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Prezentare general� 

Energia reprezint� sistemul vascular al 

activit��ii economice �i cheia spre 

bun�starea social� �i personal�. Energia în 

formele sale variate este esen�ial� pentru 

dezvoltarea economic�, competitivitate �i 

pia�a muncii. Producerea, distribu�ia �i 

utilizarea energiei au un impact deosebit 

asupra mediului fizic �i social. 

Sursele energetice ocup� un loc central în 
avu�ia na�ional� constituind atât condi�iile 
materiale cât �i for�a motrice necesar� pentru 

dezvoltarea produc�iei bunurilor materiale �i 
a serviciilor. 

Istoria modern� este, mai ales în a doua 
jum�tate a secolului XX, puternic marcat� de 
sporirea considerabil� �i diversificarea 
produc�iei �i a consumului de energie, de 
modificarea profund� a structurii acestora. 

Aproximativ o treime din popula�ia lumii - 
mai mare de �ase miliarde - tr�ie�te în 
s�r�cie. Simptomele acestestui fenomen, la 
fel ca �i cauzele sale cronice, sunt legate în 
multe privin�e de modul de producere �i 
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utilizare a energiei. Ast�zi 1.5 miliarde de 
oameni din ��rile în curs de dezvoltare nu au 
acces la serviciile comerciale electrice, o 
barier� care limiteaz� activit��ile generatoare 
de venituri, cre�terea economic�, dezvoltarea 
sistemului educa�ional, accesul de serviciile 
de s�n�tate, amenin�ând dezvoltarea durabil� 
�i m�rind �i mai mult diferen�ele din mediile 
urban – rural. Lipsa formelor de energie 
formeaz� o barier� clar� în calea “ruperii” 
ciclului s�r�ciei, limitând posibilit��ile de 
angajare �i subminând livrarea serviciilor 
sociale, educa�ionale �i medicale. 

Recunoscând aceste probleme Programul de 
Dezvoltare a Na�iunilor Unite (UNDP) a 
creat Divizia de Energie �i Dezvoltare 
Durabil� care a ini�iat Programul Global 
Energetic de Dezvoltare Durabil� 1. Premis� 
important� a acestui program este c� energia 
nu este un scop în sine, ci un mijloc pentru 
atingerea scopurilor umane de dezvoltare 
durabil�. În timp ce furnizarea adecvat� de 
energie nu garanteaz� cre�terea economic� �i 
generarea locurilor de munc�, absen�a sa 
limiteaz� în mod clar dezvoltarea. Cre�terea 
economic� a multor ��ri a fost f�r� îndoial� 
limitat� de inadverten�ele fizice �i 
institu�ionale ale propriilor sisteme de 
energie. 

Figura 1 .Structura consumului mondial 

de combustibili (cf. Energy Information 

Adminsitration, International Statistics 

Database pentru 1970 �i 2000; World 

Energy Projection System, 2002). 

Obiectivele de dezvoltare prev�zute de 
Programul Energetic Global sunt axate pe 
promovarea dezvolt�rii durabile prin re�ele 
de energie durabile �i activit��i la nivel 
na�ional, regional �i global. Serviciile 
energetice vor fi utilizate ca un instrument 
pentru dezvoltarea socio-economic� prin 
ac�iuni orientate spre reducerea s�r�ciei, 
protec�ia mediului �i generarea suportului 
necesar. 

Acest program global are patru obiective 
imediate: 

1. S� sus�in� activit��ile energetice durabile 
la nivel global �i regional prin realizarea unei 
leg�turi între energie �i dezvoltare, a�a cum a 
fost recomandat la toate conferin�ele 
importante ale Na�iunilor Unite. 

2. S� sus�in� activit��i energetice la nivel 
na�ional �i s� monitorizeze felul în care este 
diseminat� informa�ia la nivel statal �i 
capacitatea de adaptare a programelor 
energetice la obiectivele na�ionale de 
dezvoltare. 

3. S� dezvolte parteneriate cu Agen�ii ale 
Na�iunilor Unite, sectorul privat, ONG-uri, 
sponsori, institu�ii ale statului, centre tehnice 
de excelen�� în energie, pentru a conlucra 

                                                                           
1 UNDP Energy & Atmosphere Programme – 
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pentru îndeplinirea obiectivelor energetice 
propuse prin dezvoltarea unor re�ele de 
resurse energetice �i prin permiterea acesului 
la ele pentru clien�ii UNDP la nivel na�ional. 

4. S� sus�in� evaluarea tehnologic� �i 
diseminarea informa�iei în domeniile 
tehnologiilor alternative, a inova�iilor în 
domeniul folosirii resurselor conven�ionale. 

 

Situa�ia României în sectorul energetic 

Transformarea economiei române�ti �i 
orientarea ei c�tre o dezvoltare durabil�, în 
concordan�� cu interesele na�ionale �i cu 
integrarea în Uniunea European� (UE), 
presupun cre�terea competitivit��ii �i a 
performan�elor industriei române�ti în 
vederea înt�ririi capacit��ii de adaptare a 
economiei ��rii la cerin�ele pie�ei 
interna�ionale, în condi�iile globaliz�rii 
economiei mondiale. 

România a adopat ini�iative importante, cum 
este �i “Strategia na�ional� pentru dezvoltarea 
energetic�” (parte a Politicii industriale a 
României) intrat� în vigoare în iunie 2002. 
Totu�i, strategia se concentreaz� mai mult pe 
produc�ia de energie �i nu ia în discu�ie 
îmbun�t��irea serviciilor publice. Situa�ia 
financiar� a utilit��ilor publice este un fapt 
îngrijor�tor. Pre�ul electricit��ii nu acoper� 
costurile de produc�ie, acest� problem� 
ducând la sl�birea economiei României. Nu 
exist� înc� un program clar pentru 
restructurarea companiilor produc�toare de 
energie pentru a diminua costurile de 
produc�ie. 

România a deschis capitolul energetic de 
negocieri în vederea ader�rii la UE în primul 
semestru al anului 2002. Principalele 
probleme sunt legate de pia�a intern�, 
constituirea de stocuri de petrol pentru cazuri 
de urgen�� �i siguran�a nuclear�. 

 

Industria energiei electrice 

                                                                           
Sustainable Energy, The Concept, 2000. 

Produc�ia de energie electric� a României se 
realizeaz� în cea mai mare parte în 
termocentrale (60%). Ponderea energiei 
realizat� în hidrocentrale este mai redus� 
(circa 30%), iar cea bazat� pe combustibil 
nuclear este de circa 10%. Industria energiei 
electrice �i termice a cunoscut în ultimii 12 
ani schimb�ri profunde atât în ceea ce 
prive�te cadrul institu�ional, cât �i al 
legisla�iei specifice. Optându-se pentru 
continuarea demonopoliz�rii �i cre�rii unui 
mediu concuren�ial în sector, în anul 2000, 
prin reorganizarea fostei Companii Na�ionale 
de Electricitate (CONEL), au fost înfiin�ate 
dou� societ��i comerciale de produc�ie a 
energiei electrice, una în sectorul 
termoenergetic (Termoelectrica) �i alta în 
sectorul hidroenergetic (Hidroelectrica), o 
companie na�ional� pentru transport �i o 
societate comercial� pentru distribu�ia 
energiei electrice. Pe lâng� acestea, 
func�ioneaz� ca furnizor de energie electric� 
un grup al Centralei Nuclear-Electrice de la 
Cernavod�. 

Op�iunea pentru centralele nucleare se 
explic� prin producerea energiei ieftine. 
Astfel, în România se constat� existen�a unui 
pre� de vânzare greu suportabil de c�tre 
consumatori, simultan cu func�ionarea unui 
num�r semnificativ de termocentrale vechi, 
cu slab� eficien�a, care au dep��it timpul de 
via�� de 30 de ani 2 . Prin urmare, statul 
român dore�te continuarea introducerii în 
sistemul energetic na�ional a unor noi unit��i 
nucleare. Ca urmare a acestui deziderat, 
statul român a garantat integral un împrumut 
în valoare de 400 milioane de euro pentru 
finalizarea Unit��ii 2 a Centralei Nuclear-
Electrice de la Cernavod�, semnat de c�tre 
Societatea Nuclearelectrica pe 10 decembrie 
2002 cu un consor�iu de b�nci format din 
Societé Générale, BRD �i Credit Lyonnais. 

Strategia na�ional� de dezvoltare a 
domeniului nuclear (HG 1259/2002) arat� c� 
în anul 2000 circa 35% din energie electric� 
produs� în Uniunea European� a fost de 

                                                 
2 C. Popa - Adev�rul, 6.12.2002, pg. 4. 
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origine nuclear�. Evident, fiecare �ar� are 
propria sa strategie energetic�: în timp ce 
Fran�a sau Belgia se bazeaz� pe electricitatea 
provenit� din surs� nuclear� (cca 50%), alte 
��ri nu inten�ionez� s� mai construiasc� 
unit��i nucleare pe teritoriul lor �i chiar le 
închide pe cele existente (Germania, Suedia). 

Industria extractiv� �i de prelucrare a 

�i�eiului 

Produsele petroliere continu� s� joace un rol 
important în UE (procetul de petrol din mix-
ul energetic prognozat pentru 2020 este de 
40%). 

În sectorul petrolier principalul operator din 
sistemul românesc este, în momenul de fa�� 
Societatea Na�ional� a Petrolului “Petrom” 
S.A., societate cu capital majoritar de stat, 
având ca obiect de activitate explorarea �i 
exploatarea z�c�mintelor de hidrocarburi de 
pe uscat �i din platoul continental al M�rii 
Negre, rafinarea �i�eiului, transportul 
produselor petroliere proprii prin re�ele 
porprii de distribu�ie �i importul �i exportul 
de produse petroliere. În cadrul ei 
func�ioneaz� dou� rafin�rii (Petrobrazi �i 
Arpechim) un complex petrochimic 
(Doljchim), mai multe sucursale de 
distribu�ie a produselor petroliere, dou� 
sucursale de transport al produselor petroliere 
(Transpeco �i Petrotrans), precum �i 
sucursale de cercetare-proiectare �i 
informatic�. “Petrom” S.A. asigur� circa 60-
65% din necesarul intern de produse 
petroliere �i circa o treime din necesarul de 
gaze naturale. Domeniul petrolier mai 
cuprinde 8 rafin�rii, toate cu capital integral 
sau majoritar privat. În prezent capacitatea 
opera�ional� este de 22.3 mil tone/an 3. 
“Petrom” S.A. are concesionate 3 perimetre 
de exploatare-extrac�ie în Kazahstan, unde au 
demarat lucr�rile de foraj �i în India, unde 
lucr�rile de explorare sunt în curs de 
desf��urare. Domeniul distribu�iei porduselor 
petroliere este la un nivel puternic 

                                                 
3 HG 657/20.06.2002 – Politica industril� a României 

�i Planul de ac�iune pentru implementarea politicii 

industriale a României. 

concuren�ial �i cuprinde atât re�eaua de stat a 
Petrom cât �i o mul�ime de alte re�ele 
apar�inând unor cunoscute companii str�ine 
(Shell, Lukoil, Agip, OMV, etc). Este de 
a�teptat ca în viitor produc�ia de �i�ei s� 
r�mân� relativ constant� prin punerea în 
expoatare a unor noi rezerve, inclusiv pe 
platforma continental� a M�rii Negre, care s� 
compenseze par�ial declinul în alte zone �i 
prin retehnologizare �i modernizarea 
utilajelor de extrac�ie. 

Industria petrolier� constituie un sector 
important al economiei na�ionale �i un suport 
al dezvolt�rii pentru numeroase sectoare ale 
sale �i de aceea necesitatea moderniz�rii �i 
restructur�rii industriei petroliere constituie 
un factor principal în procesul dezvolt�rii 
economice durabile a ��rii. 

Punctele tari ale industriei petroliere 
române�ti sunt: dimensiunea �i capacitatea 
opera�ional� a rafin�riilor mari, care este 
comparabil� cu cea a rafin�riilor din Europa 
occidental�, tradi�ia îndelungat� în domeniu, 
for�a de munc� ieftin� �i calificat�, înzestrare 
tehnic�, complexitate mare. Îns� exist� �i 
dezavantaje: dependen�a de importul de 
materie prim�, excedentul de capacit��i de 
rafinare (din circa 34 mil tone/an capacitate, 
opera�ionale sunt 22.3 mil tone/an, iar 
prelucrarea actual� este de 11-12 mil 
tone/an), nivel redus de utilizare a 
capacit��ilor de rafinare, costuri de 
exploatare ridicate, personal 
supradimensionat, grad redus de 
automatizare �i informatizare, dotare 
învechit� cu func�ionalitate redus�. 
Constrângerile care stau în calea dezvolt�rii 
acestui sector sunt determinate de nivelul 
ridicat al infla�iei, cu influen�e negative în 
activitate societ��ilor comerciale �i cre�terea 
concuren�ei pe pia�a intern�, precum �i 
costurile ridicate ale internaliz�rii costurilor 
de mediu. 

 

Industria gazelor naturale 

Gazul este privit ca un combustibil de 
tranzi�ie c�tre dezvoltarea durabil�. Utilizarea 
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sa variaz� în UE de la circa 50% în Olanda 
pân� la mai pu�in de 2% în Suedia. 

În sectorul de gaze naturale din România, 
dup� restructurarea acestuia, func�ioneaz� o 
societate na�ional� de exploatare, produc�ie, 
furnizare �i depozitare, o societate na�ional� 
de trasport �i dou� societ��i comerciale de 
distribu�ie. Continuare reformei sectorului de 
gaze naturale se va face prin ini�ierea 
procesului de privatizare, existând inten�ii 
pentru privatizarea în domeniul distribu�iei. 
O op�iune strategic� pentru acest sector o 
constituie diversificarea surselor de 
aprovizionare cu gaze naturale care va fi 
realizat� prin interconectarea sistemului de 
trasport na�ional cu cale din Ungaria �i 
Bulgaria, precum �i prin construirea unui 
terminal de gaze lichefiate la Marea Neagr�. 

 

Industria extractiv� de c�rbune 

C�rbunele continu� s� constituie o 
important� resurs� energetic� în UE, în 
special în Marea Britanie, Germania, Fran�a 
�i Spania (c�rbunele reprezint� 15% din 
consumul de energie primar�, din care 80% 
este în domeniul furniz�rii de electricitate). 

Extrac�ia de c�rbune în România se relizeaz� 
în cadrul Companiei Na�ionale a Lignitului 
Târgu-Jiu, Companiei Na�ionale a Huilei 

Petro�ani �i a Societ��ii Na�ionale a 
C�rbunelui Ploie�ti. Pentru reducerea 
pierderilor din exploatare a fost elaborat un 
program care prevede închiderea etapizat� a 
279 de mine. Pân� în 2001 au fost închise 32 
de mine, în anul 2002 fiind prev�zut� 
finalizarea ac�iunii pentru înc� 37 de mine. 
Din punctul de vedere al produc�iei, se 
preconizeaz� pentru urm�torii ani o cre�tere 
u�oar� a acesteia, în special în cazul huilei. 

 

În concluzie, în România producerea de 
electriciate se bazeaz� pe electricitatea 
termo-, hidro- �i nuclear�. 95% din consumul 
de c�rbune, 44% din consumul de gaz �i 40% 
din consumul de petrol provin din surse 
indigene. Cele trei componente apar s� aib� o 
importan�� egal�, îns� exist� o preferin�� de 
utilizare din punctul de vedere al 
componentelor dezvolt�rii durabile: pe 
primul loc este securitatea furniz�rii, pe locul 
doi protec�ia mediului �i ultimul loc este 
ocupat de competitivitate. Acest� percep�ie 
se justific� par�ial prin condi�iile istorice �i 
prin problemele de mediu locale, dar lipsa 
competitivit��ii poate submina rapid bazele 
economice ale primelor dou� obiective. 
Politica viitoare energetic� va trebui s� ia în 
considerare o balan�� echitabil� a celor trei 
criterii (situa�ie întâlnit� în cazul Ungariei). 

 

Tabel 1. Importan�a acordat� de cele 12 ��ri în curs de aderare la UE componentelor 

dezvolt�rii durabile
1
. 

 

�ara Componentele dezvolt�rii durabile 

 Securitatea furniz�rii Protec�ia mediului Competitivitate global� 
Bulgaria Foarte important Important  Pu�in important 
Cipru Important  Foarte important Important  
Estonia Important  Foarte important Pu�in important 
Letonia Important  Pu�in important Foarte important 
Lituania Foarte important Important  Pu�in important 
Malta Foarte important Important  Pu�in important 
Polonia Foarte important Important  Foarte important 
Republica Ceh� Foarte important Important  Pu�in important 

                                                 
1 W. Eichhmmer – “Integrating Environment and Sustainable Development into Energy Policy”, Brussels, 
ianuarie 2001. 
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România Foarte important Important  Pu�in important 
Slovacia Foarte important Pu�in important Important  
Slovenia Foarte important Important  Important  
Ungaria Foarte important Foarte important Foarte important 
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