
De la “puterea ….+ electrificare” 
la  “puterea banilor şi energie” 

Câtă energie şi în ce structură are 
nevoie România 



Mai multe întrebări decât răspunsuri 

• Până în 2013 câte o strategie  energetică/an 
• Strategia  în fapt expunea mai multe  variante 

solicitând decizia CUI? 
• În ultima strategie energetică (2011) nu exista 

nicio referire la  gazele de şist 
• Nu exista nicio cifra propusă pentru structura 

producţiei de energie 
• Avizele pentru producătorii  de energie 

regenerabilă  s-au dat discreţionar                            
(ex cca  20000Mw energie eoliană); export(?) fără 
baza tehnică (interconectare) 



PRIVATIZARE   FMI/CE/BM?  sau … 

• Lipsă strategie dezvoltare/consolidare companie 
energetică; stat control>50%; ce facem cu controlul.. 
Ca la Oltchim? 

• Vândut 15% Transelectrica; banii la buget 2012; pt 
activitate bani de la bancă 

• Vândut 15% Transgaz; banii la buget 2013 

• Nuclearelectrica 10% estimare 60-80 mil euro 
dezvoltare companie 

• Romgaz 15% urmează, banii la buget 2013 

• Şi apoi Turceni Rovinari …… 



Privatizare-continuare 

• Vindem Electrica (min 51%) banii la buget; 
compania caută împrumuturi bancare pentru 
proiecte dezvoltare 

• Cine termină şi cum “electrificarea”  României? 

• Investim de la Buget cca 150 mil euro şi apoi 
“cedăm” fără bani infrastructura… distribuitori? 

• Fondul Proprietatea – interesat de dividende 
(firesc) nu de dezvoltarea României (declaraţie 
director general FP în 2013) 



Independenţa energetică 

• Să producem mai mult? Cât? 

• Eficienţa energetică de 3,6 ori mai mică decât media 
UE 

• Restructurarea economică durabilă: creştere 
economică cu plafonarea (reducerea) consumului de 
materii prime şi energie 

• Pierderi de cca 4 mld$/an datorate pierderi 
tehnologice sistem (INS-19% consum populaţie, 11% 
consumuri tehnologice, 1% iluminat) 



Independenţa energetică-cont. 

• 40% din resursele energetice, pentru încălzire 

• Eficienţa energetică clădiri (cca 10 mld euro) 

• Utilizare biomasă (pelete) în Austria 80Kg/loc?, 
Germania 11 Kg/loc România????? 

• Studiu+ plan utilizare biomasă Agenţia 
Olandeză de Mediu/MECMA 2010 nimic în 
practică la zi! 

• Invenţii româneşti arzătoare Hornet, tratare 
desuri în plasma Sorin Frâncu sa De ce NU??? 

 



ANRM 

• Politica de acordare licenţe: strategie? Condiţii 
tehnice profesioniste Publicitate? Cum aflăm de 
compania Sterling şi licenţa dată în 1992, în 20… 

• Pe ce baza se dau în continuare licenţe explorare 
petrol gaze (NIS_Gazprom, MOL, OMV, Chevron…) 

• Cum s-au dat licenţele pentru gaze de şist fără 
reglementare (la nivel UE legislaţie specifică, în 
pregătire/promovare) 

• De ce din mai 2012 site-ul ANRM inactiv, lipsă 
rapoarte activitate, nivel redevenţe şa 



• Redevenţe în România petrol/gaze est 6-7%-
venituri între 180 mil-230 mil euro 

• Norvegia (Statoil) impozit pe profit(IP) 51 % 
rezultat cca 560 mld euro fond de dezvoltare/ 
susţinere socială 

• Danemarca IP-52% 

• UK IP 60%( în discuţie să fie 30% pentru gaze 
de şist) 

ANRM-redevenţe 



ANRE exercită control sau nu? 

• Importul de gaze a scăzut în 2012 cu cca 11% faţă de 
2011; preţul de livrare la consumator? 

• În 2013 la 7 luni importurile sunt cu 55% mai mici; 
preţul de livrare la consumator? 

• În fapt preţul a crescut constant în 2013, în 2014 
urmînd a creşte cu 4%,5%,5%,4% trimestrial, fără a 
avea preţ de referinţă UE (lipsa interconectare) 
Atunci de ce? Până unde? De ce? 

• Ex GDF Suez Energy 51% creştere profit 2012/2011! 



ANRE- cont. 
• Majorare taxe transport Transelectrica 2013 cu12,7% 

şi tarife servicii sistem cu 23% (în primele 3 luni 
2013profit dublu faţă de 2012) 

• Facturarea consumului de gaze naturale în unităţi 
energie de la 1 iulie 2008; distribuitorii de gaze 
investiţii nesemnificative în aparatura necesară 
facturării corecte (corecţie presiune/temperatură-
fizică cls VIIa) ANRE ce face; ce investiţii a recunoscut 
în 2008-2012? 

• Licenţele pentru proiecte energie resurse 
regenerabile. Câte? Până când? 



Piaţa Gazelor 2013,  după ANRE 
              Structură  amestec        
               aprobat de ANRE 
                   Intern/export 
                      % 

Surse de gaze lunar 
Conf Raport ANRE 
(cu 2 luni decalaj faţă de 
consum efectiv realizat) 

ÎNTREBARE 

Ianuarie        49,8/50,2 
Februarie      44,5/55,5             
modificare    62,4/37,6 
Martie           64,8/35,2 
Aprilie            77,5/22,5              
Mai                 81,5/18,5 
Iunie               99,5/0,5 
Iulie                100/0 
August           100/0 
Septembrie    81,5/18,5 

  77,59/22,41 
   80,97/19,3 
    
  84,98/15,02  
  84,69/15,31 
  79,3/20,7 
  84,18/15,82 

LA CE PREŢ S-AU 
ACHIZIŢIONAT GAZELE?      
(după cca 10 ani , din 
2012 acestă informaţie 
a fost scoasa din 
rapoartele ANRE fără 
nicio justificare) 
 

LA CE PREŢURI  S-A  
FACTURAT ? 
 
PENTRU CARE  
STRUCTURĂ DE AMESTEC? 
 
S-A FĂCUT O RECTIFICARE 
PENTRU REGULARIZARE? 
 



Concluzii 

• Avem nevoie de energie şi ea trebuie platită 

• Nu folosim corect şi transparent resursele energetice 
în folosul societăţii 

• Nu utilizăm resursele de biomasă, apa geotermală şa 

• Nu ne interesează decât declarativ eficienţa 
energetică (economie de resurse) 

• Nu folosim şi nu stimulăm inovarea românească 

   VOM ATINGE NESUSTENABILITATEA PREŢURILOR  

        cu consecinţe ecomice (industrie) şi sociale 

 


