
Propunerile USR  
pentru soluționarea crizei 
prețurilor la energie



Descrierea situației actuale

Ne aflăm într-un context al creșterii 
prețurilor la energie și gaze naturale, 
care afectează profund România. Pe 
de-o parte, politicile climatice euro-
pene (Green Deal) au dus la dublarea 
prețului certificatelor de carbon și la 
reducerea producției de energie elec-
trică pe bază de cărbune. De cealal-
tă parte, producția autohtonă de gaze 
naturale a tot scăzut din cauza lipsei 
de investiții generate de haosul și in-
stabilitatea legislativă. Aceste lucruri 
se reflectă în prezent în prețul energiei 
electrice și al gazelor naturale. Nu tre-
buie să ignorăm problemele structura-
le ale sistemului energetic românesc, 
ci să le rezolvăm.

Prețul spot al energiei electrice pe 
bursă din România (OPCOM) a cu-
noscut o creștere exponențială de la 
media de 281 lei/MWh în luna ianu-
arie 2021 la 1.138 lei/MWh în luna 
decembrie 2021. Aceeași evoluție a 
avut-o și prețul gazelor naturale, care 

a crescut de la sub 10 eur/MWh în 
vara anului 2020 la peste 90 eur/
MWh în prezent.

Prețurile de tranzacționare pentru 
energie electrică cu livrare pe tot par-
cursul anului 2022 au crescut și ele 
exponențial în ultimele săptămâni din 
2021 cu tranzacții la prețuri de apro-
ximativ 1.300 de lei/MWh. Acesta 
fiind cel mai bun semn că piețele se 
așteaptă ca prețul energiei electrice 
să crească sau să rămână ridicat în tot 
parcursul anului 2022.

Această creștere nu este specifică 
României, ci urmărește trendul euro-
pean. Alinierea la prețul energiei elec-
trice și a gazelor naturale se face prin 
mecanisme de piață în contextul unei 
piețe interconectate cu cea europeană, 
iar dacă vrem să vedem un rezultat 
durabil, soluțiile trebuie să fie apli-
cate la nivelul fiecărui stat al Uniunii 
Europene.

Politicile climatice 
europene și 
instabilitatea 
legislativă 
au condus la 
explozia prețurilor 
la energie.
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Impact Lege plafonare şi compensare

Parlamentul a adoptat în 27 octom-
brie 2021 o lege privind plafonarea 
şi compensarea energiei electrice 
şi gazelor naturale, însă impactul 
acesteia după două luni de la intrarea 
sa în vigoare este unul nesemnifica-
tiv pentru consumatorul final. Și mai 
grav, legea a avut un efect de-a drep-
tul nociv pentru piață. În numai două 
luni, concurenţa a fost redusă prin 
retragerea de pe piață, în premieră, 
a 7 furnizori de gaze naturale cu 
un portofoliu de zeci de mii de cli-
enți. Mai mult, a existat și o încercare 
a unuia dintre cei mai mari furnizori 
de a renunța la statutul de furnizor de 
ultimă instanță. Singurul motiv pentru 
care nu a renunțat a fost o schimbare 
pe ultima sută de metri a regulilor de 
către ANRE. 

În acelaşi timp, marii consumatori 
de energie au fost complet negli-
jați de coaliția de guvernare. Indus-
tria românească suferă. Avem deja 
două mari companii industriale pro-
ducătoare de îngrășăminte chimice 
și aluminiu care şi-au anunțat închi-
derea temporară a producției, respec-
tiv reducerea semnificativă. Acestea 
reprezintă nu numai companii cu un 
aport important la PIB-ul României, 
dar şi angajatori pentru zeci de mii de 
români.

Impactul asupra consumatorilor 
casnici a fost extrem de redus. Mo-

dalitatea de calcul şi plafoanele sta-
bilite arbitrar au dus mai degrabă la 
întârzieri în emiterea facturilor decât 
la prețuri mai mici. Astfel, majorita-
tea consumatorilor nu au beneficiat de 
nicio reducere perceptibilă.

De asemenea, tot prin această lege a 
fost stabilită o supraimpozitare abe-
rantă a veniturilor pentru producătorii 
de energie regenerabilă peste pragul 
de 450 lei/MWh. Acest lucru a dus 
la descurajarea producției şi o nouă 
creştere de preţ pe bursă. 

Producătorii de energie regenerabi-
lă vând energie “în bandă” pe bursă, 
însă produc diferențiat pe fiecare in-
terval orar depinzând de condițiile 
meteorologice (soare, vânt). Acest lu-
cru înseamnă că atunci când nu este 
vânt sau nu bate soarele, producătorii 
de energie regenerabilă sunt nevoiți 
să cumpere energie la prețuri extrem 
de volatile (de pe piața spot). Astfel, 
producătorii de energie regenerabilă 
se văd în situația fie de a reduce pro-
ducția pentru a-și minimiza pierde-
rile, fie de a produce cu costuri mult 
mai mari, în care să fie recunoscută 
volatilitatea prețurilor energiei de pe 
piața spot. Rezultatul este că tocmai 
această impredictibilitate legislativă 
creează o spirală a prețurilor mari. 

Legea de plafonare 
și compensare 
a facturilor 
are un impact 
nesemnificativ 
pentru 
consumatorul 
casnic, neglijează 
marii consumatori 
de energie și 
creează piedici 
pentru noi 
investiții în energie 
regenerabilă.



Creşterea prețului certificatelor de carbon (CO2) de la  
30 eur/tonă în luna decembrie 2020 la 80,9 eur/tonă în luna 
decembrie 2021.

Creşterea prețului pentru gaze naturale de la sub 10 eur/MWh 
în vara anului 2020 la peste 90 eur/MWh în prezent.

Cauzele creşterii prețurilor la energie 
electrică şi gaze naturale

Creșterea contravalorii certificatelor 
CO2 are ca principală cauză politica 
de decarbonizare a Uniunii Europene. 
Acestea deși poartă numele “taxa pe 
poluare” sunt un bun care se tranzac-
ționează pe bursă.

Prețul este stabilit în baza cererii și 
ofertei. Oferta însă este stabilită prin 
politica climatică a Uniunii Europe-
ne iar cererea în baza necesarului de 
energie electrică pe baza de combus-
tibil fosil.

România este un important producă-
tor de gaze naturale asigurându-și o 
bună parte din consum. Din păcate, 
statul a sabotat exploatarea de gaze 
naturale în România prin instabilitate 
legislativă. Din cauza aceasta nume-
roase proiecte au fost fie amânate, fie 
oprite.

OUG 114/2018 (plafonarea prețuri-
lor) elaborat de Guvernul PSD și im-
plementat de ANRE a dus la o scădere 

a producției interne de gaze naturale 
și la o dependență mai mare de impor-
turi (de la 12% din consum în 2018 la 
peste 20% din consum în 2019).

În același timp Legea offshore pentru 
exploatarea noilor zăcăminte de gaze 
naturale a împiedicat investițiile în 
exploatarea gazului din Marea Nea-
gră și astfel ne-a sporit dependența 
față de importuri.

Legea offshore 
și OUG 114 au 
împiedicat 
investițiile în 
gazele din Marea 
Neagră și au sporit 
dependența față 
de importuri

Certificate C02 (eur/tonă):



Evoluția prețului gazelor naturale - eur/MWh:

Acest cadru investițional nesigur a 
dus România către o dependență de 
importuri și în ceea ce privește ener-
gia electrică. Vedem astăzi cât de im-
portante ar fi fost aceste investiții.

Contextul extern al acestor creșteri 
este închiderea programată și asumată 
a termocentralelor pe cărbune în țările 
occidentale, ceea ce a dus la creșterea 
cererii de gaze naturale, și, implicit a 
prețului lor. Germania având decizii 
cu impact major în acest sens închi-
zând în primă fază centralele nucleare 
și începând cu anul 2020 închiderea 
treptată a termocentralelor.

De asemenea revenirea rapidă a eco-
nomiei asiatice (în principal China) a 
determinat o creștere a prețului pentru 
gazul natural lichefiat (LNG). Astfel 
LNG-ul american nu mai reprezintă o 
sursă de aprovizionare cu gaze pentru 
Europa deoarece a mers preponderent 
către Asia. În acest context, al renun-
țării progresive la cărbune și la înlo-
cuirea sa cu gaz, dependența noastră 
de gazul rusesc a crescut. 

Creşterea prețului pentru cărbune de la 60 usd/tonă în 
octombrie 2020 la 180 usd/tonă în prezent din cauza scăderii 
producției de cărbune.

Prețul tonei de cărbune este stabilit la 
rândul său prin cerere și ofertă. Pro-
ducția de cărbune este în scădere, mai 
ales în Uniunea Europeană, ca urmare 

a politicilor de mediu. De asemenea, 
cererea de cărbune a crescut odată cu 
repornirea mai rapidă a economiei în 
Asia.

Renunțarea 
progresivă 
la cărbune și 
înlocuirea cu gaz 
a dus la creșterea 
prețului gazelor



Evoluția prețului carbunelui - usd/tonă:

2) Credit fiscal pentru întreprinderi în cuantumul a jumătate 
din creşterea facturii la energie şi gaze naturale

Pentru a reduce impactul pe care ex-
plozia prețului la energie electrică 
și gaze naturale îl are asupra mediu-
lui privat, propunem ca jumătate din 
creșterea facturilor pentru acestea să 
fie acordată întreprinderilor sub for-
ma de credit fiscal. Astfel companiile 
vor avea posibilitatea sa deducă din 
impozitele datorate (pe profit sau pe 
cifra afaceri) 50% din creșterea în-

registrată la utilități pe o perioadă de 
6 luni. Pentru a determina creșterea, 
se vor folosi prețurile comunicate de 
INS.

Astfel nu distorsionăm piața energi-
ei electrice și a gazelor naturale, dar 
ajutăm economia să facă față explozi-
ei de prețuri, prin a împărți creșterea 
facturii cu statul.

1) TVA de la 19% la 5% pentru energie electrică şi gaze naturale 
pentru consumatorii casnici şi non-casnici pe o perioadă de  
6 luni şi eliminarea accizei pe energie electrică.

Măsuri pe termen scurt

O parte din prețul energiei electrice 
este compus din taxele indirecte pe 
care le ia statul: accize și TVA. Pen-
tru a veni în sprijinul consumatorilor 
casnici cât și în sprijinul mediului de 

afaceri românesc, propunem ca sta-
tul să ia mai puțin din prețul energiei 
electrice. Propunem eliminarea acci-
zei și reducerea cotei de TVA de la 
19% la 5%. 

Statul să ia mai 
puțin din prețul 
energiei electrice 
prin reducerea TVA 
de la 19% la 5%



2) Decăpuşarea companiilor de stat din energie.

Consiliile de administrație din com-
paniile din energie sunt faimoase pen-
tru numiri pe baze politice și nu pe 
bază de competență. Trebuie aplicat 

exemplul de bune practici observat în 
ultimele luni la ministerele transpor-
turilor și economiei și pentru compa-
niile din energie.

1) Accesarea celor peste 10 miliarde de euro din Fondul de 
modernizare.

Măsuri pe termen lung

Bani europeni, de investit în noi capa-
cități de producție disponibili pentru 
România. Nici până acum Ministerul 
Energiei nu a realizat cadrul în baza 
căruia companiile pot depune proiec-
te pentru a primi finanțare. Mai grav, 

statul român a ratat o primă sesiune 
de finanțare pe Fondul de Moderni-
zare. Vorbim de peste 10 miliarde de 
euro, o sumă considerabilă, de inves-
tit în noi capacități de producție, adică 
echivalentul PNDL 3.

Ajutor pentru toate 
întreprinderile 
românești și 
fără birocrație

Bani europeni total 
neaccesați pentru 
sectorul energetic

3) Reformarea Complexului Energetic Oltenia, principalul 
producător de energie electrică pe bază de cărbune.

4) Finalizarea centralei pe gaz de la Iernut de către Romgaz.

Planul de reorganizare nu este aprobat 
nici astăzi de Comisia Europeană iar 

ministrul Energiei Virgil Popescu ris-
că securitatea energetică a României.

O restanță gravă care ar fi putut as-
tăzi crește oferta de energie electrică 

în România cu efect pozitiv asupra 
pieței.

3) Exceptarea de la plata certificatelor verzi în factura 
consumatorului casnic

Această măsură va reduce factura 
consumatorului final cu aproximativ 
5% suplimentar față de compensa-
rea aprobată prin OUG 118/2021 și 
reducerea de TVA de la 19% la 5%. 
Certificatele verzi sunt o subvenție 
acordată producătorilor de energie re-
generabilă. Având în vedere explozia 

prețurilor la energie electrică, produ-
cătorii de energie regenerabilă înca-
sează oricum un preț mai mare pentru 
energia produsă și pot acoperi elimi-
narea subvenției prin certificate verzi 
pe 6 luni.

4) Extinderea legii consumatorului vulnerabil

Extinderea aplicabilității legii consu-
matorului vulnerabil prin actualizarea 
pragurilor de referință pentru acorda-
rea ajutorului pentru energie, gaze na-
turale și combustibili solizi prin hotă-
râre de guvern. Modificarea normelor 

de aplicare emise de Ministerul Mun-
cii prin renunțarea la birocrația exce-
sivă (celebrul formular de 14 pagini) 
și înlocuirea acestora cu o declarație 
unică urmând ca statul să facă verifi-
carea eligibilității.



Independență 
energetică a 
României prin 
exploatarea gazelor 
din Marea Neagră

6) Deblocarea investițiilor în exploatarea zăcămintelor de 
gaze de mare adâncime din Marea Neagră. Nici până acum 
Ministerul Energiei nu a venit cu un proiect de modificare a 
legii offshore.

Tot haosul legislativ și teoriile con-
spiraționiste au făcut ca începerea ex-
ploatării gazelor din Marea Neagră să 
fie ratată. Legea Offshore, deși a tre-
cut de Parlament, a împiedicat com-
paniile să înceapă exploatarea. Legea 
Offshore trebuie modificată cât mai 
repede cu putință astfel încât să în-

ceapă aceste exploatări cât mai repe-
de cu putință. Dacă în 2018 porneau 
exploatările la începutul lui 2022 am 
fi avut primii metri cubi de gaz extrași 
din Marea Neagră. Nici până acum 
Ministerul Energiei nu a venit cu un 
proiect de modificare a legii Offshore.

7) Finanțarea prin fonduri europene şi alte surse 
bugetare a programelor de eficiență energetică la nivelul 
consumatorilor casnici şi industriali.

8) Construirea cadrului administrativ şi legislativ pentru 
investițiile în proiecte eoliene offshore în Marea Neagră.

Potențialul eolian din Marea Nea-
gră permite dezvoltarea de proiecte 
de producere a energiei electrice așa 
cum se întâmplă în prezent în Marea 

Nordului. Pentru asta este nevoie de 
elaborarea planului de amenajare a 
spațiului maritim și a unui cadru le-
gislativ propice pentru invesiții.

5) Eliminarea birocrației privind utilizarea terenurilor agricole 
pentru construcția de noi proiecte de energie verde.

Birocrația scoaterii terenurilor din cir-
cuitul agricol afectează inclusiv piața 
energiei electrice. E nevoie de simpli-
ficarea procedurilor de scoatere a te-

renurilor din circuitul agricol pentru a 
permite construcția de noi proiecte de 
energie regenerabilă.

430 MW 
suplimentari în 
sistemul energetic 
național prin 
finalizarea centralei 
de la Iernut



Concluzie

În primul rând, vom expune comparativ impactul negativ al Legii de plafonare și compensare în vigoare și 
măsurile propuse de USR.

LEGE PLAFONARE ȘI COMPENSARE MĂSURILE USR

Distorsionează piața de energie și gaze 
naturale.

Nu distorsionează piața de energie și 
gaze naturale.

Stabilește o iluzie mincinoasă pentru 
consumatori cu privire la prețul real al 
energiei și gazelor naturale. Romanii 
trebuie în continuare să fie stimulați în 
alegerea unor oferte mai bune pentru 
furnizarea serviciilor.

Românii vor beneficia de reducerea 
semnificativă a facturii. Vor putea ve-
dea impactul real al acestor creșteri 
de prețuri fiind stimulați să găsească 
ofertele cele mai bune.

Elimină arbitrar concurența prin retra-
gerea unor operatori economici de pe 
piețele de energie și gaze.

Nu reduce concurența și nu alterează 
regulile de piață.

Mecanism de recuperare a sumelor din 
partea furnizorilor extrem de birocra-
tic și cu risc crescut de faliment pentru 
aceștia.

Fără birocrație și metodologii compli-
cate. Impactul se vede direct în factu-
ră prin reducerea TVA-ului, iar între-
prinderile românești achită impozite 
reduse în funcție de impactul crește-
rilor de preț.

Consumatorii primesc reduceri infime 
ale facturilor. Impactul în prețul plătit 
de consumatori pentru energie și gaze 
este aproape inexistent din cauza pla-
foanelor arbitrare în ceea ce privește 
compensațiile și plafonarea prețurilor.

Consumatorii vor beneficia de redu-
cerea TVA-ului de la 19% la 5% fără 
plafoane arbitrare și cu impact semni-
ficativ în factură.

Reduce producția de energie regene-
rabilă prin supraimpozitarea venituri-
lor producătorilor peste pragul de 450 
lei/MWh. Aceasta duce mai departe la 
creșteri artificiale de preț pe bursă.

Nu există supraimpozitarea produ-
cătorilor de energie regenerabilă, iar 
investițiile sunt în continuare stimula-
te. Suspendă plata certificatelor verzi 
având în vedere prețul mult mai mare 
al energiei electrice.

Nu se adresează marilor consumatori 
industriali de energie, iar aceștia fie 
reduc activitatea sau închid tempo-
rar producția cu efect direct asupra  
economiei.

Consumatorii industriali energofagi 
sunt cuprinși în schema pentru credi-
tul fiscal și astfel pot avea predictibili-
tate pe tot parcursul anului.



Soluția pe termen scurt este ca guvernul să-și reducă ponderea pe care o ia din prețul energiei. 
Iar soluția pe termen lung este să deblocheze marile proiecte de investiții.

Considerăm că statul nu ar trebui să 
distorsioneze suplimentar piața ener-
giei mai mult decât o face deja. Până 
acum aceste intervenții au dus la sa-
crificarea investițiilor cu efect pe 
termen lung. În 2018, dacă nu s-ar fi 
adoptat legea offshore în forma actua-
lă, pe planurile de investiții de atunci 
am fi avut acum primii metri cubi de 
gaz din Marea Neagră. Acum suntem 
dependenți de importuri. De aseme-
nea, OUG 114/2018, care a plafonat 
prețul gazelor, a blocat investițiile în 
noi exploatări de gaze, care ne-ar fi 
fost de mare folos azi.

Soluția liberală este ca statul să ajute 
economia prin a-și reduce impactul 
negativ (impozitele impuse de stat 
în facturi) și a susține întreprinderile 
românești care trec prin dificultăți. 
Comparativ cu ideea plafonării prețu-
rilor, setul acesta de măsuri nu disto-
rsionează piața și aduce următoarele 
beneficii:

1. Se adresează tuturor consumato-
rilor, casnici și non-casnici.

2. Încasările la bugetul de stat din 
TVA, pot fi similare cu cele din 
trecut deoarece prețul energiei 
electrice a explodat. Un procent 
mai mic de TVA poate aduce la 

bugetul de stat la fel sau mai mulți 
bani decât un procent mai mare de 
TVA aplicat la un preț mai mic. În 
final, statul ar împărți cu cetățenii 
încasările suplimentare din TVA-
ul colectat pentru energie electrică.

3. Nu distorsionează piața de ener-
gie electrică, nu creează im-
predictibilitate legislativă și nu 
descurajează investițiile în ex-
ploatarea gazelor în România. 
Mai ales după episoadele cu OUG 
114/2018 și legea offshore, statul 
român are nevoie să demonstreze 
că este stabil si predictibil.

Politicile distructive duse în domeniul 
energiei în ultimii ani ne-au dus în si-
tuația dezastruoasă în care suntem 
acum. Statul a împiedicat și descu-
rajat investițiile care ar fi putut acum 
produce suficientă energie electrică 
cât să nu explodeze prețurile în pro-
porția în care au făcut-o.

Aceste politici anti-investiții ne-au 
adâncit dependența de importuri (fie 
de gaz rusesc, fie de energie electrică) 
și ne-au fragilizat întreaga economie. 
Continuarea acestor politici distructi-
ve nu este soluția.

Sprijinim 
consumatorii și 
intreprinderile 
românești prin 
măsuri fiscale


