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Ce spune şeful Concurenţei despre plafonarea preţurilor la energie 

 

Plafonarea preţurilor la energie ar însemna un pas înapoi în dezvoltarea pieţei, iar 
autorităţile ar trebui să ia măsuri care au sens economic, prin care să fie ajutaţi doar 
consumatorii care au nevoie, a afirmat, joi, Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului 
Concurenţei. 

 

„Se discută mult de plafonare. Nu putem influenţa bursele de energie, piaţa angro, 
care sunt parte din piaţa europeană. Unde putem şi vrem să luăm măsuri este relaţia 
între furnizori şi clienţi, industriali sau casnici, pe asta o putem influenţa. Putem să 
ne uităm la taxe, să subvenţionăm o parte din ele, ce se propune în momentul de 
faţă, dar nu putem afecta bucăţi care nu sunt sub controlul nostru. În al doilea rând, 
asta este o preferinţă personală: nu aş vrea ca din criza asta să facem un pas 
înapoi, să ne întoarcem în cerc. Trebuie să ne păstrăm calmul, să găsim măsuri care 
au sens economic, adică pe cele care ţintesc ajutorul”, a susţinut Chiriţoiu. 

 

Potrivit acestuia, dacă la gaze creşterile de preţ sunt trecătoare, la electricitate 
tarifele vor rămâne mari mai mulţi ani de acum încolo. 

 

„Trebuie să îi ajutăm doar pe cei care au nevoie, să nu mai venim cu măsuri, cum 
am făcut până acum, care împrăştie acest ajutor şi îl fac foarte scump. Ajungem să îi 
ajutăm şi pe cei care au nevoie, dar şi pe cei care au mai puţină nevoie şi se pot 
descurca şi singuri. Am mai dat exemplul meu. Dacă mie îmi creşte factura la 
electricitate cu 50 de lei, nu este o chestie pe care să nu o pot suporta. Deci, nu 
oameni ca mine trebuie să beneficieze de această protecţie a statului. Decizia o vor 
lua Parlamentul, Guvernul, dar recomandarea mea de politică publică va fi ca de 
data aceasta să ţintim ajutoarele pentru cei care sunt vulnerabili şi au nevoie de ele 
şi să nu risipim resurse”, a continuat el. 

 

Mecanismele concurenţiale trebuie să rămână pe piaţă, iar autorităţile să încurajeze 
consumatorii să aleagă furnizorii cu cea mai ieftină energie, a adăugat acesta. 
Totodată, preţurile la energie ar fi şi mai mari dacă nu am avea importuri, a 
menţionat Chiriţoiu. 

 



Bogdan Chiriţoiu a participat la conferinţa „Energia în priză”, organizată de ziarul 
Bursa. 

 

https://www.economica.net/viitorul-este-al-hidrogenului-iar-tranzitia-trebuie-facuta-prin-gaz-
petru-ruset-siemens-energy-romania_532140.html 

 

Viitorul este al hidrogenului, iar tranziţia trebuie făcută prin gaz – Petru Ruşeţ, 
Siemens Energy Romania 
 

 

“Tranziţia energetică, cum o vedem noi: vă spun sincer şi nu cred că greşesc că spun că 
viitorul va fi al hidrogenului şi tranziţia trebuie făcută prin gaz. Mai sunt lucruri de reglementat 
la Bruxelles, limita nu e încă clară pentru tranziţia prin gaz. Noi considerăm că fără această 
tranziţie este o misiune imposibilă”, a declarant Petru Ruşeţ, managing director, Siemens 
Energy România, la conferinţa “Energia în priză”, organizată de ziarul Bursa. 

 

“Suntem totuşi pregătiţi şi în acest moment portofoliul de turbine pe gaz ale Siemens 
oferă deja operare parţială pe hidrogen, un mix de 15% gaz cu hidrogen. Deci 
lucrurile evoluează, suntem deja în viitor. Dar pe de altă parte trebuie să spunem aici 
că trebuie să venim cu preţul per kg/hidrogen de la 6 euro la 1,5 euro până în 2030. 
Asta este o cheie pentru a putea folosi hidrogenul în cantităţile despre care se 
vorbea, în GW. Dar nu se poate ajunge acolo fără proiecte pilot şi aşteptăm să 
vedem în ce măsură tranziţia energetică din România va fi ajutată şi de fondurile 
europene pentru că fără ele din păcate preţul energiei (al tranziţiei – n.red) va fi plătit 
într-un timp foarte scurt de consumatorul final”, a mai explicat Ruşeţ. 
„Pot să spun că orice tehnologie pe care am dezvoltat-o în decursul vremurilor a 
avut mai multe faze. Din perspectiva hidrogenului lucrurile au avansat şi suntem în 
soluţii comerciale între 20 şi 100 de MW şi ţinta este de 1.000 de MW. În următorii 5-
10 ani se pot face. Depinde totul de cât din zona de OPEX va fi asigurată din fonduri 
europene. Altfel business-case-ul cu hidrogen va fi greu de realizat”, a mai spus 
oficialul Siemens Energy 
Ruşeţ a mai spus că prin fondurile europene curente se poate acoperi un gol de finanţare de 
25 de ani care s-a acumulat în Europa în zona de producţie de energie electrică, finanţări 
care să ducă capacităţile de generare într-o stare de „state of the art”. 

Oficialul companiei a amintit că Siemens poate furniza echipamente pentru noile 
investiţii în capacităţi energetice după ce acestea vor fi demarate. 
„Noi acoperim întregul lanţ al energiei şi văzând ce se întâmplă în piaţă nu pot decât 
să mă bucur că partenerii noştrii au o perspectivă atât de pozitivă asupra investiţiilor 
în energetică. Suntem o companie prezentă în România şi încercăm să fim alături de 
partenerii noştrii pentru a aduce viitorul astăzi, nu mâine. Încercăm să promovăm 
energia prin resursa umană din România. Toate tehnologiile de care s-a vorbit, 
regenerabile, convenţionale sau hidrogen, vor fi asigurate şi piaţa poate să stea 
liniştită. În momentul în care investiţiile pornesc, noi suntem aici”. 
 


