
1 | R A P O R T               E U R O P U L S  –  C E N T R U L  D E  E X P E R T I Z Ă  E U R O P E A N Ă  

Consultare Publică: Politica energetică în 

contextul Președinției Române la Consiliul UE în 

2019 

 

 

Pe 28 martie 2017, Europuls a organizat la Parlamentul European a treia consultare 

publică din seria de dezbateri inițiate de Europuls și Fundația pentru 

Dezvoltarea Societății Civile pentru pregătirea Președinției Române a Consiliului 

UE din 2019. Evenimentul a fost realizat cu sprijinul ENEL România și al 

Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. 

Scopul acestei serii de consultări este de a invita românii din instituțiile europene dar 

și din mediul privat anex să contribuie la identificarea şi formularea unor potențiale 

priorități ale României în cadrul proiectului RO2019, dar și a da recomandări cu 

privire la modul în care România își poate promova aceste priorități. 

Europuls consideră că Președinția Consiliului UE din 2019 este o oportunitate de 

care România trebuie să profite pentru a promova o politică energetică europeană 

competitivă și modernă. Politică energetică se numără printre cele zece priorități ale 

Comisiei Juncker, energia fiind plasată în centrul Uniunii Europene chiar din 1951, o 

dată cu înființarea Comunității cărbunelui și oțelului.  

Concret, propunerea de a realiza o Uniune Energetică lansată de Comisia Europeană 

în 2015 reprezintă o oportunitate pentru economia în creștere a României, dar și 

pentru dezvoltarea unui sector care ar putea întări poziția întregii Uniuni, mai ales în 

negocierile cu Rusia pentru contractele aprovizionării cu gaze naturale. UE importă 

mai mult de jumătate din energia pe care o consumă, dependența sa de import fiind 

considerabilă pentru petrolul brut (mai mult de 90%) și gaze naturale (66%).  

Reducerea emisiilor de CO2 și asigurarea securității energetice reprezintă un obiectiv 

pentru majoritatea statelor membre UE, însă este necesar să se țină cont și de 

diferențele între ele în ceea ce privește dependența legată de importurile de energie, 

capacitatea de dezvoltare și realitățile socioeconomice (cum ar fi nevoia de a proteja 

consumatorii vulnerabili). UE s-a angajat ca până în 2050, să reducă gazele cu efect 

de seră cu 80-95% față de nivelurile înregistrate în 1990. Comisia a analizat 

implicațiile acestui fapt în „Foaia de parcurs pentru trecerea la o economie 

competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050”.  

Cu această ocazie Europuls a lansat un raport cu recomandări pentru Președinția 

Română a Consiliului, disponibil AICI. Printre altele, raportul identifică 5 direcții 

strategice: 1. dezvoltarea surselor regenerabile de energie; 2. o egalare între prețul 

energiei și costurile; 3. țările vulnerabile și consumatorii vulnerabili vor avea nevoie 

de sprijin; 4. va fi nevoie de noi infrastructuri și capacități de stocare; și 5. momentul 

2019 trebuie să ducă la definirea unor etape concrete pentru EU2030. 

http://www.europuls.ro/wp-content/uploads/2017/03/Policy-Brief-Politica-energetic%C4%83-ca-prioritate-a-Pre%C8%99edin%C8%9Biei-Rom%C3%A2ne-a-Consiliului-UE-din-2019.pdf
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În încercarea de a găsi răspuns acestor întrebări, Europuls a lansat o consultare 

pentru a afla părerea experților români din instituțiile europene și mediul anex. La 

eveniment au participat Cosmin BOIANGIU, Reprezentant Permanent Adjunct - 

Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană și Magdalena-

Andreea STRĂCHINESCU-OLTEANU, Șef de Unitate C.2 DG Energy – Comisia 

Europeană, împreună cu Bogdan DELEANU, Directorul Europuls. 

Discuția a luat forma unei dezbateri deschise, cu participanții din sală, reprezentând 

mediul de afaceri din Bruxelles, mediul instituțional dar și mediu academic discutând 

liber despre tematica energetică. Ea a început prin prezentarea raportului produs de 

Europuls și prin sublinierea unor provocări ce au introdus direcțiile acestei 

consultări: nivelul de fragmentare dintre diferitele state membre ale Uniunii din 

punct de vedere energetic (infrastructura energetică, nivelul de promovare al energiei 

regenerabile) dar și problemele cu care se confruntă în prezent România în sectorul 

energetic (energia verde, pachetul pentru energia regenerabilă, specificitățile 

consumatorilor).  

Un alt punct de pornire al discuției a fost faptul că există limite în ceea ce poate face 

România pentru a avansa interesele proprii, prioritățile ar trebui să reflecte interesele 

naționale dar și universalitatea calității de membru UE. Un consens general a fost 

totuși cel că energia va figura printre prioritățile României cu siguranță, mai ales că 

actualul legislativ european va propune două mari direcții ale Uniunii în acest 

domeniu:  piața unică digitală și Uniunea Energetică. Pachetele de inițiative care sunt 

pe masa Consiliului și a Parlamentului au ca scop alegerea unei uniuni energetice 

comune cu cea mai curată forma de energie. S-au menționat și mixul energetic 

echilibrat, independența energetică și poziția geostrategică ca fiind principalele atuuri 

ale României în domeniul energetic și s-a vorbit despre prioritățile asupra cărora 

România ar trebui să se axeze:  
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- securitatea energetică; 

- respectarea mixului energetic și a principiului neutralității tehnologice;  

- protejarea consumatorilor vulnerabili în Europa prin găsirea de compromisuri 

ce țin cont de circumstanțele naționale; 

- dezvoltarea infrastructurii energetice și construirea viitoarei Uniuni energetice 

prin interconectare; 

- utilizarea tuturor resurselor energetice de care dispune România : economie 

circulară, resurse regenerabile, utilizarea energiei nucleare, utilizarea 

cărbunelui într-un mod curat pentru protecția mediului; 

Prioritățile Pachetului Uniunii Energetice lansat pe 30 noiembrie 2016 au fost și ele 

un subiect de dezbatere: eficacitatea energetică, energia regenerabilă, piața internă, 

inovațiile și cercetarea, securitatea energetică. O sugestie în acest domeniu a fost că 

România ar trebui în primul rând să urmărească tendințele energetice globale și 

viziunea mondială în acest domeniu, cu o monitorizare a acțiunilor Statelor Unite, 

deoarece UE poate valoriza dezvoltările tehnologice produse în China și SUA. UE 

trebuie să urmărească impactul asupra prețurilor, competitivității, sporirea finanțării 

cercetării și inovării deoarece este nevoie de noi tehnologii pentru a crește 

competitivitatea față de brevetele chineze și americane. 

Toți participanții au considerat că România poate unifica interesele tuturor statelor 

membre și poate propune statelor membre UE de a vorbi cu o voce unică pe această 

temă, însă s-a menționat și că accentul trebuie pus pe parteneriatele cu celelalte state 

membre și pe construirea unei atitudini comune. 

Pe tema investițiilor în energiile regenerabile, o idee a fost că trebuie găsite soluții de 

stocare a energiei regenerabile și că pașii făcuți în momentul actual să pună bazele 

pentru o Uniune energetică. S-a adus în discuție Proiectul Alfred (crearea unui 

demonstrator pentru un reactor nuclear de generația 4) și posibilitatea României de a 

aduce în discuție la nivel european domeniul nuclear. O latura a discuției a fost și 

modul de transportare a energiei regenerabile, nevoia unei analize a dimensiunii de 

flexibilitate a sistemului de optimizare energetică iar o concluzie a fost proiectele 

trebuie evaluate pe mai multe niveluri și că trebuie găsite soluții de flexibilitate și de 

stocaj. 

Referitor la poziția României față de propunerile făcute de Gazprom și față de 

proiectele North Stream și Turkish Stream, o poziție exprimată a fost că România își 

dorește diversificarea resurselor, promovează cât mai puține compromisuri și susține 

securitatea energetică. 

O întrebare pusă din public a fost: ”Care ar fi planul României pentru 

Președinție de a realiza interconectarea energetică? ” iar un răspuns a subliniat 

importanța relației cu Republica Moldova inclusiv pe plan energetic, menționând  

faptul că interconectarea cu Republica Moldova este o prioritate pentru România. Pe 

lângă investițiile pe plan nuclear și energetic, un obiectiv național este securitatea 

energetică și pentru realizarea acestuia este nevoie de o piață cât mai deschisă. 

Altă problemă discutată a fost și întrebarea: ”Suntem dispuși să exportăm din 

moment ce există sărăcie energetică în România?”, față de care s-a subliniat faptul 

că România nu se află în cea mai defavorabilă poziție din Europa  din acest punct de 
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vedere (cu un exemplu dat cu referire la Franța). Un punct de discuție în acest loc a 

fost faptul că sărăcia energetică în România este influențată și de venitul național 

redus și că protecția consumatorului vulnerabil este și trebuie să rămână o prioritate 

în orice negociere a României la nivel european.  

Printre cele mai interesante întrebări puse în cadrul evenimentului (nu toate găsind 

un răspuns imediat), le amintim pe cele de mai jos: 

 Ce va face Uniunea pentru a avansa tehnologia pentru diminuarea emisiilor de 

CO2? 

 Poate România să fie un broker neutru pentru toate statele membru în 

domeniu energetic sau trebuie să ne facem alianțe? 

 Ce ar face România dacă trebuie să aleagă între o Europă cu mai multe viteze 

în care pe plan energetic să existe o mai mare integrare, benefică țării noastre, 

între doar câteva state membre sau o Europă solidară și la o singură viteză, dar 

mai lentă pe plan energetic? 

 Ar putea investiții masive în energiile regenerabile să asigure securitatea 

energetică a UE? 

 Ce poate face România pentru a exporta în același timp energie dar și reduce 

procentul de sărăcie energetică (42% în 2016) din țară? 

 Cum pot fi protejați consumatorii vulnerabili de nevoia de a crește prețurile la 

energie pentru a sprijini modernizarea și investiția în regenerabile? 

 

În concluzie, Europuls dorește să reamintească comunității românești de la 

Bruxelles că seria de consultări publice despre Președinția Română a Consiliului UE 

din 2019 va continua. Viitoarele evenimente vor avea ca subiect atât posibilele 

priorități ale Președinției, dar și modul în care perioada respectivă va putea fi 

valorificată de diverșii actori publici și privați din România pentru a promova și 

susține teme de interes național și a beneficia la maxim de atenția sporită venită din 

mediul extern către România. 
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