaz.
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Varinia Radu este de profesie avocat în cadrul fimei de avo-
catura CMS Cameron Mckenna Nabarro Olswang LLP şi este 
coordonator al practicii de energie si proiecte în România. 
Are o experiență internațională de aproape 20 de ani care se 
concentrează pe sectoarele de petrol, gaze, energie electrică 
şi resurse minerale. S-a implicat activ în elaborarea şi nego-
cierea unor măsuri legislative şi de reglementare importante 
în domeniul energiei, cum ar fi Legea Petrolului, noua sche-
mă de stimulare a capacităților de producție a energiei elec-
trice cu emisii scăzute de carbon sub forma de contracte 
pentru diferențe, probleme fiscale şi în domeniul construcți-
ilor, relevante pentru industrie. Varinia a asistat clienți în 
unele dintre cele mai mari şi inovative tranzacții din dome-
niul energiei în ultimii ani şi a oferit consultanță unui porto-
foliu impresionant de clienți publici şi privați. Are studii de 
specialitate în relații internaționale, management în dome-
niu petrolier şi un MBA obținut la University of Chicago Bo-
oth School of Business. Este de asemenea partener fondator 
al agenției media care include platforma de comunicare spe-
cializată pe domeniul energiei – Energynomics.

Aura Carmen Slate, Director al Ministerului Energiei din 
România, Departamentul pentru Afaceri Europene şi Coo-
perare Internațională, Direcția Generală Petrol şi Gaze.

Răzvan Rădulescu a absolvit în 2009 Universitatea „Poli-
tehnica” din Bucureşti; în acelaşi an, a fost selectat pentru a 
participa la programa MBA de la Telfer Business School, 
Ottawa, Canada, într-un parteneriat comun cu ASE Bucu-
reşti, pentru ca din 2010 să facă parte dintr-un grup specia-
lizat în dezvoltarea de studii de fezabilitate în industria 
clean tech şi să îşi înceapă studiile doctorale în cadrul Acade-
miei de Studii Economice, Facultatea de Administrare a 
Afacerilor. De la începutul anului 2013, a fost numit consi-
lier al secretarului de stat în nou formatul Departament ro-
mân pentru energie, terminând în aceeaşi perioadă cursul 
de securitate al Colegiului Naţional de Apărare.
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Michel Cruciani activează la Centrul de Geopolitică a 
Energiei şi Materiilor Prime (CGEMP) al Universității Pa-
ris-Dauphine din 2007. El contribuie la elaborarea studiilor, 
participă la organizarea conferințelor şi asigură în mare 
parte predarea privind energiile regenerabile pentru stu-
denții la master. În trecut, titular al unei diplome de ingi-
ner, a lucrat la Gaz de France (în departamentul Servicii 
Tehnice, apoi în departamentul Studii economice), la sindi-
catul CFDT (Administrator pentru Gaz de France, apoi Se-
cretar General adjunct al Federației Gazelor şi Electricității) 
şi la Électricité de France (Direcția Afacerilor europene). 
Este cercetător asociat al Centrului Energie de la Ifri din 
2009.

Lidia Bălan este manager de proiect la Institutul Geologic 
al României, pentru proiectului european: Danube Region 
Leading Geothermal Energy (acronym: DARLINGe) şi proiec-
tul european: Sediment-quality Information, Monitoring and 
Assessment System to support transnational cooperation for 
joint Danube Basin water management (acronym: SIMONA), 
proiecte finanţate în cadrul programului INTERREG DA-
NUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME. Doctor în legisla-
tie internaţională, europeană şi naţională de mediu, a 
publicat două cărți: Protecția mediului în contextul prevenirii 
și combaterii poluării şi Protecția atmosferei, a apei și a solului 
la nivel internațional, european și național�

Cosmin Drăgoi este co-fondator şi Director General al 
companei Finacon România, precum şi membru al Fundației 
CAESAR. Cosmin este absolvent al Facultății de Cibernetică 
din Bucureşti, având o experiență vastă în consultanță de 
investiții şi management de proiecte. Ca antreprenor în do-
meniul consultanței, Cosmin a gestionat proiecte de investi-
ții din domenii precum infrastructură rutieră, feroviară şi 
navală, infrastructură de afaceri, agricultură, industrii. Aria 
de expertiză acoperă finanțarea proiectelor de investiții prin 
fonduri europene, fonduri de capital privat, finanțări hibride 
şi mezanine, finanțări în model ESCO, joint-ventures etc. În 
ultimii patru ani a activat în domeniul energiei şi în mod 
special al eficienței energetice, structurând pachete integra-
te tehnice şi financiare de eficientizare a consumului energe-
tic pentru mari consumatori. Prin activitatea prestată în 
cadrul Finacon România Cosmin se poziționează ca unul din 
experții în domeniul eficienței energetice şi în special al inte-
grării şi finanțării proiectelor din sector.
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Mihai Maerean, absolvent al Facultăţii de Instalații din ca-
drul Universității Tehnice Cluj – Napoca, este un inginer cu 
experienţă de peste zece ani în proiectele rezidențiale cât şi 
industriale, cu specializare în creşterea eficienţei energeti-
ce. În prezent se ocupă de activităţile brandului Bjørn Hei-
zung.

Sebastian Burduja este un antreprenor civic şi un om po-
litic român. Este preşedintele şi fondatorul partidului Plat-
forma Acțiunea Civică a Tinerilor (PACT), lansat în ianuarie 
2016. A fondat şi condus Liga Studenților Români din Stră-
inătate (LSRS) şi Fundația CAESAR (Centrul pentru Acces la 
Expertiza Studenților şi Absolvenților Români). Din 2012 
până în 2015 a lucrat ca Specialist în Dezvoltare la Banca 
Mondială, la sediul central din Washington D.C., coordo-
nând proiecte pentru regiunea Europa şi Asia Centrală, in-
clusiv în România. A fost autor principal sau co-autor la 22 
de rapoarte tehnice pentru România. A susținut în cadrul 
Băncii Mondiale prezentarea premiată „Reshaping the Eco-
nomic Geography of Romania”. Între 2011-2012 a fost Con-
sultant al Dalberg Global Development Advisors, companie 
de consiliere strategică care dezvoltă strategii de țară şi pro-
iecte de dezvoltare la nivel înalt pentru țările emergente, în 
parteneriat cu organizații ca G20, Banca Mondială, Organi-
zația Națiunilor Unite ş.a.

Marcel Ionescu-Heroiu lucrează ca specialist în dezvolta-
rea urbană în cadrul biroului Băncii Mondiale din Bucureşti. 
Unele dintre domeniile-cheie pe care Marcel le-a abordat 
includ: politica de dezvoltare urbană şi regională şi compe-
titivitatea; gestionarea programelor operaționale ale UE; 
prioritizarea proiectelor; guvernarea locală şi regională; 
dezvoltarea durabilă şi schimbările climatice; şi reabilitarea 
brownfields. Marcel a condus sau a contribuit la proiecte în: 
România, Polonia, Turcia, SUA, Serbia, Macedonia, Bosnia 
şi Herțegovina, India, Georgia, Azerbaidjan şi Croația. Mar-
cel a obținut diploma de licență în economie de la Universi-
tatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, România şi deține o 
diplomă de doctorat în dezvoltarea regională de la Universi-
tatea Cornell, Ithaca, New York, SUA.
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Mihai Toader-Pasti este Cofondator şi General Manager 
al EFdeN, echipă care a concurat la 2 ediții ale celei mai im-
portante competiții de case solare din lume, Solar Decathlon 
(Versailles 2014 şi Dubai 2018), câştigând peste 30 de pre-
mii naționale şi internaționale. În 2015 a co-fondat proiec-
tul energiaTa pentru a face prosumatorii o realitate în 
România, creând în acest proces şi prima comunitate de 
prosumatori din țară. În 2015, Mihai a participat la co-crea-
rea Strategiei Naționale de Renovare alături de Consiliul 
Român pentru Clădiri Verzi, iar din 2018 este Preşedinte al 
Future Energy Leaders România. Este GYCN Climate Am-
bassador şi Regional Lead în cadrul Global Shaper Climate 
Change and Sustainability Steering Committe, JCI Ten 
Outstanding Young Persons of the Year şi Co-preşedinte la 
Eisenhower Fellowships Youth Leaders.

Claudiu Butacu, preşedintele Asociației Solar Decatlon 
Bucureşti, are 27 de ani şi în ultimii trei ani a contribuit la 
realizarea proiectului EFdeN, ce a presupus construcția unei 
case solare cât mai eficientă şi independentă energetic, pre-
miată național şi internațional. Este absolvent al IEP (Insti-
tute of Energy Professionals) în 2015 cu certificarea 
„Professional Energy Manager” şi al Romanian Green Buil-
ding Council în 2015 cu „Green Building Professional”, Sus-
tainability Manager (ECQA – Progam LEAD SUS) şi este 
membru al Consiliului Director la Comitetului Național Ro-
mân al Consiliului Mondial al Energiei, făcând parte din 
programul Future Energy Leaders. Reprezentant al Româ-
niei în cadrul World Energy Council, fiind ales în TOP 100 
Future Energy Leaders.

Dinu Drog are o experiență de 10 ani în domeniul avocatu-
rii de business, în diverse proiecte investiționale. În pre-
zent, Dinu coordonează activitatea de comunicare şi de 
marketing la o firmă de avocatură şi este co-fondator al aso-
ciației Incotroceni – Oameni, Idei, Poveşti, o inițiativă civică 
din cartierul Cotroceni, unde locuieşte şi lucrează.
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Adrian Munteanu este student în ultimul an la Universi-
tatea Politehnică din Bucuresti. Lucrează de peste trei ani în 
atragere de fonduri, coordonând echipe şi campanii din te-
ren. Are experiență în managementul echipelor şi este pasi-
onat de tot ce înseamnă energie verde şi inovație.

Corina Murafa conduce în prezent biroul din România al 
Ashoka, cea mai mare organizaţie globală de sprijinire a an-
treprenorilor sociali. Are mai multi ani de experienţă de lu-
cru în companii multinaţionale, organizaţii internaţionale şi 
think tank-uri. A lucrat în calitate de consultant pentru Ban-
ca Mondială, Cancelaria Primului Ministru şi Ministerul Fi-
nanţelor Publice şi, de asemenea, pentru Ministerul Energiei. 
În trecut, a ocupat de asemenea poziţii în cadrul UNDP, De-
loitte, OMV Petrom, Societatea Academică din România etc. 
Domeniile ei principale de expertiză sunt politica energetică 
europeană, guvernanţa corporativă a companiilor de stat, 
drepturile consumatorilor de energie şi sărăcia energetică. 
Concentrarea sa recentă este în zona inovaţiei şi noilor mo-
dele de business din sectorul energiei, livrând în mod regulat 
prezentări pe aceste teme. A studiat în Bucureşti, Berlin şi 
New York, deţinând un Master în Politici Publice de la Her-
tie School of Governance. Este în prezent doctorand în ca-
drul ASE Bucureşti, cu o teză pe tema instrumentelor de 
finanţare inovatoare pentru sectorul energetic european.

Dan Apetrei este Consultant Management la Electrica 
Furnizare contribuind la dezvoltarea afacerii. Între dome-
niile de interes este şi cel al relațiilor cu consumatorii cas-
nici afectați de sărăcia energetică. Teza de doctorat 
elaborată în Catedra de Energetică a UPB, Diploma de Ma-
nagement Open University of London sau cursurile de Ma-
nagement Energetic JICA au contribuit la expertiza 
dobândită în cele trei decenii de activitate in Sistemul Ener-
getic Național. Încă de la deschiderea pieței, coordonând 
mai întâi realizare infrastructurii de măsurare a acumulat 
apoi cunoştințele necesare gestionării mecanismelor de 
tranzacționare. Buna cunoaştere a conceptelor determinate 
de echilibrarea fizică şi tranzacțională îi permite ca împreu-
nă cu echipa Electrica să conceapă produsele destinate pre-
zenței active în piață a consumatorilor.
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Dalia Stoian este studentă la facultatea de Automatică şi 
Calculatoare, Universitatea Politehnica Bucureşti, coordo-
nator al departamentului de Instalații Electrice şi Automa-
tizări, EFdeN, echipa cu care a câştigat numeroase premii 
naționale şi internaționale, membru energiaTa şi membru 
FEL România. În 2019 a fost premiată în cadrul galei Doam-
ne în Energie realizate de Focus Energetic.

Eduard Răducanu are o experiență de opt ani în mediul 
privat lucrând la unele dintre cele mai importante proiecte 
din România, Eduard Răducanu şi-a început cariera partici-
pând la cea mai importantă competiție de case solară de in 
lume Solar Decathlon, alături de echipa PRISPA. Ulterior a 
făcut parte apoi din managementul pentru Versailles 2014 
şi este expert tehnic în cadrul proiectului energiaTa.

Gabriel Ioniță este absolvent al facultății de Electronică şi 
Telecomunicații din cadrul Universității Politehnica din Bu-
cureşti, absolvent al unui program de EMBA Tiffin Univer-
sity, Ohio, USA, cu o experiență de peste 20 de ani în IT&C 
şi cu o experiență de aproximativ 5 ani în electromobilitate, 
pasionat de filatelie, maşini electrice, internet of things şi 
inteligență artificială. Antreprenor şi pionier în electromo-
bilitate, membru fondator şi owner al unuia din primele re-
țele naționale de stații de încărcare maşini electrice şi 
hibride plug-in: Polyfazer ( www.polyfazer.ro ) – cu o expe-
riență şi cu un entuziasm ieşit din comun în ceea ce priveşte 
adoptarea de soluții inteligente! Misiunea noastră: „Pentru 
o lume SMART mai curată” reflectă ambiția de a conduce 
transformarea către un mediu cu emisii scăzute şi o eficien-
ță „SMART” a resurselor.
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Ana Otilia Nuțu este analist de politici publice în energie şi 
infrastructură, companii publice, autorități de reglementa-
re. Lucrează în proiecte de consultanță pentru Banca Mon-
dială privind reforma administrației publice. Oferă 
consultanță în mediul privat privind cadrul de politici publi-
ce şi reglementări în domeniul energiei pentru investitori 
privaţi. A făcut analize privind funcţionarea programelor 
europene în sectoarele de energie şi transporturi. Otilia este 
membru fondator la EFOR şi se ocupă de proiectele în do-
meniul energiei: organizează dezbateri la Bucureşti şi local 
privind liberalizarea pieţei de energie şi corupţia din sector, 
monitorizează calitatea reglementărilor şi guvernanţa re-
glementatorilor, precum şi cea a companiilor de stat. Coor-
donează proiectele EFOR de bună guvernare în energie care 
acoperă mai multe țări (România, Moldova, Ucraina, Bela-
rus, Ungaria, Georgia). Este membru al Steering Committee 
al Eastern Partnership Civil Society Forum şi coordonator 
UE al grupului energie-mediu. Otilia a absolvit Facultatea 
de Finanţe-Bănci la ASE (Bucureşti) şi are un Master în Po-
litici Publice la CEU, Budapesta.

Sorin Ioniță este expert în reforma administraţiei publice, 
dezvoltare şi politici locale; consultant al Consiliului Euro-
pei, Băncii Mondiale şi UNDP pe Europa de Est şi Balcani; 
fost reprezentant al României în Comitetul Economic şi So-
cial European (EESC), secţiunile Transport-Energie şi Me-
diu-Agricultură; lector asociat al Maastrict School of 
Management (MSM). A terminat Institutul Politehnic Bu-
cureşti (IPB); Master la Central European University (CEU), 
Budapesta; a fost Fulbright fellow la Georgetown Univer-
sity, Washington DC.

Valentina Ivan este Director Politică Energetică de Inves-
tiții pentru EnerCap, evaluează planurile de investiții ale 
fondului cu privire la impactul riscurilor de reglementare şi 
politice relevante pentru politica energetică din mai multe 
state membre UE. Analist de politici publice în sectorul 
energiei, Valentina este implicată în realizarea de studii de 
impact pentru Comisia Europeană, reglementatorul din 
sectorul energiei, institute de cercetare, think-tankuri. A 
absolvit un Master în Politici Publice Comparate de la Uni-
versitatea din Edinburgh şi este doctor în economie.
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Gabriel Andronache este Director Dezvoltare, Strategie şi 
Afaceri Internaționale al companiei SafeTech Innovations, 
firmă specializată în cyber security. A absolvit Facultatea de 
Drept în anul 1997, iar în anul 1998 a finalizat studiile 
postuniversitare în Drept Public şi Științe Administrative la 
Universitatea Bucureşti. În anul 2014 a absolvit Colegiul 
Național de Apărare. A făcut parte din comisiile de listare 
ale societăților Transgaz, SN Nuclearelectrica, Romgaz si a 
fost membru în consiliile de administrație ale mai multor 
societăți. În prezent este membru în consiliul de adminis-
trație al E.ON Furnizare. A fost, de asemenea, însărcinat cu 
dezvoltarea relațiilor economice bilaterale între România şi 
Franța, având funcția de ministru consilier în cadrul Amba-
sadei României de la Paris.

Florina Pînzaru este conferențiar universitar şi decanul 
Facultății de Management din SNSPA, având 10 ani de ex-
periență în Marketing Communications pentru mari com-
panii naționale şi multinaționale. În plan academic, 
coordonează şi Masteratul de Management şi Comunicare 
în Afaceri (din 2004) şi Masteratul de Brand Management 
şi Comunicare Corporatistă (din 2009) din cadrul 
FCRP-SNSPA. A susținut cursuri în calitate de profesor in-
vitat în Franța, Belgia şi Polonia. Colaborează, din 2006, în 
calitate de cadru didactic asociat cu Academia de Studii Eco-
nomice (ASE). Este, printre altele, autoarea cărților “Manu-
al de marketing: principii clasice şi practici actuale eficiente” 
(C.H. Beck, 2009) şi “Felicitări, ai fost promovat manager!” 
(Tritonic, 2013) şi coautor al cărţii “Ghid esenţial de pro-
movare” (Tritonic, 2009). În 2015 a publicat, în calitate de 
editor, Business storytelling: branduri şi poveşti (Tritonic).

Andreea Nica are peste opt ani de experiență în consultan-
ță strategică şi doi ani în strategii şi operațiuni din industrie. 
Ea a câştigat experiența în domeniul excelenței opera ționale, 
a eficienței organizaționale şi a achizițiilor prin participarea 
şi coordonarea diferitelor proiecte privind strategia de achi-
ziții publice, îmbunătățirea performanței şi eficiența lanțu-
lui de aprovizionare, analiza pieței şi analiza şi manage mentul 
proiectelor în mai multe industrii, cum ar fi energie, servicii 
financiare, farmacii şi produse chimice, produse de inginerie 
şi automobile. Andreea este, de asemenea, parte din Corpul 
Experților şi Contabililor Autorizați din România şi are o di-
plomă atât de la Academia de Studii Economice din Bucu-
reşti, cât şi de la Universitatea din Bucureşti. În prezent, este 
manager în practici de consultanță, Deloitte România.
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Marcel Foca are peste 20 de ani de experienţă în domeniul 
tehnologiilor geospațiale şi a creat sisteme informatice de 
anvergură pentru instituții publice şi private din România. 
Scopul comun al soluțiilor create şi implementate de Marcel 
Foca împreună cu echipa Intergraph este creşterea calităţii 
serviciilor publice şi, implicit, creşterea calităţii vieţii româ-
nilor. Autor sau coautor al mai multor articole şi studii din 
domeniul geospaţial şi IT&C, Marcel Foca este activ impli-
cat în Lumea Geospaţială, Club România, Dispeceratul Civic 
şi New Strategy Center.

Yugo Neumorni este Manager al Departamentului IT & 
Comunicaţii din Hidroelectrica. Neumorni a activat timp de 
peste 20 de ani în planificarea, dezvoltarea, implementarea 
şi operarea de medii complexe IT, în susţinerea de obiective 
de creştere organizaţională şi utilizare optimală a resurse-
lor, cu accent pe soluţii de business de tip ERP (Enterprise 
Resource Planning). 

Răzvan Tudor este unul dintre promotorii conceptului de 
management al riscului în România. Răzvan este economist 
cu o experiență vastă, din care aproape 20 de ani doar in 
managementul riscului şi instrumente financiare derivate. 
Și-a desăvârşit formarea profesională prin experiența acu-
mulată în domeniu dar si prin studii de specialitate absolvi-
te în SUA, UK şi România. În prezent este doctorand în 
Managementul riscurilor în cadrul ASE Bucureşti. A făcut 
parte din comitetul de localizare al ASRO pentru Standardul 
ISO 31000 de management al riscului şi a susținut peste 
100 de cursuri de management al riscului în diferite indus-
trii. Pentru prima şi singura dată, la invitația lui Răzvan, 
Nassim Taleb, autorul celebrei cărți Lebăda Neagra a venit 
şi în România în 2005. A fost angajat şi implicat în industria 
de asigurări din Romania pentru implementarea Solvency 
II, iar în momentul de față activează ca Manager al Departa-
mentului de Management al Riscului şi Data Protection Of-
ficer în cadrul Hidroelectrica SA.
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Anca Dana Dragu este de profesie economist, cu o experi-
ență de peste 20 de ani în instituții naționale si internațio-
nale, respectiv Banca Națională a României, Ministerul 
Finanțelor Publice, Fondul Monetar Internaţional şi Comi-
sia Europeană. În 2019 s-a alăturat grupului E.ON Romania 
în calitate de director general adjunct şi membru al boardu-
lui. În perioada noiembrie 2017- ianuarie 2017 a deţinut 
funcția de ministru al finanțelor. Anca a obținut licența şi 
doctoratul în economie la ASE Bucureşti, diploma de master 
în politici şi instituții europene de la SNSPA şi a parcurs un 
program de studii economice aprofundate la George 
Washington University.

Ioana Gheorghiade conduce divizia Project Finance din 
cadrul BCR, coordonează direcția esențială de activitate a 
băncii. A absolvit Academia de Studii Economice, este mem-
bru CFA Institute şi are un EMBA la Asebuss. Ioana Gheor-
ghiade şi-a început cariera la ABN Amro Securities, la BRD, 
apoi la HVB Bank România şi ulterior la HVB Tiriac. În anul 
2007, urma sa devina bancherul principal la biroul BERD 
din România.

Miriana Roman are experiență în analiza politicilor de me-
diu, energie şi schimbări climatice. Cu o expertiză de peste 
14 ani în domeniul schimbărilor climatice, mai ales în gesti-
onarea portofoliului emisiilor de CO2 şi a schemelor suport 
de finanțare europeană pentru mediu, a ocupat poziții de 
management în sectorul public şi privat. Absolventă a Uni-
versității Bucureşti, în domeniul Protecției Mediului, Dez-
voltare Durabilă, are un master în Politici Europene privind 
gestionarea efectelor schimbărilor climatice şi certificate de 
la instituții naționale şi europene care atestă nivelul de ex-
pertiză în domeniu. A fost membru delegat din partea țărilor 
Europei Centrale şi de Est in Comitetul de Supervizare al 
proiectelor JI (mecanisme de finanțare comună sub Protoco-
lul de la Kyoto). A coordonat activitatea Departamentului de 
Schimbări Climatice din cadrul Ministerului Mediului, ca di-
rector, fiind responsabilă de elaborarea Strategiei şi Planului 
National de Schimbări Climatice, iar din 2012 până in pre-
zent, coordonează activitatea Departamentului de Energie şi 
Schimbări Climatice din OMV Petrom.
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Teodora Vasâlca-Cimpoi, absolventă a Facultății de Lite-
re, este un jurnalist cu o experiență de 12 ani în presa eco-
nomică, specializarea principală fiind în sectorul energetic. 
A urmat un program de training la Reuters, dar şi un curs 
avansat în domeniu pentru jurnalişti organizat de Energy 
Policy Group. De-a lungul carierei, a lucrat la agenția de pre-
să Mediafax, dar şi pentru publicații precum „Adevărul”, 
„Evenimentul zilei” sau „România liberă”. 

George Ștefan este membru al Consiliului de Programare 
Economică (CPE) din cadrul Comisiei Naționale de Strate-
gie şi Prognoză (CNSP). Este totodată asistent universitar 
în cadrul Departamentului de Economie şi Politici Econo-
mice - ASE Bucureşti. Principalele teme de cercetare vizează 
impactul politicii fiscale şi sistemelor de protecție socială 
asupra pieței muncii şi modelului social, efectele investiții-
lor străine directe şi exporturilor asupra dezvoltării şi com-
petitivității economice, precum şi analiza motoarelor de 
creştere şi convergenței economice la nivel local / regional. 
În ultimii şase ani, a lucrat in diferite instituții publice din 
România, precum Ministerul Finanțelor Publice, Cancelaria 
Primului Ministru şi Departamentul pentru Investiții Străi-
ne. A fost membru în Comisia Națională de fundamentare a 
Planului național de adoptare a monedei euro.

Vlad Nerău este în prezent inspector de concurență la 
Consiliul Concurenței, în cadrul departamentului Econo-
mistul-şef, responsabil pentru analize de piață, concentrări, 
fuziuni, achiziții şi studii privind evoluția concurenței în 
sectoarele cheie. A activat ca expert în grupurile de lucru 
responsabile pentru elaborarea studiilor de fundamentare a 
proiectelor propuse a fi derulate în Parteneriat Public- Pri-
vat din cadrul Comisiei Naționale de Strategie şi Prognoză 
sub coordonarea Consiliului de Programare Economică. A 
mai fost de asemenea membru în Comisia Națională pentru 
Adoptarea Monedei Euro. A activat şi ca Inspector de Speci-
alitate în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară. 
Este Profesor Asociat în Departamentul de Economie şi Po-
litici Economice din cadrul ASE.
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Ștefan Frangulea a absolvit în anul 2000, ca şef de promo-
ție, Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori 
din cadrul ASE Bucureşti. Bursier Erasmus în Franţa, Master 
în pieţe financiare şi valutare (ASE), Ștefan Frangulea a ab-
solvit şi două MBA-uri – unul la International Executive De-
velopment Centre, Slovenia, 2006, şi altul la Vienna 
Univer sity of Economics and Business Administration, Aus-
tria, 2008. În perioada 2000-2002, a lucrat la Citibank Ro-
mânia iar în perioada 2002-2004 în cadrul Raiffeisen Bank. 
Între 2004 şi 2007 a ocupat pozitia de şef Departament Sec-
tor Public din cadrul Direcţiei Clienţi Mari şi Finanţări Struc-
turale a HVB Tiriac Bank SA. Din 2007 până în 2008 a ocupat 
pozitia de vicepreşedinte la General Electric, International 
Romanian Branch, pentru ca din 2008 până în 2011 să coor-
doneze trezoreria Garanti Group România. Din 2011 până 
în 2013 a fost şeful Departamentului Sector Public – Reţea 
Corporate la BCR, iar din 2013 până în prezent Director la 
Direcţia Managementul Vânzărilor la BCR Pensii.

Daniel Farmache a fost director de cabinet al ministrului 
muncii, după ce în prealabil fusese consilier al ministrului 
şi consilier în cadrul cancelariei prim-ministrului, pe porto-
foliul economic. A absolvit cu first class honours în finanțe şi 
bănci Universitatea din Reading (ICMA Centre), este licen-
țiat şi în drept şi a absolvit toate examenele certificării CFA 
(Chartered Financial Analyst). A lucrat în investment ban-
king (M&A) şi corporate banking la Londra şi la Bucureşti, 
în cadrul Citigroup, acoperind Europa Centrală şi de Est, 
Orientul Mijlociu şi Africa, şi cu precădere sectorul public şi 
marile companii din România. Are experienţă în privati-
zări, IPO-uri, fuziuni şi achiziţii, emisiuni de obligaţiuni şi 
împrumuturi sindicalizate, dar şi în credit risk şi sales & 
trading. În prezent, îşi urmează MBA-ul la London Busi-
ness School, în cadrul căruia a petrecut şi un semestru la 
Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Cristian Păun este profesor universitar la Academia de 
Studii Economice din Bucureşti, în cadrul Facultății de Re-
lații Economice Internaționale, titularul disciplinei de Teh-
nica plăților şi finanțării internaționale. Activează în 
domeniul consultanței financiare pe diferite proiecte dez-
voltate cu finanțare privată sau publică. Cristian Păun este 
şi cadru universitar asociat la Universitatea Româno-Ame-
ricană din 2007 şi la Școala Națională de Științe Politice şi 
Administrative din Bucureşti, Facultatea de Management 
şi Facultatea de Comunicare din 2006. Ocupă şi funcția ad-
ministrativă de Director Executiv al Societății Române de 
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Economie, fiind şi membru al acesteia din 2009. Este Direc-
torul Executiv al Centrului de Cercetare în Relații Economi-
ce Internaționale din cadrul ASE Bucureşti din anul 2011. 
Este membru al Institutului Murray Rothbard din Româ-
nia din cadrul Universității Romano-Americană şi colabo-
rează pe diferite proiecte cu Institutul Mises din  România.

Radu Muşetescu este cadru didactic (conferențiar uni-
versitar) în cadrul Departamentului de Relații Economice 
Internaționale din Academia de Studii Economice, Bucu-
reşti. Predă discipline precum Mediul internațional de afa-
ceri, Guvernanță corporativă comparată şi Relații 
internaționale – teorie şi politici. Research Fellow la Fun-
dația EURISC, coordonează în prezent Centrul de Studii pe 
Indochina din cadrul Facultății de Relații Economice In-
ternaționale.

Vladimir Topan este fondator al Academiei Private, vice-
preşedinte academic al Institutului Ludwig von Mises – Ro-
mânia, conferențiar universitar în cadrul Departamentului 
de Relații Economice Internaționale (ASE, Bucureşti), 
Membru al Consiliului Științific al Centrului de Cercetări în 
Relații Economice Internaționale, membru fondator al Pro-
perty and Freedom Society (Bodrum, Turcia), Romanian 
Senior Fellow al The Cobden Centre (Londra), Alumnus al 
Colegiului Noua Europă (Bucureşti). Doctor în economie şi 
afaceri internaționale (2009) cu o teză despre Întreprinde-
rea în afacerile internaționale. O abordare din perspectiva 
şcolii austriece. Predă cursuri de politici economice compa-
rate, concepte şi principii economice, comerț internațional, 
politici comerciale, guvernanță corporativă şi piețe financi-
are internaționale.

Bogdan Glăvan este profesor universitar de economie, di-
rector al Centrului de Economie Politică şi Afaceri „Murray 
Rothbard” din cadrul Universității Româno-Americane (Bu-
cureşti). A publicat mai multe articole în American Journal 
of Economics and Sociology, Quarterly Journal of Austrian 
Economics, Independent Review, Betriebswirtschaftliche 
Forschung und Praxis şi a îndeplinit rolul de referent pen-
tru publicaţii ştiinţifice prestigioase, printre care British 
Journal of Sociology. De asemenea, a publicat în 2009 car-
tea Împotriva curentului. Însemnări despre criza financiară 
actuală şi este coautor al volumului Capitalismul� Logica li-
bertății, Editura Humanitas, 2013.
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Gabriel Dumitraşcu a ocupat funcția de director general 
din cadrul Ministerului Energiei, coordonând listările la 
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) ale companiilor energetice 
Nuclearelectrica (SNN), Romgaz (SNG) şi Electrica (EL), 
aceasta din urmă realizând cea mai mare ofertă publică de 
acţiuni din România. A absolvit Universitatea Politehnică 
Bucureşti, având expertiză profesională în inginerie şi ma-
nagementul sistemelor industriale.

George Butunoiu este expert în recrutare, fiind printre 
printre primii români care au înființat o afacere de recruta-
re încă din 1992. S-a alăturat Ward Howell Euroselect în 
1996 ca managing partner al biroului Ward Howell Româ-
nia, o afacere pe care a cumpărat-o în 2003. Apoi a devenit 
managing partner al Alexander Hughes România. În 2006, 
şi-a creat propria companie, George Butunoiu ltd. După ter-
minarea studiilor, George Butunoiu a activat o scurtă peri-
oadă în calitate de cercetător în fizica nucleară. După 1990, 
a înființat mai multe companii, dintre care una devenind 
lider de piață în software-ul de afaceri. Din 1992, Butunoiu 
lucrează exclusiv în căutarea de executivi şi consultanță în 
domeniul resurselor umane. George deține o diplomă în fi-
zică de la Universitatea din Bucureşti, o diplomă de master 
în administrarea afacerilor de la Academia de Studii Econo-
mice şi un Master în Managementul Resurselor Umane de 
la Școala Națională de Studii Politice şi Administrative din 
Bucureşti.

Magdalena-Andreea Străchinescu-Olteanu colaborea-
ză cu Comisia Europeană în cadrul Direcției Generale Ener-
gie ca şef de unitate pentru noile tehnologii energetice, fiind 
responsabilă pentru dezvoltarea politicii şi acțiunilor pri-
vind cercetarea şi inovația în domeniul energiei non-nucle-
are. A studiat ingineria mecanică şi administrarea afacerilor 
în Bucureşti, România şi are un Master of Science în Econo-
mie Internațională de la HEC Montreal, Canada. Înainte de 
a se alătura Comisiei Europene, a lucrat pentru administra-
ția publică din România şi Canada, în domeniul politicilor şi 
acțiunilor de dezvoltare economică şi de comerț internațio-
nal.
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Suzana Carp, expert in politici publice în domeniul climei 
şi energiei, conduce biroul din Bruxelles a renumitului cen-
tru internaţional de analiză Sandbag, din Marea Britanie. 
Zona sa de expertiză acoperă politicile Europene, in special 
piața de carbon din Uniunea Europeană, precum şi regle-
mentările în domeniul energiilor regenerabile, eficiența 
energetică şi piața de electricitate din UE. În România, Su-
zana este Directorul Executiv al ONG-ului EcoDobrogea. 
Suzana deţine un Masterat în Știinţe de la Universitatea 
Oxford (obținut cu Distincţii din partea Universității), un 
Masterat de la Colegiul Europei din Varşovia, diploma de 
facultate fiind din Statele Unite. Suzana face parte din bor-
dul de directori la trei organizaţii europene şi al mai multor 
grupuri de experţi internaționali pe problematica încălzirii 
climatice globale.

Cătălina Alexandru are 23 de ani, este proaspăt absolven-
tă a Facultății de Energetică din cadrul Universității Poli-
tehnice din Bucureşti şi studenta programului de master 
Managementul Sistemelor Energetice din cadrul aceleiaşi 
facultăți. Pasionată de antreprenoriat, inovație şi sustena-
bilitate în domeniul energetic, proiectul sau de diplomă a 
avut că temă analiza şi compararea unor scenarii, pentru un 
traseu din România, a modernizării infrastructurii şi imple-
mentarea noilor tehnologii dezvoltate în prezent la nivel 
mondial în sectorul feroviar. Este membră activă a progra-
mului de tineret al Comitetului Național Român al Consiliu-
lui Mondial al Energiei, Future Energy Leaders.

Patricia Vasile este membru Future Energy Leaders Ro-
mania. Are o experiență de peste 10 ani in domeniul finan-
ciar şi coordonează auditul financiar al unor companii mari 
din sectorul energetic. Este doctorand al Facultății de Eco-
nomie (Academia de Studii Economice Bucureşti), speciali-
zarea Securitate Energetică şi Politici Energetice la nivel 
național şi internaţional. 
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Georgian Albu este specialist în politici publice şi strate-
gie în domeniul energiei, cu o experiență acumulată de 6 
ani în sectorul public şi privat. Este licențiat în Comunica-
re şi Relații Publice şi absolvent al cursurilor masterale de 
tip MBA în cadrul Academiei de Studii Economice, specia-
lizarea Antreprenoriat şi Administrarea Afacerilor în do-
meniul energetic. Actualmente este Market & Business 
Intelligence Expert în cadrul grupului E.ON, fiind însărci-
nat cu identificarea şi gestionarea riscurilor la adresa com-
paniei, prin formulare de recomandări şi măsuri de 
management eficiente.

George Constantin este Director de Vânzări, coordo-
nând ofertele pentru proiecte complexe în domeniul ener-
giei hidro şi irigațiilor pentru Romelectro, unul dintre cei 
mai mari contractori generali din România şi este implicat 
în Energo Dynamics, start-up autohton în domeniul stocă-
rii de energie. A fost, pe rând, coordonator de grupă de 
lucru, responsabil comunicare, membru al board-ului şi 
preşedintele Future Energy Leaders România, iar în pre-
zent transformă like-urile din social media în educarea şi 
profe sionalizarea noii generații de tineri. Învață continuu 
despre energie de peste 10 ani şi este absolvent al Facultă-
ții de Energetică din cadrul Universității Politehnice 
 Bucureşti.





Seria de lucrări „Caiete documentare Club România”, care se lansează acum cu un volum consacrat 
domeniului Energiei, se adaugă altor documente de reflecție, de analiză, în sfera politicilor publice; ele 
pot fi văzute în relație cu documentele pe care administrația românească le trimite Comisiei Europene, 
altor instituții europene. Între cei care au exprimat opinii în aceste volume sunt persoane cu școală 
solidă, cu experienţă profesională remarcabilă. Temele abordate în această serie se înscriu la loc central 
pe agenda publică a României – dezvoltare instituțională, educație, energie, economie și competitivitate, 
agricultură și valorificarea resurselor naturale, demografie, noile tehnologii, infrastructură, calitatea vieții, 
apărare.

În perioada interbelică, a fost promovată o viziune de politică economică esențializată de formula 
„prin noi înșine” și care urmărea dezvoltarea industrială, progresul economic și social; se aveau în vedere 
decalaje de dezvoltare economică și nevoia de a mobiliza resurse interne pentru avântul capitalului 
autohton, pus în slujba Ţării. În condițiile de azi, prin apartenenţa la Uniunea Europeană, se poate utiliza 
deviza „şi prin noi”, care să denote existenţa unor rădăcini și resorturi naționale ce se împletesc cu 
dinamica Uniunii. Fiindcă este în beneficiul Uniunii ca fiecare stat membru să fie mai robust din punct 
de vedere economic și mai coerent din punct de vedere instituțional și social. Viitorul Uniunii depinde 
de reforme și întărire instituțională în statele membre în conjuncție cu reforme în funcționarea Uniunii, 
a zonei euro. 

Acad. Daniel Dăianu

Capacitatea de mobilizare pentru operaționalizarea conceptelor inovative, adaptarea rapidă la noile 
realități încep să bată strategiile incrementale pe termen lung, conservatoare prin excelență. Lebăda 
neagră e dominantă. Poți fi expert în energie, dar e extrem de greu să fii designer de sistem pentru 
că predicția a devenit cvasiimposibilă. Observăm cum doar două inovații schimbă complet peisajul: 
stocarea în baterii și revoluția blockchain. Și previzionăm o emisie în bandă a creativității laboratoarelor 
hi-tech.

În acest context, un volum – cel de față – ce sumarizează și descifrează Concepte și Instrumente 
Operaționale sincronizate evoluțiilor globale în energie are o dublă valență: completează Strategia 
Energetică Națională cu un arsenal profesional de generație nouă și pregătește terenul pentru transferul 
de viziune de la aceasta către task-force-urile modulare cu priză instant la noile realități tehnologice 
care ne parvin în cascadă.

Sincronizarea cu trendurile planetare – iată numele jocului într-o lume a interdependențelor. [...]
Tranziția energetică înseamnă profilarea mai multor noi riscuri, pentru care nu avem nevoie doar 

de flexibilitate și de un sistem rezilient (capabil să facă față șocurilor, schimbărilor rapide), ci de unul 
antifragil, care să transforme „loviturile” în oportunități de performanță. [...]

Există, credem, și un alt numitor al Caietului Documentar Energie (primul din seria „Caietelor 
Documentare Club România”): profilul resursei umane, al contributorilor. În mod categoric, profesional 
și în mod indiscutabil din punct de vedere al valorilor societale pe care le exprimă. Afirmația nu este 
irelevantă în condițiile globale regionale și naționale actuale.

Atașamentul față de societatea deschisă, de democrația liberală este un diferențiator necesar.
În corelația energie/ideologie observăm pe plan mondial o tendință manifestă: ar părea că 

societățile deschise optează cu entuziasm pentru energiile curate/alternative/verzi, în timp ce modelele 
conservator protecționist şi iliberal duc o luptă pentru salvarea combustibililor fosili ca materie primă 
de bază.

Și din acest unghi, mesajul emanat de volum este, credem noi, limpede.
Welcome on board!

Marius Stoian & Clara Volintiru
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