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Abstract. In this article addresses the issue of Romania's energy strategy , under national
energy realities and the European Union and the geopolitical. A new energy strategy in the
medium and long term, resulting from the revision of the existing one, should be a priority for
the Government and Parliament . It must create conditions to stimulate economic growth and
general welfare in Romania. ,,Energy and natural resources '' is a key sector in Romania to
launch the economy, achieving sustainable economic growth and increasing general welfare.
In the last part of the article proposes a set of strategic guidelines ,, medium and long term ''.
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Rezumat. În prezentul articol se tratează problema Strategiei Energetice a României, în
condițiile realităților energetice naționale, ale Uniunii Europene și a celor geopolitice. O
nouă Strategie Energetică pe termen mediu și lung, care va rezultata prin revizuirea celei
existente, trebuie să reprezinte o prioritate a Guvernului și Parlamentului. Ea trebuie să
creeze condiții de stimulare a creșterii economice și bunăstarii generale în România.
,,Energia și resursele naturale’’ reprezintă în România un sector cheie pentru lansarea
economiei, obținerea unor creșteri economice sustenabile și creșterea bunăstării generale. În
ultima parte a articolului se propune un set de ,,orientări strategice pe termen mediu și lung’’.
Cuvinte cheie: strategie energetică, resurse energetice, piața de energie, mix energetic,
sector energetic.

1. INTRODUCERE
Strategia actuală a Sectorului Energetic se bazează pe strategiile existente:
energetică (2007-2020) și de mediu (2013-2020). Evoluția energeticii românești și a
Uniunii Europene și realitățile geo-politice, impun realizarea unei noi Strategii
Energetice (2015-2035), prin revizuirea celei existente, pentru stabilirea
,,scenariului energetic optim” care să permită asigurarea resurselor energetice
necesare, o funcționare mai eficientă și în siguranță a Sistemului Energetic
Național, o funcționare mai eficientă a Pieței angro de energie electrică, pregătirea
condițiilor de participare a pieței de energie electrică, la piața regională și apoi la
piața unică europeană și limitarea dependenței de import de resurse energetice.
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Fără realizarea unei noi Strategii Energetice, Sectorul Energetic, Sistemul
Electroenergetic și Piața de energie electrică nu vor putea fi în viitor factori de
creștere economică sustenabilă și de creștere a bunăstării generale.
Pe baza noii Strategii Energetice, se vor putea fundamenta propunerile României
pentru Strategia Energetică UE 2030 și propunerile preliminare pentru Strategia
Energetică UE 2050. Propunerile ce le va face și angajamentele ce se vor lua de
țara noastră față de UE, în perspectiva anilor 2030 și 2050, trebuie să stimuleze
creșterea economică și creșterea bunăstării generale.
Obiectivele Sectorului Energetic din România, în concordanță cu obiectivele
de energie și mediu stabilite la nivel european, sunt: asigurarea securității
alimentării cu energie electrică și termică a tuturor consumatorilor, la un nivel de
calitate corespunzător, prin diversificarea surselor de producere, creșterea
competitivității economice și reducerea impactului asupra mediului înconjurător.
Pentru realizarea acestor obiective, s-au aprobat:
1) ,,Strategia Energetică a României pentru perioada 2007-2020’’, prin
HG 1069/ 2007 [1]. Obiectivul general al Strategiei Sectorului Energetic îl
constituie satisfacerea necesarului de energie atât în prezent, cât și pe termen
mediu și lung, la un preț cât mai scăzut, adecvat unei economii moderne de piață și
unui standard de viață civilizat, în condiții de calitate, siguranță în alimentare, cu
respectarea principiilor dezvoltării durabile.
Obiectivele energetice ale strategiei actuale:
a) Siguranța energetică:
– Creșterea siguranței energetice, prin asigurarea necesarului de resurse
energetice și limitarea dependenței de resursele energetice de import;
– Diversificarea surselor de import, a resurselor energetice și a rutelor de
transport ale acestora;
– Creșterea nivelului de adecvanță, a rețelelor naționale de transport, ale energiei
electrice, gazelor naturale și petrolului;
– Protecția infrastructurii critice.
b) Dezvoltarea durabilă:
– Creșterea eficienței energetice;
– Promovarea producerii de energie electrică și termică în centralele cu
cogenerare, în special în instalații de cogenerare de înaltă eficiență;
– Susținerea activităților de cercetare-dezvoltare și diseminare a rezultatelor
cercetărilor aplicabile;
– Reducerea impactului negativ al Sectorului Energetic asupra mediului
înconjurător;
– Utilizarea raţională şi eficientă a resurselor energetice primare.
c) Competitivitate:
– Dezvoltarea pieţelor concurenţiale de energie electrică, gaze naturale, petrol,
uraniu, certificate verzi, certificate de emisii ale gazelor cu efect de seră şi servicii
energetice;
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– Liberalizarea tranzitului de energie şi asigurarea accesului permanent şi
nediscriminatoriu al participanţilor la piaţă la reţelele de transport, distribuţie şi
interconexiunile internaţionale;
– Continuarea procesului de restructurare şi privatizare în sectoarele energiei
electrice, termice şi ale gazelor naturale;
– Continuarea procesului de restructurare pentru sectorul de lignit, în vederea
creşterii profitabilităţii şi accesului pe piaţa de capital [1].
2) ,,Strategia Națională actuală privind Schimbările Climatice 2013-2020",
prin HG nr. 529/2013 abordează problema schimbării climatice, în două moduri
clasice și echilibrate:
(1) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES);
(2) adaptarea la schimbările climatice.
În ceea ce privește obiectivul major al Strategiei Naționale privind Schimbările
Climatice, componenta de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES)
pentru perioada 2013-2020 va fi realizată prin aplicarea schemei de comercializare
a emisiilor de gaze cu efect de seră (EU ETS) și prin instituirea și punerea în
aplicare a prevederilor cadrului UE pentru reducerea emisiilor, pentru așa numitele
sectoare ne-ETS.
În conformitate cu cel mai recent Inventar al emisiilor de gaze cu efect de seră
(GES), transmis de Romania către UNFCCC, emisiile totale de gaze cu efect de
seră, fără LULUCF vor scădea cu 5,95% în anul 2020, în comparație cu nivelul din
anul 2005. Previziunea se bazează pe istoricul emisiilor de gaze cu efect de seră și
pe cele mai recente date disponibile privind aceste emisii proiectate și pe scenariul
,,cu măsuri".
O schemă de ajutor, care promovează cogenerarea de înaltă eficiență, a fost
instituită la nivel național încă din anul 2011 și va continua până în anul 2023.
Această schemă asigură un sprijin financiar producătorilor de energie electrică și
termică din centralele de cogenerare cu o eficiență ridicată, care realizează
economii ale combustibililor de cel puțin 10%, în comparație cu ceilalți producători
de energie.
A doua componentă a Strategiei Naționale privind Schimbările Climatice,
componenta de Adaptare, are ca scop creșterea capacității țării de a se adapta la
schimbările climatice, prin stabilirea de orientări naționale strategice, care să poată
ghida dezvoltarea politicilor la nivel sectorial [2].
În prezent Departamentul de Energie lucrează la revizuirea ,,Strategiei
Energetice a României pentru perioada 2007-2020’’ aprobată în anul 2007, în
vederea elaborării ,,Noii Strategii Energetice pentru perioada 2015-2035’’.
În ceea ce privește Strategia Energetică Națională, în contextul unui nou mediu
de politică energetică, la nivel național și european, și pe baza obiectivelor
naționale privind siguranța furnizării de energie, competitivitate și prețuri
acceptabile ale energiei electrice pentru consumatori și ținând cont de avantajele
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resurselor naturale de energie, autoritățile din România au început procesul de
revizuire a Strategiei Energetice.
Data inițială pentru primul proiect al strategiei revizuite a fost 2014, fiind însă
amânată pentru 2015.
Procesul de consultare indică faptul că Strategia Energetică revizuită trebuie să
se bazeze, în principal, pe următoarele principii fundamentale, respective [3]:
–
Păstrarea unui mix energetic diversificat și bine echilibrat;
– Creșterea siguranței în funcționare, prin înlocuirea unităților de producere a
energiei electrice și termice, care sunt învechite și prin utilizarea eficientă a
resurselor energetice locale, inclusiv cărbune (rămâne încă o sursă importantă
pentru România);
– Dezvoltarea energiei nucleare, importantă pentru îndeplinirea obiectivelor de
decarbonizare din România;
– Asigurarea utilizării potențialului eficienței energetice;
– Încurajarea implicării capitalului local în investiții în sectorul energetic și
construirea unui mediu atractiv și previzibil pentru investitori;
– Prudență, abordare rentabilă și durabilă, în ceea ce privește dezvoltarea
energiei regenerabile, cu accent pe potențialul durabil al biomasei;
– Reguli clare pentru consumatorii vulnerabili, în contextul creșterii prețurilor la
energie;
– Consolidarea administrării companiilor de stat din sectorul energetic.
Având în vedere situația economică a României și a decalajului economic
existent, față de statele membre dezvoltate din UE, este necesar ca atingerea
obiectivelor strategiei energetice, să se realizeze la cel mai mic cost pentru
consumatori, astfel încât să fie menținută competitivitatea industriei și protejarea
locurilor de muncă.
În cadrul EUREL (Convention of National Associations of Electrical Engineers
of Europe) Brussels, se realizează în prezent, de către un grup de speciațiști, din
care face parte și autorul acestui articol, lucrarea: „Energy Transition Program
for Europe“, care să vină în sprijinul realizării strategiilor energetice a Uniunii
Europene și a strategiilor naționale ale țărilor membre UE.
Prioritățile opțiunilor energetice ale Uniunii Europene, în viitor sunt: (1) Mediul
înconjurător; (2) Securitatea alimentării; (3) Eficiență;(4) Resurse.
Ierarhizarea tehnică realizată de grupul de sinteză al EUREL este următoarea:
(1) Resurse energetice
(2) Eficiență
(3) Securitatea alimentării
(4) Mediul înconjurător
în care punctul 3 și punctul 4, reprezintă consecințele punctelor 1 și 2.
Cele patru teme vor fi analizate în studiul EUREL, la nivelul UE și la nivelul
unei părți dintre țărilor membre UE.
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2. RESURSELE DE ENERGIE PRIMARĂ
România dispune de următoarele resurse de energie primară [1, cap.3, art.3.1]:

2.1. Resurse epuizabile de energie
a) Rezervele de lignit, de circa 1.490 mil. tone (circa 276 mil. tep), pot asigura
exploatarea lor eficientă pentru circa 40 de ani, la un nivel de producție de circa 30
mil. tone pe an. Lignitul indigen rămâne o sursa energetică importantă, având în
vedere prețul redus;
b) Rezervele de huilă, de circa 755 mil. tone (circa 422 mil. tep), se exploatează
pe baza de subvenții, acceptate de UE până în anul 2018, până când trebuie aplicat
programul de închidere a minelor neperformante. Huila energetică indigenă fără
subvenții rămâne o resursă energetică marginală pentru producția de energie
electrică, datorită prețului ridicat, dar este o resursă strategică pentru viitor;
c) Rezervele de țiței, de circa 74 mil. tone (circa 72 mil. tep), pot asigura
exploatarea circa 20 ani, la o producție anuală de 4,5 mil. tone/an;
d) Rezervele de gaze naturale, de circa 185 miliarde m3 (circa 159 mil.tep),
pot asigura exploatarea circa 17 ani, la o producție anuală de 10,5 mil. tone/an.
Producția internă acoperă circa 70 % din consumul național total de gaze naturale,
iar diferența de circa 30 % se asigură din import;
e) Rezervele de minereu de uraniu, existente și exploatabile, asigură cererea
de uraniu natural până în 2017, pentru funcționarea a două unități nucleare de la
Cernavodă.

2.2. Resursele regenerabile de energie
Conform Planului Național de Acțiune in Domeniul Energiei din Resurse
Regenerabile – PNAER – 2010), cu potențial annual sunt:
• Energie solară:
– termic, cu potențial energetic anual de 60 Pj(1.433,0 mii tep);
– fotovoltaic, cu potențial energetic anual de 1,2 TWh (103,2 mii tep);
• Energie eoliană, cu potențial energetic anual de 23 TWh (1.978 mii tep);
• Energie hidraulică, cu potențial energetic anual de 32 TWh (3.440 mii tep),
din care sub 10 MW, mai exact 6 TWh (516 mii tep) amenajat în prezent,
reprezinta circa 54 %;
• Biomasa și biogaz, cu potențial energetic anual de 318 PJ (7.597 mii tep);
• Energie geotermală, cu potențial energetic anual de 7 PJ (167 mii tep) [1].
Din evaluările realizate, privind potențialul României în domeniul resurselor
primare de energie, rezultă că acoperirea deficitului de energie primară în România
se va putea realiza prin creşterea utilizării resurselor regenerabile de energie, prin
exploatarea și valorificarea de resurse interne noi sau importuri de energie de
resurse neregenerabile – gaze, ţiţei, cărbune (huilă) și minereu de uraniu.
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Astfel, România va rămâne dependentă parţial de importurile de energie primară.
Gradul de dependenţă va depinde de descoperirea de noi resurse interne exploatabile,
de valorificarea internă a rezervelor de gaze naturale din Marea Neagră [4] și de
clarificarea problemelor de mediu și eventuala acceptare a exploatării și economicitatea
gazelor de șist, de integrarea producției de energie electrică din surse regenerabile de
energie, în limitele tehnice și economice ale sistemului energetic și ale pieței de energie
electrică şi de succesul măsurilor de creştere a eficienţei energetice.
Important este modul de folosire a resurselor neregenerabile naționale de
energie. Pentru creșterea securității energetice a țării și reducerea importului de
resurse energetice neregenerabile cu costuri tot mai ridicate, se impune folosirea
lor rațională și mărirea duratei lor de exploatare.
Statisticile Comisiei Europene de acum câțiva ani, arată că România are un grad
de dependență de importurile de energie de 21%, în timp ce media europeană este
de 53,8%. Această dependență de import a țării noastre, a fost mai redusă, de 1820 %, în perioada 2009-2013. Astfel, potențialul țării noastre, coroborat cu poziția
regională, oferă o importantă perspectivă de dezvoltare.
Rezervele din Marea Neagră și eventual rezervele de resurse neconvenționale
(gaze de șist), dacă se clarifică problemele de mediu și se acceptă exploatarea, sunt
printre punctele forte ale României la nivel regional. Aceste rezerve vor contribui la
asigurarea securității energetice prin diversificarea surselor de aprovizionare și un
rol strategic regional, prin valorificarea noilor perimetre de resurse de gaze naturale
aflate în exploatare.

3. PRODUCȚIA ȘI CONSUMUL DE ENERGIE
3.1. Consumul de energie
În tabelul 1 se prezintă evoluția unor indicatori socio-economici și energetici, în
perioada 2009-2013, din analiza cărora se poate vedea evoluția economiei și a
energeticii românești.
Din cauza nivelului de dezvoltare economică mai redus, consumul brut de
energie pe locuitor (1,6-1,8 tep/loc) din România, este de circa două ori mai mic
decât consumul mediu al UE.
Producția internă de energie primară anuală prognozată, este de circa 28 mil.tep.
Consumul brut de energie primară annual prognozat este de circa 38 mil. tep.
Diferența de circa 10 mil. tep trebuie acoperită din import sau prin producție
suplimentară în țară. În anul 2010, consumul de energie primară înregistrat a fost de
34,2 mil. tep, mai mic decât cel prognozat.
Producția internă de energie primară în perioada 2009-2013 a avut o evoluție
descrescătoare, scăzând de la 28.034x103 tep la 25.853×103 tep (–7,78 %).
Consumul intern de energie primară în perioada 2009-2013 a avut de asemenea
o evoluție descrescătoare, scăzând de la 34.328 x103 tep la 31.634 x103 tep (–7,85) .
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Diferența dintre consumul și productia de energie primară a fost în această
perioadă, între 5.781 × 103 tep și 8.536 × 103 tep, mai mic decât cel prevăzut
anterior, care s-a acoperit din import, reprezentând 18-20 % din consumul intern.
In continuare, această diferență se va acoperi din producție suplimentară sau din
import, soluția depinzând de mai mulți factori de care trebuie ținut seama la
elaborarea noii Strategii Energetice (2015 - 2035).
Tabelul 1. Indicatori socio-economici și energetici
Indicatori

1. Populația
rezidentă
– Valoare anuală
– Evoluțíe anuală
2. PIB1
–
Valoare anuală
– Rata de creștere
3. PIB/loc
– Valoare anuală
– Rata reală de
creștere
4.Producția
internă
– Valoare anuală
– Evoluțíe anuală
5. Consum intern
– Valoare anuală
– Evoluție anuală
6. 5-4
7. Consum int./loc

UM

mil. pers.
%
mld.EUR
%
mii E/loc
%

1.000 tep
%
1.000 tep
%
1.000 tep
tep/loc

2009

2010

2011

2012

2013

20,44
(0,97)

20,29
(-0,73)

20,20
(-0,44)

20,10 20,02
(-0,50) (-0,40)

(-2,05)
–

120,48
(-7,07)

126,82
(-0,80)

133,34
(1,06)

133,91 144,66
(0,64) (3,49)

20,07
–

5,92
(-6,29)

6,26
(-0,21)

6,62
1,55

6.68
1,08

28.034
(-2,9)

27.428
(-2,2)

27.468
(0,1)

27.112 25.853
(-1,3) (-4,6)

(-7,78)
–

34.328
(-13,7)
6.294
1,67

34.818
(1,4)
7.390
1,71

35.648
(2,4)
8.536
1,76

34.851
(-2,2)
7.739
1.73

(-7,85)
–

7,24
3.89

31.634
(-0,2)
5.781
1,58

Evoluție,
%
20092013

22,30
–

Sursa: EUROSTAT, INS, BNR, [17].

Din analiza indicatorilor din tabelul 1, rezultă următoarele:
– decuplarea evoluției PIB de evoluția consumului de energie primară. Această
caracteristică are o mare importanță la dimensionarea evoluției Sectorului Energetic
românesc pentru perioada 2015-2035;
– în perioada 2009-2013, PIB a înregistrat o creștere de 20,07 %, iar consumul
de energie primară s-a redus cu 7,85 %;
– populația rezidentă a scăzut cu 2,05 % în perioada 2009-2013;
– consumul de energie pe cap de locuitor a scăzut în anul 2013, față de anii
precedenți.
Pornind de la direcțiile prevăzute în Comunicarea Comisiei Europene referitoare
la obiectivele de energie și mediu, pentru perioada de după 2020 până în 2030,
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România trebuie să stabilească, prin noua Strategie Energetică, scenariul energetic
optim, care poate asigura furnizarea energiei la consumatori în condiții de
siguranță, la prețuri accesibile, și care să asigure un mediu înconjurător curat pentru
sănătatea populației. Pe baza acestui scenariu se va putea previziona un scenariu și
pentru perioada de după 2030, până în 2050.
Necesarul de energie al economiei este strâns legat de nivelul de dezvoltare
economico-socială a ţării. În consecinţă, pentru evaluarea consumului de energie
electrică în perioada de 2012-2030, s-au avut în vedere evoluţiile principalilor
indicatori macro-economici şi demografici:
– produsul intern brut (PIB);
– evoluţia demografică (populaţia totală).
Potrivit CNP (Comisia Națională de Prognoză), până în anul 2017, România are
previzionată o creștere economică medie de 2,64% / an, iar, conform Eurelectric
Power Statistics (decembrie 2012), de 2,7% / an în intervalul de analiză, respectiv
2012 - 2030.
Previziunea pentru evoluţia consumului intern net de energie electrică, în
perioada 2013-2030 este prezentată în tabelul 2. Astfel, în anul 2020 consumul de
energie electrică va fi cu circa 20 % mai mare decât 2013, iar în 2030 cu 42,5 %[4].
Consumurile realizate în 2013 și 2014, sunt mai mici decât cele previzionate,
neconfirmând această previziune optimistă care trebuie reactualizată.
Tabelul 2
Anul
Cons.intern
net [TWh]

2013
56,3

2014
57,8

2015
59,4

2016
60,9

2017
62,5

2018
64,1

2020
67,5

2030
80,3

Sursa: Departamentul de Energie.

Producția de energie termică, pentru industrie și sistemele de încălzire
centralizată, se realizează prin centrale termice (CT) și centrale electrice de
termoficare (CET). După 1990, consumul a scăzut, în principal din cauza reducerii
consumului industrial. Se alimentează de la sistemele centralizate de alimentare cu
căldură, circa 80.000 de blocuri de locuințe cu circa 3 milioane de apartamente și 7
milioane de locatari, precum și un număr însemnat de instituții și societăți
comerciale. Pierderile energetice în sistemele de distribuție a energiei termice sunt
de 40-50 %, fiind necesare reabilitări pentru creșterea eficienței energetice [4].

3.2. Producția de energie electrică
Evoluția producției de energie electrică pentru perioda 1999-2013 se prezintă în
tabelul 3 [4]. În prima parte a avut loc o creștere a producției, ajungându-se ca în
2006 să fie mai mare cu 24 % decât în 1999, urmată apoi de o reducere, fiind în
2009 cu 9% mai mică decât în 2006. După 2009 are loc o nouă scădere, fiind în
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2013 cu circa 10% mai mică decât în 2009 și cu circa 19% mai mică decât în 2006,
revenind la producția anului 2000. Însă în anul 2014, producția de energie electrică
a fost mai mare cu 11,3% decât în anul 2013.
Structura de producție în anul 2009 a fost: centrale termoelectrice 30 TWh
(52,2 %), hidroelectrice 15,7 TWh (27,3 %), nuclearelectrice 11,8 TWh (20.5 %).
Producția din resurse regenerabile (altele decât apa), era neglijabilă.
În anul 2009, puterea maximă brută produsă a fost de 9.626 MW, iar puterea
netă de 8.825 MW, mai mare cu soldul de export – import (578 MW) decât
consumul intern brut de 9.048 MW și consumul intern net de 8.247 MW. S-a
realizat export de energie electrică.
Tabelul 3. Evoluția producției de energie electrică în perioda 1999-2013 [TWh]
Anul 1999 2001 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011
Prod. 50,7 53,8 56,6 56,4 59,4 61,6 64,9 57,5 54,9 55,6

2012
52,1

2013
51,7

Sursa: Departamentul de energie [4]

3.2.1. Starea tehnică a capacităților de generare din SEN
3.2.1.1. Grupurile termoenergetice
Circa 80% din grupurile termoenergetice din România, care au fost instalate în
perioada 1970-1980, au depăşintă durata de viaţă normală. Grupurile din termocentrale,
datorită tehnologiilor anilor 60-70 şi a uzurilor, au performanţe reduse, randamente în
jur de 32-33%, cu excepţia unor grupuri pe cărbune reabilitate care ating 33-35%.
Aceste randamente reprezintă 65-70% din randamentul grupurilor moderne, cu
parametrii supracritici și ultrasupracritici. O parte din grupurile termoenergetice nu sunt
echipate cu instalaţii performante pentru reducerea poluării, iar emisiile de SO2 şi NOx
se situează la unele cazuri, peste valorile maxime acceptate în UE.
În vederea încadrării în norme, toate grupurile termoenergetice care rămân în
funcţiune după anul 2014, trebuie să se încadreze în cerinţele de mediu, prevăzute
în Ordinul nr.859 din 29.09.2005 al MAI, care transpune Directiva europeana
2001/80 CE privind limitarea emisiilor de poluanţi de la instalațiile de ardere de
dimensiuni mari [4].
Urmare lucrărilor de reabilitare, încheiate sau în curs de desfăşurare, precum și a
grupurilor noi care trebuie construite, până în anul 2025 – 2030, sectorul
termoenergetic poate dispune de o putere de cca. 6.500 MW.
Realizarea unor grupuri noi pe cărbune (lignit și huilă) cu parametrii
supracritici și ultrasupracritici, cu puteri de 500-600 MW și randamente nete de
45-48 %, la Complexele Energetice Oltenia și Hunedoara, se va putea face în
colaborare cu investitori străini, prin Programul 10c) cu derogare de la Directiva
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2003/83/EC, sau pe piața de capacități a SEN și ENTSO-E. Aceste grupuri trebuie
prevăzute în Strategia Energetică nouă (2014-2035). Pe lângă nevoile SEN, aceste
grupuri sunt necesare pentru rezolvarea unor probleme economico-sociale
complexe din cele două zone miniere. Grupurile noi trebuie să înlocuiasca în timp
grupurile actuale de 330 MW și 210-230 MW.
Amplasamentele centralelor mari: Rovinari, Turceni, Ișalnița și Mintia și altele, au
toate utilitățile necesare pentru centrale termoelectrice mari, care trebuie menținute și
folosite în continuare din considerente strategice și economico-sociale.
3.2.1.2. Grupurile hidroenergetice
Grupurile hidroenergetice cu o putere instalată de 6.346 MW reprezintă circa
33% din puterea instalată totală disponibilă a SEN. Energia produsă într-un an în
mediu hidrologic este de circa 17,5 GWh. Gradul de valorificare al potențialului
tehnic amenajabil (36 TWh/an) este de circa 50 %, iar al potențialului economic
amenajabil (30 TWh/an) de circa 60 %. Au fost reabilitate prin retehnologizare şi
modernizare, capacităţi de producţie cu o putere de circa 1.200 MW. Programul de
reabilitare a grupurilor hidroenergetice prevede până în 2020 retehnologizarea şi
modernizarea unor grupuri cu o putere de cca. 2.400 MW. Din această putere,
1.090 MW sunt în curs de retehnologizare şi vor fi finalizate lucrările până în
2015[4]. Pentru siguranța SEN și reducerea emisiilor de CO2, este necesară
execuția și punerea în funcțiune a centralei cu pompaj Tarnița-Lăpuștești, cu o
putere de 1.000 MW (4x 250MW) și a altor centrale hidroelectrice.
Pentru perioada 2015-2030, sectorul hidroenergetic poate dispune de o putere
de circa 6.500 MW.
Finalizarea investiților hidroenergetice în derulare de către Hidroelectrica este
necesară pentru a sprijini programul național și al UE de reducere a emisiilor cu efect
de seră și a suplimenta rezerva de putere pentru serviciile tehnologice de sistem.
Realizarea centralei Tarnița-Lăpuștești trebuie să facă parte din programul de
asigurare a rezervei de putere pentru serviciile de sistem ale SEN și ale ENTSO-E.
Prin noua strategie energetică (2015-2035) trebuie să fie prevăzut ca
asigurarea rezervei de putere pentru serviciile de sistem să fie o sarcină și pentru
producătorii de energie electrică din resurse regenerabile de energie electrică,
care produc cele mai importante dezechilibre în sistemul energetic.
3.2.1.3. Grupurile nucleare de la CNE Cernavodă
SN Nuclearelectrica are în operare la CNE Cernavodă 2 grupuri nucleare
(1.413 MW) cu o puterea de 706,5 MW fiecare, echipate cu reactoare de tip
CANDU 6, care utilizează uraniu natural drept combustibil și apă grea ca agent de
răcire și moderator.
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Unitatea 1, în operare din decembrie 1996, are durata de operare de 25-30 de
ani, cu posibilitate de prelungire, după retehnologizare în 2022-2023, cu încă 25-30
de ani, conducând la o durată totală de funcționare de 55 de ani (funcție de gradul
de încărcare totală a reactorului), până în 2050.
Unitatea 2, în operare din septembrie 2007, are durata de operare de 25-30 de
ani, cu posibilitate de prelungire, după retehnologizare în 2032, cu încă 25-30 de
ani, conducând la o durata totală de funcționare de 55 de ani (funcție de gradul de
încărcare totală a reactorului), până în 2060 [5].
Pentru perioada 2015-2030, sectorul nuclear va putea dispune de o putere de
1.413 MW, sau mai mare.
Pentru perioada 2030-2050, sectorul nuclear ar trebui să dispună în continuare
de o putere instalată de cel puțin 1.413 MW, pe baza unui program de dezvoltare,
susținut de noua Strategie Energetică, care să prevadă prelungirea duratei de viață
a unităților U1 și U2 și execuția unităților U3 și U4, cu punere în funcțiune la
termene, care să asigure permanent, cel puțin acestă capacitate în funcțiune. Acest
program este necesar și pentru menținerea în exploatare a utilităților deja
existente: fabrica de combustibil nuclear, Combinatul de apă grea și lucrările deja
executate, din considerente strategice și economico-sociale.
3.2.1.4. Capacități de producere cu resurse regenerabile de energie (SRE)
Puterea electrică totală instalată a capacităților SRE care au beneficiat de
sistemul suport prin certificate verzi în anul 2013, a fost de 4.417,66 MW.
Repartizarea puterii totale pe tipuri de SRE este prezentată în figura 1, iar evoluția
puterii instalate, în perioada 2008 - 2013, se prezintă în tabelul 4.
La sfârșitul anului 2013, din cei 4.417,66 MW instalați și puși în funcțiune în
SRE, până în acest moment, 63 % reprezintă CEE, 23 % CEF, 12% CMHE;

Sursa: Transelectrica, [17]
Fig. 1. Repartizarea puterii totale pe tipuri de SRE.
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Tabelul 4. Evoluția puterii instalate, în perioada 2008-2013

Sursa: Transelectrica, [17]

Din analiza datelor din tabelul 4 și din figura 1, se pot trage următoarele concluzii:
– puterea totală instalată în capacități cu SRE a crescut de circa 100 de ori, în
perioada 2008-2013, de la 47,31 MW la 4.417 MW;
– puterea instalată în centrale eoliene (CEE), a crescut de aproape 400 de ori, în
perioada 2008-2013, iar în centralele electrice fotovoltaice (CEF) de circa 1.000 de
ori, în perioada 2009-2013;
– a crescut puterea instalată de 8 ori, în centrale pe bază de biomasă, în perioada
2009 – 2013, fiind o importantă rezervă energetică a țării noastre.
Deși centralele eoliene CEE din România sunt executate cu grupuri eoliene cu
puteri mai mici de 3 MW, s-a realizat și ferme cu puteri foarte mari. Cea mai mare
CEE, are o putere de circa 600 MW, fiind considerată cea mai mare din Europa, în
momentul finalizării fiind racordată la stația de 400 kV Tariverde din SEN.
În anul 2014 s-au pus în funcțiune noi centrale pe bază de SRE, astfel că la
31.08.2014, puterea totală instalată în centrale electrice cu SRE a fost de 4.704 MW
(cu 286,44 MW mai mult decât la sfârșitul anului 2013), din care eoliene, cu o
putere de 2.800 MW, parcuri fotovoltaice de 1.234 MW, micro hidrocentrale de
570 MW și pe bază de biomasă 100 MW.
Producătorii de energie regenerabilă, primesc subvenții sub forma certificatelor
verzi, pe care le plătesc toți consumatorii, inclusiv cei casnici. Aceste subventii sunt
reliefate separat în factura lunară la electricitate.
Nivelul subvențiilor oferite investitorilor în energia verde din România, este cel
mai ridicat din Europa.
Datorită subvențiilor generoase, România a ajuns să aibă în 2015, o putere
instalată de aproape 5.000 MW, în centralele pe bază de SRE, dar cu efecte asupra
economiei și bunăstării generale.
La Transelectrica sunt cereri de racordare pentru proiecte care totalizează
30.000 MW, în condițiile în care tot sistemul electroenergetic actual al României
are puțin peste 22.000 MW [20].
Energia electrică produsă în anul 2013 în România, în centrale electrice pe baza
de SRE, susținute prin CV a fost de 6,279 TWh, reprezentând circa 10,55 % din
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energia electrică total produsă în acest an (63,07 % în centrale eoliene, 17,86 % în
centrale fotovoltaice).

În 4 septembrie 2013, la ora 1600, s-au produs 2.000 MW în centralele cu
RES (eolian, solar și biomasă), din cei 7.000 MW produși în SEN. Media
zilnică a fost de 1.900 MW eolian, 100 MW solar și 34 MW biomasă, ce a
reprezentat 27 % din total producție de energie electrică, din ziua respectivă.
Puterea totală instalată în Sistemul Energetic Național, la 1 aprilie 2015, era de
22.308 MW din care: hidro 6.376 MW (28,5%), cărbune 5.718 MW (25,6%),
hidrocarburi 4.539 MW (20,3%), eolian 2.953 MW (13,2%), nuclear 1.413 MW
(6,3%), solar 1.208 MW (5,4%), biomasă 100 MW (0,45%) și geotermal 0,05 MW.
Puterea totală instalată în SEN, în centrale bazate pe SRE, la 1 aprilie 2015
reprezenta 19,05 %.
Obiective privind energia regenerabilă pentru 2020 și 2030
România și-a asumat față de UE, ca 24% din consumul final brut de energie din
anul 2020, să provină din surse regenerabile, angajament realizat deja la 1 ianuarie
2014. În aceste condiții, pentru 2014, cota obligatorie de achiziție a energiei verzi a
rămas la 11,1%, cât a fost în 2013, față de 15%, cât ar fi trebuit să fie în acest an [19].
România nu are o țintă pentru resurse regenerabile, în perspectiva anului 2030,
dar poate avea o contribuție rezonabilă la îndeplinirea țintei UE de 27% până în
2030, așa cum este propusă de Comisia Europeană. Mixul energetic trebuie să
reflecte și să țină cont de potențialul energetic disponibil în România, pentru toate
tehnologiile de reducere a carbonului, fără vreo țintă națională obligatorie de
eficiență energetică și de resurse regenerabile [4].
Noua Strategia Energetică (2015-2035), trebuie să stabileasca contribuția
României la programul de reducere a CO2 pentru 2030 și în baza acestuia,
contribuția preliminară pentru anul 2050, pe baza unui mix energetic stabilit tot în
aceasta strategie, pe baza condițiilor concrete existente în România: resursele
energetice, evoluția consumului și producției de energie electrică și termică, nivelul
de dezvoltare economică și de trai al populației etc.

4. MIXUL ENERGETIC
Mixul energetic s-a modificat în timp, în funcție de evoluția capacităților de
producției și a resursele energetice folosite (fosile și hidro; fosile-hidro-nuclear;
fosile-hidro-nuclear-regenerabile).
Mixul energetic existent în momentul creării pieței de energie electrică, nu a
permis realizarea unei concurențe reale, pe baza căreia piața de energie electrică săși atingă scopurile, pentru care a fost creată.
Este momentul oportun, ca mixul energetic optim să fie stabilit prin noua
Strategie Energetică, care să permită funcționarea mai eficientă a pieței de energie
electrică, funcționarea eficientă și sigură a SEN, pentru susținerea creșterii
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economice și a bunăstării generale. Actualul mix energetic, rezultat în urma
restructurării sectorului energetic, a condus la o funcțioare mai puțin eficientă a
pieței de energie electrică, cu efecte majore asupra funcționării SEN, a creșterii
economice și a bunăstării generale.
Au existat următoarele etape de formare a mixului energetic (1990-2014):
a) Până în 1996, producția de energie electrică s-a realizat pe bază de
combustibili fosili (cărbune, gaze naturale și țiței) și energie hidroelectrică.
b) Începând cu 1996, când s-a pus în funcțiune unitatea 1 la CNE Cernavodă,
producția de energie electrică s-a realizat pe bază de combustibili fosili (cărbune,
gaze naturale, țiței), energie hidroelectrică și energie nucleară.

Sursa: OPCOM
Fig. 2. Structura producției de energie electrică în perioada 2000-2007.

c) Începând cu anul 2005, când s-au pus în funcțiune primele centrale eoliene,
iar în 2010, prima centrală fotovoltaică și apoi câteva centrale cu biocombustibili,
producția pe aceste resurse regenerabile a intrat în mixul energetic [5].
Producţia de energie electrică în anul 2013, a fost de 58 TWh. Noua structură a
producției, arată o creștere importantă a producției pe bază de resurse regenerabile
(eoliană, fotovoltaică și biocombustibili), altele decât energia hidro (fig.3).
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Sursa: Departamentul de Energie
Fig. 3 Structura producției de energie electrică a anului 2013.
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Pondere procentuală: Cărbune - 30.05%; Hidrocarburi - 15.95%; Hidro - 25.32%;
Nuclear - 20.08%; Eolian - 8.16%; Fotovoltaic - 0.24%; Biocombustibil - 0.20%.
Rezultă o structură de producție cu: circa 54 % fără emisii de CO2 și circa 46 %
cu emisii de CO2.
Creșterea în continuare a aportului producției de energie electrică din resurse
regenerabile în mixul energetic, în afara limitelor tehnice și economice ale SEN și
a pieței de energie electrică, crează probleme de siguranță în funcționarea SEN și
probleme sociale prin creșterea nejustificată a prețului energiei electrică, creștere
suportată în mare parte de către populație.

5. PROIECTE ENERGETICE PRIORITARE PENTRU
PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICĂ
ȘI ECHILIBRAREA SEN
În vederea realizării unui mix energetic optim, pe termen mediu și lung, au fost
identificate proiecte prioritare în SEN, cu rol decisiv la atingerea obiectivelor de
energie și mediu: înnoirea capacităților de producere a energiei electrice și
obținerea unor rezerve de putere pentru echilibrarea SEN [5] și Sistemului
Energetic European - ENTSO-E.
Producerea de energie electrică:
– Realizarea unităților U3 și U4 (2x706,5 MW) de la CNE Cernavodă și
prelungirea duratei de operare a U1 (1x706,5 MW) în 2022 și ulterior a U2, în baza
unui program care să asigure o capacitate disponibilă, de minim 1.413 MW pe toată
perioada 2020 - 2030 - 2050. În anii 2022 și 2023, va apărea un gol de producție în
centrala nucleară cu ocazia lucrărilor de prelungire a duratei de operare a U1;
– Realizarea a câte unui grup energetic nou, pe lignit, de 500-600 MW, la
termocentrala Rovinari Turceni și Ișalnița, cu parametri supracritici sau ultrasupracritici
cu randament net de 43-47 %, care să înlocuiască grupurile de 330 MW și 315 MW și
să mențină producția de lignit la un anumit nivel;
– Reabilitarea grupului nr.4 Mintia, instalaţii de desulfurare pentru grupurile 3
şi 4 (2×210 MW) și apoi a un grup nou pe cărbune (cărbune și gaze naturale sau
gaze naturale) de 500 MW, cu parametri supracritici sau ultrasupracritici, cu
randament net de 45-47 %, care să înlocuiască grupurile existente, pe baza unui
program, care să mențină la un anumit nivel producția de cărbune în Valea Jiului;
– Punerea în funcțiune a unei puteri de circa 500 MW, în grupuri în execuție noi
și reabilitarea mai multor grupuri hidroenergetice, în baza unui program susținut de
strategia pe termen mediu și lung;
– Realizarea centralei hidroelectrice Turnu Măgurele Nicopol, în cooperare cu
Bulgaria.
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Echilibrarea Sistemului Electroenergetic Național:
– Realizarea proiectului Centralei de Acumulare prin Pompare (CHEAP) Tarniţa Lăpuşteşti (4×250 MW), pentru completarea serviciilor de sistem ale SEN și
ENTSO-E;
– Realizarea unor capacități cu o putere de 500 MW-700 MW în centrale cu
ciclu combinat pe gaze, pentru pentru asigurarea serviciilor de sistem ale SEN și
ENTSO-E, prin programul cu derogare de la art.10 c) al Directivei 2003/87/EC.
Soluția finală privind realizarea de capacități noi trebuie să rezulte din noua
Strategie Energetică (2015-2035).

6. SECURITATEA ALIMENTĂRII
6.1. Asigurarea securității alimentării cu energie
Asigurarea securității alimentării cu energie electrică și termică a tuturor
consumatorilor la un nivel de calitate corespunzător, reprezintă un obiectiv
principal al Sectorului Energetic, care se realizează prin:
a) Securitatea asigurării resurselor energetice primare, în principal din resurse
proprii și de completare din import, prin măsuri comune, cuprinse în politiciile
energetice a Uniunii Europene;
b) Siguranța funcționării SEN și a instalațiilor componente de producere,
transport și distribuție a energiei electrice și termice și a combustibililor.
Asigurarea securității alimentării cu energie, la prețuri accesibile pentru
consumatori, folosind resurse locale în timpul atingerii obiectivelor schimbărilor
climatice, trebuie să fie unul dintre obiectivele principale ale Strategiei Energetice
Naționale.
Resursele locale de energie (convenționale și neconvenționale) vor avea o
contribuție majoră la securitatea energetică a României, pe termen mediu și lung.
De asemenea, se va lua în considerare și potențialul resurselor de gaze din Marea
Neagră, în vederea reducerii importurilor de energie în România.
Energia nucleară va continua să joace un rol important în asigurarea securității
alimentării cu energie.
Potențialul ridicat al resurselor hidroenergetice și regenerabile de energie
reprezintă un avantaj în asigurarea securității alimentării cu energie [4].

6.2. Sistemul Electroenergetic Național
Sistemul Electroenergetic Național constituie infrastructura de bază utilizată
în comun de participanții la piată de energie electrică, interconectat sincron din anul
2004 cu Sistemul Energetic European (UCTE), devenit ENTSO-E din anul 2009
(fig.4).
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Sursa: Transelectrica.
Fig.4. Sistemul Energetic Național.

Interconexiunea sporită cu țările vecine și asocierea pe piața de energie electrică
vor contribui la creșterea securității energetice. De asemenea, se preconizează și
consolidarea sistemului național, care se dorește să preia fluxuri de energie
importante, din resurse regenerabile și din sectorul nuclear.
Investițiile realizate în rețeaua electrică de transport (RET) au permis realizarea
unei prime etape de infrastructură modernă, de conducere prin dispecer și celei
necesare pentru funcționarea pieței de energie electrică. Este în curs de realizare
programul de modernizare și retehnologizare a unor stații electrice importante și de
dezvoltare a noi capacități de interconexiune interne și transfrontaliere.
Rețelele electrice de distribuție (RED), formate din liniile de josă, medie și
înaltă tensiune până la 110 kV, au un grad avansat de uzura fizică (circa 65 %), la
care se adaugă uzura morală de circa 30%, fiind echipate cu aparataj fabricat in anii
60. Consumul propriu tehnologic în rețelele electrice de distribuție (inclusiv
pierderile comerciale), este mai mare decât media europeană de 7,3 % [4].

6.3. Investiții în Sistemul Energetic Național
Pentru ca Sistemul Energetic Național să răspundă mai bine cerințelor de schimbare
climatică și cerințelor viitoarei pieței unice europene de energie și în conformitate cu
analizele efectuate la nivel național, sunt necesare investiții în 3 domenii [4]:
– producție (înlocuirea unităților vechi de producere a energiei electrice);
– echilibrarea sistemului (pentru a face față folosirii resurselor regenerabile);
– întărirea interconexiunii energetice (una dintre prioritățile la nivel național,
este interconexiunea cu Republica Moldova).

24

EMERG 2 – 2015

Victor VAIDA

6.4. Menținerea derogării conform art.10 c) din Directiva ETS
Art. 10 c) din Directiva ETS (Directiva 2003/87/CE) care reprezintă o derogare de
la alocarea cu titlu gratuit a certificatelor de emisii pentru producătorii de energie
electrică, cu condiția de a folosi contravaloarea lor pentru finanțarea investițiilor, în
modernizarea infrastructurii energetice, este singurul mecanism care poate fi folosit
pentru a sprijini în mod direct investițiile în producția de energie cu emisii reduse de
carbon. Având în vedere investițiile directe semnificative necesare înainte de anul
2020, în scopul atingerii obiectivelor pentru 2030, punerea în aplicare a dispozițiilor
articolului 10c) devine și mai importantă în România. Având în vedere că
Regulamentul cu privire la utilizarea fondurilor UE interzice utilizarea acestor
fonduri în proiecte de reducere a emisiilor de GES de la instalațiile EU ETS, art. 10c)
rămâne singurul mecanism care sprijină modernizarea infrastructurii energetice. În
acest context, este esențială continuarea aplicării acestui mecanism de către acele
state membre, care sunt interesate în menținerea lui după anul 2020.
Motivele pentru sprijinirea continuării mecanismului sunt: piața de energie
electrică are nevoie de stabilitate și predictibilitate pe baza cadrului legislativ.
Aceste prevederi sprijină nevoile de finanțare a proiectelor de investiții de energie
pentru centralele electrice. Mecanismul contribuie la reducerea dependenței
energetice și de asemenea, la realizarea angajamentelor climatice și de mediu, pe
care România le-a asumat în conformitate cu legislația UE.
Este de menționat faptul că pentru România, securitatea energetică națională se
bazează încă pe combustibili convenționali, în special pe cărbune indigen, făcând
astfel investițiile în modernizarea producției de energie electrică, cu emisii reduse și
mai importantă și, în consecință este necesară și menținerea derogării în temeiul
articolului 10 c). În același timp, Planul Național de Investiții va contribui în mod
substanțial la trecerea către un mix energetic decarbonizat (tipul de investiție este
structurat în conformitate cu anexa V din Comunicatul Comisiei 2011/ C99/03) [4].

7. EFICIENȚA ENERGETICĂ
Eficiența energetică este cea mai rentabilă metoda de reducere a emisiilor, de
îmbunătătire a securității și competitivității și de scădere a facturii serviciului
energetic.
Unul dintre elementele prioritare ale strategiei energetice îl constituie îmbunătăţirea
eficienţei energetice. Creşterea eficienţei energetice are o contribuţie majoră la
realizarea siguranţei alimentării, dezvoltării durabile şi competitivităţii, la economisirea
resurselor energetice primare şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
Pentru realizarea obiectivului de creștere a eficienței energetice, s-au aprobat:
– Legea Eficienței Energetice 199/2000, republicată (completată prin
OUG 22/2008) și Legea 121/2014;
– Strategia Națională în domeniul Eficienței Energetice (HG 163/2004).
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Obiectivul strategic este ,,reducerea cu 40% a intensității energetice până în
2015, față de 2001 și economia de energie primară cu 2,12 milioane tep/an.
– Planul Național de Acțiune în domeniul Eficienței Energetice (2007-2010).
Obiectivul țintă este o reducere a consumului de energie primară cu 13,5 %
până în 2016 (cu o medie anuală de 1,5 % pentru perioada 2008-2016), respectiv
2,8 mil. tep, față de media consumului din perioada 2001-2005, de 20,84 milioane
tep. Ținta intermediară pentru 2010 a fost stabilită de 0,94 mil.tep, ce corespunde
unui procent de 4,5 %. În perioada 2004-2010 s-a realizat o reducere a consumului
cu 2,223 mil tep, fiind condiții de realizare a obiectivului țintă.
– Planul Național de Acțiune în domeniul Eficienței Energetice (2011-2014).
Obiectivul țintă al UE este de reducere a consumului de energie primară cu
20 % până în 2020.
În ceea ce privește perspectiva anului 2020, România are în vedere pentru a
atinge obiectivul de 19% pentru eficiența energetică, (care provine de la Pachetul
Energie - Schimbări Climatice 2020), prin măsuri multisectoriale în principalele
sectoare ale economiei naționale, în special în sectorul energetic, domeniul
rezidențial (reabilitarea), sectorul industriei grele, administrația publică locală și
sectorul terților (clădiri publice și private și iluminat public), toate formele de
transport (privat, comercial, urban și feroviar) [4].
În acest sens, Programul de încălzire 2006-2015 promovează modernizarea
transportului și distribuției de agent termic pentru consumatorii casnici. În scopul
de a îmbunătăți eficiența producției de energie termică, co-finanțarea de stat va
crește atractivitatea proiectelor care modernizează sistemele de alimentare cu
energie termică, prin sistemul de termoficare.
În ceea ce privește perspectiva 2030, România consideră că este esențial să se
mențină libertatea de a stabili mixul energetic național, prin utilizarea eficientă a
tuturor formelor de energie curată, pentru îndeplinirea obiectivului național de GES
și a celorlalte obiective generale ale securității energetice, a competitivității și
accesibilității prețului. Prin urmare, România nu poate sprijini un obiectiv național
obligatoriu de eficiență energetică și de surse regenerabile. România este în
favoarea stabilirii unui obiectiv unic al UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect
de seră, la realizarea căreia România poate avea o contribuție rezonabilă.
Stabilirea unor obiective suplimentare pentru resursele regenerabile și pentru
eficiența energetică ar putea pune în pericol flexibilitatea statelor membre, de a
dezvolta un mix energetic diversificat, în condiții de siguranță și de rentabilitate
[4].
Indicatorul sintetic reprezentativ privind eficienţa de utilizare a energiei la nivel
naţional este intensitatea energetică, respectiv consumul de energie pentru a
produce o unitate de produs intern brut. Ajustarea structurală a economiei dar şi
creşterea eficienţei de utilizare a resurselor au determinat o reducere a intensităţii
energiei primare de la 0,605 tep/1000 Euro în anul 2000, la 0,492 tep/1000 Euro în
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anul 2005, calculul fiind făcut la cursul de schimb. Valoarea acestui indicator
rămâne totuşi de peste două ori mai mare decât media UE.
Prin investiții în sectorul energetic, pentru creșterea eficienței energetice, se
urmărește valorificarea potențialului național de economisire de energie, respectiv
de reducere a pierderilor energetice, apreciat la 27-35 % din resursele energetice
primare (industrie 20-25 %, clădiri 40-45 %, transporturi 35-40 %) [4].

8. MEDIU ÎNCONJURĂTOR
8.1. Introducere
Cadrul naţional de reglementare privind protecția mediului cuprinde măsuri
pentru reducerea emisiilor cu efect de seră în toate sectoarele de activitate și norme
specifice sectorului de producere a energiei electrice şi/sau termice. S-au aprobat:
1. ,,Strategia Energetică a României pentru perioada 2007-2020’’, prin
HG 1069/ 2007.
2. ,,Strategia Națională actuală privind Schimbările Climatice’’, prin
HG nr. 529/2013.
3. HG 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor
de emisii de GES.
În cadrul Strategiei Energetice s-au identificat măsurile pentru reducerea
emisiilor, produse din procesele de ardere, din industriile producătoare de energie
electrică şi termică, din transport şi din subsectorul spaţiu locativ şi planificare
urbană. Procesele de ardere a combustibililor fosili, reprezintă sursele de emisii
GES, cu contribuţia cea mai importanţă din totalul emisiilor globale, cca 57% din
totalul emisiilor de CO2, la nivelul anului 2004 (Raportul IPCC 2007).
La nivel European, emisiile de GES, rezultate din producerea energiei electrice
şi termice, se ridică la cca 27% din total, în anul 2009 (EEA greenhouse gas data
viewer), (nu există diferenţe majore în perioada 2004 - 2009) [4].
Potrivit inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră realizat de ţara
noastră în anul 2012, emisiile de GES aferente Sectorului Energie reprezentau în
anul 2010 circa 70% din total [4].
Pentru asigurarea în condiţii de sustenabilitate a necesarului de energie
aferent cerinţelor de dezvoltare, se impune promovarea cu prioritate a politicilor şi
măsurilor de eficienţă energetică, ca soluţie alternativă la sporirea surselor de
energie.
De asemenea, este necesară stimularea utilizării surselor regenerabile de energie
pentru producerea energiei electrice şi termice (în limite suportabile).
Baza de date a Agenției Europene de Mediu (EEA) privitor la GES, poate indica
tendințele de emisie pentru principalele sectoare și permite comparații de emisii ale
diferitelor țări și activități.
Din raportul anual al Uniunii Europene al inventarului de gaze cu efect de seră
1990-2012 și raportul inventarului pentru 2014, a rezultat o reducere maximă în
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România de 57% (de la 72.768 la 32.522 mil.tone), față de media de reducere UE
28 de circa 20 % (de la 1.676.232 la 1.408.894 mil.tone). [23,pg1-3].
Această reducere a fost posibilă prin reducerea substanțială a activității
industriale, cu efecte majore economice și sociale.
În continuare pentru etapele 2030 și 2050, angajamentele României trebuie să
fie mai prudente și în concordanță cu posibilitățile sale.
Pentru a respecta priorităţile naţionale de dezvoltare energetică în viitor, care
includ și utilizarea resurselor proprii de cărbune, ţara noastră a întreprins toate
demersurile legislative pentru promovarea tehnologiei de captare şi stocare
geologică a CO2 (tehnologia CCS) [4].
Prin documentul strategic referitor la anul 2050, Uniunea Europeană face
referire la o reducere a emisiilor provenite din sectorul energetic cu 93 - 99%
comparativ cu emisiile din anul 1990. Pentru anul 2050, se dorește ca 90-100% din
mixul energetic să fie asigurat prin tehnologii bazate pe emisii reduse de carbon.
Departamentul pentru Energie a efectuat o analiză preliminară pentru România
pe 4 scenarii energetice, mergând pe direcția decarbonizării, în linie cu prezentarea
Comunicării Comisiei Europene din 22 ianuarie 2014, în care mixul energetic se
bazează pe toate sursele de energie cu emisii reduse de carbon, potențiale pentru
România. În cadrul acestor scenarii, vectorul de dezvoltare este reducerea emisiilor
de gaze cu efect de seră, asociat cu asigurarea securității energetice și a
competitivități [5].
Luând în considerare rolul energiei nucleare în reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră, în cele 4 scenarii, energia nucleară are diverse ponderi, pornind de la
rezultatul analizei multicriteriale, conform căreia, atunci când nu este impusă o
„barieră politică", cota nuclearului rămâne importantă în mixul de energie datorită
competitivității, mai ales în cazul scenariilor cu constrângeri climatice. Au fost
analizate astfel 4 scenarii energetice, cu ponderi diferite pentru energia nucleară
(CNE Cernavodă):
Scenariul A-1: presupune funcţionarea a două grupuri nucleare U1 și U2 până
în 2035, ceea ce presupune extinderea duratei de viață a grupului U1.
Scenariul A-2: este scenariul fără dezvoltarea nuclearului. Acesta presupune
funcţionarea celor două grupuri nucleare U1 și U2 existente, până în anul 2026 și
apoi doar a grupului U2 până în anul 2035.
Scenariul B-1: scenariul maxim nuclear, care presupune dezvoltarea a încă 2
grupuri nucleare noi până în anul 2030, cât și funcționarea grupurilor U1 și U2, dar
grupul U1 cu extinderea duratei de viață.
Scenariul B-2: scenariul nuclear moderat, care presupune punerea în funcţiune
a încă 2 grupuri nucleare noi până în anul 2035, retragerea din funcțiune a grupului
U1 până în anul 2026 și funcționarea grupului U2.
Comparativ, în cele 4 scenarii, mixul producerii energiei electrice în perioada
2015 - 2035 se prezintă în figura 5.
Emisiile de CO2 în cele 4 scenarii analizate, în tCO2 sunt prezentate în figurile 6
și 7.
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Sursa: Departamentul de Energie
Fig. 5. Mixul producerii energiei electrice în perioada 2015 – 2035, în cele 4 scenarii.

Sursa: Departamentul de Energie.
Fig. 6. Fluctuațiile emisiilor de CO2 în cele patru scenarii analizate

Sursa: Departamentul de Energie
Fig. 7. Evoluția emisiilor de CO2 în cele patru scenarii analizate.
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Cele mai mari emisii se realizează în scenariul A-2, care presupune că energia
nucleară se limitează la cele două grupuri nucleare aflate în operare, fără extinderea
duratei de operare și fără continuarea proiectului unităților 3 și 4 de la Cernavodã,
în timp ce, cele mai mici valorii ale emisiilor se înregistrează în scenariul B-1,
maxim nuclear (unitățile 3 și 4 și extinderea dutatei de exploatare a unităților 1 și 2)
[5].
Un program realist este cel de prelungire a duratei de funcționare a U1 și U2,
și punerea în funcțiune a U3 și U4, la termenele care să permită o capacitate
disponibilă de cel puțin 1413 MW (două grupuri în funcțiune). Acesta este un
program între scenariile B1 și B2.
Scenariul definitiv se va stabili în noua Strategie Energetică (2015-2035).

8.2. Analiza comparativă a scenariilor
a) Varianta scenariului energetic optim, care răspunde cerințelor strategiei
energetice pe termen mediu și lung (acoperirea deficitului de putere după 2020,
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizarea resurselor interne și a
infrastructurii naționale existente), este cel care include creșterea puterii centralei
nucleare de la Cernavodã cu încă două unități nucleare și prelungirea duratei de
operare a unităților 1 și 2, aflate în funcțiune. Modul de realizare a acestui scenariu
se va stabili prin noua Strategie Energetică (2015-2035).
b) Retragerea din operare a mai multor grupuri termoenergetice va crea un
deficit mare de putere în Sistemul Electroenergetic Național, până în 2025. Acestea
trebuie înlocuite cu capacități noi bazate pe tehnologii cu eficiență ridicată (centrale
pe cărbune cu parametrii supracritici și ultrasupracritici și centrale cu ciclu
combinat pe gaze) și emisii reduse de CO2;
c) Fără dezvoltarea programului nuclear, puterea corespunzătoare unităților
nucleare trebuie înlocuită cu centrale cu gaze naturale și cu surse de energie
regenerabile, cu un anumit impact asupra dependenței energetice de import a țării și
a securității energetice, precum și asupra prețului electricității la consumatori,
creând probleme de suportabilitate și competitivitate;
d) Nerealizarea unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă presupune pierderea
investițiilor deja realizate (mai mult de 1 miliard de Euro) și a tuturor avizelor
obținute pentru proiectul unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodã.
În plus, ar însemna eliminarea în timp a infrastructurii dezvoltate pe întregul
lanț de producere a energiei nucleare în România prin tehnologia de tip
CANDU, cu efecte asupra locurilor de muncă și pierderea unei expertize tehnice
de înaltă calificare, pentru care statul Român a investit în ultimii 30-40 de ani
[5].
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9. COMPETITIVITATEA
9.1. Introducere
Unul dintre obiectivele abordate de Strategia Energetică este competitivitatea
Sistemului Energetic.
În acest scop, România va spori eforturile, cu scopul de a-și consolida rolul de
jucător important pe piața energetică regională. În acest context, România se
adresează: dezvoltării infrastructurii și diversificarea surselor de alimentare cu
energie și a rutelor, prin implicarea tuturor partenerilor regionali, îmbunătățirii
eficienței financiare și operaționale ale companiilor energetice și creșterea
competitivității lor pe piața unică europeană și continuă să utilizeze, în mod
prioritar, resursele indigene, într-o manieră eficientă și curată [4].
Cooperarea regională este esențială, atât pentru asigurarea securității energetice,
cât și la creșterea competitivității pe piața de energie. Prin dezvoltarea de proiecte
comune, se dorește, să se contribuie la o securitate sporită și la o reducere a
emisiilor de GES, în special în domeniul resurselor regenerabile (ex: hidrocentrale
pe Dunăre).
România va promova o cooperare continuă în cadrul Comunității de Energie
și sprijinã procesul de aderare a părților contractante ale CE, prin schimburi de
experiență și informații, cu privire la punerea în aplicare a directivelor UE și
dezvoltarea instituțională [4].

9.2. Structura pieței de energie electrică și gaze naturale
După ce au intrat în vigoare noile prevederi ale Codului Comercial pentru Piața
angro de energie electrică (iulie 2005), astăzi noul model de piață include o
structură formată din următoarele 8 piețe [7], [8]:
1) Piața contractelor bilaterale, inițial o piață total descentralizată, în care
tranzacțiile erau efectuate prin intermediul unor contracte de energie electrică
reglementate sau negociate între proprietarii de licență. Ulterior s-a creat forma
centralizată a acestei piețe, administrată de OPCOM.
2) Piața pentru ziua următoare este o piață centralizată opțională, administrată
de Operatorul Pieței de Energie.
3) Piața de Echilibrare este o piață centralizată obligatorie, pe care se
tranzacționează energia de echilibrare și care este administrată de Operatorul Pieței
de Echilibrare.
4) Piața serviciilor tehnologice de sistem este o piață centralizată, care asigură
disponibilitatea pe piața de echilibrare, a unei rezerve în cantitate suficientă de
energie electrică de reglaj.
5) Piața de alocare zilnică a capacitații disponibile de interconexiune
internațională este o piață centralizată care oferă rezervarea capacității de transport,
de către companiile de import / export de energie electrică, pe linia de interconectare.
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6) Piața certificatelor verzi, o piață centralizată, care prevede vânzarea/
cumpărarea de certificate verzi, care susțin producerea de energie din resurse
regenerabile.
7) Piața de capacități, pentru înființarea fondurilor necesare de investiții,
pentru realizarea unei noi unități de producție sau modernizarea unităților existente.
8) Piața intrazilnică, o piață centralizată, administrată de Operatorul Comercial
(OPCOM).
Au fost înființate autorități de reglementare în domeniul energiei electrice
(ANRE) și în domeniul gazelor natural (ANRGN), care au fuzionat în 2007,
devenind ANRE.
Deschiderea pieței de energie electrică a început în anul 2000, iar în anul 2005
deschiderea a fost de 83,5 %. Liberalizarea integrală a avut loc la 1 iulie 2007,
inclusiv pentru consumatorii casnici.
Piața gazelor naturale are două componente:
– Piața concurențială (contracte bilaterale, import);
– Piața reglementată.
Piața gazelor naturale din Romînia, a fost deschisă gradual începând cu 10% în
2001, ajungând la 75% la 1 iulie 2006 și la 100% la 1 ianuarie 2007, pentru
consumatorii industriali. La 1 iulie 2007 piața de gaze a fost deschisă 100%,
inclusiv consumatorilor casnici.

10. ORIENTĂRI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU
ȘI LUNG
1) Realizarea noii Strategii Energetice trebuie să reprezinte o prioritate a
Guvernului și Parlamentului. Orice întârziere a realizării acesteia poate afecta
siguranța energetică pe termen mediu și lung, parte importantă a siguranței
naționale.
Evoluția energeticii românești și a Uniunii Europene și realitățile geo-politice
impun realizarea unei noi Strategii Energetice (2015-2035), prin revizuirea celei
existente (2007-2020), pentru stabilirea ,,scenariului energetic optim’’, care să
permită asigurarea resurselor energetice necesare o funcționare mai eficientă și în
siguranță a Sistemului Energetic Național, funcționarea mai eficientă a Pieței angro
de energie electrică, pregătirea condițiilor de participare a pieței de energie electrică
la piața regională și apoi la piața unică europeană,stabilirea condițiilor de participarea
la realizarea obiectivelor comune ale UE și reducerea dependenței de import.
2) Fundamentarea propunerilor României pentru participarea la strategiile
energetice UE 2030 și UE 2050, o prioritate a Guvernului.
Pe baza noii Strategii Energetice se vor putea fundamenta propunerile României
pentru Strategia Energetică UE 2030 și propunerile preliminare pentru Strategia
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Energetică UE 2050. Propunerile făcute și angajamentele luate de țara noastră față de
UE, până în prezent, pentru etapa 2020, nu au fost suficient fundamentate și negociate,
iar realizarea lor a adus costuri mari pentru țară. Propunerile și angajamentele în
perspectiva anilor 2030 și 2050, trebuie să stimuleze creșterea economică și
bunăstarea generală în România, care sunt în prezent mult sub media europeană.
3) România deține resurse energetice neregenerabile și regenerabile, care pot
să-i asigure energia necesară pe termen mediu și lung, dacă acestea sunt
exploatate rațional și în interes național.
Pentru asigurarea securității energetice pe termen mediu și lung și obținerea unei
dependenței redusă de importul de resurse energetice, se impune exploatarea
rațională a resurselor energetice naționale și prelungirea cât mai mult a
duratei de epuizare a acestora. Epuizarea rezervelor naționale de gaze și țiței va
crea probleme majore economice, financiare și sociale.
Perspectivele asigurării în viitor a resurselor enegetice și în mod special a
țițeiului și gazelor naturale, reprezintă o problemă majoră a României, a Uniunii
Europene și a Europei în ansablul ei, având în vedere reducerea permanentă a
acestora și situația geopolitică în care trebuie asigurat importul acestora.
Dependența actuală de import de resurse energetice a Uniunii Europene este de
circa 55%, urmând să ajungă la circa 70% în 2030. România are în prezent o
dependență de import de resurse energetice doar de 18-19 %, care se poate reduce
în continuare prin politici și strategii energetice corespunzătoare.
Aceasta reprezintă o condiție principală a securității energetice a țării, pe
termen mediu și lung.
,,Energia și resursele naturale’’ reprezintă un sector cheie pentru lansarea
economiei, obținerea unor creșteri economice sustenabile și creșterea bunăstării
generale [17].
Menținerea unei dependențe redusă de importul de resurse energetice reprezintă
un mare avantaj al României, în cadrul Uniunii Europene și a Europei, de care mai
beneficiază doar un număr redus de țări. Acest avantaj reprezintă un ajutor prețios
în obținerea unei creșteri economice sustenabile mai ridicate (4-5 %) și la creșterea
bunăstării generale, care trebuie apărate cu fermitate de conducerea țării.
Pentru păstrarea acestui avantaj pe termen mediu și lung, sunt necesare în
principal următoarele măsuri:
– Investiții importante pentru explorarea și apoi exploatarea unor noi resurse
energetice naționale, în principal de țiței și gaze naturale, sub controlul statului;
– Resursele energetice nu trebuie privatizate, exploatarea lor să se facă
doar în interes național, prin contracte de exploatare cu firme specializate;
– Prelungirea cât mai mult a momentului reducerii și apoi epuizării resurselor
de țiței și gaze naturale.
Aceste măsuri trebuie luate în condițiile în care Europa deține din rezervele
mondiale: 3,3% gaze naturale, 32 % cărbune, 6,67 % țiței și 9,25 % uraniu și este
mare consumator de energie electrică și de combustibili fosili.
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Din partea Uniunii Europene și a Europei, nu putem aștepta nici un fel de
ajutor în ceea ce privește asigurarea pe termen mediu și lung a resurselor
energetice.
Uniunea Europeană este în pragul unei perioade fără precedent, în domeniul
energetic. Prețurile energiei electrice vor fi afectate de nevoia mare de investiții din
sectorul energetic, de stabilirea prețului carbonului (CO2) și a prețurilor
internaționale tot mai mari la energia primară, datorită creșterii cererii în țările
emergente.
,,Trebuie să găsim resorturi pentru a mări gradele de libertate în politica
economină autohtonă și a adopta decizii strategice cu amplă respirație [17].
Pentru Sectorul Energetic se impune realizarea noii Strategii Energetice, cu
decizii strategice curajose în interes național, în caz contrar, pierderile pe
termen mediu și lung vor fi imense
4) Noua Strategia Energetică trebuie să prevadă obligatoriu realizarea unor
investiții în noi capacități de producție a energiei electrice și termice, de
transport și distribuție a acestora.
Există în SEN o categorie de grupuri termoenergetice cu pondere foarte ridicată
de condensație de 66% și de cogenerare de 53%, cu o vechime de peste 30 de ani,
cu durata de viață în foarte scurt timp depășită, urmată de o altă categorie de
grupuri termoenergetice, cu pondere mare de condensație de 18% și de cogenerare
de 30%, cu o vechime înre 20 – 30 de ani, cu durată de viață în scurt timp depășită.
Cele două categorii de grupuri termoenergetice au împreună o pondere în
capacitatea totală termoenergetică actuală de condensație de 84 % și de cogenerare
de 83%. Acest lucru confirmă că în maxim 10 – 15 ani va exista în mod cert un gol
foarte mare de capacități de producere în centralele termoelectrice, de peste 80
%, care va afecta grav viitorul mix energetic al SEN, cu o reducere importantă a
siguranței în funcționare a acestuia, a producției de energie electrică, cu o
dezehilibrare majoră a balanței de energie electrică a țării, precum și o reducere
mare a producției de energie termică, cu efecte sociale majore.
Efectele acestui gol de capacități de producere vor și mai mari, dacă nu se
continuă programul nuclear, deja foarte întârziat și în anii cu hidraulicitate
scăzută, când producția în centralele hidroelectrice se poate reduce chiar cu
50%, față de un an cu hidraulicitate normală.
Cele mai mari orașe ale țării, începând cu capitala, vor rămâne fără energia
termică, necesară încălzirii populației, fără a exista alte soluții alternative viabile.
În aceste condiții, se va apela la import de energie electrică (limitat însă de
capacitatea de transport transfrontalier) cu eforturi financiare mari, se vor închide
capacități de producție din Sectorul Energetic (în principal minerit) și din Sistemul
Electroenergetic (centrale termoelectrice), se va produce șomaj suplimentar si se va
reduce pentru totdeauna un număr mare de locuri de muncă.
Societățile de construcții-montaj și de proiectare-cercetare din Sectorul
Energetic își vor restrânge în continuare activitatea, iar industria constructoare de
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mașini și electrotehnică pentru energetică își va reduce în continuare activitatea și
ea, deja redusă foarte mult.
Realizarea noilor capacități de producere în grupuri termoenergetice de
condensație și de cogenerare, pe bază de soluții moderne cu eficiență ridicată
cu parametrii supracritici și ultrasupracritici pe cărbune și cu ciclu combinat
pe gaze, trebuie să devină o prioritate a guvernului și a autorităților locale.
Realizarea grupurilor noi termoenergetice de condensație și de cogenerare,
trebuie să fie prevăzute în noua Strategiei Energetică.
Lipsa capacităților de producție termoenergetice și implicațiile economice și
sociale rezultate devin o problemă de siguranță energetică dar și de siguranță
națională a țării și trebuie astfel tratată.
Există păreri neautorizate, care consideră că nu mai este nevoie de capacități noi
de producție termoenergetice, pentru că capacitatea existentă este deja prea mare.
Fac o mare eroare, deoarece nu înțeleg complexitatea problemei și urmările
nerezolvării ei.
Intrarea în acest gol de capacitate de producere în România ar fi în avantajul
unor țări din UE, care ar putea să folosească capacitățile lor, care sunt oprite sau
funcționează puțin și apoi să ne exporte energie electrică pe perioade lungi. De
aceea conlucrarea cu UE va fi dificilă deoarece se pare că nu există nici interes să
sprijine realizarea unor capacități noi de producere în Romania și să-i crească
independența sa energetică.
Orice întârziere în luarea deciziilor, va pune în pericol termenele punerii în
funcțiune a noilor capacități de producție, funcționarea SEN și securitatea
energetică pe termen mediu și lung.
5) Realizarea unor noi capacități de transport intern și transfrontalier de
energie electrică și gaze naturale trebuie să reprezinte o prioritate.
Trebuie realizate noi capacități de transport intern și transfrontalier de energie
electrică și gaze naturale, cu forțe proprii ale CN Transelectrica și CN Transgaz și
cu sprijinul Uniunii Europene și a instituțiilor acesteia, acestea fiind necesare pentru
funcționarea corespunzătoare a piețelor regională și unică europeană de energie
electrică, siguranța SEN și funcționarea pieței de gaze naturale.
Capacitatea de import-export a rețelelor transfrontaliere în prezent este doar de
7% și va ajunge la 9-10% în anul 2020, în urma întăririi legăturilor cu Sistemul
Electroenergetic al Serbiei. Oricum nu va exista capacitate de transport suficientă,
nici după 2020 și nici mai târziu pentru import mărit de energie electrică, care să
suplinească lipsa capacităților de producere.
În plus, va avea loc o reducere importantă a securității energetice și a
securității naționale. De aceea, acest semnal trebuie să ajungă la cel mai înalt
nivel de conducere a României.
Orice întârziere în luarea deciziilor, va pune în pericol termenele punerii în
funcțiune a noilor capacități de producție și funcționarea SEN.
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6) Sectorul termoenergetic din SEN poate dispune pentru mixul energetic de o
putere de cca. 6.500 MW, pentru perioada 2015-2030 și în continuare, doar pe
baza lucrărilor de reabilitare încheiate sau în curs de desfăşurare, precum și a
unor grupuri noi, care trebuie construite până în anul 2030.
Realizarea unor grupuri noi pe cărbune (lignit și huilă), cu parametrii
supracritici și ultrasupracritici, cu puteri de 500-600 MW și randamente nete de 4347%, la Complexele Energetice Oltenia și Hunedoara și a unor grupuri cu ciclu
combinat cu randamente de 56-57%, se va putea face cu forțe proprii și în
colaborare cu investitori străini, prin Programul 10c) cu derogare de la Directiva
2003/83/EC, sau pe piața de capacități a Sistemului Electroenergetic Național și
ENTSO-E. Aceste grupuri trebuie prevăzute în Strategia Energetică nouă (20152035). Pe lângă nevoile SEN, aceste grupuri sunt necesare pentru rezolvarea unor
probleme economico-sociale complexe din zonele miniere. Grupurile noi trebuie să
înlocuiasca în timp grupurile actuale de 330 MW, 315 MW și 210-230 MW și să
asigure rezervă de putere pentru serviciile tehnologice de sistem.
Amplasamentele centralelor mari: Rovinari, Turceni, Ișalnița și Mintia și altele, au
toate utilitățile necesare pentru centrale termoelectrice mari, care trebuie menținute și
folosite în continuare, din considerente strategice și economico-sociale.
7) Sectorul hidroenergetic poate dispune pentru mixul energetic de o putere de
circa 6.500 MW, pentru perioada 2015-2030 și mai departe.
Finalizarea investiților hidroenergetice în derulare, de către Hidroelectrica, este
o prioritate pentru a sprijini programul național și al UE de reducere a emisiilor cu
efect de seră, suplimentarea producției de energie electrică și a rezervei de putere
pentru serviciile tehnologice de sistem.
Centrala Tarnița-Lăpuștești, este o prioritate națională și trebuie realizată prin
programul de dezvoltare a Hidroelectrica, cu sprijinul programului de asigurare a
rezervei de putere pentru serviciile tehnologice de sistem ale SEN și ale ENTSO-E,
necesare funcționării în siguranță a acestor sisteme electroenergetice și pentru
funcționarea piețelor de energie electrică regională și unică europeană.
În condițiile actuale din Europa, UE sprijină realizarea de mixuri energetice
complementare. Un exemplu îl reprezintă măsurile luate de Germania, care a
promovat cel mai mult producția de energie electrică din resurse regenerabile de
energie și dorește să continue. Pentru stabilitatea sistemului electroenergetic german, sa luat măsuri de întărire a interconectării acestuia, prin linii de înaltă tensiune, cu
sistemul electroenergetic francez, cu o funcționare stabilă cu centrale nucleare și cu alte
sisteme electroenergetic vecine, dar s-a realizat și o interconectare directă prin cablu de
înaltă tensiune submarin, foarte lung (peste 600 km), cu sistemul electroenergetic
norvegian, cu capacitate mare de reglaj, cu ajutorul centralelor sale hidroelectrice.
Trebuie ca autoritățile române să facă demersuri ferme pe lângă Uniunea
Europeană și autoritățile sale, ENTSO-E și ACER (Agenției pentru Cooperarea
Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei), pentru a obține sprijin
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pentru realizarea unor investiții în noi capacități de producere de energie electrică.
Asemenea soluții sunt de fapt prevăzute în legislația UE.
8) Sectorul nuclear pentru perioada 2015-2050 și în continuare, poate dispune
de o putere de 1.413 MW (două unități în funcțiune) sau mai mare, doar prin
realizarea unui program de dezvoltare corespunzător.
Pentru perioada 2030-2050, sectorul nuclear ar trebui să dispună în continuare,
de o putere instalată de cel puțin 1.413 MW (2x706,5 MW), sau mai mare, pe baza
unui program de dezvoltare, susținut de noua Strategie Energetică, care să prevadă
prelungirea duratei de viață a unităților U1 și U2 și execuția unităților U3 și U4, cu
punere în funcțiune la termene, care să asigure permanent, cel puțin două unități în
funcțiune. Acest program este necesar și pentru menținerea în exploatare a
utilităților deja existente: fabrica de combustibil nuclear, Combinatul de apă grea
(ROMAG), lucrările deja executate pe amplasamentul unităților 3 ș 4 Cernavodă,
din considerente strategice și economico-sociale.
Dacă nu se încep lucrările la grupul 3, care să se pună în funcțiune până în anul
2022, când trebuie începute lucrările de extindere durata de viață a U1, pe perioada
acestor lucrări (circa doi ani), va rămâne în funcțiune doar U2 cu o putere de
706,5 MW.
Oprirea combinatului de apă grea ROMAG și apoi închiderea sa, la recomandarea
instituțiilor financiare internaționale, reprezintă un prim pas spre stoparea
programului de energetică nucleară românesc pe varianta CANDU, pentru
realizarea căruia România a făcut eforturi financiare mari, măsură ce va avea efecte
majore asupra siguranței SEN, realizării obiectivelor UE și naționale de reducere
CO2 și a creșterii dependenței de import.
Întârzierea continuării programului de energetică nucleară, cu realizarea U3, va
conduce la un gol de producere de energie electrică, în anii 2022 și 2023, când va
trebuie oprit U1 pentru realizarea lucrărilor de prelungire a duratei de exploatare.
Vor exista de asemenea efecte majore suplimentare asupra activităților de
construcție-montaj și de proiectare-cercetare, precum și asupra idustriei proprii de
echipamente energetice, activități deja reduse foarte mult.
Continuarea programului de energetică nucleară reprezintă o măsură
importantă de securitate energetică și de securitate națională.
9) Măsurile necesare de menținere și eficientizare a sistemelor de termoficare
centralizate trebuie să reprezinte o prioritate a Guvernului și autorităților locale.
Ponderea consumului rezidențial este peste 65%, în consumul final de energie
termică, iar structura combustibilului utilizat pentru producerea de energie termică
este: hidrocarburile circa 60 % și circa 25 % cărbunele.
Cel mai mare sistem centralizat de asigurare a energiei termice este cel din
orașul București, care reprezintă 40 % din consumul național de energie termică, iar
mai multe orașe importante ale țării au de asemenea cote importante.
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Este necesar ca în regim de urgență să se realizeze, după caz, fie grupuri noi cu
parametrii supracritici și ultrasupracritici pe cărbune, sau cu ciclu combinat pe
gaze, cu eficiență ridicată, pentru producerea în cogenerare de energie electrică și
energie termică în capitală și în marile orașe cu alimentare centralizată cu energie
termică (SACET), pentru înlocuirea grupurilor vechi cu durata de viață în scurt
timp terminată, pentru continuitatea producerii și alimentării cu energie termică,
creșterea eficienței, reducerea prețului acesteia și evitarea unor probleme sociale
majore.
Deoarece peste 65% din instalațiile de producere energie termică funcționează
cu hidrocarburi, trebuie stabilite în noua Strategie Energetică (2015-2035) măsuri
de prelungire a duratei de epuizare a acestora, pentru evitarea în viitor a unor
probleme sociale majore.
10) Dezvoltarea producței de energie electrică din resurse regenerabile să fie
continuată în limitele tehnice și economice admise de funcționarea Sistemului
Electroenergetic Național și a funcționării eficiente a pieței de energie electrică.
Puterea totală instalată în SEN, în centrale bazate pe SRE, la 31 august 2014 era
de 4.704 MW , reprezentând circa 19 %.
Producătorii de energie regenerabilă primesc subvenții sub forma certificatelor
verzi, pe care le plătesc toți consumatorii, inclusiv cei casnici, și care sunt reliefate
separat în factura lunară la electricitate.
Nivelul subvențiilor oferite investitorilor în energia verde din România este cel
mai ridicat din Europa.
Politica națională de realizare a centralelor bazate pe SRE a fost greșită, nefiind
antrenate suficient activitățile naționale de proiectare, construcție-montaj și
industria proprie.
Prin noua Strategie Energetică (2015-2035) și o legislație corespunzătoare,
trebuie să fie prevăzută ca asigurarea rezervei de putere pentru serviciile
tehnologice de sistem, să fie o sarcină și pentru producătorii de energie electrică din
resurse regenerabile de energie electrică, care produc cele mai importante
dezechilibre în Sistemul Electroenergetic Național.
Dezvoltarea în continuare a producței de energie electrică din resurse
regenerabile să se facă doar în limitele tehnice și economice admise de
funcționarea Sistemului Electroenergetic Național și a Pieței angro de energie
electrică. Trebuie stabilit prin legislație obligativitatea folosirii și a proiectării
industriei și activităților de construcție-montaj românești.
11) Realizarea unui mix energetic echilibrat, bazat pe resursele energetic
autohtone, pentru perioada 2020-2035 și în continuare.
În ceea ce privește perspectiva 2030 și în continuare, este esențial să se mențină
libertatea de a stabili mixul energetic național, prin utilizarea eficientă a tuturor
formelor de energie curată, pentru îndeplinirea obiectivului național de GES și a
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celorlalte obiective generale ale securității energetice, a competitivității și
accesibilității prețului.
În prezent, consumul și producția de energie electrică sunt cu circa 30% mai
mici decât cele din anul 1990, ca urmare a dezindustrializării și reducerii
substanțiale a irigațiilor în agricultură.
Pe baza scenariilor preliminare realizate și luând în considerare propunerile
făcute de dezvoltare de noi capacități de producție și obiectivele privind asigurarea
securității energetice și competitivitatea, se estimează un mix energetic național
pentru perioada 2020-2035, format din: cărbune (25-30%), hidro (25-30%), nuclear
(20-25%), regenerabile (15-20%) și hidrocarburi (8-10%).
În acestă variantă preliminară, circa 65% din producția de energie electrică
(hidro, nuclear și regenerabile) este fără emisii de CO2. Restul de 35% din
producție va fi pe cărbune și hidrocarburi, cu emisii reduse de CO2, prin realizarea
unor grupuri mari pe cărbune, cu parametrii supracritici și ultrasupracritici și a unor
gupuri cu ciclu combinat, pe gaze, cu eficiență ridicată. Se estimează că după 2030,
se vor putea folosi comercial și instalațiile de captare și depozitare CO2.
Mixul energetic propus va permite:
- funcționarea în siguranță a SEN și asigurarea rezervei de putere pentru
serviciile tehnologice de sistem (cu aportul important al centralei cu pompaj
Tarnița-Lăpuștești și a unor grupuri pe gaze, cu ciclu combinat), care va permite și
participarea la piața de echilibrare a Sistemului Energetic European (ENTSO-E);
– creșterea eficienței funcționării pieței de energie electrică și crearea
condițiilor de cuplare la piața de energie electrică regională pe bază de preț și
ulterior la piața unică europeană de energie electrică;
– realizarea ţintelor privind reducerea emisiilor, într-o variantă realizabilă (mix
energetic bazat în principal pe tehnologii cu emisii reduse, sau fără emisii de CO2)
pentru 2030 și mai departe;
– o exploatare economică a peste 75% din potenţialul hidroenergetic economic
amenajabil al României;
– exploatarea economică și de durată a resurselor indigene de lignit și huilă și
producerea în continuare de energie electrică cu acestea, paralel cu rezolvarea unor
probleme economico-sociale din zonele de exploatare a cărbunelui;
– creşterea substanţială a independenţei energetice, prin exploatarea de gaze
naturale din Marea Neagră şi eventual a unor gaze de şist, doar după clarificarea
problemelor de mediu și acceptarea exploatării. România ar rămâne dependentă în
principal doar de un import de uraniu, care este răspândit în zone sigure în lume
(ponderea combustibilului în costul producerii energiei nucleare este de numai 7%)
– creşterea siguranţei în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor;
– creşterea gradului de predictibilitate a preţului energiei, bazat pe resurse
ieftine şi independent de fluctuaţiile prețului hidrocarburilor;
– o mobilitate foarte mare a gestionării tuturor resurselor implicate în acest mix,
în cazul exploatării unor gaze naturale din Marea Neagră și eventuala acceptare a
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exploatării gazelor de şist. Aceste gaze se pot folosi în centrale cu ciclu combinat
pentru obținerea serviciilor tehnologice de sistem, ca variantă de siguranță, pentru
acoperirea curbei de sarcină a SEN și la instalațiile de termoficare.
12) Dezvoltarea activităților care sprijină exploatarea, dezvoltarea și
modernizare instalaților din Sectorul Energetic și Sistemul Electroenergetic.
Noua Strategia Energetică trebuie să prevadă noi investiții în noi capacități de
producție, transport și distribuție, cu scopurile următoare:
– asigurarea resurselor energetice proprii și din import pentru completare;
– asigurarea necesarului de energie electrică și termică în capacități proprii, pe
termen mediu și lung;
– reînviorarea activităților de construcții-montaj prin execuția lucrărilor de
investiții și modernizare pentru capacități de producție, transport și distribuție a
energiei electrice și termice și crearea de locuri de muncă;
– reînviorarea activităților de proiectare-cercetare și crearea de locuri de muncă;
– dezvoltarea învățământului pentru toate specialitățile necesare Sectorului
Energetic și Sistemului Electroenergetic pentru menținerea unei continuități a
specialiștilor;
– dezvoltarea industriei de construcții de mașini și electrotehnică pentru
instalații și echipamente energetice.
Fără dezvoltarea acestor activități autohtone, dezvoltatrea energeticii
românești se poate face doar cu eforturi financiare foarte mari, care se pot
susține greu, iar viitorul acesteia este incert.
13) Pregătirea corespunzătoare a SEN și pieței de energie electrică, pentru
participarea la piața regională și apoi la cea unică de energie electrică.
Realizarea pieței unice europene de energie electrică și gaze este o prioritate a
UE, angajată de statele membre ale acesteia.
Participarea la piața regională și apoi unică europeană de energie electrică, este
un angajament al României, care trebue respectat.
Participarea la piața regională și apoi unică europeană de energie electrică să se
facă doar pe baza unor studii și simulări ale funcționării acestora, pentru a stabili
consecințele acesteia asupra creșterii economice și bunăstării generale din România
și a evita eventualele efecte negative.
14) Actualizarea prognozei consumului și producție de energie primară, pe
permen mediu și lung și dependenței de import prin noua Strategie Energetică.
Din cauza nivelului de dezvoltare economică mai redus, consumul brut de
energie pe locuitor (1,6-1,8 tep/loc) din România, este de circa două ori mai mic
decât consumul mediu al UE. Consumul intern de energie primară în perioada
2009-2013 a avut o evoluție descrescătoare, scăzând cu 7,85 %. Producția internă
de energie primară în perioada 2009-2013 a avut de asemenea o evoluție
descrescătoare, scăzând cu 7,78 %.
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Din evoluția indicatorilor socio-economici și energetici, din perioada 20092013, a rezultat:
– decuplarea evoluției PIB de evoluția consumului de energie primară.
Această caracteristică are o mare importanță la dimensionarea evoluției Sectorului
Energetic pentru perioada 2015-2035;
– în perioada 2009-2013, PIB a înregistrat o creștere de 20,07%, iar consumul
de energie primară s-a redus cu 7,85 %.
Fără o prognoză corespunzătoare a consumului și producției de energie
primară, nu se poate realiza o noua Strategie Energetică, coerentă, care să fie
apoi respectată.
15) Actualizarea prognozei consumului și producție de energie electrică, pe
termen mediu și lung, prin noua Strategie Energetică.
Noua Strategie Energetică va trebui să actualizeze, pe baza previziuniilor de
dezvoltare economică, evoluția creșterii consumului și producție de energie
electrică, pe termen mediu și lung, pe baza căreia să fie stabilit programul de
dezvoltare al SEN.
Conform unei previziuni anterioare, privind evoluţia consumului intern net de
energie electrică, pentru perioada 2013-2030, s-a estimat că în anul 2020, consumul
de energie electrică va fi cu circa 20 % mai mare decât 2013, iar în 2030 cu 42,5%.
Consumurile realizate în 2013 și 2014 sunt mai mici decât cele previzionate,
neconfirmând această previziune făcută.
Chiar dacă se are în vedere doar o creștere a consumului de energie electrică cu
circa 30 % până în anul 2030, aceasta reprezintă un argument important pentru
realizarea unui mix energetic echilibrat pe termen mediu și lung și a realizării unor
capacități noi de producere de energie electrică.
Fără o prognoză corespunzătoare a consumului și producției de energie
electrică, programul de dezvoltare al SEN va fi din nou unul nerealist, cu
efecte majore pe termen mediu și lung.
16) Creşterea eficienţei energetice, componentă principală a noii Strategii
Energetice.
O componentă principală a noii Strategiei Energetice o constituie îmbunătăţirea
eficienţei energetice. Creşterea eficienţei energetice poate avea o contribuţie majoră
la realizarea siguranţei alimentării, dezvoltării durabile şi competitivităţii, la
economisirea resurselor energetice primare şi la reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră. Având în vedere efectele angajamentelor luate pentru etapa 2020,
România nu poate sprijini un obiectiv național obligatoriu de eficiență
energetică și de surse regenerabile pentru etapa 2030. România este în favoarea
stabilirii unui obiectiv unic al UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră,
la care România poate să-și aducă o contribuție rezonabilă.
Stabilirea unor obiective suplimentare pentru resursele regenerabile și pentru
eficiența energetică ar putea pune în pericol flexibilitatea statelor membre, deci și a

STRATEGIA ENERGETICĂ A ROMÂNIEI. ORIENTĂRI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG

41

României, de a dezvolta un mix energetic diversificat, în condiții de siguranță și de
rentabilitate.
Pentru asigurarea în condiţii de sustenabilitate a necesarului de energie aferent
cerinţelor de dezvoltare, se impune promovarea cu prioritate a politicilor şi măsurilor de
eficienţă energetică, ca soluţie alternativă la sporirea surselor de energie.
Aplicarea soluțiilor tehnice de eficiență energetică cu efecte importante se
face lent, ca urmare a finanțării insuficiente. Sprijinul Uniunii Europene s-a
dovedit insuficient și nesigur.
17) Mediul înconjurător, componentă importantă a Noii Strategii Energetice.
Baza de date a Agenției Europene de Mediu (EEA) privitor la GES, poate
indica tendințele de emisie pentru principalele sectoare și permite comparații de
emisii ale diferitelor țări și activități.
În raportul anual al Uniunii Europene, al inventarului de gaze cu efect de seră
1990-2012 și raportul inventarului pentru 2014, se arată că reducerea în România a
fost 57%, față de media UE 28 de 20%.
Angajamentele pentru etapa 2030 și mai departe, trebuie să fie prudente, pentru
a nu afecta dezvoltarea Sectorului Energetic și Sistemului Electroenergetic.
La creșterea mediei europene trebuie să contribuie în continuare mai mult statele
membre EU, ale căror reduceri de emisii cu efect de seră au fost mici în perioada
precedentă.
Pentru a respecta priorităţile naţionale de dezvoltare energetică în viitor, care
includ și utilizarea resurselor proprii de cărbune, ţara noastră a întreprins toate
demersurile legislative pentru promovarea tehnologiei de captare şi stocare
geologică a CO2 (tehnologia CCS).
În variantă preliminară a mixului energetic, pentru perioada 2020-2030, circa
65% din producția de energie electrică (hidro, nuclear și regenerabile) este fără
emisii de CO2. Restul de 35% din producție va fi pe cărbune și gaze, cu emisii
reduse de CO2, prin realizarea unor grupuri mari pe cărbune, cu parametrii
supracritici și ultrasupracritici și a unor gupuri cu ciclu combinat, pe gaze, cu
eficiență ridicată. Se estimează că după 2030 se vor putea folosi comercial și
instalațiile de captare și depozitare CO2, ce va duce la creșterea peste 70 % a
producției de energie electrică fără emisii de CO2.
Prin documentul strategic referitor la anul 2050, Uniunea Europeană se referă la
o reducere a emisiilor provenite din sectorul energetic cu 93 - 99%, comparativ cu
emisiile din anul 1990. Pentru anul 2050, se dorește ca 90-100% din mixul
energetic să fie asigurat prin tehnologii bazate pe emisii reduse de carbon.
Departamentul pentru Energie a efectuat o analiză preliminară pentru România pe 4
scenarii energetice, mergând pe direcția decarbonizării, în linie cu prezentarea
Comunicării Comisiei Europene din 22 ianuarie 2014, în care mixul energetic se
bazează pe toate sursele de energie cu emisii reduse de carbon, potențiale pentru
România. În cadrul acestor scenarii, vectorul de dezvoltare este reducerea emisiilor
de gaze cu efect de seră, asociat cu asigurarea securității energetice și a competitivități.
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Doar prin realizarea programelor de dezvoltare a Sectorului Energetic și a
Sistemului Electroenergetic, România poate avea, pe termen mediu și lung, o
contribuție importantă la reducerea emisiilor cu efect de seră, fără să fie
afectată creșterea economică și bunăstarea generală.
18) Asigurarea securității alimentării cu energie, componentă importantă a
Noii Strategii Energetice.
Asigurarea securității alimentării cu energie electrică și termică a tuturor
consumatorilor, la un nivel de calitate corespunzător, reprezintă un obiectiv principal al
Sectorului Energetic și al Sistemului Electroenergetic, care se realizează prin:
a)Securitatea asigurării resurselor energetice primare, în principal din resurse
proprii și doar de completare din import, prin măsuri comune cuprinse în politiciile
energetice a Uniunii Europene;
b)Siguranța funcționării SEN și a instalaților componente de producere,
transport și distribuție a energiei electrice și termice și a combustibililor.
Resursele locale de energie (neregenerabile și regenerabile), vor avea o
contribuție majoră la securitatea energetică a României, pe termen mediu și
lung, doar printr-o exploatare rațională în interes național.
19) Analiza costurilor actuale pe tot lanțul producție-transport-distribuțiefurnizare-consumator.
În sprijinul realizării și apoi respectării noii Strategii Energetice, trebuie
analizată în regim de urgență, de către ANRE și Parlament, situația costurilor
actuale, pe tot lanțul producție-transport-distribuție-furnizare-consumator, pentru
repartizarea echitabilă a acestora, printr-o legislație corespunzătoare, pentru a
obține resursele financiare necesare dezvoltării Sectorului Energetic și Sistemului
Electroenergetic. Actuala repartizare a costurilor este în mod sigur necorespunzătoare,
favorizând pe unii în detrimental altora, deoarece s-au luat de-a lungul timpului
multe măsuri conjucturale, influențate politic,sau din exterior, fără a se avea în
vedere ansamblul Sectorului Energetic și al Sistemului Electroenergetic, viitorul
acestora și importanța lor pentru economia țării și pentru bunăstarea generală.
În Sistemul Energetic și Sistemul Electroenergetic Național, au existat
resurse financiare suficiente, cu care aceștea s-ar fi putut dezvolta bine, dacă
n-ar fi fost irosite prin măsuri greșite, s-au se vor putea dezvolta mai bine în
viitor, dacă aceste resurse vor fi redirijate, urmărite și folosite corect, în
interes național.
20) Privatizările în Sectorul Energetic și Sistemul Electroenergetic.
Resursele energetice nu trebuie privatizate, exploatarea lor să se facă doar
în interes național, prin contracte de exploatare cu firme specializate.
Trebuie oprită definitiv privatizarea societăților comerciale care exploatează
resursele în general și energetice în special. Privatizarea PETROM a fost mare
eroare politică și economică, din care statul român are pierderi imense și din care
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conducerea țării trebuie să învețe. Nici privatizările unor părți din SC Electrica nu
se pot considera o reușită. Vinderea în continuare de acțiuni ale statului la
companiile Hidroelectrica, Transelectrica, Nuclearelectrica și Electrica trebuie
oprită, pentru a avea soluții de realizare și aplicare a unei noi Strategii Energetice
pe termen mediu și lung, în interes național. Trebuie oprită privatizarea societăților
din Sectorul Energetic și Sistemul Electroenergetic, ca urmare a eșecurilor repetate
petrecute până în prezent cu privatizările din industrie și sectorul bancar și a
efectelor asupra economiei și bunăstării generale.
Trebuie evitată cu orice preț în energetică experiența negativă din marile
privatizări ale industriei, care au dus la dezindustrializarea țării și din
privatizările băncilor mari naționale, care au dus la dificultăți în finanțarea
unor proiecte de dezvoltare ale economiei și în mod special în Sectorul
Energetic și Sistemul Electroenergetic.
21) Creșterea eficienței funcționării pieței angro de energie electrică, printr-o
concurență și transparență reală.
După o funcționare de 15 ani, piața de energie electrică nu a atins decât parțial
scopurile pentru care a fost creată, influențând funcționarea și dezvoltarea SEN,
bunul mers al economiei naționale și a bunăstarii generale.
Piața angro de energie electrică, trebuie să funcționeze și să se dezvolte, pentru a
răspunde următoarelor cerințe principale:
a)Scopul principal al pieței de energie electrică trebuie să fie pe de o parte,
obținerea unor costuri cât mai mici și prețuri accesibile ale energiei electrice, prin
mecanisme concurențiale;
b) Respectarea a doi factori principali: transparenţa şi competiţia.
Transparenţa trebuie să ne permită să înţelegem cum sunt făcute preţurile finale
ale energiei electrice consumată de clienţi.
Concurenţa trebuie să ne dea certitudinea că preţurile oferite de furnizori sunt
cele mai mici posibile;
c)Siguranța SEN trebuie să rămână prioritară, chiar și în condițiile
funcționării pieței de energie electrică;
d) Piața de energie electrică, conform conceptului inițial, trebuie să sprijine
realizarea unor proiecte de investiţii în sectorul de producţie pentru îmbunătățirea
concurenței;
e) Obținerea unui preț al energiei electrice accesibil pentru toți consumatorii,
reprezintă o soluție sigură de susținere a creșterii economice și a bunăstării
generale.
Din analiza modului de îndeplinire a acestor cerințe, rezultă clar că ele au fost
doar parțial îndeplinite.
De asemenea datorită structurii de producere actuale necorespunzătore, realizată
prin restructurări repetate în Sistemul Electroenergetic, cerute în mod repetat de
organismele internaționale, însoțit de o legislație primară și secundară prea
permisivă, s-au realizat contracte de energie electrică, sub supravegherea directă a
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Guvernului și ANRE, care au adus la o majoră reducere a capacității de dezvoltare
a SEN, cu efecte pe termen mediu și lung.
Funcționarea în continuare a pieței angro de energie elelectrică pe baza
structurii de producere actuală, și fără corectarea legislației primară și
secundară, nu va crea premizele necesare dezvoltării Sectorului Electroenergetic
și Sectorului Energetic, precum și obținerii unei creșteri economice sustenabile
și a bunăstării generale.
22) Conducerea societăților comerciale din Sectorul Energetic și Sistemul
Electroenergetic.
O conducerea eficientă și în interes național a autorităților statului și a
societăților comerciale din Sectorul Energetic și Sistemul Electroenergetic, se poate
face doar cu ,,specialiști români bine pregătiți profesional și cu dragoste de țară”.
Înlăturarea și marginalizarea adevăraților specialiști și numirea de multe ori în locul
lor de coducători pe criterii politice, cum s-a făcut în ultimele două decenii de către
toate guvernele, o fost o gravă abatere de la știința managerială, universal valabilă.
Aceștia au trebuit să răspundă comenzilor politice sau a unor grupuri de interese
care au adus prejudicii imense țării, frânând dezvoltărea Sectorului Energetic și
Sistemului Electroenergetic.
De multe ori a fost propagată ideea neîncrederii în specialiștii români și
marginalizării acestora, susținută și de unele organisme internaționale, care doresc o
influență cât mai directă în energetica românească, afectându-se astfel interesul
național. Aceste lucruri s-au petrecut sub privirea atentă a autorităților statului și a
societăților civile, care au acceptat tacit, fiind parte la aceste măsuri incorecte și
abuzive.
Se dorește să fie ștearsă cu buretele realitatea, că energetica românească
performantă, care încă rezistă după 25 de ani, a fost creată de specialiștii români și
de mai multe generații de energeticieni. Strategiile pe baza cărora s-au realizat
Sistemul Energetic și Sistemul Electroenergetic, de-a lungul a mai multor decenii,
au fost create doar de specialiștii români. Întotdeauna s-a colaborat cu alte state, cu
societăți puternice din domeniul energetic din exterior, dar ultimul cuvânt și decizia
finală le-a a avut statul român și specialiștii săi.
O condiție esențială a realizării și punerii în aplicare a unei noi Strategii
Energetice, care să garanteze securitatea energetică a țării, este ca autoritățile
statului și societățile comerciale din domeniu energetic să fie conduse
profesional și fără presiuni politice.
23) Realizarea angajamentelor față de Uniunea Europeană.
Prin măsurile luate în economia României, în perioda 1990-2012, care au dus la
reducerea substanțială a activității industriale, s-a redus cantitatea de gaze cu efect
de seră cu 57%, față de media de reducere in UE 28, de circa 20%. Procentul de
24% al producției de energie electrică din resurse regenerabile de energie, angajat
față de UE, care trebuia realizat până în 2020, a fost realizat la sfîrștul anului 2014.
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Se poate realiza reducerea intensității energetice de 40 % până în 2015, față de
2001 și a consumului de energie primară de 13,5 % până în 2016, față de media
perioadei 2001-2005.
Realizarea acestor obiective s-a făcut cu eforturi deosebite și cu efecte
majore asupra creșterii economice și a bunăstării generale.
În continuare pentru etapele 2030 și 2050, angajamentele României față de
UE, trebuie să fie mai bine pregătite, mai prudente și în concordanță cu
posibilitățile sale reale și cu interesul național.

11. CONCLUZII
• Energetica României reprezintă o soluție accesibilă în mâna Guvernului, de a
obține o creștere economică sustenabilă și o creștere a bunăstării generale, cu efecte
majore pe termen mediu și lung.
• România trebuie să ia măsuri curajoase, pe care să le susținută cu fermitate la
Uniunea Europeană, pentru păstrarea cu orice preț a acestui avantaj.
• Dezvoltarea corespunzătoare a Sectorului Energetic și a Sistemului
Electroenergetic, trebuie să reprezinte o prioritate, pentru întărirea securității
energetice, componetă principală a securității naționale.
• Realizarea și aplicarea unei noi Strategii Energetice, trebuie să reprezinte o
prioritate a Guvernului și Parlamentului. Orice întârziere a realizării acesteia va
avea efecte majore, pe termen mediu și lung.
• Doar printr-o informare corectă a tuturor factorilor de decizie și printr-o
înțelegere de către aceștia a importanței problemei energeticii naționale, pentru
dezvoltarea economiei și creșterea bunăstării generale, se pot lua deciziile cele mai
corecte cu efecte pe termen mediu și lung, în condițiile actuale și de perspectivă ale
Uniunii Europene și cele geopolitice.
Acest studiu, împreună cu setul de ,,orientări strategice pe termen mediu și
lung’’, este gândit pentru a veni în sprijinul autorităților statului, responsabile cu
realizarea noii Strategii Energetice și a colectivului de specialiști care o întocmește
și pentru a fi adus în același timp, cunoștinței publicului. Reprezintă de asemenea
un apel către specialiștii energeticieni români, să participe împreună la realizarea
programului de salvare a energeticii românești, componentă vitală a economiei
naționale.
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