
 

 

GAZUL NATURAL: COMBUSTIBIL DE TRANZIȚIE PENTRU O TRANZIȚIE 

ENERGETICĂ SUSTENABILĂ  

Propunerile recente ale Comisiei Europene cu privire la obiectivul de atingere a neutralității climatice 
până în anul 2050, în contextul Pactului Ecologic European, și ținta de reducere a emisiilor de dioxid 

de carbon de 60% până în 2030, majorată de la 55% în urma votului Parlamentului European din data 
de 7 octombrie 2020, reprezintă pași importanți în direcția decarbonizării sectorului energetic, cu 

precădere în contextul pandemiei COVID-19 și al impactului asupra economiei europene. Președintele 

Comisiei Europene a prezentat Planul de Redresare Economică drept “un instrument care transformă 

imensa provocare cu care ne confruntăm într-o oportunitate, nu numai prin sprijinirea redresării 
economice, ci și prin investiții în viitorul nostru: Pactul Ecologic European și digitalizarea vor stimula 

locurile de muncă și creșterea economică, reziliența societăților noastre și sănătatea mediului nostru. 

Acesta este momentul Europei”.1  

Tranziția energetică va fi un proces complex și va avea un impact puternic asupra economiei în ceea ce 

privește realocarea resurselor. În timp ce tranziția de la actualul sector energetic bazat pe combustibili 

fosili la cel neutru din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon (gaze și energie electrică din 

surse regenerabile de energie) este ireversibilă, ritmul unei astfel de schimbări structurale trebuie să ia 
în considerare impactul economic și social pe termen scurt și mediu, fără a periclita inovația și progresul 

tehnologic, întrucât bunăstarea oamenilor și continuitatea mediului de afaceri sunt afectate de o astfel 

de transformare. 

În ultimii ani, am observat o nemulțumire în creștere, în rândul mass-mediei și a elitei politice, cu privire 
la investițiile, finanțarea și utilizarea gazelor naturale în Uniunea Europeană, în ciuda faptului că gazul 

natural reprezintă un element cheie în tranziția de la o economie europeană bazată pe combustibili fosili 

la una neutră din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon. 

Utilizarea gazului natural este esențială pentru mai multe sectoare importante ale societății noastre: 

 Facilitează într-o manieră accesibilă încălzirea comunităților, fie prin sisteme centralizate de 

termoficare sau prin centrale individuale. În timp ce locuitorii (în special cei care trăiesc în 

locuințe unifamiliale) se vor orienta în mod gradual către opțiuni de încălzire neutre din punct 
de vedere al emisiilor de dioxid de carbon (pe bază de gaze regenerabile precum hidrogenul sau 

biometanul, pompe de caldură, panouri fotovoltaice cu stocare de energie etc.), o astfel de 

tranziție va fi influențată de puterea de cumpărare limitată a cetățenilor/gospodăriilor românești 
sau de nivelul de maturitate a tehnologiilor alternative.  

 Unele sectoare industriale (în special sectoarele energo-intensive) cu un rol cheie în susținerea 

creșterii economice depind de utilizarea gazului natural în procesele industriale. Înlocuirea 

gazului natural cu gaze sau electricitate regenerabile (acolo unde este posibil, din punct de 
vedere tehnic) este o necesitate pe termen lung, însă între timp este important să fie protejată 

competitivitatea acestor sectoare în raport cu firmele non-europene. Investițiile în producția 

descentralizată de energie pe bază de gaze naturale (centrale electrice și de termoficare, inclusiv 

în cogenerare) vor sprijini tranziția către un sector energetic neutru din punct de vedere al 
impactului asupra climei, îmbunătățind eficiența rețelelor și oferind flexibilitatea necesară 

sectorului energetic pentru integrarea suplimentară a capacităților de producție din surse de 

energie regenerabilă. 

 România trebuie să înlocuiască capacitățile de producere a energiei pe bază de cărbune cu 

capacități care pot furniza energie electrică în raport cu cererea de energie la momentul 

respectiv. În acest sens, sursele de energie regenerabilă trebuie să fie dezvoltate în vederea 

                                                             
1 European Commission, “Europe's moment: Repair and prepare for the next generation”, 27 mai 2020, 
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îndeplinirii țintelor europene asumate în acest domeniu, iar una dintre soluțiile fiabile în vederea 

asigurării unui echilibru și a unei rezerve la nivelul sistemului este utilizarea gazului natural.  

Pentru România, miza privind viitorul gazelor naturale este foarte mare. România este al doilea mare 

producător de gaze naturale din Uniunea Europeană, după Olanda; țara noastră este un actor major și la 
nivel regional, întrucât deține cea mai mare rezervă de gaze naturale din Europa Centrală și de Est, care 

oferă un potențial important pentru menținerea și dezvoltarea producției de gaze naturale. Cele mai 

recente cifre anunțate de industrie arată că România are aproximativ 100 miliarde metri cubi de rezerve 
dovedite (echivalentul a aproximativ 10 ani de consum anual brut) și aproximativ 120 miliarde metri 

cubi de rezerve potențiale numai în perimetrele offshore ale Mării Negre. Aceste rezerve, valorificate 

pe piața angro, generează un câștig pentru economie de aproximativ 33 miliarde EUR, la care se adaugă 
valoarea  multiplicată în economie ca urmare a utilizării a acestor resurse de către sectoarele industriale 

și comerciale. 

Menținerea unei producții interne semnificative echivalează cu o dependență foarte scăzută de import 

și o consolidare a securității energetice naționale. În ciuda dependenței relativ scăzute de importuri, 

rezerva de gaze on-shore este diminuată din cauza exploatării intensive, ceea ce creează o oportunitate 
semnificativă pentru resursele de gaze naturale din Marea Neagră. Pe lângă creșterea securității 

energetice, reducerea importurilor înseamnă sprijinirea locurilor de muncă din țară prin consum și 

contribuția pozitivă la balanța comercială. Exploatarea inteligentă a acestor resurse nu numai că va 
aduce beneficii macroeconomice, ci va sprijini și îndeplinirea obiectivelor strategice climatice asumate 

pentru anul 2030. 

După cum am semnalat și mai sus, exporturile de gaze naturale ar putea contribui, de asemenea, la 

reducerea deficitului comercial național, alimentând în același timp ambiția României de a deveni un 

hub regional de gaze naturale și un actor cheie pe piața est-europeană, ceea ce va stimula atractivitatea 
investițiilor pe întregul lanț valoric, în producție, infrastructură de distribuție, aprovizionare și consum. 

O abordare strategică în vederea sprijinirii investițiilor în gaze naturale, printr-un cadru fiscal și legal 

stabil și previzibil, ar avea un puternic efect multiplicator asupra economiei românești, prin crearea de 
locuri de muncă și contribuții majore la bugetul de stat. De asemenea, există deja un precedent global 

cu privire la utilizarea gazului natural, de exemplu, pentru a produce energie electrică în paralel cu 

utilizarea surselor de energie regenerabilă. În SUA, gazul natural a înlocuit în mare măsură cărbunele, 

reducând emisiile de gaze cu efect de seră la nivelurile din 1990. 

Dezvoltarea energiei regenerabile necesită investiții semnificative nu numai în rețelele electrice, ci și în 
infrastructura de gaze, inclusiv în capacități de stocare. În acest context, gazul natural se dovedește a fi 

un element de echilibrare și o resursă energetică de rezervă pentru promovarea și susținerea surselor 

regenerabile de energie și funcționarea sigură a sistemului electro-energetic. Acesta permite producție 
suplimentară de energie eoliană și solară, înlocuiește capacitatea de producție ineficientă actuală și 

poate înlocui cărbunele și petrolul din structura combustibililor. Infrastructura asociată utilizării gazelor 

naturale (rețelele de transport și distribuție) va avea, în viitor, împreună cu soluțiile flexibile determinate 
de digitalizare, o contribuție majoră la dezvoltarea gazelor regenerabile (biogaz, biometan și hidrogen). 

Aceste gaze regenerabile vor sprijini România în procesul de decabonizare treptată a sectoarelor de 

încălzire și transport, conform angajamentelor asumate recent de autorități la nivelul Uniunii Europene. 

Amestecul hidrogenului și a biometanului cu gazul natural produs pe plan intern va avea un impact 
pozitiv asupra mediului și va menține competitivitatea economiei. România are o problemă 

semnificativă în ceea ce privește gestionarea deșeurilor municipale care, împreună cu deșeurile organice 

provenite din agricultură și industrie, pot fi transformate în biometan, injectate în rețelele de gaze și 
consumate în gospodării și industrie. Hidrogenul verde oferă, de asemenea, perspective promițătoare 

pe termen lung atunci când utilizează infrastructura de gaz existentă. Politicile publice ar trebui să se 

concentreze asupra stabilirii cadrului de reglementare pentru o piață a hidrogenului verde și asupra 

stimulării atât a ofertei, cât și a cererii sale pe piețele de gaze, inclusiv prin reducerea decalajului de 
costuri dintre soluțiile convenționale și hidrogenul regenerabil. Operatorii români de gaze naturale au 



 

 

început deja să analizeze noile tendințe (de exemplu, injecțiile de biometan/hidrogen), însă utilizarea 

gazelor regenerabile necesită un nou cadru legislativ și de reglementare,  consistent și stabil. Activitățile 

recente ale ANRE în ceea ce privește reglementarea autorizării instalațiilor de producere a hidrogenului 

sunt binevenite și avem încredere că acestea vor fi finalizate în curând. 

Membrii CDR consideră că sprijinul Guvernului este esențial pentru mobilizarea resurselor care să 

susțină o abordare echilibrată a tranziției energetice și a Pactului Ecologic European, atât pentru 

investițiile în gaze naturale printr-o strategie consecventă bazată pe principii de eficiență economică, 
aliniată cu obiectivele subsumate Planului Național Integrat de Energie și Schimbări Climatice 

(PNIESC) 2021-2030, susținute de mecanisme stabile de finanțare accesibile tuturor părților interesate 

relevante, precum și pentru investiții și promovarea tehnologiilor și soluțiilor în vederea îndeplinirii 
obiectivelor de decarbonizare. România ar trebui, de asemenea, să se concentreze pe realizarea unor 

alianțe la nivel regional – alături de state cu un profil energetic similar – pentru a pleda în comun în 

dialogul cu instituțiile europene pentru necesitatea menținerii investițiilor în gaze naturale drept 

combustibil de tranziție. Este bine cunoscut faptul că în România, nevoile de investiții în sectorul 
energetic sunt enorme. Conform analizei PNIESC 2021-2030, necesitățile cumulate de investiții pentru 

îndeplinirea obiectivelor energetice și climatice sunt estimate la aproximativ 150 miliarde de euro, 

adică, în medie, anual, echivalentul a peste 7% din PIB-ul din 2019. În contextul actual, înlocuirea 
gazelor naturale cu alți vectori energetici va necesita investiții masive în noi capacități de producție, 

precum și în rețelele de transport și distribuție. Astfel de investiții masive trebuie planificate și executate 

cu atenție. Mai mult, fără o abordare strategică de investiții în domeniul gazului ca și combustibil de 

tranziție, resursele semnificative de gaze naturale ale României s-ar putea transforma dintr-un un 

avantaj competitiv important într-o oportunitate ratată. 

CDR încurajează factorii de decizie să depună toate eforturile, inclusiv la nivel european, pentru a 

proteja interesul strategic al României în direcția valorificării resurselor sale naturale și a menținerii 

rolului gazelor naturale în mixul energetic al țării pe termen scurt și mediu, continuând totodată, în mod 
susținut, tranziția pe termen lung către un sector energetic sustenabil și neutru din punct de vedere al 

amprentei de carbon. 


