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CORNELIU BODEA, PREªEDINTE CRE:

„Industria energeticã, principalul
motor de relansare economicã
ales de UE”
l „Panurile investiþionale, irealizabile fãrã un cadru legislativ
care sã ofere încredere”l „Industria energeticã are nevoie de
solidaritate, sã nu lãsãm pe nimeni în urmã”

M
otorul principal pe care întrea-
ga Uniune Europeanã l-a ales
pentru relansarea economicã

are o mare legãturã cu industria ener-
geticã care este extrem de semnificati-
vã în sistemul industrial al României, a

declarat Corneliu Bodea, Preºedintele
Centrului Român al Energiei (CRE).

Domnia sa a subliniat cã în actualul
context, Green Deal este pentru þara
noastrã o ºansã ºi mai mare dupã apari-
þia actualei crize, decât era înainte.

„Trebuie sã recunoaºtem cu celeri-
tate faptul cã manifestam niºte rãm-
âneri în urmã, aveam capitole la care
puteam sã fi fãcut mai mult. Acest re-
set important pe care actuala crizã sa-
nitarã ºi previzibila crizã economicã îl
aduc este important pentru cã ne poate
oferi o ºansã de a ne racorda rapid la
ceea ce urmeazã a fi principalul motor
de relansare economicã în întreaga
Uniune Europeanã. (A.T.)

(continuare în pagina 3)

TUDOR CONSTANTINESCU, CONSILIER PRINCIPAL AL DG ENERGIE, COMISIA EUROPEANÃ:

„Investiþiile în eficienþã energeticã au
cel mai mare potenþial, chiar ºi la
nivel european”

A
nalizele europene aratã cã investi-
þiile în eficienþã energeticã au cel
mai mare potenþial, chiar ºi la nivel

european, a subliniat Tudor Constanti-
nescu, Consilier principal al DG Energie
din Comisia Europeanã. Deºi pandemia
a început sã-ºi facã simþite efectele, iar
investiþiile din domeniul energiei la ni-
vel european au suferit o scãdere de
17%, aceast este un moment bun pentru

a determina care sunt planurile pentru
urmãtorii ani, fiind un moment de tran-
ziþie energeticã ºi aflându-ne într-o pe-
rioadã de recuperare economicã, condi-
derã consilierul DG Energie.

Tudor Constantinescu a declarat:
„În actualul context este important sã
vedem pe de o parte cum ne asigurãm
cã tranziþia energeticã ºi obiectivele de
decarbonare, privind eficienþa energe-
ticã sunt atinse ºi, în acelaºi timp, cum
ele contribuie la relansarea economi-
cã. De fapt aceasta este ºi ideea princi-
palã a planului Green Deal al Uniunii
Europene, lansat înainte de criza san-
tiarã. Ideea era cum facem sã ajungem
la obiectivele create pentru 2050 mai
repede, astfel încât sã evitãm sã facem
investiþii greºite care sã creeze depen-
denþe de tehnologii, de combusitbili
care sã nu fie optime pentru tranziþie în
perioada urmãtoare. (A.T.)

(continuare în pagina 5)

SORIN BUMB, PREªEDINTELE COMISIEI PENTRU INDUSTRII ªI SERVICII DIN CAMERA
DEPUTAÞILOR:

“Avem nevoie de o perioadã de
tranziþie pânã la trecerea exclusivã pe
surse de energie regenerabilã”

R
ealitatea din teren aratã cã doar
34% din populaþia României este
racordatã la reþelele de distribuþie

a gazelor naturale, iar în þarã sunt oraºe
întregi care nu au acces la reþelele de
gaze naturale, în timp ce în spaþiul ru-
ral încãlzirea locuinþelor se bazeazã pe
lemn ºi cãrbune ºi combustibilii solizi
sunt folosiþi pentru preparea hranei, a

precizat Sorin Ioan Bumb, preºedinte-
le Comisiei pentru industrii ºi servicii
din Camera Deputaþilor.

“O trecere directã cãtre folosirea
electricitãþii din surse regenerabile nu
este posibilã în acest moment din cau-
za costurilor foarte mari pe care le pre-
supune dezvoltarea infrastructurii afe-
rente, care se vor reflecta în costurile
plãtite de consumatorul final, dar ºi din
cauza costurilor sociale. În plus, nu
putem sã renunþãm dintr-odatã la pro-
ducþia de energie electricã din arderea
cãrbunelui fãrã sã afectãm securitatea
energeticã a þãrii ºi fãrã sã dezechili-
brãm sistemul energetic naþional. De
aceea, avem nevoie în acest moment
de o cale de mijloc ºi aici avem ºansa
de a beneficia de o perioadã de tranzi-
þie pânã la trecerea exclusivã pe surse
de energie regenerabilã. (G.M.)

(continuare în pagina 4)

DRAGOª DRÃGAN, SECRETAR DE STAT MEEMA:

“Producþia ºi utilizarea de hidrogen
poate deveni un nou trendsetter la
nivelul UE“
l Drãgan: “Cred cã în urmãtoarea perioadã vor exista clarificãri
legislative privind listarea Hidroelectrica“

C
el mai probabil, în urmãtoarea
perioadã vor exista unele modifi-
cãri legislative care sã permitã li-

starea Hidroelectrica la bursã, a spus
Dan Dragoº Drãgan, Secretar de Stat
în Ministerul Economiei, Energiei ºi
Mediului de Afaceri, care a subliniat

cã, în cadrul companiei, sunt depuse
toate demersurile pentru aceastã ope-
raþiune.

Oficialul considerã cã listarea Hi-
droelectrica pe piaþa de capital poate fi
o acþiune de succes care va aduce fi-
nanþare la nivelul societãþii de stat pen-
tru a-ºi permite sã-ºi majoreze capaci-
tãþile de producþie a energiei verde.
“Acum existã anumite bariere din
punct de vedere al legislaþiei, dar cred
cã în perioada urmãtoare vor exista
clarificãri,  probabil  din  decembrie,
privitoare la potenþiala listare a com-
paniei Hidroelectrica“, a completat
domnia sa. (E.O.)

(continuare în pagina 5)

ADRIAN TÃNASE, DIRECTOR GENERAL AL BURSEI DE VALORI BUCUREªTI:

“Statutul de piaþã emergentã creeazã
premisele finanþãrii la costuri mai
mici, pentru companii”
l “Avem discuþii cu companiile energetice listate pentru ca
acestea sã intre în indicii de pieþe emergente” l “Procesul de
autorizare ºi implementare a Contrapãrþii Centrale va fi iniþiat la
1 octombrie”

P
romovarea pieþei noastre de capi-
tal la statutul de emergentã de cã-
tre agenþia FTSE Russell este fo-

arte importantã pentru companiile lista-
te la Bursa de Valori Bucureºti (BVB),

inclusiv pentru cele din domeniul ener-
getic, deoarece se creeazã premisele fi-
nanþãrii investiþiilor la costuri mai mici,
a punctat Adrian Tãnase, directorul ge-
neral al pieþei noastre de capital.

CEO-ul BVB a spus: “Domeniul
energiei este cel mai important dome-
niu listat la Bursa de Valori Bucureºti, ºi
bineînþeles cã bursa este foarte interesa-
tã sã ajute aceste companii (n.r. din sec-
torul energetic) sã îºi finanþeze proiec-
tele de investiþii. Vrem sã fim parte din
acest mare proiect de þarã. Inclusiv pro-
movarea României la statutul de piaþã
emergentã este un pas foarte important
pentru domeniul energetic. (A.I.)

(continuare în pagina 3)

TÃNASE STAMULE, CONSILIER DE STAT LA CANCELARIA PREMIERULUI:

“Executivul vrea exploatarea
resurselor de gaze din Marea Neagã“
l Stamule: “Suntem în tatonãri cu mai multe firme ºi asocieri
pentru investiþia în reactoarele 3 ºi 4 de la Cernavodã“

G
uvernul are mai multe direcþii de
dezvoltare pe zona de energie, a
anunþat Tãnase Stamule, Consi-

lier de stat în cadrul Cancelariei
Prim-Ministrului în domeniul econo-
mic, care a subliniat cã þara noastrã tre-
buie sã devinã un exportator de ener-
gie.

Pe prima linie între obiectivele Exe-

cutivului este tranziþia de la cãrbune la
gaz, aceasta fiind corelatã cu dezvolta-
rea reþelelor de gaz pe teritoriul þãrii. În
prezent, doar 30% din cetãþenii Rom-
âniei au acces la gaz, a evidenþiat ofi-
cialul, subliniind cã extinderea reþelei
de gaz va conduce la o creºtere a atrac-
tivitãþii economice ºi de locuire:
“Avem suficiente rezerve sã acoperim
România, însã, astãzi, doar 30% dintre
cetãþeni au acces la gaze. Se rezolvã
astfel ºi problema tãierilor de pãduri,
pentru cã mulþi oameni încã folosesc
lemne pentru a se încãlzi. (...) Când vin
investitorii la Guvern, întreabã de
câteva lucruri: prima întrebare, bineîn-
þeles, este dacã existã autostradã în
zona în care vor sã investeascã, iar ur-
mãtoarea întrebare este dacã existã re-
þele de gaz. (E.O.)

(continuare în pagina 4) Citiþi detalii în paginile 2, 3, 4 ºi 5.

Majorarea pensiilor cu 40,3%: justiþie
socialã sau tranzacþie electoralã ?

M
izându-se pe ºocul politic,
dar farã sã se þinã cont de
costul eco-
nomic, PSD

cu sateliþii sãi au apro-
bat în Parlament recti-
ficarea bugetului asi-
gurãrilor sociale de
stat, luând în conside-
rare majorarea pensii-
lor cu 40,3%, precum
era prevãzut ºi în Legea nr.127/2019.
Astfel, s-a anulat pe viitor majorarea
de 14% a punctului de pensie deja
aplicatã de guvern începând cu 1 sep-
tembrie.

Dacã pânã în luna august inclusiv
din anul 2020 se plãteau în medie 6,6
miliarde lei/lunã, pentru aproximativ
4.936.339 de pensionari, cu majora-

rea decisã de guvern de 14% de la
începutul lunii septembrie s-ar fi plã-
tit pe ultimele 4 luni 30.290.986.968
lei (7.572.746.742 lei/lunã). În
schimb, cu majorarea punctului de

pensie de 40,3% se vor plãti
37.279.170.804 lei (9.319.792.701
lei/lunã) pe intervalul septembrie –
decembrie 2020.

(continuare în pagina 14)

Cea mai veche bancã centralã din lume
îºi ascunde disperarea dupã foi negre

B
anca centralã a Suediei, Rik-
sbank, a extins din aceastã
lunã programul de relaxare
cantitativã, prin includerea

obligaþiunilor emise
de companiile nefi-
nanciare.

Decizia este extrem
de controversatã, în
condiþiile în care Sta-
tutul actual al celei mai
vechi bãnci centrale
din lume nu permite
astfel de operaþiuni, conform declara-
þiilor unor parlamentari suedezi.

Într-un comunicat de presã din 1
septembrie 2020, Riksbank aratã cã
valoarea cumulatã a obligaþiunilor
corporate achiziþionate prin tipãrire va
fi de 10 miliarde de coroane (circa 1

miliard de euro), iar programul se va
derula pînã în iunie 2021.

Conform datelor de la Biroul Cen-
tral de Statisticã al Suediei (SCB), va-
loarea totalã a titlurilor purtãtoare de
dobândã emise de companiile nefinan-
ciare suedeze în moneda naþionalã a

crescut de circa 2,4 ori între martie
2013 ºi august 2020, pânã la 662,96
miliarde de coroane, în condiþiile în
care valoarea emisiunilor de obligaþiu-
ni a crescut de 2,7 ori, pânã la 573,36
miliarde SEK (vezi graficul).

(continuare în pagina 11)
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