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DIMENSIUNILE STRATEGIEI  
UNIUNII ENERGETICE EUROPENE 

Strategia Uniunii Energetice a Uniunii Europene este construita pe 5 dimensiuni 
strans intercorelate si care se intaresc reciproc: 

● Securitate energetica, solidaritate si incredere; 
● O piata energetica europeana complet integrata; 
● Eficienta energetica ce contribuie la moderarea cererii; 
● Decarbonarea economiei; 
● Cercetare, inovatie si competitivitate. 
Prezentul articol abordeaza cateva din provocarile si oportunitatile pentru 

Romania, cu orientare pe dimensiunile enuntate mai sus. 

Securitate energetica, solidaritate si incredere 

Oportunitatea de a accesa resursele de gaz natural din Marea Neagra pentru 
a le face disponibile pe piata locala si cea a UE. Romania are o oportunitate unica 
de a aduce gazul natural din Marea Neagra pe piata interna si pe cea a Europei 
Centrale / a UE, daca stabileste la valori juste si oportunistice regimul de redevente 
si fiscal pentru explorarea si exploatarea hidrocarburilor. Dat fiind contextul 
nivelului actual scazut al preturilor petrolului si implicit gazelor naturale, tendintele 
de decarbonare, raritatea investitorilor cu capabilitati financiare si tehnologice/ 
manageriale/logistice pentru explorarile la mare adancime, autoritatile romane trebuie 
sa adopte o pozitie oportunistica. In contextul in care omenirea (cu UE in primele 
randuri) se pregateste pentru decarbonarea economiilor si eliminarea dependentei 
de hidrocarburi, daca investitorii considera zona Marii Negre ca neatractiva si se 
retrag, este foarte posibil ca Romania sa nu mai vada alti investitori la fel de 
puternici si interesati inainte de eliminarea dependentei omenirii de hidrocarburi. 
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Iar acest context este inrautatit de nivelul scazut la nivel global al preturilor hidro-
carburilor, care, daca se respecta ciclicitatea de pana acum, poate ramane scazut 
chiar si 10-15 ani. Deja investitorii au revizuit data la care s-ar putea ajunge la 
exploatare comerciala in Marea Neagra. Daca in aceasta perioada autoritatile 
romane adopta un cadru de redevente si fiscalitate neprietenos, consecintele pot fi 
dezavantajoase si pentru investitori dar si pentru economia romaneasca. 

 

Romania beneficiaza de noul val de finantari UE pentru infrastructura 
energetica strategica, ce conecteaza terminale LNG de regiuni monodependente. 
Europa beneficiaza intr-o masura crescanda de importuri de LNG pentru a diversifica 
sursele de aprovizionare in regiunile care acum sunt dependente de o singura sursa. 

Romania nu are conditii favorabile pentru a gazdui importuri de LNG via 
mare din afara Marii Negre, date fiind restrictiile de tranzit de hidrocarburi prin 
stramtoarea Bosfor. 

UE pare decisa sa sprijine elementele de infrastructura care leaga actualele 
terminale de LNG de regiunile care au nevoie de diversificare a surselor de alimentare 
cu gaze naturale. Recenta aprobare a finantarii pentru conducta BRUA (in paralel 
cu aprobarea finantarii pentru conducta Baltic Gas Interconnector) este un exemplu 
clar al unor asemenea pasi hotarati. 

Harta de mai jos (fig. 1) indica prezenta amplasare a principalelor terminale 
de LNG ce deservesc piata UE. Se poate remarca absenta unui terminal LNG in 
Romania din cauza pozitiei geografice a Marii Negre, in timp ce proiectul AGRI ar 
putea fi concurat usor de o solutie de transport pe conducta. 

 

 
 

Fig. 1.  Terminale de LNG in UE. Sursa: CEDIGAZ. 
 

Cu toate acestea, Grecia poate gazdui in nord un terminal LNG ce ar putea 
facilita diversificarea alimentarii cu gaz natural pentru regiune. In aceste conditii, 
Romania se poate baza pe o viitoare sursa alternativa, folosind o conducta (BRUA) 
care ar fi utilizata de asemenea pentru exportul gazului natural din Marea Neagra, 
dupa cum se poate vedea in figura 2. 
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Fig. 2. Trasee tentative pentru BRUA 

O piata europeana a energiei complet integrata 

Romania – important furnizor de rezilienta la riscurile de securitate in alimen-
tarea cu energie in regiune. Autorul exprima opinia conform careia orientarea 
strategiei energetice catre un rol al Romaniei de exportator de energie nu ar aduce 
beneficiile scontate: 

● Gazul natural din Marea Neagra, intr-o cantitate inca neconfirmata, ar avea 
probabil un cost de extractie care nu l-ar face competitiv in regiune in perioada in 
care pretul hidrocarburilor este coborat, iar Rusia intelege dependenta sa de o piata 
europeana care plateste annual peste 140 bcm, contribuind cca 9% la PIB-ul sau 
(alaturi de petrol si produse petroliere asigura 50% din veniturile bugetare ale 
Rusiei) – pe aceasta „piata a cumparatorilor” ar fi greu sa se penetreze cu un produs 
costisitor; 

● Exportul de electricitate se face la cost marginal pe termen scurt, care nu 
acopera costul reinnoirii capacitatii de productie (CAPEX) si acopera doar costuri 
cu combustibilul si O&M (exploatare si mentenanta) – consumatorii romani ar plati 
in continuare costul marginal pe termen lung, in timp ce economii vecine ar 
beneficia de electricitate la cost marginal pe termen scurt – in acelasi timp costurile 
de mediu nu sunt corect internalizate si nu ar fi acoperite de destinatarii exporturilor 
de energie electrica; 
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● De asemenea dimensiunile resurselor Romaniei (energie primara, capacitati 
instalate) nu ar acoperi in mod substantial necesitatile economiilor vecine, intr-o 
regiune in care nici o tara nu-si poate permite sa-si imagineze viitorul in dependenta 
energetica de tari terte; 

Daca Romania nu ar fi un exportator de energie de vocatie, ar fi in schimb (si 
a fost si va continua sa fie) un furnizor de rezilienta la riscurile si vulnerabilitatile 
energetice ale regiunii: 

● Romania are capacitati de inmagazinare subterana a gazelor naturale ce ar 
putea deservi tarile vecine. In perioada crizelor regionale ale gazelor, Romania a 
fost luata in vedere pentru a ajuta vecini si chiar pentru a tranzita gaze catre 
Ucraina, tara tranzitului de gaze; 

● In calitate de tara producatoare de petrol, Romania isi indeplineste 
obligatiile de mentinere a stocurilor strategice de petrol corespunzand la 62,5 zile 
de productie; 

●  Romania are o capacitate hidro semnificativa ce ar putea furniza servicii de 
echilibrare tarilor vecine. CHEAP Tarnita-Lapustesti ar avea o vocatie regionala, mai 
degraba decat doar nationala; 

● Romania este singura care poate asigura preluarea productiei de electricitate 
în regiune in cazul pierderii unui grup nuclear de la Kozloduy; 

● Romania este parte a efortului incununat de succes de cuplare a 4 piete spot 
– C4; 

● Romania isi poate acoperi consumul de gaze naturale si probabil si petrol 
pentru urmatorii 15-20 ani (dupa ajustarea economiei si cu continuarea efortului de 
dezvoltare a rezervelor nationale), dupa care decarbonarea/eliminarea dependentei 
de hidrocarburi este asteptata a fi factorul dominant in energetica din UE; intre timp 
poate furniza servicii de rezilienta in perioade ale varfurilor de pret sau de intreruperi de 
alimentare in regiune; 

● Romania are nevoie de astfel de mecanisme de remunerare a serviciilor de 
rezilienta la niver regional si nivel UE; 

● Liniile Directoare Comunitare privind Ajutorul de Stat pentru Protectia 
mediului si Energie, sunt la o faza in care au nevoie de revizuire si vor domina 
cadrul investitional in UE si in Romania; 

Evolutia rolului statului in sectorul energetic romanesc. Dupa cum se intampla 
si in alte tari ale UE, statul isi schimba rolul in sectorul energetic romanesc: 

► De la:  
● Elaborator de strategii; 
● actionar majoritar in societati comerciale din sectorul energetic; 
● colector de taxe; 

►  La: 
● actionar minoritar al societatilor comerciale din energie; 
● elaborator de strategii; 
● colector de taxe; 
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● arhitect si manager al schemelor de ajutor de stat (garantii suverane, 
drepturi gratuite de emisie, certificate verzi, scutiri de la obligatia platii 
certificatelor verzi, bonusuri de cogenerare, inchidere de mine, contracte 
bilaterale reglementate etc.). 

Aceasta tendinta, cu o noua dimensiune a rolului statului, care este oarecum 
comuna mai multor tari membre ale UE, va permite statelor sa influenteze masiv 
climatul investitional, nu numai pentru a corecta unele deficiente in definirea 
adecvantei sistemelor energetice dar ar putea de asemenea sa descurajeze 
investitiile private in sectoare care nu sunt subiect al schemelor de ajutor de stat. 

Se poate remarca o evolutie ciclica in privinta rolului statului in sectorul 
energetic, in special in domeniul energiei electrice. Daca in anii  ’90 o entitate 
controlata de stat juca rolul de Single Buyer pentru toti generatorii din sistem, 
oferind predictibilitate si bancabilitate prin contracte pe termen lung (credibilitate si 
rating de risc prin actionariatul din partea statului), Uniunea Europeana a evoluat 
agresiv catre Accesul Reglementat al Tertilor la Retea, transformand in instrumente 
interzise contractele bancabile pe termen lung. Apoi Uniunea Europeana a consti-
entizat intr-un mod diplomatic faptul ca pietele perfect functionale nu remunereaza 
investitiile in securitatea alimentarii cu energie si a reinventat mecanisme de tip 
„market premium”, care in esenta reprezinta sistemul „Single Buyer” dupa doua 
decenii de evolutie si sofisticare. 

Pentru investitiile in infrastructura, Uniunea Europeana a dezvoltat si 
reglementat ajutorul de stat pentru infrastructura, sub diferite forme, de la programe 
de tip Trans European Networks si Connecting Europe Facility sau Planul Juncker, 
pana la fonduri structurale la nivel de state membre, garantii guvernamentale sau 
facilitati de investitie si finantare de tipul Fondului Marguerite sau creditelor acordate 
de Banca Europeana pentru Investitii. 

Liniile Directoare Comunitare privind Ajutorul de Stat pentru Protectia Mediului 
si Energie 2014-2020 [(2014/C 200/01)] reprezinta un document programatic de o 
exceptionala importanta, care transpune orientarile de politica energetica ale 
Uniunii Europene in mecanisme de interventie ale statelor membre sau chiar ale 
Uniunii Europene prin programe de genul fondurilor structurale: 

„Ajutor de stat pentru investitii care ajuta societatile comerciale sa depa-
seasca standardele Uniunii Europene pentru protectia mediului sau sa ridice 
nivelul protectiei mediului in absenta standardelor la nivel de UE: 

● ajutor pentru investitii pentru adoptarea timpurie a viitoarelor standarde UE; 
● ajutor pentru investitii pentru masuri de eficienta energetica; 
● ajutor pentru investitii in proiecte de eficienta energetica in cladiri; 
● ajutor pentru investitii in cogenerare de inalta eficienta; 
● ajutor pentru investitii in promovarea energiei din surse regenerabile; 
● ajutor pentru exploatare in promovarea electricitatii din surse regenrabile; 
● ajutor pentru exploatare in promovarea energiei din surse regenerabile in 

instalatii de mici dimensiuni; 
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● ajutor in forma reducerilor de taxe de protectia mediului descrise in 
Directiva 2003/96/EC; 

● ajutor pentru investitii in remedierea siturilor contaminate; 
● ajutor pentru investitii in incalzire si producere de frig eficiente; 
● ajutor de investitii pentru reciclarea si reutilizarea deseurilor; 
● ajutor pentru investitii in infrastructura energetica; 
● ajutor pentru studii de protectia mediului;“ 
Cuvantul cheie adus infocus de acest document este Adecvanta sistemelor 

energetice, in conditiile in care penetrarea energiei din surse regenerabile de energie 
ca efect al schemelor de sprijin introduse anterior (2008/C 82/01) a dus la schimbari 
in mixul energetic si la presiuni suplimentare datorate caracterului impredictibil, 
uneori nedispecerizabil al acestei productii. Unele state membre au aplicat aceste 
cerinte in corelatie si cu necesitatea unor decizii cu efecte pe termen lung privind 
securitatea alimentarii cu energie. 

In cele ce urmeaza se prezinta o scurta comparatie intre sistemul britanic si 
cel romanesc, avand in vedere traditia ultimelor doua decenii ca in Romania sa se 
implementeze solutii de reforma inspirate din experienta acumulata si solutiile 
implementate in Marea Britanie. 

Similitudini si deosebiri intre sectoarele electroenergetice  
ale Marii Britanii (UK) si Romaniei 

Reforma pietei de electricitate: 

Asemanari: Romania a urmat la o distanta in timp tendintele din piata 
britanica de electricitate: adoptarea Regulated Third Party Access dupa o tranzitie 
prin modelul Single Buyer, introducerea „Power Pool” urmata de principiile NETA 
de stabilire a pretului de inchidere a pietei spot prin ofertare atat pe partea de oferta, 
cat si pe partea de cerere, promovarea electricitatii din surse regenerabile de energie 
prin mecanisme mai apropiate de principiile pietei precum certificatele verzi, 
orientarea spre promovarea tehnologiilor de generare low-carbon prin furnizarea de 
market premiums; 

Deosebiri: 
● Romania nu a utilizat scurta perioada de aplicare a sistemului Single Buyer 

pentru a securiza finantarea bancara prin contracte pe termen lung; 
● Romania a adoptat un sistem semnificativ de protectie sociala prin 

contracte bilaterale reglementate pentru furnizorii consumatorilor captivi; 
● în timp ce UK a promovat o strategie proprie energetica asumata de guverne 

pana la limita discutiilor privind apartenenta la UE, guvernele Romaniei nu au 
adoptat pozitii clare de sustinere a unor obiective de strategie energetica precum 
securitatea in alimentare sau decarbonarea – marile proiecte demarate inainte de 1989 
sunt promovate ezitant, fara posibilitatea unei referiri la o optiune politica de politica 
energetica; 
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Piata de capacitati.  In timp ce UK resimte plenar amenintarea retragerii din 
exploatare a capacitatilor conventionale pe fundalul penetrarii electricitatii din surse 
regenerabile si promovarii noilor grupuri nucleare si introduce o Piata pentru 
Capacitati, expertii romani considera ca Romania nu are nevoie de o piata de capacitati 
in acest moment, din cauza excedentului de capacitate instalata si mixului de 
generare foarte favorabil – in acelasi timp, nu exista la ora actuala o statistica clara 
privind iesirile din functiune in viitor in domeniul capacitatilor conventionale, care 
se apropie de sfarsitul duratei de viata dupa reabilitari si apartin unor tehnologii 
invechite sau nu au realizat investitiile de mediu necesare continuarii activitatii in 
conditiile impuse de Uniunea Europeana; 

Promovarea tehnologiilor „low carbon”. In acest context, in timp ce UK a pus 
la punct schema de sprijin bazata pe Contracte pentru Diferente, care semnifica o 
interventie hotarata a guvernului in piata si asumarea unor obligatii masive pe termen 
lung in numele consumatorilor britanici de electricitate in domeniul sigurantei in 
alimentare si decarbonarii (cu promovarea tehnologiilor „low carbon” gen nuclear si 
regenerabile), guvernele Romaniei nu au transmis un semnal clar privind optiunile 
pentru viitor, osciland intre sustinere timida/nematerializata pentru proiecte gen 
Cernavoda 3&4 sau Tarnita-Lapustesti si protectia sociala pentru utilizarea 
carbunelui in scopuri energetice (dar, de exemplu, fara nici un sprijin pentru noul 
bloc pe lignit de la Rovinari…); mai precis, in timp ce guvernul britanic si-a asumat 
raspunderea politica de a promite un strike price de 92,5 Lire/MWh si a infruntat 
atacurile din partea altor state UE, Romania inca ezita in definirea unui sistem de 
Contracte pentru Diferente, care ar reglementa si promovarea energiilor regenerabile 
pentru anii urmatori; in timp ce Hinkley Point C ar urma sa produca 7% din necesarul 
britanic, Cernavoda 3&4 sunt estimate la 18-20% din consumul Romaniei; 

Decarbonarea economiei 

Importante mutatii in mixul de generare a energiei electrice in Romania. 
Figura 3 demonstreaza evolutia mixului de producere a electricitatii in Romania. Se 
poate remarca reducerea graduala a cotei de piata a centralelor termoelectrice pe 
carbune. Productia hidrocentralelor este dependenta de precipitatii – variatia anuala 
a hidraulicitatii. Cota de piata a energiei electrice produse pe hidrocarburi – practic 
gaz natural – este constanta, avand in vedere consumul urban de caldura si 
compensarea retragerii din exploatare a unor grupuri vechi ineficiente si supra-
dimensionate prin punerea in functiune a capacitatii de la Petrobrazi. 

Analizand mixul de producere a energiei electrice in anul 2008 si in anul 
2015, se poate remarca o tranzitie spectaculoasa, cu o schimbare masiva a ponderii 
tehnologiilor conventionale care emit gaze cu efect de sera.  

Evolutia cea mai spectaculoasa a fost inregistrata in mod evident de cota de 
piata a electricitatii din surse regenerabile: de la practic zero in 2009, in 2016 
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generatorii eolieni si solari au depasit 12 %. Daca se adauga productia hidro, 
considerata si ea din surse regenerabile se depasesc 40%, iar daca se adauga 18% 
pentru energia nucleara considerata low carbon, se ajunge la un prag de 60% low 
carbon power generation, care este impresionant pentru o tara membra UE. 
Adaugand si 14% productia pe gaz natural considerat combustibil curat, Romania 
devine o tara fruntasa in UE in acest domeniu. 

 

 
 

Fig. 3. Evolutia mixului de generare a energiei electrice in Romania; Sursa: Transelectrica. 
 

Decembrie 2008 Decembrie 2015 

 
 

 
Fig. 4. Generatorii dispecerizabili folosind energia eoliana si solara  

au erodat puternic cota de piata a generatorilor pe carbune. 
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Graficul din figura 5 confirma aceste afirmatii folosind statisticile ANRE: 
peste 44% din consumul brut de energie electrica al Romaniei acoperit de surse 
regenerabile incluzand hidro mari. 

 

 
 

Fig. 5. Evolutia cotei de piata a electricitatii din surse regenerabile.  
Sursa: ANRE. 

 
Importante mutatii in structurile consumului final si productiei de energie. 

Analistii romani in domeniul energiei au fost obisnuiti cu o proportionalitate clara 
intre consumul de energie si PIB, cu o prevalenta a consumului industrial in cererea 
totala de energie a tarii si au facut adesea „confuzia” intre „energie” si „electricitate”. 
Statisticile publicate recent de ANRE au revelat niste realitati suprinzatoare, pe care 
sectorul energetic romanesc va trebui sa le abordeze in continuare. 

Dupa cum se prezinta in Figura 6 de mai jos, sectorul rezidential din Romania 
necesita mai multa energie primara decat industria – in special din cauza consumului 
de energie termica. 

Graficul din figura 6 evidentiaza un sector care este constant neglijat in 
analizele din domeniul energetic – transportul – care are un consum de energie 
primara apropiat de cel al energiei electrice.  

Cel de-al doilea grafic, din figura 7, indica faptul ca gazul natural este principalul 
vector de energie primara in Romania, urmat, suprinzator, de „Alte Surse”, titlu care 
acopera in principal biomasa. S-ar putea spune ca Romania consuma mai multa energie 
sub forma de lemn de foc, decat sub forma de electricitate. 

Figura 7 indică faptul că cel mai important vector energetic pentru sectorul 
rezidential este gazul natural, utilizat in special pentru incalzire (consumul pentru 
gatit este mult mai redus) – segmentul galben – in timp ce consumul de energie 
primara pentru gospodarii (in special in sectorul rural) in alte forme depaseste 
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consumul de electricitate al aceluiasi sector rezidential. Segmentele rosii indica 
energia termica generata in SACET-uri. 

 

 
 

Fig.  6. Surse de energie primara in Romania. 
Sursa: ANRE. 

 

 
 

Fig. 7. Forme de energie finala – la nivel de tara. 
Sursa: ANRE 

 
Figura 8 prezinta ponderea formelor de energie in acoperirea necesarului 

energetic al sectorului rezidential din Romania, cu evidentierea ponderii suprinzator 
de mari a energiei termice produse cu lemn de foc. 
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Fig. 8. Vectori energetici catre consumatorii rezidentiali din Romania. 
Sursa: ANRE. 

 

Figura 9 confirma ponderea semnificativa a lemnului de foc in cererea de 
energie a gospodariilor romanesti, care de fapt utilizeaza mai mult lemn de foc decat 
gaz pentru incalzire. Ponderea caldurii produse centralizat este inca semnificativa. 

 

 
 

Fig. 9. Vectori energetici pentru sectorul rezidential romanesc.  
Sursa: ANRE. 
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Eficienta energetica/ Cercetare, inovatie si competitivitate 

Romania are la dispozitie aproape 2,3 miliarde Euro in fonduri structurale 
pentru eficienta energetica in cladiri publice si retele de alimentare centralizata cu 
caldura ce alimenteaza asemenea cladiri. In lumina necesitatii de a decarbona productia 
de frig, se poate gandi o noua schema de ajutor de stat: „bonusul de trigenerare” 
(bonusul pentru cogenerarea eficienta sa fie suplimentat in cazul in care randamentul 
global al configuratiei este suplimentat prin trigenerare). Exista o presiune asupra 
autoritatilor sa accepte scheme cu tarife feed-in pentru productia de electricitate 
folosind panouri solare pe acoperisul rezidentelor – autoritatile ar trebui sa reziste 
unei asemenea presiuni, sa elaboreze o noua strategie energetica, sa defineasca 
mixul dorit de producere a electricitatii pentru viitor si apoi sa defineasca noua 
schema de sprijin pentru energiile regenerabile. 

Oportunitati pentru inovare. Romania are un excelent potential in securitate 
informatica, solutii de Analytics etc., dupa cum este dovedit de noile afaceri („start-
ups”) si investitiile de tip „venture capital”  in antivirusi si alte aplicatii similare. O 
asemenea expertiza poate fi folosita si in activitatile de tip Smart Transformation, in 
conditiile in care acest trend va genera oportunitati mari pentru genul de activitati 
prezentat mai sus. Mai mult, tendinta europeana de decarbonare si de promovare a 
incalzirii electrice folosind surse regenerabile de energie (conform noii Strategii a 
Uniunii Europene in domeniul Incalzirii si Productiei de Frig), va genera o 
competitie acerba in domeniul inovarii, companiile romanesti fiind bine plasate 
pentru parteneriate cu societati multi-nationale furnizoare de energie. 

Figura de mai jos prezinta peisajul bataliei din ce in ce mai intense pentru 
consumatorul roman de energie (viitorul „prosumer”).  In apartamentele romanesti, 
datorita istoriei influentate de abundenta surselor de energie si de disponibilitate 
redusa, care impunea rezervarea reciproca intre sistemele energetice si vectorii 
energetici, intra cateva circuite energetice. Electricitatea este distribuita de un agent 
economic, furnizata de alt agent economic. Gazul este furnizat de alt agent 
economic. Apa calda si energia termica pentru incalzire sunt furnizate de alt agent 
economic. Servicii de internet, telefonie, televiziune prin cablu, sunt furnizate de alt 
agent termic. Practic o multitudine de agenti economici au acces in locuinta cu 
elemente de infrastructura. 

Viitorul va pune in evidenta o tranzitie de la ponderea furnizarii energiei ca 
marfa la furnizarea de servicii legate de utilizarea energiei. Pe de alta parte diversi 
agenti economici doresc sa preia furnizarea de energie si servicii asociate pentru 
alte forme decat cele pe care le livreaza in mod traditional.  In plus, tendinta de 
decarbonare va genera tranzitii/schimbari in utilizarea energiei – precum incalzirea 
electrica sau gatitul electric folosind electricitatea generata local folosind de 
exemplu surse regenerabile de energie (cel mai probabil panouri fotovoltaice pe 
acoperis) – care se vor adauga furnizarii traditionale de electricitate. Furnizorii de 
gaze iau si ei in calcul furnizarea de butelii de Gaz Natural Comprimat pentru uz 
local, fie pentru micro-cogenerare sau pentru gatit si incalzire etc. 
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Fig. 10. Formele de energie furnizate unei gospodarii romanesti tipice: circuite, agenti economici. 
 

In concluzie locuintele romanesti traditionale si noi vor fi subiectul competi-
tiei acerbe intre furnizorii de energie sau de servicii energetice. Exista o tendinta 
evidenta a companiilor de utilitati de a oferi clientilor servicii integrate, precum 
proiectarea, auditul energetic, revizia instalatiilor de utilizare a energiei, exploatare, 
Internet of Things, solutii „Smart Homes”,  etc. 

O asemenea transformare poate fi descrisa de cateva cuvinte cheie, precum 
cele enuntate de ENGIE: Descentralizare, Decarbonare, Digitalizare, Dereglementare. 

Trebuie evidentiat trendul din Romania, impus si de Parteneriatul pentru Europa, 
si de legislatia comunitara, de a focaliza atentia pe cladiri, atat administrative, cat si 
rezidentiale, pentru investitii de eficienta energetica, standardizare, inovatie si 
cercetare tehnologica. 

CONCLUZII PENTRU ROMANIA 

Romania este un potential furnizor de rezilienta energetica in regiune. 

Romania este perfect dotata pentru a acomoda angajamentele Europei in 
domeniul schimbarilor climatice, dar angajamentele Romaniei trebuie sa rezulte 
din analize strategice atente: 

● Mixul de generare a electricitatii a evoluat catre decarbonare; Romania 
trebuie sa gestioneze atent tranzitia in domeniul sectorului mineritului energetic; 
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● Romania trebuie sa adopte o cale de parcurs atent elaborata pentru sectorul 
gazului natural, care va trebuie sa joace un rol de tranzitie semnificativ; 

● Romania va trebui sa negocieze atent noul sau document Indicative 
Nationally Determined Commitments – in timp ce UE s-a angajat in cadrul COP 21 
la o pondere a regenerabilelor de 27% in 2030, este posibil ca Romania sa fie 
incurajata sa adopte o valoare peste cifra UE – similar pentru emisii de gaze cu 
efect de sera – in acest domeniu Romania trebuie sa negocieze atent accesul la 
facilitatile de stimulare ce vor fidisponibile pentru tarile mai putin dezvoltate care 
vor asuma obicetive mai ambitioase. 

Pe fondul declinului consumului industrial si cresterii nivelului de trai in 
sectorul rezidential, se constata reprofilarea competitiei in jurul acestui sector cu 
„razboi al preturilor” pentru energia furnizata, cu combinarea „electricitate-
gaz”, cu combinarea „energie-servicii (energetice sau nu)”. In premiera, se aloca 
fonduri masive pentru cunoasterea bazei de clienti si adaptarea produselor la 
necesitatile si preferintele de consum ale acestora. Esentiale devin datele despre 
acesti clienti: „informatia este putere” – societatile din domeniul energetic sunt in 
fata provocarii de a transforma „Big Data” in „Smart Data”. Sectorul energiei 
termice in Romania se pregateste pentru transformari profunde, in care solutii 
descentralizate, folosind eventual surse regenerabile de energie, vor castiga cote de 
piata semnificative, in detrimentul solutiilor bazate pe alimentarea centralizata 
folosind sisteme administrate si exploatate de societati publice. 

Deblocarea finantarii bancare in sectorul producerii energiei electrice in 
Romania. Figura 11 ilustreaza un caz specific in care actualele prevederi ale Legii 
Energiei Electrice nu permit unui agent economic important sa promoveze 
acoperirea necesarului sau de electricitate si caldura prin finantarea de terta parte a 
unei capacitate de cogenerare in incinta propriei sale facilitati de productie. 

 

 
 

Fig. 11. Cazul finantarii de terta parte pentru capacitati de cogenerare industriala. 
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Consumatorul industrial are un consum variabil, pe care l-ar dori acoperit 
integral si in profil de catre capacitatea de cogenerare, tehnic capabila sa urmeze 
acel profil, finantata cu capital propriu de un alt investitor si cu credit de catre un 
finantator. Din pacate, chiar daca legatura electrica intre cei doi agenti economici 
(important: diferiti) nu implica accesul la activele unui distribuitor de electricitate, 
(co)generatorul este obligat de legea energiei electrice sa-si ofere intreaga productie 
pe o piata centralizata, in loc sa semneze un contract pe termen lung pentru acoperirea 
necesarului de electricitate al „gazdei” – scopul principal al construirii proiectului. 
Aceasta obligatie apare din prima zi a infiintarii societatii – in sensul legii este 
generator din ziua in care a inscris in obiectul de activitate  generarea de energie 
electrica… Intre timp se poate semna un contract direct pentru energia termica… Mai 
mult, atat potentialul vanzator de electricitate si potentialul comparator de electricitate 
din acest caz sunt obligati sa plaseze oferte de vanzare sau cumparare de electricitate pe 
piata centralizata, dupa profiluri impuse de mecanismele acelei piete, care nu 
coincid cu profilul de consum al gazdei. 

Concluzia esentiala este ca in afara dezbaterii daca in Romania „baietilor 
destepti” este prudent sau nu sa se permita contracte bilaterale negociate, daca 
trebuie permis generatorilor sa exporte direct propria productie, daca este necesara 
mentinerea unei cote masive de piata a PZU si altor piete OPCOM pentru trans-
miterea unui semnal corect, este ingreunata/blocata in continuare finantarea bancara 
in domeniul generarii energiei electrice, atat conventionala cat si din surse regenerabile. 

Romania are de luat cateva masuri revolutionare in domeniul guvernantei: 

▪ Intarirea si profesionalizarea vocii Romaniei in interactiunile cu 
institutiile europene si celelalte state membre ale Uniunii Europene. In multe 
cazuri, Romania nu reactioneaza rapid, efectiv si eficient in procedurile de 
comitologie sau de consultare cu statele membre, chiar daca sunt puse la punct 
canale si procese de comunicare adecvate. Problema fundamentala este in zona 
evaluarii impactului noilor propuneri legislative comunitare asupra economiei 
romanesti, in cazul de fata asupra sectorului energetic romanesc. Deficitara este in 
special consultarea cu agentii economici din sector, in afara analizelor propriu-zise 
de impact care necesita date si resurse umane si de timp. Uneori autoritatile romane 
consulta agenti economici controlati de stat, dar consultarea cu agentii economici 
privati este in mod evident grevata de perceptia competitiei intre stat si companiile 
private. In afara organizatiilor care reprezinta interesele industriilor, agentii privati 
din mediul de afaceri s-au organizat in „Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei”, 
care are mandatul de a asigura un forum de consultare cu sectorul privat in procesul 
de guvernare. Aceasta organizatie nu integreaza in mod deliberat asociatii de 
ramura ale operatorilor industriali sau alte organizatii de reprezentare de interese, 
pentru a pastra un caracter echidistant, neutral ce ar conferi mai multa credibilitate. 
Desi s-au facut numeroase oferte de colaborare in procedurile de comitologie si s-a 
oferit in mod gratuit experrtiza disponibila a agentilor economici (multi dintre ei 
companii multi-nationale care se confrunta cu subiecte similare in multe alte tari 
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europene, mai avansate in mecanismele de reactie, uneori cu reprezentante situate 
la sute de metri de sediile institutiilor europene), autoritatile romane nu au inca 
obisnuinta consultarii cu sectorul privat inainte de a raspunde solicitarilor de pozitii 
si reactii venite din partea institutiilor europene. In acest mod, mesajele si pozitiile 
Romaniei sunt lipsite de consistenta si uneori de substanta si profesionalism. 

▪ Coordonarea elaborarii si implementarii unei foi de parcurs pentru 
reforma pietei gazelor naturale in Romania – colaborarea intre Executiv, 
Legislativ si Reglementator. Sectorul romanesc al gazelor naturale trece prin 
transformari profunde, determinate de descoperirile din Marea Neagra, de obligati-
vitatea deschiderii pietei pentru comert transfrontalier bidirectional, de obligativitatea 
introducerii pietei de echilibrare, de liberalizarea pietei en detail, de necesitatea 
protejarii consumatorilor vulnerabili, de obligativitatea implementarii reglementarilor 
europene in domeniul tranzitului etc., simultan cu alinierea preturilor gazului indigen la 
nivelele internationale. 

Este foarte clar ca asemenea transformari ale pietei si sectorului necesita 
modificari ale cadrului legislativ si de reglementare, inclusiv ale cadrului fiscal si 
de redevente, are implica mai multe institutiii, unele ale statului, altele independente 
(sau asteptate a fi independente conform acquis-ului comunitar). 

In acelasi timp, astfel de masuri nu pot fi implementate simultan, fiind necesara 
construirea unei foi de parcurs pentru sectorul gazelor naturale. De curand, Consiliul 
Investitorilor Straini a propus un document de pozitie in acest sens, care a fost 
adoptat ulterior ca document de pozitie al Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei. 
Masurile propuse in acel document, daca ar fi acceptabile pentru autoritatile romane, ar 
trebui implementate intr-o anumita secventa de catre diferite entitati apartinand 
Legislativului, Executivului sau Reglementatorului (ANRM, ANRE, Consiliul 
Concurentei etc.). 

Se pune intrebarea cum se coordoneaza aceste institutii in interesul construirii 
si implementarii unei foi de parcurs coerente si utile. Acum peste un deceniu, ar fi 
fost suficient ca un partid de guvernamant puternic, majoritar, sa defineasca un 
program de guvernare apoi, folosind drept coloana verterbala disciplina de partid, 
sa impuna conducerilor numite politic ale institutiilor relevante (guverm, parlament, 
chiar si autoritati de reglementare) o anumita doctrina si conduita. Astazi insa, in 
conditiile in care autoritatile de reglementare sunt independente de administratia de 
stat si in conditiile in care guvernarea este asigurata de coalitii/aliante politice, 
definirea si implementarea unei asemenea foi de parcurs este mult mai complexa. 
Probabil este necesar ca legislativul sa devina mult mai aplicat si profesionist, 
furnizand linii directoare pentru reglementatorul independent prin legislatie mai 
clara si mai aplicata, pe care reglementatorul sa fie obligat prin lege sa o 
implementeze prin emiterea si implementarea de legislatie secundara specifica. 

Pana atunci insa, Romania are nevoie de un mecanism formal de consultare 
intre Legislativ, Executiv si Reglementator pentru conducerea reformei de care are 
nevoie sectorul, pe baza unui consens intre diversele autoritati privind necesitatea si 
principiile directoare ale unei asemenea reforme. 
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La aceasta triada se pot adauga autoritatile locale si justitia, dua cum arata 
experienta explorarii in domeniul hidrocarburilor. 

▪ Coordonarea institutionala in domeniul politicii de ajutoare de stat si 
gestiunii efective a schemelor de ajutor de stat. Tot acest peisaj de instrumente 
de ajutor de stat disponibile unui stat membru al Uniunii Europene genereaza o 
paleta de provocari dar si de oportunitati pentru autoritatile romane. Apare o 
transformare majora a rolului statului in sectorul energetic. In timp ce comunitatea 
de afaceri a constientizat faptul ca statul nu mai este principalul investitor in sector, 
ca isi pierde gradual rolul de actionar majoritar in societati comerciale din sector, ca 
nu stapaneste bine rolul de elaborator de strategii, ca a disparut din peisajul 
consumatorilor, autoritatile statului trebuie sa realizeze enorma oportunitate aparuta 
si sa se organizeze pentru a profita din plin in interesul sectorului energetic romanesc. 
Daca anterior autoritatile colectau bani din impozite pentru bugetul de stat si 
directionau bani de investitii din bugetul societatilor de stat sau din bugetul de stat 
in sectorul energetic, dupa accederea in UE statul trebuie sa se comporte ca un 
investitor privat, iar facilitati de tipul „Fondul Special pentru Dezvoltarea Sistemului 
Energetic” nu mai sunt (aparent) disponibile. 

Acel fond special se poate considera inlocuit de fondul pentru „investitii 
verzi” constituit din veniturile obtinute prin licitarea drepturilor de emisie de gaze 
cu efect de sera. Banii colectati de stat sunt gestionati de o autoritate a statului 
(Administratia Fondului de Mediu) si directionati catre investitii energetice (de 
regula). 

Apar insa si modalitati diferite prin care statul canalizeaza resurse publice, 
fara a le mai colecta in conturi ale bugetului de stat, catre investitii din sectorul 
energetic; ca exemple se pot cita: schema de sprijin pentru electricitatea din energii 
regenerabile, bonusul pentru cogenerare eficienta, alte scheme de sprijin. 

Un caz special sunt fondurile structurale, colectate din impozitele 
contribuabililor, centralizate la nivel comunitar, distribuite catre statele membre si 
alocate solicitantilor relevanti din sector. 

Pe ansamblu, se poate remarca faptul ca statul roman a tranzitat de la statutul 
de colector de taxe si investitor direct in sectorul energetic la cel de strateg si 
administrator al schemelor de ajutor de stat, care mobilizeaza sume foarte importante de 
bani si care implica statul in singurele proiecte de investitii in derulare in sectorul 
generarii energiei electrice: 

● ajutorul de stat prin garantii guvernamentale; 
● ajutorul de stat prin fonduri structurale, dedicate in special reabilitarii 

termice a cladirilor dar si retelelor de alimentare centralizata cu caldura ce le 
deservesc, surselor de cogenerare aferente, precum si tehnologiilor  de producere a 
electricitatii din surse regenerabile precum micro-hidro, biomasa, biogaz; 

● ajutorul de stat prin schema de sprjin pentru electricitatea din surse 
regenerabile, de tipul certificatelor verzi; 

● ajutorul de stat pentru cogenerarea de inalta eficienta prin bonusul de 
cogenerare; 
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● ajutorul de stat prin scutirea consumatorilor de la obligativitatea platii 
certificatelor verzi pentru electricitatea consumata; 

● ajutorul de stat pentru „investitiile verzi” finantate din fondul centralizat 
constituit din licitarea drepturilor de emisie de gaze cu efect de sera; 

● ajutorul de stat prin scutirea de la obligativitatea platii componentei aferente 
drepturilor de emisie de gaze cu efect de sera – schema aplicata deja in Germania si 
in discutie in Romania; 

Daca se aduna sumele vehiculate prin diversele mecanisme expuse mai sus, 
ele vor depasi cu mult sumele disponibile prin schema anterioara a Fondului 
Special pentru Dezvoltarea Sistemului Energetic National si se contureaza clar 
necesitatea unui mecansim de coordonare a politicilor de gestionare a fiecarei astfel 
de scheme, astfel incat aceste resurse financiare semnificative sa fie subordonate 
unei aceleiasi strategii energetice a Romaniei. Din pacate astazi aceste sume sunt 
administrate de institutii ale statului roman care nu dialogheaza, nu se coordoneaza, 
iar aceste sume sunt cheltuite dupa logici partiale, care pe ansamblu sunt 
incoerente. 

Trebuie mentionat ca Planul National de Investitii, constituit in baza arti-
colului 10 c) din Directiva ETS nu este implementat, privand agenti conomici 
romani de ajutoare de stat legale. 

Prezentul articol mentioneaza necesitatea coordonarii acestor eforturi la nivelul 
administratiei centrale. Similar initiativei de constituire a unui Comitet National pentru 
Combaterea Concurentei Neloiale, care aduce impreuna institutiile cu atributii in 
domeniul concurentei, se poate avea in vederea constitutirea une structuri la nivelul 
administratiei centrale care ar coordona eforturile institutiilor statului roman in 
gestionarea ajutoarelor de stat, in vederea asigurarii unei coerente cu orientarile de 
strategie energetica ale Guvernului Romaniei. 

 
 


