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Abstract. The year 2020 writes a page of history for the nations of the
world, characterized by the fight against a factor that affects human life
and its normal evolution. The Covid-19 pandemic came as a shock to health
and economic systems, putting states and international organizations in the
exceptional position to develop quick and effective measures for protecting
the population and recovering the economy. The impact of this health
crisis was also felt in the energy sector where significant decreases in
energy demand, prices, and investments were recorded. The present study
will refer to the direction of European and Romanian energy policy in
recent years, with emphasis on the critical period we are going through.
We will observe the current status of climate targets, using the latest statistical
data, the interests of diversifying supply routes, but also the medium and
long-term perspectives in the field.
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Contextul actual. Raportarea sectorului
energetic european la criza sanitarã

În ultimii ani, pe continentul european, politica energeticã s-a aflat în centrul
discuþiilor ºi elaborãrii de reglementãri date fiind circumstanþele legate de con-
sum, producþie, importuri, interconectare sau emisii de gaze cu efect de serã. Paºi
importanþi au fost fãcuþi pentru rezolvarea diverselor situaþii cu care Uniunea s-a
confruntat ºi, iatã, azi vorbim despre un grad ridicat de integrare a pieþelor de
energie, despre noi rute de aprovizionare energeticã sau despre asumarea rolului
de lider global în lupta cu schimbãrile climatice.
La începutul anului 2020, ritmul lucrurilor s-a schimbat din cauza unui eve-

niment ale cãrui efecte sunt ºi vor fi resimþite în urmãtoarea perioadã de întreaga
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societate: pandemia Covid-19. Aceasta are consecinþe inclusiv asupra sectorului
energetic ca parte importantã a dezvoltãrii economice a unei entitãþi statale. Datele
oficiale indicã o scãdere destul de accentuatã a cererii de energie în primul tri-
mestru al anului în curs1, care îi determinã pe analiºti sã estimeze cã impactul
Covid-19 asupra acesteia per total în anul 2020 va fi de ºapte ori mai mare decât
cel manifestat de criza financiarã din 20082. În afarã de energia regenerabilã care
a crescut în rândul cerinþelor (datoritã costurilor de operare mai reduse), cãrbu-
nele (din cauza afectãrii economiilor care se bazeazã pe aceastã resursã – vezi
China), petrolul (pe fondul restricþionãrii mobilitãþii) ºi gazul natural (deºi mai
moderat) au înregistrat descreºteri cuprinse între 8 ºi 2%3. Poate singura conse-
cinþã pozitivã a acestei situaþii este aceea conform cãreia, un consum redus de
energie tradiþionalã ºi unul sporit de energie curatã au determinat scãderea emi-
siilor de gaze cu efect de serã, preconizându-se un declin extrem de mare compa-
rativ cu recordul înregistrat în anul 2009 (-2.6 Gt CO2 vs. -0.4 Gt CO24).
La nivelul Uniunii Europene, sistemele energetice s-au dovedit a fi reziliente

de la începutul crizei, iar aprovizionarea s-a desfãºurat în condiþii normale, dupã
cum însuºi Consiliul subliniazã în Concluziile sale din 25 iunie 2020. Mai mult
decât atât, au fost elaborate extrem de rapid direcþii de redresare economicã în
care sectorul energetic joacã un rol important. Este vorba despre un cadru finan-
ciar regândit pentru perioada 2021-2027 în funcþie de situaþia cu care ne con-
fruntãm ºi menit a acorda sprijinul necesar pentru o reconstrucþie condusã de
obiectivul neutralitãþii climatice. Directorul Executiv al Agenþiei Internaþionale
a Energiei afirma, în acest context, faptul cã “Uniunea are oportunitatea de a-ºi
stimula activitatea economicã, de a crea locuri de muncã ºi de a susþine transfor-
marea pe termen lung a sectorului energetic prin planurile sale de redresare5“.
Mai jos, vom discuta pe larg despre bugetul UE pentru perioada 2021-2027 ºi
despre modul în care îºi propune sã acþioneze din punct de vedere financiar atât
pentru îndeplinirea obiectivelor climatice, cât ºi pentru refacerea post-crizã.

Direcþiile politicii energetice europene
Obiectivele climatice 2020/2030/2050

Cele mai recente statistici oferite de bazele de date specializate, indicã faptul
cã ultima decadã6 a fost marcatã de un trend descendent al producþiei de energie
primarã, însemnând o scãdere de 9.2% în intervalul menþionat, pusã pe seama
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1 De pildã, la nivelul UE, scãderea a fost de 5% comparativ cu primul trimestru al anului 2019.

IEA, Global Energy Review 2020. The impacts of te Covid-19 crisis on global energy demand and CO2
emissions, IEA, Paris, 2020, pag. 14, http://www.astrid-online.it/static/upload/glob/global-energy-review-
2020.pdf, accesat la: 07.08.2020

2 Ibidem pag. 4.
3 Ibidem, pag. 3.
4 Ibidem pag. 17.
5 IEA, “The EU has opportunity to accelerate shift to cleaner and more resilient energy future as it rebuilds

from Covid-19, says new IEA policy review“, 25 June 2020, https://www.iea.org/news/the-eu-has-
opportunity-to-accelerate-shift-to-cleaner-and-more-resilient-energy-future-as-it-rebuilds-from-covid-19-
says-new-iea-policy-reviewm accesat la: 07.08.2020

6 Vom lua ca punct de reper anul 2018 întrucât ultimele date oficiale oferite de Eurostat sunt plasate atunci.



caracterului epuizabil al unora dintre resurse ºi a costului lor ridicat de exploa-
tare7. În clasamentul acestei producþii, cel mai important rol îl joacã energia re-
generabilã cu o pondere de 34.2%, urmatã fiind de energia nuclearã (30.8%),
combustibilii fosili solizi (18.3%), gazul natural (9.3%) ºi þiþei (3.4%)8. Din simpla
enumerare a acestor ponderi, putem cu uºurinþã sã deducem douã dintre cele mai
importante direcþii adoptate în acest sector: decarbonizarea, având în vedere
primele douã clasate ºi reducerea importurilor de hidrocarburi dacã le luãm în con-
siderare pe cele din urmã. Cifrele referitoare la consumul de energie primarã susþin,
la rândul lor, aceastã cale a tranziþiei cãtre un sector care genereazã cât mai puþine
emisii de gaze cu efect de serã (GES). Ponderile resurselor care afecteazã mediul
au scãzut considerabil în clasamentele consumului, iar cele care prezintã situaþia
energiei regenerabile s-au dublat în urma politicilor care încurajeazã utilizarea
energiei regenerabile, îmbunãtãþirea eficienþei energetice ºi reducerea GES.
Anul 2007 aduce cu sine debutul implicãrii Uniunii Europene în gândirea

unor mãsuri care sã determine transformarea sectorului energetic responsabil de
cea mai mare parte a emisiilor GES. Pentru cã acest deziderat al energiei curate
presupunea acþiuni desfãºurate pe termen lung, au fost adoptate o serie de obiec-
tive pe decade. Pentru anul 2020, Comisia, în Strategia sa pentru energie compe-
titivã, sustenabilã ºi sigurã ºi Consiliul European, în Strategia sa pentru dezvol-
tare inteligentã, sustenabilã ºi incluzivã îºi asumau deja-celebrele þinte devenite
laitmotive: 20-20-209. Potrivit ultimelor date, acestea sunt pe cale de a fi îndepli-
nite, procente reduse despãrþindu-le de obiectivul þintit. În anul 2018, ponderea
energiei regenerabile în consumul final a ajuns la 18.8%, 12 dintre statele membre
aflându-se în categoria celor care ºi-au atins/depãºit targeturile naþionale10. Efi-
cienþa energeticã prin cei doi indicatori ai sãi demonstreazã, la rândul sãu, o evo-
luþie în sensul dorit de Uniunea Europeanã. Tot în anul 2018, consumul de ener-
gie primarã depãºea cu 68.92 mil. tone echivalente petrol (sau cu 4.6%11) cifra
þintitã, iar cel final se afla cu 38.14 mil. tone echivalente petrol (sau cu 3.3%12)
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7 Eurostat, Energy production and imports, June 2021, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/

index.php/Energy_production_and_imports#The_EU_and_its_Member_States_are_all_net_importers_of_ene
rgy, accesat la: 23.07.2020.

8 Ibidem.
9 Comparativ cu anul 1990, emisiile GES trebuie sã scadã cu 20%. Sursele regenerabile trebuie sã creascã

în clasamentul consumului final de energie pânã la ponderea de 20%. Targetul pentru eficienþa energeticã
înseamnã o reducere a consumului de energie cu 20% comparabil cu proiecþiile realizate pentru anul 2020
(PRIMES 2007), astfel: consumul de energie primarã sã scadã pânã la 1483 mil. tone echivalente petrol, iar
consumul final de energie pânã la 1086 mil. tone echivalente petrol. Eurostat, Europe 2020 indicators – climate
change and energy, August 2019, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_
indicators_-_climate_change_and_energy#The_EU_is_on_track_to_achieving_its_GHG_emission_reduction
_target_for_2020, accesat la: 23.07.2020.

10 Eurostat, Share of renewable energy in the EU up to 18%, 23 January 2020, pag. 1, https://ec.europa.eu/
eurostat/documents/2995521/10335438/8-23012020-AP-EN.pdf/292cf2e5-8870-4525-7ad7-188864ba0c29,
accesat la: 27.07.2020; Eurostat, Share of renewable energy in gross final energy consumption, 17 August -
2018, https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_31&plugin=1,
accesat la: 27.07.2020.

11 Eurostat, Primary energy consumption, 17 August 2018, https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do
?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_33&plugin=1, accesat la: 27.07.2020.

12 Eurostat, Final energy consumption, 17 August 2018, https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=
table&init=1&language=en&pcode=t2020_34&plugin=1, accesat la: 27.07.2020.



peste obiectivul stabilit pentru anul 2020. Perspectivele sunt optimiste ºi întãrite
de trendul înregistrat în anii precedenþi. Potrivit studiilor de specialitate, efi-
cienþa energeticã a fost îmbunãtãþitã de-a lungul timpului, rezultatele vizibile in-
dicând o scãdere a consumului de 1.05%/an în intervalul 2005-2015, pusã pe
seama economiilor de energie realizate în sectorul industrial (44.2%), rezidenþial
(27.7%), al transporturilor (13.8%), al serviciilor (10.8%) ºi al agriculturii (3.5%)13.
Lucrurile sunt mult mai clare atunci când vine vorba despre emisiile de gaze cu
efect de serã. Anul nostru de referinþã, 2018, marcheazã o scãdere de 21% a GES
prin comparaþie cu nivelul înregistrat în 199014, ceea ce înseamnã depãºirea obiec-
tivului pentru anul 2020, dacã situaþia se menþine de asemenea manierã. Demne
de menþionat la acest capitol sunt Lituania, Letonia ºi România care se laudã cu
cele mai mari descreºteri, raportate la peste 50%15.
Pentru perioada imediat urmãtoare (2021-2030), UE a gândit un format în

care þintele se ridicã la 40% când vine vorba despre reducerea emisiilor GES, la
32% pondere a SRE în consumul final de energie ºi la 32.5% nivel de îmbunãtã-
þire a eficienþei energetice16. Aceste reguli au fost elaborate pe baza prevederilor
Strategiei pentru Uniune Energeticã ºi ale Acordului de la Paris (2015) ºi sunt
ghidate de principiul „eficienþã energeticã înainte de toate“17, cu accent pe îmbu-
nãtãþirea performanþei din sectorul construcþiilor, care este responsabil de 36%
din totalul emisiilor GES în Europa. Obiectivele, în ansamblul lor, sunt conside-
rate a fi interdependente, neexistând o legãturã de subordonare între ele, iar înde-
plinirea fiecãruia va þine de eforturile integrate de la nivel naþional, regional ºi
Unional. De pildã, statele membre au avut obligaþia de a-ºi redacta planuri na-
þionale integrate în domeniul energiei ºi schimbãrilor climatice pentru perioada
2021-2030 în care ºi-au detaliat propriile obiective, luând în considerare atât
contextul ºi necesitãþile domestice, cât ºi indicatorii oferiþi de cãtre UE, astfel
încât interesul general sã fie atins. Acest demers este parte a mecanimsului de

4 EVOLUÞII ENERGETICE RECENTE PE CONTINENTUL EUROPEAN 35

————————
13 Gianluca Trotta, “Assessing energy efficiency improvements, energy dependence, and CO2 emissions

in the European Union using a decomposition method“, Energy Efficiency, 2019, pag. 12, https://doi.org/10.
1007/s12053-018-9739-0.

14 Alte surse indicã o scãdere de 23% a GES în aceeaºi perioadã de referinþã. European Environment
Agency, Total greenhouse gas emission trends and projections in Europe, 19 December 2019, https://www.eea.
europa.eu/data-and-maps/indicators/greenhouse-gas-emission-trends-6/assessment-3, accesat la: 28.07.2020.

15 Eurostat, Greenhouse gas emission statistics – emission inventories, June 2020, pag. 2, https://ec.
europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/1180.pdf, accesat la: 28.07.2020.

16 Iniþial, þinta stabilitã de cãtre Consiliul European (octombrie 2014) pentru regenerabile ºi eficienþã
energeticã era: 27%, însã, în urma solicitãrilor Parlamentului European (vezi Rezoluþia Parlamentului
European din 15 decembrie 2015 referitoare la “Cãtre o uniune europeanã a energiei“), Directivele adoptate
în anul 2018 (2018/2001 ºi 2018/2002), au ridicat procentele la 32, respectiv 32.5%. De aceastã datã, targetul
pentru eficienþã energeticã corespundea unei reduceri de 26% a consumului de energie primarã (maxim 1273
Mtep) ºi de 20% a consumului final (maxim 956 Mtep) raportat la valorile înregistrate în anul 2005. European
Commission, „New Renewables, Energy Efficiency and Governance legislation comes into force on 24
December 2018“, Brussels, 21 December 2018, https://ec.europa.eu/info/news/new-renewables-energy-effici
ency-and-governance-legislation-comes-force-24-december-2018-2018-dec-21_en, accesat la: 26.07.2020.

17 „Cea mai ieftinã ºi curatã sursã de energie este cea care nu trebuie produsã sau utilizatã.“ European
Commission, Clean Energy for All Europeans, Brussels, 30 November 2016, pag. 4, https://eur-lex.europa.eu/
resource.html?uri=cellar:fa6ea15b-b7b0-11e6-9e3c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF, accesat la:
28.07.2020.



guvernanþã energeticã bazat pe „principiul integrãrii planificãrii strategice ºi a
raportãrii cu privire la implementarea politicilor climatice ºi energetice ºi al
coordonãrii dintre actorii responsabili de aceste politici“18.
De curând, angajamentele pe termen lung au fost resetate. Uniunea ºi-a

asumat, în decembrie 2019, un obiectiv extrem de ambiþios din punct de vedere
climatic, care o va transforma într-una dintre cele mai competitive ºi prospere
economii, respectiv: înlãturarea completã a emisiilor de gaze cu efect de serã
pânã în anul 2050. Pe cât de mãreþ este obiectivul, pe atât eforturile trebuie
multiplicate. Având în vedere cã pe baza mãsurilor curente se prognozeazã o
reducere a emisiilor GES de doar 60% pânã în 2050, va fi necesarã o mobilizare
fãrã precedent pe toate nivelurile: reglementãri, investiþii, reforme naþionale sau
cooperare internaþionalã. Deja s-au fãcut demersuri pentru transpunerea obiecti-
vului de neutralitate climaticã în legislaþia comunitarã prin propunerea Comisiei
de pe 4 martie 2020 ºi pentru transmiterea unei strategii pe termen lung cãtre
UNFCC la douã zile distanþã19. La rândul lor, statele membre trebuie sã îºi ela-
boreze propriile strategii, sã le actualizeze o datã la 10 ani ºi sã reflecte noile
ambiþii în planurile climatice naþionale, care urmeazã sã fie revãzute în 202320.
Sigur cã un obiectiv atât de ambiþios va presupune costuri destul de mari,

estimate la 1 trilion de euro, ce vor fi acoperite de bugetul european, din contri-
buþiile statelor membre ºi din investiþiile publice ºi private mobilizate prin pro-
gramul amplu Invest EU ºi prin Fondurile de Modernizare ºi Inovare. Potrivit
ultimelor negocieri dintre liderii UE cu privire la Cadrul Financiar Multianual
(CFM) pentru perioada 2021-202721, 30% din finanþele UE vor merge cãtre sus-
þinerea acþiunilor climatice. Este vorba despre un buget gândit în contextul crizei
socio-economice provocate de pandemia Covid-19, care include ºi un instru-
ment dedicat redresãrii þãrilor membre afectate, dar ºi susþinerii prioritãþilor cli-
matice ºi digitale: Next Generation EU (NGEU). Vorbim despre un moment
marcant al istoriei europene datã fiind abilitarea Comisiei, limitatã ca duratã ºi
scop, de a împrumuta fonduri pe pieþele de capital prin intermediul acestui me-
canism. Per total, sumele puse la dispoziþie de Uniunea Europeanã pentru îndepli-
nirea neutralitãþii climatice, a revoluþiei digitale ºi a gestionãrii efectelor crizei
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18 European Parliament, Council of the European Union, Regulation (EU) 2018/1999 of the European

Parliament and of the Council of 11 December 2018on the Governance of the Energy Union and Climate
Action, Official Journal of the European Union, L 328, 21 December 2018, pag. 3, https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999&from=EN, accesat la: 26.07.2020.

19 Este vorba despre Strategia elaboratã de Comisie în anul 2018: „O Planeta Curatã pentru toþi. O viziune
europeanã strategicã pe termen lung pentru o economie prosperã, modernã, competitivã ºi neutrã din punct de
vedere climatic.“

20 Comisia Europeanã, Pactul ecologic european, Bruxelles, 11 December 2019, pag. 7, https://eur-lex.
europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF,
accesat la: 29.07.2020.

21 Între 17 ºi 21 iulie 2020, s-a desfãºurat la Bruxelles o reuniune extraordinarã a liderilor UE, care au
negociat ºi au convenit asupra bugetului pentru perioada 2021-2027, insistând asupra dimensiunii redresare în
urma situaþiei socio-economice create de pandemia Covid-19. Aceastã reuninune a fost precedatã de multe alte
runde de negocieri, dar ºi de decizia Consiliului European din 23 aprilie 2020 cu privire la gândirea unui fond
care sã sprijine statele pentru revenirea lor în urma crizei. Consiliul European, „Bugetul pe termen lung al UE
pentru perioada 2021-2027“, 28 iulie 2020, https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/the-eu-budget/long-
term-eu-budget-2021-2027/, accesat la: 30.07.2020.



sunt în valoare de 1074,3 miliarde euro (CFM), respectiv 750 miliarde euro
(NGEU)22. Un mecanism important pentru tranziþia cãtre energia curatã, prevãzut
în cadrul bugetului european este Just Transition Mechanism, care va încerca
armonizarea proceselor astfel încât consecinþele sociale ºi economice ale dru-
mului cãtre neutralitate sã nu fie resimþite de niciunul dintre statele membre.
Sursele de finanþare ale acestui instrument vor lua forma fondurilor alocate de
UE, care se vor ridica la 7.5 miliarde euro (Just Transition Fund), a celor mobili-
zate prin InvestEU sub formã de investiþii private în valoare de 45 miliarde euro
(Just Transition Scheme) ºi a împrumuturilor oferite de Banca Europeanã de
Investiþii (BEI) sectorului public (25-30 miliarde euro)23.
Venind vorba despre Banca Uniunii Europene, trebuie sã subliniem douã as-

pecte importante legate de aceastã instituþie. În primul rând, se remarcã prin
tradiþie în susþinerea proiectelor ce vizeazã reducerea GES, cu sume investite în
ultimii 8 ani în valoare de 550 miliarde euro24, iar în al doilea rând, de curând,
politica sa a fost regânditã ºi orientatã complet cãtre acþiunile climatice. În decembrie
2019, BEI a decis cã nu va mai finanþa iniþiativele legate de combustibilii fosili
dupã anul 2021 (infrastructurã, înmagazinare, terminale GPL etc), cu excepþia
celor care presupun emisii scãzute de carbon (sub 250 g CO2/kWh)25. Transfor-
marea sa într-o bancã a climei a fost privitã cu entuziasm de susþinãtorii energiei
curate ºi este, într-adevãr o confirmare a dorinþei UE de a deveni un lider în ges-
tionarea acestei provocãri la nivel internaþional. Inevitabil, au apãrut ºi oponenþi
ai acestei decizii absolute, care au argumentat faptul cã gazul natural va avea, cel
puþin în urmãtoarele douã decade, importanþa sa în suplimentarea energiei rege-
nerabile ºi în siguranþa alimentãrii cetãþenilor prin asigurarea interimatului26.

Peisajul conductelor. Noi rute
de aprovizionare cu gaz natural

Odatã discuþia adusã în acest punct, trebuie sã ne referim ºi la o altã dimen-
siune a securitãþii energetice, aflatã în strânsã legãturã cu dimensiunea climaticã,
care ocupã un loc important în elaborarea politicilor energetice: diversificarea
surselor de aprovizionare în contextul unei rate a dependenþei de importurile
energetice ce se ridica, în anul 2018, la 58.2%27. Este vorba despre o constantã

6 EVOLUÞII ENERGETICE RECENTE PE CONTINENTUL EUROPEAN 37

————————
22 European Council, op. cit., pp. 3-7.
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explained“, 14 January 2020, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24, accesat
la: 31.07.2020.

24 European Investment Bank, „EU Bank launches ambitious new climate strategy and Energy Lending
Policy“, 14 November 2019, https://www.eib.org/en/press/all/2019-313-eu-bank-launches-ambitious-new-
climate-strategy-and-energy-lending-policy, accesat la: 31.07.2020.

25 Idem, Review of the EIB’s Energy Lending Policy, December 2019, pag. 15, https://www.eib.org/attach
ments/public-consultation-report.pdf, accesat la: 31.07.2020.

26 Luke Bratt, “Germany discussed blocking European plan to stop funding fossil fuel projects“,
Unearthed, 13 November 2019, https://unearthed.greenpeace.org/2019/11/13/germany-merkel-scholz-european -
investment-bank-funding-fossil-fuels/, accesat la: 31.07.2020.

27 Eurostat, Energy production and imports, June 2020, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained
/index.php/Energy_production_and_imports#The_EU_and_its_Member_States_are_all_net_importers_of_en
ergy, accesat la: 31.07.2020.



a comportamentului european întrucât nevoile consumatorilor UE sunt acoperite
într-o proporþie mai micã de 50% din surse indigene încã din anul 1990. Problema
este sporitã ºi de raportarea la un furnizor predominant, atât în ceea ce priveºte
gazul natural (40%), cât ºi þiþeiul (29.8%) sau cãrbunii (42.4%)28: Rusia. ªi atunci
intervin direcþiile strategice adoptate pentru ca UE sã poatã oferi energie sigurã,
sustenabilã, competitivã ºi accesibilã consumatorilor sãi. Diversificarea rutelor
de aprovizionare, unul dintre cei cinci piloni ai Strategiei pentru Uniune Energe-
ticã, este un obiectiv sprjinit concret prin listarea în cadrul Proiectelor de Interes
Comun a unor iniþiative de tipul BRUA sau Coridorul Sudic al Gazelor, care sunt
aproape de finalizare ºi care vor contribui la aducerea gazului natural în Europa
dintr-o altã zonã extrem de bogatã în astfel de resurse ºi devenitã parte a strate-
giilor de securitate energeticã ale diverºilor actori globali: Marea Caspicã. Þãrile
riverane deþineau la sfârºitul anului 2018 rezerve de gaz natural în valoare de
95.6 trilioane metri cubi, însemnând 48.4% din totalul mondial29. Însã, bazinul
caspic în ansamblu sãu ar ascunde rezerve de gaz (probabile, dar ºi dovedite),
care s-ar ridica la 292 trilioane metri cubi, 67 % dintre acestea aflându-se la 100
de mile de coastã30. Important pentru subiectul nostru este un zãcãmânt aparþi-
nând Azerbaidjanului, unul dintre cele mai mari din lume, localizat în apele de
adâncime ale Mãrii Caspice ºi responsabil de producerea a 10 miliarde metri
cubi gaz natural/an31: Shah Deniz. Acesta este punctul de plecare al gazului na-
tural cãtre Europa de Sud (Albania, Grecia ºi Italia) prin conductele: Caucazul
de Sud, TransAnatolianã (TANAP) ºi TransAdriaticã (TAP). Dacã primele douã
gazoducte sunt deja funcþionale32, TAP va fi inauguratã în toamna acestui an
conform planului ºi în ciuda dificultãþilor întâmpinate în vreme de pandemie. Tot
în aceastã perioadã se preconizeazã a se finaliza ºi prima fazã a gazoductului
BRUA, al cãrui scop va fi sã aprovizioneze pieþele centrale, estice ºi balcanice
cu resurse provenite din bazinul Mãrii Caspice, al Mediteranei, din Orientul
Mijlociu sau din Asia Centralã. Practic, conducta face parte din Coridorul Vertical
al gazelor ºi este consideratã una dintre verigile de legãturã cu Coridorul Sudic
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28 Ibidem.
29 BP, Statistical Review of World Energy, 69th edition, 2020, pag. 32, https://www.bp.com/content/dam/

bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-full-
report.pdf, accesat la: 04.08.2020.

30 U.S. Energy Information Administration, Caspian Sea Region, last updated: 26 August 2013, https://
www.eia.gov/international/content/analysis/regions_of_interest/Caspian_Sea/caspian_sea.pdf, accesat la:
04.08.2020.

31 Parte a Coridorului Sudic de Gaze este ºi proiectul Shah Deniz 2 ce vizeazã noi capacitãþi de exploatare
a zãcãmântului, dar ºi extinderea capacitãþii de transport a Conductei Caucazul de Sud, astfel încât alte 16 mi-
liarde metri cubi gaz natural sã fie exportate cãtre Georgia-Turcia ºi mai departe. BP, „BP starts-up landmark
Shah Deniz 2 development in Azerbaijan“, 2 July 2018, https://www.bp.com/en/global/corporate/news-and-
insights/press-releases/bp-starts-up-landmark-shah-deniz-2-development-in-azerbaijan.html, accesat la:
04.08.2020.

32 Conducta Caucazul de Sud este operaþionalã încã de la sfârºitul anului 2006, când au avut loc primele
livrãri cãtre Georgia, urmate de cele cãtre Turcia din vara anului 2007. Conducta Trans-Anatolianã a debutat
în transportarea gazului de la graniþa Turciei cu Georgia pânã în Eskisehir pe 30 iunie 2018, iar mai târziu, au
fost finalizate ºi lucrãrile la porþiunea de conductã dintre Eskisehir ºi frontiera cu Grecia. BP, „South Caucasus
pipeline“, No date, https://www.bp.com/en_az/azerbaijan/home/who-we-are/operationsprojects/pipelines/scp.
html, accesat la: 04.08.2020; „5.8 bln. c/m of gas transported via TANAP so far“, APA, 30 June 2020, https://
apa.az/en/azerbaijan_energy_and_industry/5.8-bln.-cm-of-gas-transported-via-TANAP-so-far-324587,
accesat la: 04.08.2020.



(TAP)33, dar ºi opþiune pentu preluarea gazelor petroliere lichefiate din Grecia:
de la Revithoussa ºi Alexandroupolis. Alþi doi interconectori vor juca un rol im-
portant în aceastã ecuaþie a preluãrii gazelor naturale din zona Mãrii Caspice, dar
ºi din nordul Greciei. Este vorba despre conductele care fac legãtura între siste-
mele de transport din România ºi Bulgaria, dar ºi din Bulgaria ºi Grecia34. Mai
mult decât atât, noile zãcãminte descoperite în bazinul Mãrii Negre au dat curs
gândirii unui proiect susþinut prioritar de Uniunea Europeanã, care va lega BRUA
de þãrm (Podiºor-Amzacea-Marea Neagrã, douã tronsoane cu capacitate tehnicã
totalã de 18 mld. Mc/an35) ºi care va suplimenta cantitatea de gaze naturale ce
va fi transportatã cãtre Bulgaria ºi Ungaria.
În acelaºi context, al dorinþei de diversificare ºi de reducere a dependenþei faþã

de un furnizor major aº introduce ºi disputa recentã legatã de conducta proiectatã
a aduce gaze naturale din Rusia în Germania pe sub Marea Balticã. Este vorba
despre un al doilea gazoduct de acest gen, care va lega punctul rusesc Ust-Luga
de punctul german Griefswald, transportând aproximativ 55 mld. Mc/an, adicã o
cantitate egalã cu cea a primului Nord Stream construit în perioada 2010-2012.
Dacã primul gazoduct a fost considerat proiect prioritar pentru securitatea ener-
geticã a Europei, fiind inclus în Trans-European Network for Energy Guidelines36,
cel de-al doilea se confruntã cu piedici: atât ce þin de atitudinea unor state ra-
portat la construcþia sa, cât ºi legislative. Astfel, Polonia s-a arãtat împotriva
acestui proiect pe care îl considerã o modalitate de sporire a influenþei Gazprom
în Europa ºi de subminare a concurenþei, procedând la amendarea sa cu 50 mi-
lioane Euro în urma unor investigaþii fãcute de autoritatea lor anti-monopol
(UOKiK)37. Pe acelaºi argument se sprijinã ºi atitudinea punitivã a SUA, care a
impus o rundã de sancþiuni în decembrie 2019, soldate cu retragerea din lucrãrile
de construcþiei a navei Allseas la doar 160 de km de final. Cu toate acestea, Rusia
nu a renunþat la obiectivul sãu, anunþând cã gazoductul va fi finalizat, chiar dacã
pe cont propriu, pânã la sfârºitul anului 2020-începutul anului 2021. Aceastã
perseverenþã, dar ºi acþiunile pro-proiect ale unor state europene38, a determinat
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33 De pildã, Ministerul Energiei din România, Transgaz ºi Consiliul Coridorului Sudic au semnat, în iulie

2019, un Memorandum de Înþelegere cu privire la o potenþialã cooperare pentru extinderea Coridorului Sudic
prin utilizarea interconectorului existent între România ºi Bulgaria, dar ºi a BRUA. “Romania will be involved
in further enlargement of Southern Gas Corridor“, News.az, 03 August 2019, https://news.az/news/romania-
will-be-involved-in-further-enlargement-of-southern-gas-corridor, accesat la: 04.08.2020.

34 Interconectorul Grecia-Bulgaria este construit între Komotini ºi Stara Zgora, deþine o capacitate de
peste 3 mld. Mc/an, cu posibilitatea creºterii acesteia pânã la 5 mld. Mc/an ºi face parte din proiectele de
interes comun, beneficiind de finanþare europeanã. „IGB Project“, ICGB Interconnector, 2020, https://www.
icgb.eu/about/igb_project, accesat la: 05.08.2020.

35 Transgaz, Planul de Dezvoltare al Sistemului Naþional de Transport Gaze Naturale. 2019-2028,
Bucureºti, 2019, pag. 46, https://www.transgaz.ro/sites/default/files/uploads/users/admin/Plan%20dezvoltare
%202019%20-%202028.pdf, accesat la: 04.08.2020.

36 Gazprom, „Nord Stream. The gas pipeline directly connecting Russia and Europe“, No date, https://
www.gazprom.com/projects/nord-stream/, accesat la: 05.08.2020

37 James Shotter, „Poland fines Gazprom €50m over Nord Stream 2 pipeline“, Financial Times, 3 August
2020, https://www.ft.com/content/42d196cf-0622-4255-8cab-98a2de961f73, accesat la: 08.08.2020.

38 Autoritãþile daneze au rãspuns pozitiv, pe 6 iulie 2020, solicitãrii Rusiei de a direcþiona Nord Stream
pe sub apele aparþinând Danemarcei. Diane Francis, „New US sanctions block Putin’s pipeline despite Danish
breakthrough“, Atlantic Council, 15 July 2020, https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/new-us-
sanctions-block-putins-pipeline-despite-danish-breakthrough/, accesat la: 08.08.2020.



adoptarea a noi sancþiuni de peste Ocean, ce vor fi puse în aplicare spre sfârºitul
anului pentru toate entitãþile care oferã sprijin construcþiei (vorbim inclusiv despre
companiile care alimenteazã cu combustibil navele ruseºti sau despre bãncile
care faciliteazã transferuri bancare). Dincolo de aceste perspective asupra lucru-
rilor, Rusia s-a confruntat ºi cu noile modificãri aduse Directivei Gazelor în ma-
terie de „unbundling“, care se aplicã acum ºi statelor terþe în scopul de a oferi
consistenþã cadrului legal ºi de a evita denaturarea concurenþei pe piaþa internã a
energiei din Uniune39. În ciuda apelurilor de exceptare de la regulã, proiectul
trebuie sã fie suspus reglementãrii potrivit cãreia activitatea de producþie, transport
ºi distribuþie necesitã coordonare din partea unor autoritãþi distincte pentru secþi-
unea care tranziteazã teritoriul Germaniei.
Paralel cu aceastã suitã de acþiuni, se deruleazã cu succes un alt proiect de

aprovizionare a Europei cu gaz rusesc, de aceastã datã, pe partea de Sud ºi de
Sud-Est, traversând Marea Neagrã cu direcþia Bulgaria, Serbia ºi Ungaria. Este
vorba despre Turkstream-ul alcãtuit din douã conducte paralele, una care se opreºte
în Turcia ºi cea de-a doua care merge mai departe, dupã cum am menþionat, cu
o capacitate pe fiecare conductã de 15.75 mld. mc40. Din nou, acest proiect atinge
opþiunea europeanã a reducerii dependenþei de furnizorul rus ºi lasã câteva state
fãrã veniturile legate de tranzitul conductei Trans-Balcanice, care ducea gazul
rusesc în Bulgaria, Turcia, Grecia ºi Nordul Macedoniei. Odatã cu inaugurarea
conductei Turkstream în ianuarie 2020, gazele ruseºti au continuat sã strãbatã
teritoriul ucrainian în baza unui nou acord, chiar dacã într-un procent mult mai
scãzut41, însã pe teritoriul României fluxuri fizice prin conductele internaþionale
nu au mai existat42. Prin cele douã gazoducte, Nord Stream 2 ºi Turkstream 2,
Rusia a încercat sã îºi consolideze poziþia pe piaþa europeanã a gazelor, reducând
fluxurile/ocolind teritoriul Ucrainei cu care nu a avut relaþii tocmai cordiale
de-a lungul timpului ºi sã menþinã un grad ridicat de dependenþã de gazul sãu a
multor state europene.
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39 European Parliament, Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive

2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas, Brussels, 5 April 2019, pag. 3,
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-58-2019-INIT/en/pdf, accesat la: 08.08.2020

40 Gazprom, “TurkStream. Gas exports to Turkey and southern and southeastern Europe“, No Date, https:
//www.gazprom.com/projects/turk-stream/, accesat la: 08.08.2020.

41 Noul acord dintre Rusia ºi Ucraina cu privire la fluxul de gaze naturale care va strãbate terito-
riul vecinului de la vest în urmãtorii 5 ani prevede un volum minim de 65 mld. mc pentru anul 2020 ºi de
40 mld. mc pentru restul de patru ani. Contractul de Tranzit anterior (pentru perioada 2009-2019), încheiat între
Gazprom ºi Naftogaz, prevedea un volum minim de 110 mld. Mc/an. Dominik Istrate, „There will be no gas
war between Russia and Ukraine. For now“, Emerging Europe, 23 December 2019, https://emerging-europe.
com/business/there-will-be-no-gas-war-between-russia-and-ukraine-for-now/, accesat la: 08.08.2020; Simon
Pirani, Jonathan Stern, Katja Yafimava, Yhe Russo-Ukrainian gas dispute of January 2009: a comprehensive
assessment – Oxford Institute for Energy Studies, February 2009, pag. 27, https://www.oxfordenergy.org/
wpcms/wp-content/uploads/2010/11/NG27-TheRussoUkrainianGasDisputeofJanuary2009AComprehensive
Assessment-JonathanSternSimonPiraniKatjaYafimava-2009.pdf, accesat la: 10.08.2020.

42 Florin Rusu, „Transgaz: marele pierzãtor al reconfigurãrii tranzitului rusesc în regiune. Operatorul de
transport autohton ar putea trece pe pierdere“, 6 ianuarie 2020, https://www.profit.ro/stiri/politic/transgaz-
marele-pierzator-al-reconfigurarii-tranzitului-gazului-rusesc-in-regiune-operatorul-de-transport-autohton-ar-
putea-trece-pe-pierdere-19217861, accesat la: 08.08.2020.



Anul 2020 pentru sectorul energetic românesc

România din prima jumãtate a anului 2020 este marcatã, la rândul sãu, de im-
pactul pandemiei asupra populaþiei, dar ºi asupra sectoarelor economice. Cele
mai recente estimãri fundamentate de noile valuri de infectãri ºi, implicit, de
evoluþia lentã cât priveºte eliminarea restricþiilor de deplasare, identificã o posi-
bilã contracþie a economiei de 6% în anul 202043 ºi o creºtere de 4% în 202144.
Redresarea economicã va fi susþinutã, dupã acum am amintit anterior, de meca-
nismele UE, însã fiecare stat membru va avea ºi o responsabilitate proprie re-
flectatã prin elaborarea unor politici de stabilizare, ale cãror rezultate ar trebui sã
fie vizibile în a doua jumãtate a anului. Autoritãþile þãrii noastre au procedat, în
consecinþã, la elaborarea unui Plan Naþional de Investiþii ºi Relansare Econo-
micã, lansat în iulie 2020 în care contureazã politica bugetarã în contextul
Covid-19 ºi evidenþiazã o serie de mãsuri de macrostabilizare: programe de
susþinere a întreprinderilor, a locurilor de muncã afectate, granturi de sprijin, fi-
nanþare nerambursabilã, indemnizaþii, bonificaþii, prorogãri de termene de platã,
dar ºi mãsuri de debirocratizare ºi digitalizare. Sigur cã ºi sectorul energetic
ocupã un loc important în aceastã procedurã de refacere a economiei naþionale
întrucât vorbim despre un potenþial energetic destul de însemnat, care trebuie
valorificat prin susþinerea din punct de vedere financiar a infrastructurii energe-
tice ºi a tot ceea ce înseamnã tranziþie cãtre un sistem energetic curat ºi inovator.
Contextul intern a fost marcat în aceastã perioadã de scãderea preþului ener-

giei electrice pentru ziua urmãtoare explicatã de specialiºti prin prisma cererii
reduse, dar ºi a contribuþiei semnificative a energiei eoliene la producþia de elec-
tricitate45. De asemenea, preþul motorinei ºi benzinei în România a înregistrat o
scãdere de 1 leu/litru faþã de începutul anului din cauza minimului atins de co-
taþia barilului de petrol Brent în luna aprilie (86lei/baril)46, fundamentat tot de o
cerere scãzutã.
ªi pentru cã am adus discuþia în acest punct, demnã de menþionat ca eveni-

ment important pentru piaþa de energie româneascã este finalizarea unui proces
cerut de normele europene ºi întrerupt de-a lungul timpului de diverse legiferãri,
care au atras presiuni ºi sancþiuni din partea autoritãþilor comunitare. Liberali-
zarea pieþei de gaz natural a avut loc la 1 iulie 2020, oferind consumatorului
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43 Pentru România, situaþia a devenit mai complicatã în al doilea trimestru al acestui an întrucât primul a

fost caracterizat printr-o creºtere economicã semnificativã faþã de perioada similarã din 2019, plasând-o pe
locul doi în UE dupã Irlanda cu un procent de 2,7%. Guvernul României, Planul Naþional de Investiþii ºi
Relansare Economicã, Bucureºti, iulie 2020, pag. 11, http://www.economie.gov.ro/images/comunicate/2020%
20februarie/Planul%20Nat%CC%A6ional%20de%20Investit%CC%A6ii%20s%CC%A6i%20Relansare%20
Economica%CC%86.pdf, accesat la: 08.08.2020.

44 Comisia Europeanã, Previziunile economice de varã pentru România: contracþie de 6% din PIB în
2020, o creºtere de 4% pentru 2021, 07 July 2020, https://ec.europa.eu/romania/news/20200707_previziuni_
economice_vara_2020_ro, accesat la: 11.08.2020.

45 Radu Dudãu, Mihnea Cãtuþi, „The impact of the COVID-19 crisis on the European Green Deal:
A Focus on Romania and Southeast Europe“, Energy Policy Group, 16 April 2020, pp. 9-10, https://www.
enpg.ro/wp-content/uploads/2020/04/Dudau_Catuti_Covid-19-Green-Deal-SEE_FINAL.pdf, accesat la:
11.08.2020.

46 „Cotatiile barilului de titei Brent“, Peco Online, https://www.peco-online.ro/istoric.php, accesat la:
11.08.2020.



posibilitatea de a-ºi alege liber furnizorul ºi perspectiva unui preþ mai redus.
Tarifele reglementate pentru energie electricã vor fi menþinute pânã la 31
decembrie 202047, urmând ca anul 2021 sã înceapã cu o piaþã liberalizatã ºi în
aceastã privinþã.
Un alt exemplu de bunã practicã în aceste vremuri este activitatea Transelec-

trica, operatorul naþional de transport energie electricã, care încearcã sã îºi ducã
la îndeplinire proiectele de investiþii prin lucrãrile desfãºurate într-un ritm alert
la Linia ElectricãAerianã 400 kV Cernavodã-Stâlpu. De la începutul lunii martie
pânã la finalul lunii mai, din cei 509 stâlpi prevãzuþi în proiect, au fost ridicaþi
142 în condiþii de izolare preventivã ºi de efort continuu48. Proiectul este foarte
important atât pentru sistemul naþional de transport al energiei electrice, cât ºi
pentru sistemul european prin creºterea capacitãþii de interconexiune cu Bulgaria,
fãcând parte din Planul de Dezvoltare a Reþelei de Transport a Energiei Electrice
pentru o perioadã de 10 ani49 (TYNDP 2018), dar ºi din proiectele de interes
comun ale Comisiei Europene.
Putem afirma cã ºi la nivelul activitãþii legate de sistemul de transport gaze

naturale, lucrurile au mers conform planurilor chiar ºi în vremuri critice. Prima
fazã a proiectului considerat strategic pentru diversificarea surselor de aprovi-
zionare, atât la nivel naþional, cât ºi la nivelul Uniunii Europene, în speþã BRUA,
va fi finalizatã în termenul stabilit la nivelul Planului de Dezvoltare Transgaz
pentru perioada 2019-2028. Vorbim despre un flux bidirecþional spre Ungaria
(1.75 mld. mc/an) ºi spre Bulgaria (1.5 mld. mc/an)50, cu posibilitatea sporirii
prin ducerea la îndeplinire atât a fazei secunde a proiectului, cât ºi prin preluarea
gazelor naturale de la þãrmul Mãrii Negre. Cu toate aceste perspective pozitive
legate de construcþia în sine a gazoductului, se pare cã existã evoluþii recente
care pun sub semnul întrebãrii utilitatea sa. În urma situaþiei de dezacord gene-
ratã de dorinþa operatorului maghiar de transport gaze naturale, FGSZ, de a
înlocui tronsonul (HUAT) ce urmeazã a fi construit pe teritoriul Ungariei ºi
Austriei, cu o conductã deja existentã (pe direcþia Ungaria-Slovacia-Austria),
Agenþia pentru Cooperarea Autoritãþilor de Reglementare din Domeniul Energiei
(ACER) a decis testarea economicã a respectivului segment. Hotãrârea luatã a
fost influenþatã, în bunã mãsurã, de atitudinea ostilã a unor actori din domeniu
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47 ANRE, COMUNICAT privind stabilirea preþului reglementat pentru energia electricã livratã ºi a

cantitãþilor de energie electricã vândute pe bazã de contracte reglementate în perioada 1 iulie-31 decembrie
2020, 29 iunie 2020, https://www.anre.ro/ro/presa/comunicate/comunicat-29-06-2020-privind-stabilirea-
pretului-reglementat-pentru-energia-electrica-livrata-si-a-cantitatilor-de-energie-electrica-vandute-pe-baza-
de-contracte-reglementate-in-perioada-1-iulie-31-decembrie-2020, accesat la: 13.08.2020.

48 „Transelectrica în vreme de pandemie. De vorbã cu specialiºtii“, Investenergy, 11 mai 2020, https://
www.investenergy.ro/transelectrica-in-vreme-de-pandemie-de-vorba-cu-specialistii-se-lucreaza-la-foc-
continuu-cu-200-angajati-in-izolare-s-a-mers-mai-departe-cu-investitiile-ne-facem-munca-cu-responsabilitat/,
accesat la: 12.08.2020.

49 În cadrul acestui Plan, LEA în cauzã face parte din Coridorul Mãrii Negre, alãturi de alte douã circuite
de 400 kW: Smârdan-Gutinaº ºi Dobrujda-Burgas. ENTSO-E, Project 138 – Black Sea Corridor, https://tyndp.
entsoe.eu/tyndp2018/projects/projects/138, accesat la: 11.08.2020.

50 Transgaz, Planul de Dezvoltare a Sistemului Naþional de Transport Gaze Naturale. 2019-2028, 2019,
pag. 42, https://www.transgaz.ro/sites/default/files/uploads/users/admin/Plan%20dezvoltare%202019%20-%2
02028.pdf, accesat la: 13.08.2020.



faþã de reglementãrile adoptate de autoritãþile române în domeniul exploatãrilor
offshore51. Engie, Hugarian Gas Trade Ltd ºi MET Austria GmbH s-au mani-
festat contra implementãrii HUAT graþie acestor incertitudini legislative52. În
cele din urmã, rezultatul testãrii nu a fost pe mãsura aºteptãrilor întrucât niciun
furnizor nu a fost interesat de rezervarea unei capacitãþi pe tronsonul care va
duce la Baumgarten53.
Aºa cum am amintit la începutul analizei, anul 2020 este de referinþã ºi pentru

observarea stadiului în care se aflã fiecare þarã membrã cât priveºte îndeplinirea
obiectivelor Strategiei 2020. Raportându-ne din nou la cifrele oficiale din 2018,
respectiv la cele mai recente accesibile, putem afirma cã România se aflã pe o
traiectorie destul de bunã din punct de vedere climatic, chiar dacã, pe alocuri,
intensificarea eforturilor este necesarã. Aceasta deþine un loc important în clasa-
mentul european dedicat energiei regenerabile, depãºindu-ºi obiectivul naþional
asumat (de 24% pondere SRE în consumul final de energie) încã din anul 2016,
când a atins un nivel record: 25%54. Mai mult decât atât, potrivit unui studiu de
specialitate elaborat pe baza unor scenarii, România ar deþine un potenþial na-
tural capabil sã contribuie la atingerea a 35.5% pondere RES în consumul final
de energie pânã în anul 2030. Pentru ca acest scenariu sã fie fezabil, sunt luate
în calcul energia eolianã ºi cea solarã, cu capacitãþi nete instalate de 7 GW, res-
pectiv 4.7 GW, un preþ al electricitãþii fãrã TVA de 113.7 euro/MWh ºi investiþii
de aproximativ 25 miliarde euro55. Cert este cã fondul existã, deþinem din plin
una dintre cele mai sustenabile metode de a contribui la reducerea emisiilor
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51 România îºi asigurã, aproape în întregime din producþia onshore, necesarul de metri cubi de gaz pentru

consum. Noile descoperiri offshore (zãcãmânt de gaze naturale estimat la 42-82 miliarde metri cubi în Blocul
Neptun Deep), odatã exploatate, ar putea tripla cantitãþile de gaze disponibile în þara noastrã. Însã, contextul
legislativ actual determinã marile companii sã îºi regândeascã poziþia. De exemplu, Exxon Mobil, responsabil
de exploatarea Blocului alãturi de OMV Petrom, a anunþat cã îºi va scoate la vânzare participaþia de 50% ca
urmare a fiscalitãþii impuse de Legea nr. 256 din 12 noiembrie 2018. Momentan, aceasta este amânatã graþie
crizei sanitare, cumpãrarea de active fiind preferatã în dauna vânzãrii. “Exxon Mobil confirms may exit Romanian
offshore gas project“, Reuters, 7 January 2020, https://www.reuters.com/article/us-romania-energy-exxon/
exxon-mobil-confirms-may-exit-romanian-offshore-gas-project-idUSKBN1Z70XP, accesat la: 14.08.2020;
Florin Rusu, „Schimbare de strategie a Exxon? Americanii nu numai cã nu mai vând, dar cumpãrã participaþii
la zãcãminte offshore! Ce se întâmplã cu Neptun Deep“, 2 iunie 2020, https://www.profit.ro/ povesti-cu-profit/
energie/schimbare-de-strategie-a-exxon-americanii-nu-numai-ca-nu-mai-vand-dar-cumpara-participatii-la-
zacaminte-offshore-ce-se-intampla-cu-neptun-deep-19371483, accesat la: 14.08.2020.

52 ACER, Decision No o5/2019 of the Agency for the Cooperation of Energy Regulations of 9 April 2019
on the incremental capacity project proposal for the Mosonmagyarovar Interconnection Point, 9 April 2019,
pp. 12-13, https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/
ACER%20Decision%2005-2019%20on%20HUAT.pdf, accesat la: 13.08.2020.

53 Adi Mosoianu, „Ungaria susþine cã a fost obligatã abuziv de autoritãþile UE sã testeze economic
prelungirea BRUA pânã în Austria pentru gazele româneºti din Marea Neagrã“ Profit.ro, 31 iulie 2020, https://
www.profit.ro/stiri/politic/ungaria-sustine-ca-a-fost-obligata-abuziv-de-autoritatile-ue-sa-testeze-economic-
prelungirea-brua-pana-in-austria-pentru-gazele-romanesti-din-marea-neagra-19429299, accesat la: 13.08.2020.

54 Eurostat, Share of renewable energy in gross final energy consumption, last update: 6 March 2020,
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/t2020_31/default/table?lang=en, accesat la: 18.08.2020.

55 „Energia regenerabilã în România: Potenþial de dezvoltare la orizontul anului 2030 (I)“, Univers
Ingineresc, nr. 12, 16-30 iunie 2019, http://www.agir.ro/univers-ingineresc/numar-12-2019/energia-regenera
bila-in-romania-potential-de-dezvoltare-la-orizontul-anului-2030-i_6468.html, accesat la: 18.08.2020.



GES56, însã ar trebui sã plusãm cãtre þinte mai mãreþe. Chiar ºi Comisia Euro-
peanã ne-a recomandat acest lucru în urma transmiterii unui draft al Planului
Naþional Integrat în domeniul Energiei ºi Schimbãrilor Climatice (PNIESC)
pentru perioada 2021-2030 în care România îºi asuma o cotã a SRE de 27.9%.
Forma finalã a Planului ridicã targetul la 30.7% pentru anul 203057, urmând a fi
ajustat în sensul creºterii la urmãtoarea revizuire când estimãrile vor fi mai
precise.
România nu face rabat nici de la reducerea emisiilor de gaze cu efect de serã,

obiectivul sãu pentru anul 2020 fiind de +19% emisii comparativ cu nivelul în-
registrat în sectoarele EU ETS în anul 2005. Potrivit Raportului de Þarã pentru
anul în curs, þinta va fi atinsã cu o marjã de 18 puncte procentuale58. Mai mult
decât atât, contextul asumãrii de cãtre UE a neutralitãþii climatice pânã în anul
2050, dar ºi al necesitãþii de redresare post-Covid a determinat România sã sem-
neze declaraþia privind Pactul Ecologic European ºi sã se angajeze în implemen-
tarea unor mãsuri economice care sã stimuleze creºterea economicã, dar care sã
susþinã ºi tranziþia ecologicã. Potrivit Memorandumului iniþiat deja pentru acce-
sarea fondurilor oferite prin Mecanimsul de Tranziþie Justã, þara noastrã va bene-
ficia de una dintre cele mai mari alocãri, respectiv 757 milioane de euro pentru
o perioadã de ºapte ani59.
Existã însã un domeniu în care România a înregistrat un progres mai lent cât

priveºte îndeplinirea angajamentelor ºi anume: eficienþa energeticã. Valorile în-
registrate în anul 2018 se aflau cu mult sub limitele stabilite la nivel naþional ºi
incluse în Planul Naþional de Acþiune în domeniul Eficienþei Energetice, acope-
rind doar 56% din obiectivul sãu de economisire a energiei. Ca atare, exista o
diferenþã de 10.52 mil. tep la nivel de consum energie primarã ºi de 6.77 mil. tep
la nivel de consum final pusã pe seama unor investiþii insuficiente, dar ºi a gra-
dului de absorbþie redus a fondurilor structurale ºi de investiþii europene pentru
eficienþa energeticã a clãdirilor60. Pentru anul 2030, România þinteºte o reducere
a consumului care depãºeºte 40% faþã de proiecþiile PRIMES 2007, iar acest
lucru va presupune o mobilizare mult mai mare decât pânã acum, atât cât
priveºte elaborarea orientãrilor ºi a acþiunilor specifice, cât ºi accesul la finan-
þare. Conform aceluiaºi Raport de þarã, un rol central în atingerea obiectivelor
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56 În timp real, ponderea energiei din surse regenerabile în clasamentul producþiei de electricitate este de

aproximativ 43%, pondere acoperitã de componentele hidro, foto, eolian ºi biomasã. Transelectrica, Starea
SEN în timp real, 18 august 2020, https://www.transelectrica.ro/web/tel/sistemul-energetic-national, accesat
la: 18.08.2020.

57 ***, Planul Naþional Integrat în domeniul Energiei ºi Schimbãrilor Climatice 2021-2030, Aprilie 2020,
pag. 14, https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/ro_final_necp_main_ro.pdf, accesat la: 18.08.2020.

58 Comisia Europeanã, Raportul de þarã din 2020 privind România, Bruxelles, 26 February 2020,
pag. 84, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-romania_ro.pdf?fbc
lid=IwAR0mGjZOodEC0o6-HhoI__z0rDJnt4Saw4Ek3XOhhoKyp-5RjxU0P2Omtjk, accesat la: 18.08.2020.

59 Robert Lupiþu, „România a semnat declaraþia UE privind Pactul Ecologic European ºi se angajeazã ca
mãsurile de redresare economicã sã susþinã neutralitatea climaticã“, Calea Europeanã, 14 Mai 2020, https://
www.caleaeuropeana.ro/romania-a-semnat-declaratia-ue-privind-pactul-ecologic-european-si-se-angajeaza-
ca-masurile-de-redresare-economica-sa-sustina-neutralitatea-climatica/, accesat la: 18.08.2020.

60 Comisia Europeanã, op. cit., pag. 61.



pentru 2030 îl va juca sectorul construcþiilor unde sunt necesare mãsuri pentru
renovarea clãdirilor vechi ºi pentru creºterea performanþei energetice a restului
edificiilor responsabile de 45% din consumul final de energie din România61.

Concluzii

Evoluþiile energetice înregistrate pe continentul european în perioada recentã,
cu accent pe anul în curs, demonstreazã faptul cã solidaritatea ºi acþiunea co-
munã pot avea ca efect gestionarea în parametrii normali a unei situaþii de
urgenþã. În ciuda unor repercursiuni importante pe care pandemia le-a avut
asupra indicatorilor energetici, funcþionarea sistemelor nu a fost întreruptã nicio
secundã, iar aprovizionarea s-a desfãºurat conform planurilor. Mai mult decât
atât, Uniunea Europeanã ºi-a regândit strategia bugetarã, astfel încât sumele alo-
cate sã serveascã atât obiectivului de refacere economicã, cât ºi celui de neutra-
litate climaticã.
Pandemia a pus la încercare proiectele considerate de interes comun pentru

diversificarea surselor de aprovizionare, care au ca termen de finalizare toamna
acestui an. Cu toate acestea, Coridorul Sudic ºi BRUA îºi vor încheia etapele de
construcþie potrivit aºteptãrilor ºi vor contribui la reducerea dependenþei de fur-
nizorul situat la est: Rusia. Aceste concretizãri au loc în contextul derulãrii a alte
douã proiecte ruseºti considerate modalitate a Gazprom de a-ºi spori influenþa în
Europa: Nord Stream 2 ºi TurkStream 2.
Pentru România, aceastã perioadã de neliniºte a coincis cu definitivarea unor

procese începute cu mult timp în urmã aºa cum este cazul liberalizãrii pieþei de gaze
naturale, dar ºi cu intensificarea eforturilor operatorilor de transport energie
electricã ºi gaze naturale de a-ºi duce la îndeplinire planurile de dezvoltare. De
asemenea, au fost depuse eforturi pentru elaborarea documentelor cerute de
regulamentele UE, cum ar fi Planul Naþional Integrat în domeniul Energiei ºi
Schimbãrilor Climatice în care România îºi stabileºte þintele pentru urmãtoarea
decadã ºi au fost luate decizii importante pentru viitorul energetic ºi economic al
þãrii: semnarea declaraþiei Pactului Ecologic European. Raportându-ne la anul
2020 ca moment de referinþã pentru drumul cãtre combaterea schimbãrilor cli-
matice, se pare cã þara noastrã îºi va îndeplini cu brio obiectivul SRE ºi þinta
GES, însã se aflã cu mult sub ceea ce îºi propunea la nivel de eficienþã ener-
geticã. Iar asupra punctelor slabe, România ar trebui sã zãboveascã. Analiºtii re-
comandã elaborarea unor obiective mult mai ambiþioase care sã îi punã în va-
loare potenþialul energetic ºi rezolvarea lacunelor existente la nivel de legislaþie
(care împiedicã investiþiile în sectorul offshore, de pildã) sau de cadru insituþional
(care, în unele cazuri, cum ar fi implementarea mãsurilor de eficienþã energeticã,
genereazã acþiuni incerte ºi incoerente).
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