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CONTEXT 
 
În prezent, situația economiei globale este destul de delicată. Deși majoritatea statelor au 
publicat rezultate economice în creștere față de anul precedent, neîncrederea este cuvântul care 

descrie cel mai bine comportamentul reținut al investitorilor. SUA, motorul economiei 
mondiale, se confruntă cu problemele mari în domeniul financiar generate de instrumentele 
derivate și de excesul de masă monetară creat în contextul susținerii actualului model economic. 
Datele economice raportate sunt, cel puțin în ultima perioadă, departe de estimările 
analiștilor și nu se reflectă în comportamentul piețelor. FED reduce în mod repetat achiziția 
de obligațiuni de stat americane în încercarea de a reduce riscul apariţiei unei hiperinflații ce 
poate genera o reacție în lanț, chiar dacă la nivel global guvernele statelor forțează o politică 
orientată spre evitarea deflației. China, cea de-a doua economie a lumii, încearcă să întrețină 
artificial imaginea celui mai mare exportator în contextul efortului politic de stimulare a 
consumului intern și îmbunătățire a nivelului de trai. Rapoartele publicate în ultima vreme de 
această țară prezintă pentru export valori diferite față de cele raportate de unele țări 
importatoare. De asemenea, Hong Kong Hang Seng Index, principalul indicele bursier al acestei 
țări, a raportat o scădere de circa 2500 puncte de la începutul lunii decembrie 2013 până în 
prezent. 

 
Per ansamblu, Europa menține evoluția economică constantă înregistrată, însă se 
confruntă cu mari probleme energetice. În contextul dependenței față de Gazprom, temerile 
liderilor europeni au fost confirmate de escaladarea conflictului din Ucraina și anexarea 
peninsulei Crimeea Federației Ruse. Având în vedere sancțiunile economice care se vor impune 
Rusiei, există probabilitatea apariției unui nou furnizor de gaze naturale (SUA, care 
înregistrează cea mai mare producție de gaze din argile gazeifere) și reducerea dependenței 
energetice prin promovarea agresivă a exploatării zăcămintelor neconvenționale (majoritatea 

investitorilor fiind companii americane). Cu toate acestea, piețele nu au reacționat la 
evenimentele din Ucraina, în principalele hub-uri europene prețul gazelor urmând o 
tendință de diminuare către valori sub 25 €/MWh pentru iarna următoare. 
 
Politica europeană de promovare a energiei regenerabile a creat o întreagă serie de anomalii 
de ordin comercial. În majoritatea statelor europene producătorii de energie electrică se 
confruntă cu serioase dificultăți financiare datorită reducerii prețului și a consumului 

final. În prezent, pe majoritatea piețelor de energie electrică din Europa prețul mediu este de 
circa 35 €/MWh. Astfel, producătorii convenționali au devenit necompetitivi, principalul lor 
venit fiind asigurat de serviciile tehnologice de sistem și cantitatea de energie ofertată pentru 
echilibrare. Paradoxal, diferitele scheme suport destinate energiei regenerabile au fost reduse în 
mod repetat până la punctul în care unitățile de producție deja existente pot ajunge la fel de 
necompetitive. 
 

În România, prețul mediu al energiei electrice înregistrat pentru anul 2014 este de circa 
32 €/MWh, continuând tendința descendentă din ultimii 3 ani. În același timp, prețul 



final este în continuă creștere datorită costurilor complementare (scheme suport 
destinate energiei regenerabile și cogenerării de înaltă eficiență) și procesului de 
dereglementare, generând importante presiuni din partea sectorului industrial. 
 
 

Dezbaterea publică lansată de către Departamentul pentru Energie privind elaborarea strategiei 
energetice a României pentru perioada 2014-2035 a stârnit un viu interes din partea  
operatorilor din industria energetică din sectorul de stat și privat, cât și din partea 
organismelor neguvernamentale, mediului academic și societății civile. 
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MMeemmbbrriiii  PPrrooggrraammuulluuii  VViiiittoorriiii  LLiiddeerrii  EEnneerrggeettiicciieennii  ((VVLLEERR))  ddiinn  ccaaddrruull  CCoommiitteettuulluuii  NNaațțiioonnaall  

RRoommâânn  aall  CCoonnssiilliiuulluuii  MMoonnddiiaall  aall  EEnneerrggiieeii  ((CCNNRR--CCMMEE)) au analizat întrebările și în cele de 
mai jos formulează răspunsurile, care reprezintă punctul de vedere VLER (CNR-CME) 
privind elaborarea Strategiei Energetice a României pentru următoarele două decade. 
 

1. Care credeți că ar fi cele mai importante trei măsuri pentru atragerea investițiilor în 
sectorul energetic românesc? 

 
Este necesar ca interesul investițional să se concentreze atât asupra retehnologizării și 
modernizării capacităților existente, în special în cazul centralelor convenționale, cât și asupra 
dezvoltării de noi capacități, cu precădere în domeniul interconectării la nivel regional. O 
importantă măsură generală este asigurarea unui cadru stabil, predictibil, favorabil și 

transparent din punct de vedere tehnic, economic, comercial, legal, social și de mediu – 
transpunerea directă a acesteia se poate realiza în primul rând printr-o stabilitate și siguranță 
politică. De asemenea, este necesară relaxarea fiscalității și eficientizarea administrativă 
prin reducerea birocrației. 
 
2. Care credeți că ar trebui să fie rolul statului în sectorul energetic românesc? 

 
Pachetele legislative cu privire la politica energetică a Uniunii Europene promovează și susțin 

crearea unei piețe unice în Europa atât pentru energie electrică, cât și pentru gaze naturale. 
Demersurile au început pentru domeniul energiei electrice, conceptul de „market coupling” fiind 
deja implementat în diferite regiuni. Având în vedere că multe companii energetice de stat (EDF, 
GDF, EDP, Statkraft, CEZ etc.) au optat pentru extinderea activităților și în cadrul altor piețe 
europene, este clar că ar trebui luată în considerare întrebarea „Care credeți că ar trebui să fie 
rolul statului în sectorul energetic european?”. Pentru definirea rolului în cadrul pieței 
europene de energie este necesară extinderea activităților. Deținând companii energetice 

puternice precum Hidroelectrica, CEO, Nuclearelectrica, Electrica sau Romgaz, se poate afirma 
că „avem cu CE să începem”. Totuși, din moment ce nicio companie nu a realizat vreun demers 
de extindere către exterior, desfășurându-și întreaga activitate la nivel național, se poate afirma 
cu ușurință că „nu avem cu CINE să începem”. Consolidarea rolului actual pe care companiile 
energetice îl dețin pe plan intern nu se poate realiza decât prin extinderea și impunerea în 
piața europeană, mai ales datorită contextului de integrare a piețelor locale de energie într-o 
piață comună. 

 
Tendința existentă de reducere a rolului statului ca proprietar al sectorului energetic va impune ca 
acesta să joace eficient, obiectiv și activ alte roluri: 
 „reglementator” – prin autoritatea de reglementare 
 „arbitru” – prin operatorii de transport și sistem 
 „producător” – prin principalele capacități de producție deținute 
 „administrator” 

 „mediator” 
 



Astfel, statul poate contribui la conturarea unei viziuni clare, stabilizarea prețurilor finale, 
facilitarea dialogului între principalele părți implicate, facilitarea finanțării, stabilirea și 
îndeplinirea obiectivelor naționale, precum și la crearea unei politici sustenabile în 
domeniul energetic. 
 

3. Care considerați că ar trebui să fie obiectivele externe ale politicii energetice 
românești? 

 
Principalele obiective pentru perioada 2014-2035 ar trebui să fie: 

 
 creșterea gradului de securitate energetică prin diversificarea surselor de energie 

(dezvoltarea interconexiunilor la nivel regional atât pentru energie electrică, cât și pentru gaze 

naturale și exploatarea zăcămintelor neconvenționale); 
 creșterea gradului de suportabilitate (stabilizarea prețurilor energiei); 
 tranziția către o economie competitivă cu emisii reduse de carbon (promovarea rețelelor 

inteligente, eficienței energetice și a tehnologiilor „curate”); 
 atragerea de investiții pentru modernizare și dezvoltare; 
 crearea unei politici sustenabile în domeniul energetic; 
 

4. Cum ar putea sectorul energetic românesc să contribuie într-un mod sustenabil la 
reindustrializarea României? 

 
În prezent, sectorul energetic național poate genera, tranzita și livra o cantitate de energie 
electrică mult superioară necesarului de consum intern la un preț redus comparativ cu 
multe alte state europene, iar energia electrică deține cea mai mare arie de acoperire. În 
domeniul gazelor naturale, deși balanța energetică impune importul, statul poate sprijini financiar 

extinderea rețelelor și creșterea gradului de acces. Totuși, problema atragerii de investitori în 
mediul industrial este o problemă care nu intră în atribuțiile sau competența sectorului 
energetic, principalul factor de influență pe care acesta îl poate exercita fiind legat de eficiență 
și competitivitate, prin prețul energiei. De asemenea, interesul, implicarea și 
disponibilitatea operatorilor de rețea și a autorităților, precum și reducerea birocrației și 
stimularea investițiilor pot conduce la efecte pozitive.    
 
„Cum ar putea sectorul industrial să contribuie într-un mod sustenabil la dezvoltarea 

energetică a României?” este adevărata întrebare. 
 
5. Credeți că paradigma politicii energetice a României ar trebui trebui schimbată, în 

ceea ce privește orientarea primordială către un consum mai eficient? Cum credeți 
că ar putea fi făcut acest lucru? 

 
Intensitatea energetică națională prezintă o valoare ridicată, deoarece România consumă o 

cantitate de 2,5 ori mai mare de energie pentru a genera o unitate de PIB. Declinul cererii 
de energie electrică datorat situației economice precare instalate la finalul anului 2008, dar și 
condițiilor meteo favorabile transformă eficiența energetică într-un subiect delicat, iar sprijinul 
acordat proiectelor de eficiență energetică poate conduce la o serie de dezechilibre, drept pentru 
care se impune găsirea rapidă a unor soluții pentru export. Eficiența energetică poate câștiga 
teren în contextul creșterii continue a prețurilor pentru energie, reducând semnificativ costurile 
aferente.  

 
Principalul interes pentru eficientizarea consumului de energie se regăsește în domeniul 
industrial, date fiind efectele pozitive pe termen lung. În ceea ce privește consumul casnic 
este de așteptat implicarea statului prin instituțiile abilitate. Politica de promovare a 
eficienței energetice trebuie să continue în condiții optime, fiind extrem de important ca aceasta 
să se realizeze în mod obiectiv. 
 



6. Care considerați că va fi evoluția cererii de energie electrică, gaze naturale și 
carburanți în perioada 2014 – 2035 în România? În măsura în care puteți, am 
aprecia și transmiterea algoritmului folosit în acest proces de calculare.  

 
Contextul economic european şi mondial are cea mai mare influenţă asupra consumului de 

energie. Pieţele se caracterizează în special prin neîncredere, multe cifre sunt publicate doar în 
interesul menţinerii aparenţelor, însă realitatea este diferită și se reflectă în consumul de 
energie al fiecărui stat. În România, consumul de energie a fluctuat de la creşteri pozitive la 
scăderi importante în ultimii 5 ani, influenţele fiind de natură economică, meteorologică şi 
politică. Pe viitor, consumul de energie electrică va fi puternic influenţat de evoluţia 
comercială, economică și legislativă.  
 

Pentru pieţele europene preţurile sunt destul de constante, proiecţiile acestora variind între 33 
€/MWh şi 35 €/MWh în Germania – Austria (până în anul 2020), circa 42 €/MWh în Franţa (până 
în anul 2017) şi între 30 €/MWh, respectiv 35 €/MWh în ţările nordice (până în anul 2024). În 
aceste condiţii, aşteptările de consum pentru perioada următoare sunt de menţinere a 
valorilor actuale. Volatilitatea crescută a pieţelor externe și integrarea către o piaţă 
unică europeană de energie, atât la nivelul pieţelor pentru ziua următoare şi intrazilnice, cât şi 
la nivelul pieţelor de echilibrare (respectiv de servicii tehnologice de sistem) vor genera evoluţii 

atât pozitive, cât şi negative ale consumului de energie electrică.  
 
Consumul  intern  de  energie  electrică, gaze naturale, carburanți și principalii factori de influență 

An 
Consum de 

energie electrică 

[TWh] 

Consum de 
gaze naturale 

[mld. mc] 

Consum de 
carburanți 

[mil. tone] 

Temperatură 
maximă medie 

[°C] 

Temperatură 
medie              

[°C] 

Temperatură 
minimă medie 

[°C] 

Creștere 
economică 

[%] 

2008 60,3 15,6 - 29 13 -11 7,1% 

2009 55,1 13,3 5,90 28 13 -9 -6,6% 

2010 57,8 14,0 5,98 30 12 -14 -1,6% 

2011 60,0 14,3 5,78 28 12 -10 2,5% 

2012 59,3 13,7 5,96 31 12 -14 0,6% 

2013 55,6 12,8 - 27 12 -9 3,5% 

 
Conform analiştilor şi specialiştilor din domeniul financiar, următoarea decadă se va caracteriza 
printr-o volatilitate crescută, trendul general fiind unul constant, ţinând seama de 
tendinţele economice actuale. La factorii anterior menţionaţi se pot adăuga reducerea 
numărului populaţiei, posibile schimbări climatice şi diversele politici aplicate, una dintre 
acestea fiind promovarea eficienţei energetice. 
 

Pe baza celor enunţate mai sus, consumul de energie electrică electrică va avea o 
evoluţie cu o volatilitate crescută pe fondul unui trend constant pentru următorii 10 
ani, ulterior estimându-se o ușoară creștere de maxim 1% pe an până în 2035. 
 
Consumul de gaze naturale va evolua negativ având în vedere creşterea preţurilor pe 
întreg lanțul de producere, transport, distribuție și înmagazinare. Este foarte probabil ca 
cea mai importantă scădere să se înregistreze la nivelul populaţiei şi operatorilor economici 
care utilizează această sursă pentru energie termică, reprezentând o reală oportunitate pentru 
alte surse mai accesibile precum energia electrică. 
 



 
Consumul intern de energie electrică pentru perioada 2000-2013 [TWh] 

 
Singura soluție de redresare în acest domeniu este reprezentată de dezvoltarea producției 
interne, respectiv exploatarea comercială a zăcămintelor din Marea Neagră sau a 
zăcămintelor de gaze din argile gazeifere, cu impact direct asupra prețului (cea mai 
optimistă prognoză este anul 2020). De asemenea, consumul de gaze naturale în România 

depinde nu doar de factori economici, ci şi de evoluţiile climatice din perioada următoare. Alţi 
factori care ar putea să stimuleze consumul de gaze naturale este mărirea bonusului aferent 
schemei de sprijin pentru cogenerarea de înaltă eficienţă (deși recentele măsuri adoptate au 
acționat în sens negativ) sau promovarea politicii de eficienţă energetică prin generarea 
distribuită de energie electrică şi termică. 

 
Consumul intern de gaze naturale pentru perioada 2000-2013 [mld. mc] 
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Pentru consumul de carburanți, caracterizat de o continuă creștere a prețului, se estimează de 
asemenea o volatilitate crescută pe fondul unui trend ușor ascendent (maxim 1%) 
datorat creșterii economice. Totuși, în cazul în care puterea de cumpărare la nivel național 
nu evoluează în același ritm cu prețul carburanților este de așteptat o stagnare sau chiar o 
ușoară contracție. Factorii care ar putea stimula acest sector de consum sunt dezvoltarea 

infrastructurii rutiere, precum și a sectorului de construcții și servicii.  

 
Consumul intern de carburanți pentru perioada 2009-2012 [mil. tone] 

 
7. Care considerați că ar trebui să fie abordarea strategică a statului român în privința 

încălzirii populației? De ce ne recomandați această soluție/aceste soluții? 
 
Statul trebuie să se orienteze către o strategie de promovare „a celui mai mic cost posibil”. O 
mare parte din beneficiarii sistemului centralizat de alimentare cu energie termică sunt asistaţi 
social prin subvenții, însă gradul de încasare este extrem de redus, fapt resimțit în 
valoarea datoriilor companiilor de stat din acest domeniu. În prezent, abordarea strategică a 
statului este fezabilă politic, chiar dacă nu este fezabilă economic. Deși actuala strategie 
socială este cea mai accesibilă pentru populație, aceasta nu este benefică sau sustenabilă pe 
termen mediu şi lung. 
 
Este prioritară eficientizarea întregului lanț (producere, transport, distribuție, utilizare) al 
actualelor sisteme centralizate de alimentare cu energie termică din punct de vedere tehnic, 

economic și administrativ, dar, în funcție de context (costuri și potențiale beneficii rezultate), 
pot fi abordate și soluții descentralizate de cogenerare sau alimentare cu energie termică. 
 
8. Credeți în potențialul României de a deveni un furnizor regional de energie? Cum ar 

putea România să-și valorifice acest potențial? 
 
România este un furnizor regional de energie electrică, chiar dacă în prezent exportul este 
condiționat de disponibilitatea surselor regenerabile de energie, în special a sectorului eolian. În 
domeniul gazelor naturale importul anual necesar pentru a satisface cererea este de aproximativ 
25%, iar o oportunitate pentru export este prognozată în cel mai optimist mod pentru anul 
2020. Având în vedere potenţialul național de înmagazinare a gazelor naturale, ar fi util ca 
acest aspect să fie exploatat la maxim în contextul integrării în cadrul pieţei europene. Ar mai fi 
de adăugat faptul că legăturile comerciale sunt condiționate de cele fizice, așadar este 
esențială creșterea gradului de interconectare cu statele vecine. De asemenea, este necesară 

stimularea producției și menținerea nivelului de competitivitate. România poate deveni un 
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pol energetic regional de îndată ce va începe procesul de exploatare a noilor zăcăminte de gaze 
naturale. 
 
9. Considerați că promovarea tehnologiilor de producere a energiei cu emisii reduse de 

gaze cu efect de seră ar trebui să se facă printr-un sistem unitar sau printr-un 

sistem aplicat fiecărei în parte? 
 
Pe plan național, până în prezent tehnologiile de producere a energiei cu emisii reduse de GES au 
fost considerate doar sursele regenerabile de energie, deși la acest capitol se poate încadra și 
energia hidro produsă în centrale cu puteri mai mari de 10 MW, energia nucleară sau chiar 
energia provenită din centrale termoelectrice utilizând „tehnologii curate” și captarea și 
stocarea carbonului.  

 
Istoricul promovării acestor tipuri de tehnologii impune utilizarea unei metodologii flexibile și a 
unui sistem personalizat fiecărei tehnologii sau chiar unități de producere a energiei în parte, 
pentru a se obține rezultate benefice și a se evita investițiile de tip speculativ. De asemenea, 
mai multe sisteme de promovare (certificate verzi, tarife reglementate, contorizare netă 
etc.) pot conduce la efecte pozitive pe termen lung. 
 

10. Care considerați că ar putea fi rolul cărbunelui în viitorul mix energetic românesc? 
 
România are unul dintre cele mai echilibrate mixuri de energie din Europa, deși este 
„săracă” din punct de vedere al resurselor energetice. Cărbunele disponibil este de calitate 
inferioară, însă deține un rol esențial în asigurarea securității energetice, fiind prefigurat a 
asigura necesarul de energie pentru încă 20-40 ani. Niciuna din sursele de energie nu este de 
desconsiderat, actualul context demonstrând că acestea se influențează reciproc în 

materie de preț și volume de producție. Diversitatea surselor de energie și gradul de 
volatilitate al piețelor vor descrie cel mai bine comportamentul consumatorului final. Pe plan 
comercial, preţul cărbunelui a ajuns să varieze între 75$ şi 80$ per tonă pentru 2015, 
respectiv peste 85$ pentru 2017 (valorile înregistrate în urmă cu 2 ani fiind de aproximativ 
120$ per tonă). 
 
În acest sector o prioritate maximă este retehnologizarea și eficientizarea activității pe 
întreg lanțul, de la extracție la producție de energie. De asemenea, obiectivele europene 

pentru orizontul 2030 de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră impun promovarea 
„tehnologiilor curate” și a captării și stocării geologice a carbonului. 

* 
** 

 
N.B. VLER reprezintă Programul „Viitorii Lideri Energeticieni din România”,  inițiat și 
coordonat de Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei și aliniat la 

Programul “Future Energy Leaders“ promovat de Consiliul Mondial al Energiei (CME) 
pentru recrutarea celor mai buni profesioniști energeticieni din lume, care să poată 
contribui la dezvoltarea energeticii mondiale și ai cărui membri sunt nominalizați de 
Comitetele Naționale din fiecare țară membră CME.  
 
Prezentul punct de vedere VLER a fost redactat de următorul grup de tineri: 
 

 Daniela DIMA  VLER | Smart Grids 
 Dorian SIDEA  VLER | Rețele Electrice de Transport și Distribuție 
 George POPESCU  VLER | Cărbune și alte resurse fosile 
 Luminița DURĂU  VLER | Cărbune și alte resurse fosile 

 Radu BINDIU  team leader, VLER | Piața de Energie Electrică și Gaze Naturale 
 George CONSTANTIN team leader, VLER | Smart Grids 

 
București, 3 aprilie 2014 


