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Extinderea reţelei de gaze va duce la creşterea tarifelor pentru consumatori - 
directorul executiv ACUE 

 

 Intenţia autorităţilor de a extinde reţeaua de gaze a ţării ignoră principiul eficienţei 
economice, iar consumatorii vor fi cei care vor suporta, în facturi, aceste costuri, a 
declarat, joi, Silvia Vlăsceanu, directorul executiv al Federaţiei Asociaţiilor 
Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE). 
 
Ea a participat la conferinţa online "Energia în priză", organizată de ziarul Bursa. 
Vlăsceanu a arătat că, deşi politicienii spun că doar 30% dintre români sunt racordaţi 
la reţeaua de gaze, în realitate gradul de conectare a populaţiei este de 50%, 
întrucât în multe oraşe, inclusiv în Bucureşti, alimentarea cu gaze nu se face prin 
contracte individuale cu cetăţenii, ci prin asociaţii de bloc. "În ţară nu există 
contorizare individuală, din acest motiv procentul este undeva spre 50%, dar hai să 
zicem că vrem să ajungem la 90%. E lăudabilă iniţiativa. Dar legea a eliminat, 
contrar prevederilor europene, principiul eficienţei economice. Faci aceste lucrări, 
dar trebuie să existe şi o justificare economică a acestor proiecte. Altfel, deşi legea 
spune că aceste investiţii se recuperează prin tarife, aceste tarife vor fi suportate de 
cetăţenii din zona de concesiune", a spus oficialul ACUE. 
 
Vlăsceanu a subliniat că, în acest caz, un număr limitat de consumatori vor trebui să 
suporte aceste tarife, ceea ce va genera probleme inclusiv pentru Autoritatea de 
Reglementare. "Deci vorbim de zona restrânse de concesiune unde cetăţenii vor 
trebui să suporte aceste tarife. Aici intervin probleme precum pe ce perioadă. Pentru 
a fi suportabile, se vor duce pe zeci de ani, ceea ce va genera dificultăţi operatorilor 
de distribuţie, mai ales în cazul celor mici", a precizat ea. Potrivit lui Vlăsceanu, 
există în acest moment 36 de operatori de distribuţie, iar cei mici nu au capacitate 
financiară să suporte aceste extinderi şi vor refuza să participe la astfel de proiecte. 
Reprezentanta ACUE s-a referit şi la proiectul de ordin al ANRE potrivit căruia 
operatorii de energie şi gaze ar putea fi obligaţi să ramburseze sumele încasate de 
la clienţi ca plăţi anticipate pentru consumul estimat, dacă diferenţa dintre cât s-a 
plătit şi cât s-a consumat efectiv depăşeşte 100 de lei. 
 
"Vă mai dau un exemplu de inadvertenţă. Ce faci cu clienţii care plătesc cash sau nu 
au cont bancar, mai există şi o limită de cinci zile. Cum poate furnizorul să-i 
returneze, chiar dacă ar dori, în cinci zile acestui client care nu are cont?", s-a 
întrebat ea. Vlăsceanu a criticat şi lipsa de iniţiativă a autorităţilor în ceea ce priveşte 
sprijinirea consumatorilor vulnerabili. Aceasta în contextul în care, anterior, în 
aceeaşi conferinţă, Sorin Plumb, preşedintele Comisiei de industrii şi servicii din 



Camera Deputaţilor, a afirmat că aşteaptă propuneri de la Ministerul Muncii pentru a 
legifera situaţia consumatorilor vulnerabili. "Problema consumatorului vulnerabil: ce 
se aşteaptă de la Ministerul Muncii? Se va prelungi şi în acest an ordonanţa cu 
ajutoarele la încălzire dată acum nouă ani, dar care nu rezolvă problema 
consumatorului vulnerabil aşa cum îl vede piaţa. Este evident că problema 
consumatorului vulnerabil, definit în două-trei acte normative, nu va fi rezolvată nici 
în această iarnă, pentru că, până la urmă, este o problemă de buget", a mai spus 
Vlăsceanu. Ea a susţinut că, pentru o piaţă funcţională, este nevoie de o relaţie bună 
între companii şi clienţi. "În concluzie, lipsa de dialog (cu autorităţile - n.r.). În loc să 
colaborăm şi să venim cu măsuri comune, ce se poate, ce nu se poate, în final se 
încearcă o învrăjbire că operatorii fac şi dreg. Dar operatorii trăiesc pentru că au 
clienţi, este în interesul lor să aibă clienţi mulţumiţi, trebuie să există o relaţie 
extraordinară între operatori şi clienţi, pentru că altfel nu se poate funcţiona această 
piaţă", a adăugat reprezentanta ACUE. 
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CE Oltenia va investi 300 mil. euro şi în grupurile pe cărbune, pe lângă conversia pe 
gaze - director Complexul Energetic Oltenia, cel mai mare producător de energie 
electrică pe bază de cărbune din România, care are un plan de restructurare şi 
decarbonare ce prevede conversia unei părţi din capacitatea instalată din cărbune 
pe gaze, nu va abandona unele centrale pe cărbune, unde va investi circa 300 de 
milioane de euro, potrivit unei declaraţii a directorului general al companiei, Daniel 
Burlan. 
 
"Complexul Energetic Oltenia face acum ceea ce sistemul energetic trebuia să facă 
mai demult, adică acel mix energetic pentru a reduce amprenta de CO2. CE Oltenia 
produce acum energie doar pe cărbune şi intenţionăm ca prin programul de 
restructurare prin planul de decarbonare să reducem emisiile de la 0,82 tone CO2 pe 
MW oră, cât este în prezent, la 0,74 tone în 2025 şi la 0,51 tone CO2 pe MW oră 
începând cu 2026. Vom diversifica producţia de energie în acest sens. Avem 
avantajul deţinerii unor suprafeţe de teren pe care intenţionăm să construim opt 
parcuri fotovoltaice care înseamnă o putere instalată de 735 MW şi transformarea 
unor grupuri energetice pe cărbune din termocentrale în grupuri pe gaze. Vom 
închide grupurile pe cărbune din termocentrala Işalniţa, unde vom construi o 
termocentrală pe gaz de 845 MW şi vom închide două grupuri la Turceni, unde vom 
construi o termocentrală pe gaz de 435 MW şi vom tehnologiza o microcentrală la o 
putere de 9,9 MW. Toate acestea înseamnă bani, valoare investiţiilor noi se va ridica 
la 1,4 miliarde euro, jumătate din această sumă urmând a fi acoperită din fondurile 
CE Oltenia, iar cealaltă jumătate din accesarea fondurilor de modernizare", a 
declarat Burlan, la coferinţa online “Energia în priză”, organizată de publicaţia Bursa. 
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Companiile din energie au la dispoziţie 6,7 miliarde de euro de la UE, pentru investiţii 
în capacităţi noi, din Fondul de Modernizare Autorităţile au venit cu o nouă estimare 
a banilor europeni care vor fi disponibili pentru proiecte de investiţii ale companiilor 
din energie, prin mecanismul Fondului de Modernizare. Proiectele trebuie trimse 
Bruxelles-ului până la 30 noiembrie. 
 
“Pentru mecansimul 10d, 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 CO2 de către Comisie, şi vor fi alocate celor 10 ţări 
membre pe baza proiectelor înaintate către Banca Europeană de Investiţii, care va 
asigura din punct de vedere economic şi al fiabilităţii aceste proiecte înaintate de 
statele membre”, a declarat Dan Dragoş Drăgan, secretar de stat în Ministerul 
Economiei şi Energiei, la o conferinţă online pe teme energetice orgabizată de 
publicaţia Bursa. “Este o valoare preconizată, ea depinde foarte mult de de valoarea 
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. Dorim să evităm situaţiile precedente când am dat foarte multe intenţii de 
proiecte, dar care nu s-au realizat”, a mai spus oficialul. România va dispune de 
câteva miliarde de euro prin intermediul sistemului de emisii de noxe european (EU 
ETS) pentru atingerea obiectivelor sale pentru 2030 şi perspectivele unei economii 
decarbonizate total până în 2050. Una dintre surse va fi  Fondul de Modernizare al 
Comisiei Europene (mecanism cunoscut ca 10d, pentru că acolo apare în directiva 
EU-ETS), un fond la care se strâng banii de la toţi poluatorii din statele membre, şi 
din care, apoi, Comisia selectează proiecte, la recomandarea BEI, şi decide ce 
proiecte pot fi finanţate. Este un fond la care România speră mult, iar această ultimă 
cifră avansată, de 6,7 miliarde de euro, este mai mare decât toate estimările de până 
acum. 
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Stamule: Guvernul va trata cu atenţie subiectul gazelor din Marea Neagră începând 
din decembrie  



 

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. 
 


