
 

 

7 iulie 2021 

 

Către:     Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

În atenția:  domnului Tudor Culic, Consilier – Direcția Schimbări Climatice  

și Dezvoltare Durabilă 

   

Spre stiința:  domnului Barna Tánczos, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

      

Ref.: Raportul Băncii Mondiale privind impactul CBAM pentru România 

 

 

Stimate domnule consilier,  

 

Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR) salută și apreciază oportunitatea oferită de 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în ceea ce privește consultările privitoare la raportul elaborat 

de Banca Mondială privind impactul Mecanismului de Ajustare la Frontieră pentru România, pe care 

Comisia Europeană îl va prezenta în această lună. 

 

Considerăm că elaborarea acestui studiu este deosebit de importantă pentru negocierile care 

vor urma în contextul "Fit for 55", dat fiind faptul că România este țară-graniță UE, care deja se 

confruntă cu importuri masive din țări non-UE (în special Turcia și Ucraina, dar nu numai), chiar dacă 

sectoarele industriale sunt teoretic protejate împotriva acestui risc prin alocarea gratuită. 

La o primă analiză, considerăm ca studiul este complex și bine documentat și include în 

general comentariile și feedback-ul transmis în timpul workshop-ului din 19 aprilie 2021. De 

asemenea, considerăm că scenariul intitulat în raport "central CBAM" este destul de relevant și 

apropiat de demersurile existente la nivel european din punct de vedere legislativ. 

 

Cu toate acestea, dorim să subliniem câteva aspecte ce necesită îmbunătățiri, din perspectiva 

mediului de afaceri, pentru ca studiul să reflecte realitatea curentă și să fie cu adevărat util în aceste 

negocieri: 

1. Studiul ia în considerare ipoteze de prețuri de CO2 (EUA) și previziuni deja depășite (pag. 66 

- tabel A3) - pentru anul curent și anii următori, până în 2030. Spre exemplu, pentru 2021, 

prețul este aprox. 25 euro/ EUA, în condițiile în care în prezent prețul a depășit 55 euro/ EUA; 

pentru 2030 – prețul este aprox. 50 euro/EUA în condițiile în care studiile de impact ale UE 

iau deja în calcul un preț de aprox. 60 euro/ EUA, iar piața estimează o medie între 60-80 

euro/EUA.  

Recomandare: actualizarea tuturor evaluărilor pe baza unor asumpții de preț mai apropiate de 

realitate. 

 

2. Studiul se raportează la date istorice (2013 - 2018) pentru evaluarea "carbon leakage", în 

cazul anumitor sectoare analizate, datele limitându-se la extrapolări a doar 2-3 ani din această 

perioadă. Atragem atenția că riscul de relocare în România a început să se manifeste mai 

stringent după depășirea crizei economice existente la începutul perioadei istorice luată ca 

referință (2015-2016) și s-a accelerat odată cu triplarea prețului de CO2 din anul 2018, 

agravată în anii care au urmat, date fiind condițiile diminuării continue a alocărilor gratuite și 

creșterea continuă a prețului EUA.  



 

 

Prevedem că impactul va fi drastic în special în anii următori, în condițiile in care alocarea gratuită se 

menține conform prevederilor deja existente (fără modificarea EU-ETS prevăzută a apărea în pachetul 

„Fit for 55”) și considerăm absolut necesară implementarea CBAM pentru sectoarele industriale 

afectate de riscul de carbon leakage ca o măsură complementară alocării gratuite până în 2030. 

Recomandare: actualizarea datelor specifice carbon leakage (trade intensity) pentru situația actuală a 

României,  prin utilizarea datelor de la INS pentru cel puțin ultimii doi ani și prima jumătate a anului 

2021. 

 

3. Analiza întregului impact economic este efectuată pe categorii mari de sectoare economice, în 

care sunt comasate și sectoare masiv afectate de prețul EUA și riscul de relocare, efectul 

asupra acestor sectoare fiind diluat în categoriile respective. 

Recomandare: completarea studiului cu evaluarea detaliată a impactului pe categorii NACE 4 - cel 

puțin pentru sectoarele energo-intensive supuse riscului de relocare. 

 

4. La pag. 54 se precizează că, la prima vedere, introducerea unui CBAM pare să fie în interesul 

economic al României, ceea ce nu este în concordanță cu tabelele 3 și 4 de la pag. 43 și 44, 

unde în toate variantele, CBAM ar duce la scăderea venitului pentru România. România se 

bucură de mai puține beneficii agregate de la CBAM decât Europa în ansamblu, 

confruntându-se cu o scădere a venitului real. CBAM ar aduce o distribuție inegală a 

costurilor și beneficiilor cu efect asupra producției cu valoare adăugată mai mare 

Recomandare: Este necesară o evaluare mai detaliată a impactului distribuției European Green Deal 

și CBAM între statele membre ale UE și, eventual, alocarea unei părți din veniturile CBAM pentru a 

compensa asimetrii în distribuirea costurilor și beneficiilor sale. 

 

5.   La pag. 16, pentru calculul emisiilor GES reale încorporate în produsele CBAM, se prezintă 

că singura modalitate fezabilă de a face acest lucru este de a se solicita divulgarea de către 

producător sau importator a înregistrărilor, probabil verificate de terți, ceea ce ar îngreuna 

foarte mult acest proces. În plus, studiul nu discută necesitatea unei metodologii comune și 

robuste de calcul si de verificare a emisiilor incorporate, precum și modalități de împiedicare 

a fraudării. 

Recomandare: Analizarea și includerea unei metodologii robuste de calcul și de verificare a emisiilor 

încorporate, împreună cu modalități de împiedicare a fraudării sistemului de verificare.  

 

6. În această etapă există multe necunoscute critice în ceea ce privește proiectarea și aplicarea 

unui mecanism de ajustare a frontierelor de carbon, modul în care ar avea impact asupra 

industriilor cheie ale UE și modul în care ar fi primit la nivel internațional. 

Recomandare: Considerăm important ca mecanismul să respecte o serie de principii cheie: să 

minimizeze orice impact asupra competitivității producției europene; să asigure transparența și 

corectitudinea nivelului de echivalență pe care îl aplică; să fie gestionabil în ceea ce privește nivelul 

sarcinii administrative pe care o creează; să evite represaliile din partea partenerilor comerciali din țări 

terțe. 

 

7. Întregul studiul se bazează pe asumpții ale dezvoltărilor legislative. În următoarele două 

săptămâni se va lansa pachetul "Fit for 55", care va include propunerile Comisiei atât 



 

 

referitoare la CBAM, cât și la Revizuirea EU-ETS, în contextul adoptării unor ținte de 

decarbonizare mult mai stricte până în 2030  (cel puțin 55% până în 2030 față de 40% 

existente în legislația actuală). 

Recomandare: considerăm necesară continuarea studiului / includerea în acest studiu a evaluării 

impactului pachetului "Fit for 55", cu accent pe CBAM și EU-ETS revizuit, în vederea utilizarii 

lui în negocierile care vor urma la nivel european. 

 

Grupul de lucru pentru mediu al CDR își exprimă în continuare disponibilitatea de a 

contribui cu sugestii și recomandări pe acest subiect de interes și impact pentru viitorul 

industriilor din România.  

 

De asemenea, vă adresăm invitația de a organiza în perioada următoare o discuție cu 

reprezentanții Direcției Schimbări Climatice și Dezvoltare Durabilă, Băncii Mondiale și CDR, 

în funcție de disponibilitatea dumneavoastră.  

 

Cu deosebită considerație, 

Ramona Jurubiță 

Coordonatorul Grupului de Lucru pentru Mediu 

Coaliția pentru Dezvoltarea României 


