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ANRE: România ar putea renun Ńa de anul viitor la importurile de gaze
naturale

România va importa în acest an din Rusia doar 3% di n consumul de
gaze naturale, îns ă de anul viitor ar putea renun Ńa la importuri, întrucât
produc Ńia intern ă ar fi capabil ă să asigure integral consumul, a declarat
pentru MEDIAFAX pre şedintele ANRE, Niculae Havrile Ń.

"Din luna aprilie nu s-a mai importat nimic. Şi acum, în acest moment,
importurile sunt zero. Estim ăm pentru acest an importuri de circa 3%,
însă luăm gaze din import pentru echilibrare. De exemplu, d acă avem o
perioad ă mai geroas ă, gazele din depozite nu pot fi scoase la presiunil e
normale. Dac ă anul viitor produc Ńia intern ă va acoperi întreg consumul,
atunci nu vom mai importa ", a afirmat HavrileŃ.
Autoritatea NaŃională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE)
estimează un consum de 11 miliarde metri cubi de gaze naturale pentru acest
an, din care importurile se vor ridica la numai 3%, faŃă de 25% înainte de
2008.
Anul trecut, importurile de gaze au reprezentat 7,5% din consumul total la
nivelul Ńării. În ceea ce priveşte consumul local de gaze, acesta a scăzut de la
17-18 miliarde metri cubi în anul 2008 la 11 miliarde mc gaze în 2014.
"Pentru 2015 estimăm un consum asemănător sau chiar mai mic de 11
miliarde metri cubi de gaze. Motivul este că şase combinate aparŃinând
InterAgro nu mai funcŃionează din aprilie. Acestea consumau circa 2 miliarde
metri cubi gaze pe an", a precizat HavrileŃ.
Anul trecut, România a înmagazinat 2,7 miliarde metri cubi gaze naturale.
"Am stabilit să asigurăm un minim necesar de înmagazinare de 1,7 miliarde
de metri cubi, însă operatorii pot stoca o cantitate mai mare, dacă vor. Până
în prezent, de când a început ciclul de înmagazinare la sfârşitul lunii aprilie, s-
au înmagazinat 2,2 miliarde metri cubi gaze. Estimăm că până la finalul
ciclului de înmagazinare vom avea în depozite circa 2,5 miliarde metri cubi", a
mai spus preşedintele ANRE.
De asemenea, transportatorul naŃional de gaze Transgaz are dreptul să
gestioneze piaŃa de echilibrare şi, pentru prima dată, are drept să importe
gaze.
ProducŃia internă este asigurată de compniile Romgaz şi OMV Petrom.


