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DAN DRÃGAN, SECRETAR DE STAT ÎN
MINISTERUL ENERGIEI:

“Þinta de decarbonare la
nivelul anului 2050 nu poate fi
atinsã decât cu investiþii în
energia nuclearã”

Þ
intele de decarbonare nu vor putea fi
atinse dacã nu vom investi în capaci-
tãþi de producere a energiei nucleare,

susþine Dan Drãgan, secretar de stat în
Ministerul Energiei, care a mai spus cã
pânã atunci trebuie sã folosim gazele din
Marea Neagrã drept combustibil de tran-
ziþie.

“La nivelul Ministerului Energiei se
doreºte ca exploatarea gazelor din Ma-
rea Neagrã sã înceapã la nivelul anilor
2025-2026. Anumite companii din piaþã
deja discutã, evalueazã ºi fac paºi con-
creþi în aceastã direcþie. Apoi, conside-
rãm cã în aceastã tranziþie þinta de decar-
bonare la nivelul anului 2050 nu poate fi
atinsã decât cu investiþii în energia nu-
clearã. (G.M.)

(continuare în pagina 2)

ION LUNGU, PREªEDINTELE AFER:

“Costul certificatelor CO2,
scumpirea combustibilului ºi
lipsa capacitãþilor au crescut
preþurile din energie ”

D
ouã dintre provocãrile Uniunii Eu-
ropene (UE) din acest moment sunt
ambiþia pentru decarbonare într-un

timp foarte accelerat ºi creºterile preþuri-

lor energiei, evidenþiazã Ion Lungu,
preºedintele Asociaþiei Furnizorilor de
Energie din România (AFER), care a su-
bliniat cã nu liberalizarea pieþei de ener-
gie este cauza principalã a creºterilor de
preþ din ultima perioadã.

Ion Lungu a precizat: “Existã cel pu-
þin trei elemente fundamentale ce stau la
baza creºterii preþurilor din energie - co-
stul certificatelor de emisii, care a cre-
scut de 2,3 ori faþã de anul trecut; creºte-
rea preþului combustibilului ºi lipsa ca-
pacitãþilor. Suntem intr o situaþie în care
cred ca deja a dispãrut mitul supra-capa-
citãþii“.

E.O.

(continuare în pagina 3)

SANDOR BENDE, PREªEDINTELE COMISIEI
PENTRU INDUSTRII DIN CAMERA DEPUTAÞILOR:

“Finalizarea reactoarelor de la
Cernavodã ºi construirea unor
centrale nucleare - prioritãþi în
domeniul energetic”

Î
n ultimii 30 de ani au fost fãcute foarte
puþine investiþii în capacitãþile de pro-
ducere a energiei electrice ºi în reþelele

de distribuþie, iar acest lucru se resimte în
prezent ºi este reflectat în costurile pe
care cetãþenii sunt nevoiþi sã le suporte, a
afirmat Sandor Bende, preºedintele Co-
misiei pentru Industrii ºi Servicii din Ca-
mera Deputaþilor.

“Cererea de energie electricã creºte,
dar s-au fãcut foarte puþine investiþii în li-
niile de distribuþie în ultimii 30 de ani ºi
s-ar putea ca la un moment dat sã nu exi-
ste reþeaua de distribuþie necesarã care sã
preia întreaga producþie de energie.
Apoi, noi ne-am asumat niºte þinte pentru
anii 2024, 2030 ºi 2050 privind decarbo-
narea. (G.M.)

(continuare în pagina 2)

CRISTINA PRUNÃ, VICEPREªEDINTELE
CAMEREI DEPUTAÞILOR:

“Tranziþia energeticã nu se
poate face fãrã exploatarea
gazelor din Marea Neagrã”

A
tingerea þintelor stabilite cu Comi-
sia Europeanã pentru anii 2030 ºi
2050 nu se poate face fãrã folosirea

în mixul energetic a gazelor din Marea
Neagrã, susþine Cristina Prunã, vice-

preºedintele Camerei Deputaþilor.
“Tranziþia energeticã nu se poate face

fãrã exploatarea gazelor din Marea Nea-
grã ºi de aceea e necesarã modificarea ra-
pidã a legii off-shore, în urmãtoarele
douã luni. ªtim cã existã o modificare a
legii la Ministerul Energiei ºi aceastã
lege trebuie susþinutã de toate partidele
parlamentare. Aceastã lege, pentru a nu
da naºtere la teorii conspiraþioniste, tre-
buie sa fie documentatã, sã includã cifre
ºi sã fie explicatã de Ministerul Energiei
în Parlament, alãturi de Ministerul Fi-
nanþelor, pentru ca toatã lumea sã înþele-
agã ce câºtigã România din redevenþe ºi
fondurile suplimentare.

G.M.

(continuare în pagina 3)

BOGDAN CHIRIÞOIU, PREªEDINTELE
CONSILIULUI CONCURENÞEI:

Preþurile gazelor probabil vor
scãdea în câteva luni, dar cele
din electricitate vor rãmâne
mari ani de zile

P
reþurile din domeniul gazelor natu-
rale probabil cã vor scãdea în câteva
luni, dar la electricitate acestea vor

rãmâne mari ani de zile, opineazã Bog-
dan Chiriþoiu, preºedintele Consiliului
Concurenþei. Conform domniei sale,
creºterea preþurilor electricitãþii are la
bazã taxa de poluare, precum ºi tranziþia
spre o energie verde. ”Trebuie sã-i aju-
tãm pe cei care au absolutã nevoie de aju-
tor, pentru ca acesta sã nu devinã foarte
scump. Deciziile în acest sens le vor lua
Parlamentul ºi Guvernul, dar recoman-
darea mea va fi sã þintim ajutoarele pen-
tru cei care sunt vulnerabili ºi au nevoie
de ele. Nu vom spune - «voi, furnizori,
puneþi ce preþuri vreþi, cã noi, statul, plã-
tim diferenþa». (E.O.)

(continuare în pagina 2)

OVIDIU DEMETRESCU, PARTENER OCD CAPITAL &
RESOURCE ªI LONDON BROKERS:

“PZU a ruinat investiþiile în
sectorul energetic”

P
iaþa pentru Ziua Urmãtoare (PZU) -
una dintre platformele de tranzacþio-
nare de pe OPCOM - a ruinat inve-

stiþiile în sectorul energetic, alungând ori-
ce posibilitate de finanþare, a spus Ovidiu
Demetrescu, partener OCD Capital &
Resource ºi London Brokers ºi moderato-

rul conferinþei. Acesta a declarat: “Dacã
ne uitãm la evoluþia preþului energiei ºi la
ce s-a întâmplat cu tradingul de energie în
ultimii ani observãm cã undeva între
70-80% din energie s-a tranzaþionat pe
OPCOM, pe PZU, care înseamnã Piaþa
pentru Ziua Urmãtoare. Vin ºi pun o între-
bare extrem de simplã, fãcând o paralelã
cu un alt domeniu: dacã mergeþi la bancã
ºi doriþi sã luaþi un credit ipotecar pentru
construirea unei locuinþe ºi în foaia de ve-
nituri completaþi «nu ºtiu, o sã vãd în fie-
care zi ce venit o sã am», care credeþi cã va
fi rãspunsul bãncii? Exact acelaºi lucru
s-a întâmplat ºi cu PZU. A ruinat pur ºi
simplu investiþiile în sectorul energetic
alungând orice posibilitate de finanþare.
În momentul în care 80% din energie se
tranzacþioneazã pe PZU acesta este efec-
tul”, a spus Demetrescu. (M.G.)

(continuare în pagina 4)

CRISTIAN BUªOI, PREªEDINTELE COMISIEI
INDUSTRIE DIN PARLAMENTUL EUROPEAN:

“Fondurile europene nu pot fi
doar pentru companiile de stat“

M
arile transformãri ale sistemului
energetic din România vin ºi ca
urmare a deciziilor de la nivel eu-

ropean, susþine Cristian Buºoi, preºedin-
tele Comisiei Industrie, cercetare ºi ener-
gie din cadrul Parlamentului European.
“În aceste zile existã o luptã foarte mare
pe atribuþii ºi competenþe ale comisiilor

din Parlamentul European în ceea ce pri-
veºte pachetul legislativ Fit for 55. Pânã
la sfârºitul sãptãmânii, fiecare comisie
trebuie sã trimitã ce doreºte sã facã ºi ce
prerogative are. Toate reglementãrile vor
avea un impact foarte mare asupra eco-
nomiei europene, societãþii, industriilor,
agriculturii, sistemului de transport ºi
asupra sistemelor energetice“, a subliniat
europarlamentarul. Acesta menþioneazã
cã, deºi acum se vorbeºte foarte mult de
preþurile din energie, foarte multe lucruri
se vor schimba în sistemele noastre.

Printre subiectele la zi, energia nucle-
arã este o chestiune destul de complicatã,
afirmã domnia sa, precizând cã România
trebuie sã-ºi retehnologizeze primele
douã reactoare de la Cernavodã ºi, cu
participarea americanilor, sã le constru-
iascã pe cele trei ºi patru. (E.O.)

(continuare în pagina 5)

SILVIA VLÃSCEANU, DIRECTORUL EXECUTIV
AL HENRO:

“Avem nevoie de capacitãþi
de producþie cu mult peste
consumul zilnic sau anual
al României”

P
entru a trece cu bine peste situaþia
actualã privind evoluþia preþurilor
din energie ºi pentru a ne atinge þin-

tele stabilite împreunã cu Comisia Euro-
peanã, este nevoie de noi capacitãþi de
producþie care sã acopere în totalitate
consumul intern de electricitate, consi-
derã Silvia Vlãsceanu, directorul execu-
tiv al Asociaþiei Producãtorilor de Ener-
gie Electricã –HENRO.

„Avem nevoie de capacitãþi de pro-
ducþie cu mult peste consumul zilnic sau
anual al României. Avem încã un mix
energetic destul de echilibrat, dar putea fi
mai bine dacã s-ar fi luat din timp mãsu-
rile ºi deciziile privind reducerea capaci-
tãþilor de producþie pe cãrbune.

G.M.

(continuare în pagina 4)

SILVIA DINICÃ, PREªEDINTELE COMISIEI
ECONOMICE DIN SENAT:

”Trebuie sã ajutãm
consumatorii sã iasã din
starea de vulnerabilitate”

C
onsumatorii vulnerabili trebuie aju-
taþi nu printr-o soluþie superficialã,
ci printr-o soluþie care sã îi ajute sã

iasã din aceastã stare de vulnerabilitate,
este de pãrere Silvia Monica Dinicã,

preºedintele Comisiei economice, indu-
strii ºi servicii din Senat. Parlamentarul a
menþionat: „Avem, în acest moment, Le-
gea consumatorului vulnerabil adoptatã
de Parlament ºi este doar un prim pas, iar
acesta nu poate fi singurul. Este impor-
tant ca o parte din aceste proiecte sã fie
discutate în paralel. Sã nu aºteptãm sã li-
vrãm o lege ºi apoi sã ne apucãm de un alt
subiect, ci sã ne apucãm de mai multe
proiecte pe care sã putem discuta. Cred
cã urgenþa este mai mult decât evidentã,
nu mai trebuie justificatã”.

E.O.

(continuare în pagina 4)
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