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România renun Ńă la gazele ruse şti pentru c ă nu mai are pe ce s ă le
consume

Din aprilie România nu a mai importat gaze din Rusi a.

România este pe punctul să atingă mult râvnita independenŃă de gazele
naturale importate din FederaŃia Rusă, dar nu pentru că ar fi investit masiv în
eficientizare sau ar fi pus în exploatare noi zăcăminte, ci pentru că a scăzut
consumul. Niculae HavrileŃ, preşedintele AutorităŃii NaŃionale de
Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), spune că din luna aprilie „nu s-a
mai importat nimic“, iar această situaŃie ar putea continua şi în 2016.

„Din luna aprilie nu s-a mai importat nimic. Şi acum, în acest moment,
importurile sunt zero. Dacă anul viitor producŃia internă va acoperi întreg
consumul, atunci nu vom mai importa“, a afirmat HavrileŃ, citat de Mediafax.

Dacă înainte de declanşarea crizei economice, în 2008, România cumpăra de
la ruşi, prin intermediari, aproximativ un sfert din necesarul de gaze naturale,
anul trecut a ajuns să aibă nevoie de pe graniŃă de doar 7,5%. Iar în acest an
procentul s-ar putea înjumătăŃi, având în vedere că din consum au dispărut 2
miliarde de metri cubi de gaze ca urmare a închiderii a şase combinate
chimice din grupul InterAgro al lui Ioan Niculae, aflat în închisoare. Din acest
motiv, consumul naŃional de gaze estimat pentru acest an este în jurul a 11
miliarde de metri cubi, sau chiar mai puŃin, afirmă HavrileŃ. În absenŃa
importurilor, necesarul de gaze urmează să fie asigurat preponderent de
Romgaz Mediaş, companie controlată de stat, prin Ministerul Energiei, şi
OMV Petrom, din grupul austriac OMV.

„Estimăm pentru acest an importuri de circa 3%, însă luăm gaze din import
pentru echilibrare. De exemplu, dacă avem o perioadă mai geroasă, gazele
din depozite nu pot fi scoase la presiunile normale“, adaugă HavrileŃ.

Potrivit transportatorului naŃional de gaze naturale Transgaz Mediaş,
consumul de gaze al României a fost anul trecut de 12 miliarde de metri cubi,
din care 11,1 miliarde au venit din sondele Romgaz şi OMV Petrom.
Consumul de gaze al României a scăzut continuu în ultimii cinci ani, de la
13,8 miliarde metri cubi în 2010. În 2008, consumul se ridica la 15,5 miliarde
metri cubi.

Statul contraatac ă în scandalul Electrica. Badea: „Sigur c ă nu este
comod s ă Ńi se cear ă performan Ńă. Comod este s ă iei foarte mul Ńi bani“

Ministerul Energiei va trasa boardului Electrica (EL) Ńinte multianuale de
performanŃă legate de cantitatea de energie distribuită de companie şi de
investiŃiile în reŃea, de îndeplinirea cărora ar urma să depindă remuneraŃia ad-
ministratorilor.

 



De cealaltă parte, boardul ales în septembrie 2014 insistă că numai
managementul executiv poate garanta îndeplinirea unor Ńinte tehnice şi,
astfel, numai directorii ar trebui bonusaŃi pentru performanŃă.
 
Ieri, a doua zi după ce a respins planul de administrare a Electrica, o decizie
descrisă de board ca o imixtiune în managementul unei companii private,
Ministerul Energiei a ieşit la rampă într-o conferinŃă de presă prin secretarul
de stat Bogdan Badea pentru a-şi lansa propriul atac la adresa
administratorilor.


