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Companiile energetice ar putea beneficia de 6,7 miliarde de euro din Fondul de 
Modernizare până în 2030 
Companiile energetice din România ar putea beneficia de aproximativ 6,7 miliarde 
de euro bani europeni din Fondul de Modernizare, până în anul 2030, a declarat, joi, 
Dan Dragoş Drăgan, secretar de stat în Ministerul Economiei şi Energiei. 

El a participat la conferinţa online "Energia în priză", organizată de ziarul Bursa, 
potrivit agerpres.ro. 

"Pentru mecansimul 10 d, Fondul de Modernizare, ne aşteptăm la aproximativ 6,7 
miliarde de euro pentru perioada până la 2030. După cum ştiţi, fondurile provin din 
vânzarea certificatelor de dioxid de carbon de către Comisie şi vor fi alocate celor 10 
ţări membre pe baza proiectelor înaintate către Banca Europeană de Investiţii, care 
va asigura analiza din punct de vedere tehnico-economic şi al fiabilităţii acestor 
proiecte înaintate de statele membre", a susţinut Drăgan. 
Potrivit acestuia, valoarea finală a fondurilor depinde foarte mult de preţul la care 
certificatele de CO2 vor fi vândute pe piaţă la momentul oportun. 
"Se lucrează la schemă, este un grup de lucru foarte bine organizat şi sperăm ca în 
perioada următoare să solicităm primele informaţii referitoare la proiecte cu un 
anumit grad de maturitate. Dorim ca, în prima fază, intenţiile de proiecte pe care le 
vom înainta până la 30 noiembrie la Bruxelles să fie proiecte care să ne dea 
siguranţa că se vor şi realiza", a continuat oficialul ministerial. 
Drăgan a adăugat că, de data aceasta, este de dorit să evităm situaţiile precedente, 
când au fost foarte multe intenţii de proiecte, care însă nu s-au realizat. 
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Consilierul pe probleme economice al premierului, anunţ IMPORTANT despre 
exploatarea gazelor din Marea Neagră 
Guvernul României doreşte exploatarea resurselor de gaze din Marea Neagă şi va 
trata cu atenţie subiectul începând din decembrie, pentru a nu exista discuţii care să 
afecteze aceste proiecte, a declarat, joi, Tănase Stamule, consilierul pe probleme 
economice al premierului României. 
El a participat la conferinţa online "Energia în priză", organizată de ziarul Bursa. 
"În ceea ce priveşte Marea Neagră, există o dorinţă puternică a Guvernului să 
înceapă exploatarea gazelor de acolo, iar subiectul va fi tratat cu mare atenţie 
începând cu luna decembrie (când vor avea loc alegeri parlamentare - n.r.), ca să nu 
apară tot felul de discuţii care nu sunt utile şi care să afecteze proiectul. Este prioritar 
pentru noi să exploatăm acele resurse", a spus Stamule. 
El s-a referit şi la importanţa dezvoltării reţelelor de gaze pe teritoriul României. 
"Avem suficiente rezerve să acoperim România, însă, astăzi, doar 30% dintre 
cetăţeni au acces la gaze. Se rezolvă astfel şi problema tăierilor de păduri, pentru că 
mulţi oameni încă folosesc lemne pentru a se încălzi", a precizat consilierul 
premierului. 



Extinderea reţelelor de gaz va duce inclusiv la o creştere a atractivităţii economice în 
localităţile care vor fi racordate, a menţionat el. 
"Când vin investitorii la Guvern, întreabă de câteva lucruri: prima întrebare, 
bineînţeles, este dacă există autostradă în zona în care vor să investească, iar 
următoarea întrebare este dacă există reţele de gaz. De aceea este prioritate zero 
ca aceste reţele să ajungă în cât mai multe regiuni ale României, în paralel cu 
dezvoltarea reţelei de autostrăzi. Trebuie să folosim gazele pe care le avem, pentru 
că cine ştie cum va evolua tehnologia în următorii zeci de ani şi vom rămâne cu ele 
nefolosite. O să se avanseze tehnologic", a arătat Stamule. 
În Marea Neagră românească există un potenţial de 200 de miliarde de metri cubi de 
gaze, potrivit Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, însă marile proiecte sunt 
îngheţate din cauza legislaţiei din sectorul petrolier offshore. 
OMV Petrom şi ExxonMobil sunt parteneri egali în proiectul de explorare a 
zăcământului de mare adâncime Neptun din Marea Neagră, estimat la 42 - 84 de 
miliarde de metri cubi de gaze. Spre comparaţie, România produce în prezent circa 
10-11 miliarde de metri cubi de gaze pe an. 
Anul trecut, Exxon şi-a anunţat intenţia de a se retrage din România. La rândul lor, 
reprezentanţii OMV Petrom au susţinut în mai multe rânduri că extracţia gazelor din 
perimetrul Neptun Deep va deveni incertă, dacă nu va fi modificată Legea offshore. 
Ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a declarat în 
repetate rânduri, încă de la preluarea mandatului, că legislaţia din sectorul petrolier 
offshore va trebui aprobată în Parlament prin consens politic, iar Guvernul nu va 
avea nicio iniţiativă în acest sens. 


