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România nu va avea sincope în furnizarea gazelor naturale şi a energiei către
populaţie şi actorii industriali (secretar de stat)

România nu va avea sincope în furnizarea gazelor naturale şi a energiei către
către populaţie şi actorii industriali, în condiţiile în care procentul de
înmagazinare a gazelor s-ar putea apropia de 90% la începutul lunii noiembrie,
a afirmat, joi, Dan Drăgan, secretar de stat în Ministerul Energiei, într-o
conferinţă de profil.
Potrivit acestuia, în privinţa procentului de înmagazinare a gazelor naturale, s-a
depăşit 80%.
"Sperăm să ne apropiem de 90% la începutul lunii noiembrie şi, din această
perspectivă, cu siguranţă, mesajul meu este că nu vom avea sincope în furnizarea
gazelor naturale şi a energiei către populaţie şi actorii industriali. Ceea ce este
important în acest moment este că, împreună, pe de o parte, autorităţile,
producătorii, împreună cu societatea, consumatorii casnici şi consumatorii industriali
să fim solidari în acest efort care se desfăşoară la nivel european", a spus Drăgan, la
conferinţa "Energia în priză", organizată de ziarul Bursa.
Secretarul de stat a subliniat că, prin măsurile pe care Guvernul le-a luat, se doreşte
ajutorarea consumatorilor casnici, a anumitor sectoare industriale, pentru a putea să
treacă de această perioadă.
"Ştim foarte bine că suntem parte a unei pieţe europene de energie, ştim că toate
bursele, toate pieţele sunt interconectate prin acelaşi mecanism şi, pe de altă parte,
ştim foarte bine că nu ne putem acoperi în acest moment întregul necesar de
energie - şi de energie electrică şi de gaze naturale - din producţia naţională. Deci,
importăm. Există momente, aşa cum ştim cu toţii, momente în care avem o
supraproducţie. În acele momente exportăm. Dar, această liberă circulaţie a
produselor, a energiei electrice, a gazelor naturale, conduce către un preţ care se
formează la nivel european. Acest preţ ne afectează pe toţi", a susţinut Drăgan.
El a precizat că nu s-au realizat capacităţi noi de producţie în Europa.
"Cam asta este realitatea şi faptul că dependenţa majoră pe care am avut-o de
combustibili fosili importaţi din alte regiuni, în special din Rusia, în contextul actual, a
condus la creşterea acestor preţuri la un nivel foarte ridicat, poate nesustenabil
pentru multe sectoare din industrie. Ce aş putea să spun este că, prin măsurile pe
care Guvernul le-a luat, se doreşte ajutorarea consumatorilor casnici, ajutorarea
anumitor sectoare industriale pentru a putea să treacă de această perioadă - şi am
convingerea că, în primăvara anului viitor, putem vedea un trend descendent pe care
l-am şi remarcat pe pieţele de energie, un trend descendent al preţurilor", a punctat

secretarul de stat.
În opinia sa, companiile au strategii pe termen mediu şi lung de dezvoltare şi de
acţiune, inclusiv pe piaţa naţională. Totodată, Drăgan a menţionat că prin apelurile
de proiecte demarate se urmăreşte realizarea unor capacităţi noi de generare.
"Se află în evaluare apelul de producţie din surse regenerabile, în care consumatorii
industriali au avut un punctaj suplimentar pentru a reuşi să se transforme în
prosumeri şi, astfel, de a avea un impact pozitiv asupra balanţei energetice şi a
costurilor cu energia în costurile totale pe produsul finit. Pe de altă parte, deja avem
schema aprobată şi, sperăm, într-o săptămână să fie aprobată ordonanţa de urgenţă
pentru sprijinul marilor consumatori industriali care au avut un impact semnificativ al
activităţii datorat creşterii preţului certificatelor CO2, vechea schemă care a fost
instituită prin ordonanţa 81. Sperăm ca într-o săptămână să putem s-o aprobăm în
Guvern şi, astfel de consumatori energo-intensivi, să beneficieze de această
schemă, inclusiv pentru anul 2021 anul 2022 - o schemă pe care am reuşit s-o
aprobăm până la nivelul anului 2030 pentru a da o predictibilitate consumatorilor
industriali şi a-i ajuta inclusiv în această perioadă să treacă mai uşor partea de
finanţare, de capital de lucru", a subliniat Drăgan.
Oficialul a adăugat că Ministerul Energiei are în derulare apelul de proiecte pentru
producţia de hidrogen.
"Avem în derulare apelul de proiecte pentru producţia de cogenerare de înaltă
eficienţă pentru termie urbană", a spus el, menţionând că doar pentru temie urbană
se alocă 300 milioane de euro.
"Sperăm ca săptămâna viitoare să semnăm contractele de finanţare pentru
Transelectrica de aproape 450 de milioane de euro prin care să dorim întărirea
reţelei de de transport. La fel, avem schema aprobată de 1,1 miliarde pentru
societăţile de distribuţie pentru că nu vom putea dezvolta noi capacităţi de
regenerabile, distribuite pe toată suprafaţa ţării, fără a întări reţeaua", a adăugat
secretarul de stat. AGERPRES/(A - autor: Nicoleta Bănciulea, editor: Oana Tilică,
editor online: Ada Vîlceanu)
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Nagy-Bege (ANRE): Categoric ne aşteaptă o iarnă complicată; pe partea de
gaze situaţia este relativ stabilă

Pe partea de gaze situaţia este relativ stabilă, în continuare avem producţie şi, din
păcate, ne ajută faptul că anumiţi consumatori industriali şi-a oprit activitatea şi nu
mai consumă gaze, a declarat, joi, într-o conferinţă de specialitate, Zoltan Nagy Bege, vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei
(ANRE).

"Categoric ne aşteaptă o iarnă complicată. Nu va fi complicată pentru că ne
aşteptăm la temperaturi anormale. Probabil că temperaturile se vor situa în mediile
multianuale pe care le-am avut în ultimul deceniu. Probabil că vom avea 10, 15, 20
de zile friguroase, când pe partea de gaze naturale consumul zilnic va sări de 50, 55
de milioane de metri cubi. Pe partea de gaze e puţin probabil să avem complicaţii.
Avem stocuri, zic eu, la un nivel satisfăcător. În continuare se înmagazinează.
Probabil că ritmul va scădea. Dacă am avut în luna iulie, în medie, peste 16 milioane
de metri cubi înmagazinate, medie zilnică, au început să scadă aceste medii zilnice
şi eu mă aştept ca şi în octombrie să înmagazinăm, în medie, poate 10 milioane de
metri cubi, ceea ne va duce la un grad de umplere a depozitelor de peste 90%. În
acest moment suntem la 84%", a afirmat Nagy-Bege, la conferinţa "Energia în priză",
organizată de ziarul Bursa.
El a subliniat că, "pe partea de gaze situaţia este relativ stabilă" şi în continuare
avem producţie.
"Din păcate, şi aici e un paradox, ne ajută faptul că anumiţi consumatori industriali şiau oprit activitatea şi nu mai consumă gaze. Vă dau cifre de la jumătatea anului.
După 6 luni, consumul casnic de gaz naturale a scăzut cu 5,2%. Este normal să
oscileze cu 5%, în funcţie de temperatură, sunt valori normale. În schimb, consumul
industrial şi consumul producătorilor de energie termică, în această perioadă de 6
luni, în ianuarie-iulie, a scăzut cu aproape 18%, ceea ce, în medie, ne dă o scădere
de 13%. Dacă extrapolăm - şi tot anul va însemna o scădere de 13%, pe tot anul
2022, înseamnă că de-abia trecem de 10 miliarde de metri cubi consumul anual de
gaze naturale. Din păcate, dificultăţile cu care se confruntă industria ne ajută să nu
avem probleme cu alimentarea cu gaze naturale", a subliniat vicepreşedintele
ANRE.
El a precizat că, în ceea ce priveşte energia electrică, trebuie acoperite "nişte
vârfuri".
"Dacă la gaze vârfurile sunt mai predictibile şi prognozele meteo ne cam arată când
vin aceste vârfuri, la energie electrică situaţia este mai puţin predictibilă şi previzibilă,
pentru că vedem istoricul ultimilor 10 ani. La noi, când bate vântul exportăm, când
vântul stă importăm şi căutăm soluţii să acoperim vârfurile. Va fi o provocare şi
pentru administraţie, pentru minister, pentru noi, pentru companiile implicate în
sector Transelectrica, Transgaz, furnizori, distribuitori - absolut toţi trebuie să
contribuie, să fie vigilenţi, să fie atenţi, să fie pregătiţi cu scenarii, ca să improvizăm
în momentul în care dăm de o problemă", a completat Nagy-Bege. AGERPRES/(AS
- autor: Nicoleta Bănciulea, editor: Andreea Marinescu, editor online: Anda Badea)

