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Virgil Popescu: Suspectam un cartel între furnizorii de electricitate,care credeau ca
vom reveni la preturile reglementate
Ministerul Energiei suspecteaza o întelegere ilegala de tip cartel între furnizorii de energie, întrucât acestia
nu au achizitionat electricitatea pentru populatie la cele mai mici costuri posibile, a declarat ministrul de
resort, Virgil Popescu, într-un interviu acordat AGERPERS.
Ministrul a aratat ca preturile înca nu s-au asezat în piata dupa liberalizarea de la 1 ianuarie, iar furnizorii mizau pe
faptul ca autoritatile vor reveni la preturile reglementate si nu au achizitionat energia pentru semestrul al doilea al
anului.
În privinta gazelor din Marea Neagra, Romgaz si ministerul au semnale pozitive din partea Exxon privind
preluarea pachetului de 50% din proiectul Neptun Deep, iar negocierile merg mai departe, urmând ca Legea
offshore sa fie modificata în Parlament.
Popescu a aratat ca România va închide definitiv toate minele de huila pâna în 2030 si a prezentat, în interviu,
planurile pentru Valea Jiului si Complexul Energetic Oltenia.
AGERPRES: Spuneti-ne, pentru început, daca va place sau nu cum arata sectorul energetic românesc si de ce?
Virgil Popescu: Este clar ca sectorul energetic românesc are nevoie de o restructurare. Noi am spus ca sustinem
Green Deal si, pentru a ajunge în 2030 la punctul intermediar si în 2050 la neutralitate din punctul de vedere al
emisiilor de dioxid de carbon, e clar ca trebuie sa facem niste modificari de sistem.
Evident ca nu pot sa spun ca-mi place cum arata sistemul energetic românesc atâta timp cât nu-si produce toata
cantitatea de energie si avem nevoie de importuri. Nu s-au mai facut investitii de foarte mult timp, doar
regenerabile. Este nevoie de investitii serioase si de o recalibrare, astfel încât sa scada componenta de carbune si sa
creasca cea de regenerabile, cea de nuclear si de gaz natural, ca si combustibil de tranzitie.
Deci avem nevoie de o restructurare clara a sistemului energetic românesc în ceea ce priveste productia de energie
electrica si de o crestere a distributiei de gaz si a productie de gaze, pentru ca România este unul dintre
producatorii de gaze din Europa, iar românii trebuie sa beneficieze de acest lucru.
AGERPRES: Cum putem sa ne dezvoltam sistemul de gaze naturale?
Virgil Popescu: Sistemul de transport al gazelor sa creasca în numar de kilometri si sa ajunga si în partea de sud, în
Moldova, acolo unde nu a fost prea dezvoltat. Şi un sistem de distributie al gazelor naturale. Am avut 36% acum
doi ani, acum suntem la peste 40%. Se vede o crestere clara a distributiei, dar suntem înca la un nivel destul de jos
fata de Ungaria, spre exemplu, unde este undeva la 90%.
AGERPRES: Aveti un target?
Virgil Popescu: Mi-as dori ca, la finalul acestui mandat, de la 40% sa depasim 50% si sa ne apropiem de 60%,
pentru ca este nevoie ca românii sa aiba acces la aceasta resursa la gaze. În zona rurala, oamenii se încalzesc în
special cu lemne. Este din ce în ce mai greu sa-ti procuri lemne de foc, s-au si scumpit si cred si ca confortul
termic pe care ti-l ofera gazul natural este de neînlocuit si toti românii sau cât mai multi ar trebui sa beneficieze.
Din acest motiv, anul trecut am început un program de investitii si am reusit sa convingem Comisia Europeana,
si-mi aduc aminte cât am discutat cu ministrul Fondurilor Europene de anul trecut, cu domnul Marcel Bolos, cum
sa facem sa-i convingem pentru ca efectiv nu voiau sa ne aprobe sa folosim banii din POIM (Programul
Operational Infrastructura Mare n.r) pentru retelele de gaze.
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Am reusit sa-i convingem sa înteleaga ca România are nevoie de distributia de gaze si retelele care se vor construi
din acele 250 milioane de euro pentru care am primit aprobare anul trecut vor fi retele de gaze inteligente,
contorizarea va fi inteligenta, va fi altceva decât retelele de gaze pe care le aveau deja distribuitorii în gestiune sau
le folosesc românii în acest moment. Deci am reusit pe un concept nou. Ne dorim ca si în continuare, prin PNRR
(Planul National de Redresare si Rezilienta n.r), sa avansam de la acest concept de retele inteligente la cele care
folosesc un mix de gaz natural si gaze verzi, hidrogen sau alt tip de gaz verde, pentru ca acesta este viitorul:
hidrogen în amestec cu gazul natural. Este mai putin si are capacitate calorica mult mai mare si poate scadea
inclusiv consumul.
AGERPRES: Credeti ca oamenii îsi permit plata unei facturi la gaze în zonele rurale?
Virgil Popescu: Conteaza cât consumi si cum consumi. Daca arzi gazul într-o soba de teracota este un consum
mult mai ineficient decât daca ai avea o centrala murala de gaz cu un sistem interior de distributie cu calorifere.
Cred ca si aici trebuie sa lucram, nu toti oamenii îsi permit o astfel de instalatie în casa, iar aici trebuie sa
intervenim cu alt fel de programe, prin primarii, sa ajutam oamenii sa instaleze o centrala performanta.
AGERPRES: Ce proiecte exista pentru productia de hidrogen?
Virgil Popescu: Ca principiu, în urma electrolizei apei, iese oxigen si hidrogen. Hidrogenul îl putem folosi
împreuna cu gazul natural pâna vom ajunge la o tehnologie avansata astfel încât sa-l folosim si fara amestec cu
gazul. Hidrogenul este verde daca energia care se face electroliza provine din surse regenerabile.
Avem în plan un proiect, pe care l-am pus si în Planul National de Redresare si Rezilienta, privind productia de
energie din gaz natural, fotovoltaic, electrolizor si productie de hidrogen, iar hidrogenul rezultat prin aceasta
productie este introdus si utilizat în mix cu gazul natural în aceasta centrala, care va avea emisii mult mai mici de
CO2. Spre asta tinde si Comisia Europeana.
Ne dorim sa implementam acest concept cu ajutorul asocierii Romgaz - GSP Power la Halânga, judetul Mehedinti,
si poate fi replicat, pentru ca emisiile sunt reduse si foloseste gazul pe care România sper sa îl aiba din belsug
odata cu începerea exploatarii offshore. Sa folosim acest concept ca tranzitie spre energia regenerabila.
AGERPRES: Când ar trebui sa fie gata centrala de la Halânga?
Virgil Popescu: Este în stadiul de proiectare si realizare a studiului de fezabilitate, pe terenul vechii centrale pe
carbune. Acum s-a achizitionat terenul si urmeaza pasii normali. Eu sper ca în 2023 sa avem aceasta centrala
construita si sa fie replicat proiectul în cât mai multe locuri, pentru ca este unul de succes.
AGERPRES: Putem dezvolta retelele de gaze prin PNRR?
Virgil Popescu: Da, îmi doresc sa facem aceste retele de gaze cu bani din PNRR. Înteleg ca au existat niste discutii
ale colegului meu, domnul Ghinea, s-au pus întrebari tehnice si o sa explicam celor de la Comisia Europeana cum
România, în anul 2026, o sa faca aceste retele si sa le aratam ca avem inclusiv capacitatea de a produce hidrogen si
a injecta în amestec acel hidrogen dupa statia de masura si reglaj a Transgazului. În paralel, si Transgaz lucreaza
pentru a putea prelua amestecul de gaz si hidrogen.
Pentru 600 de milioane de euro putem dimensiona cantitatea de hidrogen. Cantitatea de hidrogen necesara nu este
una care sa nu poata fi produsa în România, este necesara o cantitate suficient de mica, 10-15%. Deci nu este un
impediment tehnic. Am solicitat la ANRE (Autoritatea Nationala de Reglementare si domeniul Energiei n.r) sa ne
informeze care sunt costurile standard, vom face toate estimarile si vom prezenta raspunsurile Comisiei Europene,
ca sa înteleaga ca este un proiect binevenit si reduce emisiile.
Poate ca celor din Europa de Vest li se pare ciudat ca românii sa-si doreasca acum o retea de gaze, pentru ca ei au
de mult una, dar asta este realitatea la noi. Dar, trebuie sa spunem ce vrem sa facem, trebuie ca eu si colegii mei
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din minister sa mergem la Bruxelles sa spunem ce vrem sa facem, sa explicam si sunt convins ca vom lamuri toate
acele asperitati.
AGERPRES: De ce le este teama celor de la Comisia Europeana si cer explicatii?
Virgil Popescu: Nu cred ca le e teama, cred ca vor sa se lamureasca ca România stie ce are de facut si sunt convins
ca se vor lamuri. Noi suntem un Guvern care stie ce are de facut.
AGERPRES: Gazele din Marea Neagra le mai scoatem sau le lasam acolo pâna se devalorizeaza?
Virgil Popescu: Vom scoate cu certitudine gazele din Marea Neagra. Sunt foarte optimist ca Romgaz va reusi
achizitia partii Exxon din proiectul din Marea Neagra si vom putea începe împreuna cu OMV Petrom extractia de
gaze din Marea Neagra.
AGERPRES: Aveti un termen-limita pentru finalizarea tranzactiei cu Exxon?
Virgil Popescu: Ce ne dorim noi la minister este una si alta este ceea ce discuta companiile între ele. Eu îmi doresc
cât mai repede.
AGERPRES: Şi ce semnale aveti de la Exxon?
Virgil Popescu: Semnale pozitive. Se merge mai departe.
AGERPRES: Şi cu Legea offshore?
Virgil Popescu: Nu Guvernul va trimite o lege, ci vom discuta un proiect de lege în coalitie pe care îl vom pune pe
masa Parlamentului si îmi doresc sa fie adoptat de o majoritate mai mare decât coalitia de la guvernare.
AGERPRES: Ce facem cu carbunele? Ne angajam un termen de exit al carbunelui?
Virgil Popescu: Ne uitam la tarile din jur. Am avut discutii cu sindicatele de la huila si am cazut de acord cu toate
sindicatele de acolo. Mai avem patru mine de huila, doua în program de închidere si alte doua urmeaza si ele sa
intre în programul de închidere.
Ne-am propus ca phase-out pentru huila anul 2032. Pâna în 2030 sa punem în siguranta zacamântul, care va fi
utilizat la centrala Paroseni, care are autorizatie integrata de mediu si a fost retehnologizata cu tehnologie
japoneza. Apoi pâna în 2032 vorbim de ecologizarea efectiva a zonei.
Lucram în momentul de fata la nivelul ministerului la un pachet de ajutor social pentru cei ce lucreaza în zona de
resurse naturale energetice, huila, lignit, uraniu. Vrem sa aprobam un memorandum în Guvern privind pachetul de
ajutoare sociale, inclusiv venituri de completare, ne gândim în principal la cei care lucreaza în subteran, la huila,
dar si pentru cei de la lignit si uraniu care poate îsi vor pierde locurile de munca. Vrem sa fie o umbrela, o plasa de
siguranta pentru toti cei care lucreaza în zona de resurse minerale.
Dupa aprobarea acestui memorandum vom veni cu o ordonanta de urgenta.
Ne gândim si la pachete de reconfigurare profesionala si aici am rugat confederatiile sindicale si avem un prin
raspuns de la Blocul National Sindical, care doreste sa faca probono acest lucru, sa ajute oameni sa se recalifice,
indiferent daca sunt parte a BNS sau nu. Sunt binevenite si alte confederatii sindicale.
AGERPRES: De câti oameni este vorba în total?
Virgil Popescu: Vorbim de foarte multi oameni si de o perioada lunga de timp. La uraniu sunt cei mai putini,
câteva sute de oameni. La Complexul Energetic Hunedoara sunt vreo 4.000 de salariati.
La Complexul Energetic Oltenia, lucrurile nu sunt atât de simple, pentru ca aici se produce 20% din energia din
România. Acolo avem un plan de restructurare pentru care sunt discutii cu Comisia Europeana si eu sper sa-l
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aprobam. Ieri (luni n.r) am primit vestea de la Directoratul CE Oltenia ca au achizitionat toate certificatele de CO2,
deci nu mai exista acest risc si mergem mai departe cu discutiile cu Comisia Europeana.
AGERPRES: Şi când vom renunta de tot la carbune?
Virgil Popescu: Haideti sa vedem cum merge acest plan de restructurare. Nu m-as hazarda înca sa vorbesc de un
phase-out la lignit. As vrea sa vad ca acest plan de restructurare este aprobat, este pus în opera, se merge cu
investitiile, trecem o parte din centrale pe gaz, facem acel parc regenerabil si mergem mai departe. Trebuie sa luam
în calcul inclusiv pretul certificatelor de CO2, sa vedem cum va evolua în perioada anilor urmatori si, în functie de
asta, trebuie sa ne calibram si mergem mai departe.
Dar cred ca ar trebui si conducerea de la Oltenia sa gândeasca si sa nu mai lase achizitia de CO2 în ultimele luni
ale anului urmator, pentru ca evident, ca orice produs pe piata bursiera, si certificatul de CO2 se tranzactioneaza pe
piata bursiera, în momentul în care se stie ca e un mare consumator de CO2 care trebuie sa-si achizitioneze
certificatele si le cumpara în ultimele luni, e clar ca pretul este speculativ si trebuie sa gândim inclusiv acest lucru
înca de anul acesta.
AGERPRES: Cum va arata Valea Jiului fara huila?
Virgil Popescu: Eu cred ca prin Planul de tranzitie justa, la care suntem inclusiv noi, Consiliul Judetean, primariile
din zona, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, eu cred ca vom reusi ca oamenii de acolo sa aiba o viata
normala. Inclusiv în momentul când am fost la Bruxelles, luna trecuta, si am avut o discutie cu doamna
vicepresedinte Vestager (Margrethe Vestager, vicepresedinte executiv al Comisiei Europene n.r), i-am explicat de
ce cred ca în zonele de tranzitie justa, în toate acele zone de tranzitie justa si nu numai în România, trebuie sa
existe un bonus pentru cei care vin sa investeasca acolo. Mi-a dat dreptate si zonele de tranzitie justa vor avea un
grad mai mare de posibilitate de a acorda ajutor de stat, pentru a fi mai atractive, ca sa vina investitii acolo si sa
creeze locuri de munca. La asta ne uitam.
Avem câteva planuri pentru Valea Jiului de industrie sa zicem tot legata de zona de energie, dar as vrea sa se
concretizeze înainte de a spune public, pentru ca toate discutiile pe care le avem cu investitorii în general sunt la
un nivel de discretie, de non-disclosure, la început, pâna se va lua decizia finala.
Cert este ca ne zbatem si ne vom zbate la Bruxelles pentru a obtine un plus pentru zonele de tranzitie justa pentru
ca într-adevar sunt zone mai defavorizate decât celelalte zone ale tarii si nu e normal ca Hunedoara, care este un
judet ce apartine de ADR Vest, o agentie de dezvoltare bogata, sa aiba totusi cea mai saraca zona din tara, vorbim
de Valea Jiului, si sa beneficieze de un ajutor de stat pentru acea zona mai mic decât alte judete. Şi aici ne batem
ca sa reusim sa introducem prin Planul de tranzitie justa si în zonele care fac parte, sunt sase judete din tranzitia
justa, sa le ridicam nivelul de ajutor de stat, sa devina mai atractive.
AGERPRES: Credeti ca românii platesc acum pretul corect la energie?
Virgil Popescu: Românii platesc un pret care e liber în momentul de fata si care este un pret înca neasezat pe piata.
Am zis si în continuare sustin ca în momentul în care cât mai multi români vor trece în piata concurentiala si va
începe batalia pe clienti între firme si nu clientii pe firme asa cum asa a fost gândita initial destul de prost de
ANRE la sfârsitul anului trecut, abia atunci putem spune ca preturile se vor aseza.
Eu sunt optimist, astept ca cele sase luni de tranzitie sa treaca, sa avem un numar cât mai mare de români în piata
concurentiala si atunci cred ca preturile se vor aseza. Nu pot sa va spun acum cum vor fi. Sunt oferte, repet, în
piata mai mici decât anul trecut, sunt oferte si mai mari decât anul trecut.
Este adevarat, inertia noastra, a românilor, si probabil si a altora din estul Europei, este mare si poate ca te gândesti
ca ti-e greu sa te schimbi de la un furnizor la altul, chiar daca vei câstiga un pic mai mult. Îti faci un calcul si vezi
ca vei câstiga la factura câtiva lei. Gânditi-va ca acei câtiva lei pentru furnizori, multiplicat cu milioane de clienti,
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înseamna foarte multi bani. Trebuie sa începem sa gândim într-un mod ca, chiar daca economisiti câtiva lei, e un
plus si trebuie facut.
AGERPRES: Deci ce îi sfatuiti pe oameni sa faca?
Virgil Popescu: Sa-si caute în piata concurentiala cel mai bun furnizor, mai bun, evident, decât furnizorul pe care îl
au în momentul actual. Sau sa negocieze la sânge cu furnizorul respectiv, inclusiv spunând: daca nu îmi dai un pret
mai bun cum vad ca ai dat în alta parte ma mult la alt furnizor.
Şi sa stiti ca daca nu intervenea Ordonanta 114 eram departe cu aceasta liberalizare, pentru ca îmi aduc aminte, în
anii 2012, cred, 2013, când veneau furnizorii si îmi spuneau haideti sa va trec din reglementat în piata
concurentiala pentru ca pretul este mai bun. Deci veneau ei pentru ca simteau ca este mai bine asa. Acest lucru a
fost distorsionat în 2014, l-am creat înapoi 2021, la 1 ianuarie, si cred ca trebuie sa avem un pic de rabdare ca piata
sa se aseze.
AGERPRES: Am vazut ca foarte putini consumatori si-au schimbat furnizorul. Ce spuneti despre asta?
Virgil Popescu: Exact ce v-am zis: o inertie a românilor în a se muta asa de la un furnizor la altul. Este explicabila
probabil în mentalitatea noastra. Ma uit inclusiv la mama. Este greu sa se schimbe de la un furnizor la altul.
Probabil o sa se schimbe ca o sa-mi fac eu timp ca sa ma ocup, mai ales ca are aceste sase luni si înca mai
beneficiaza de acel discount.
Şi majoritatea românilor se gândesc de doua-trei ori sa se schimbe, sa nu se schimbe, si amâna pe ultimele luni. Şi
sunt convins ca vor fi probabil mai multe schimbari pe masura ce se epuizeaza aceasta perioada de sase luni,
probabil în cursul lunii iunie, si sunt convins ca vor fi si dupa luna iunie, în iulie, când vor vedea ca acel discount
nu va mai fi pe factura si dintr-o data li se va aprinde asa un beculet si vor zice: am pierdut discountul, indiferent
daca e mic sau mare, l-am pierdut, hai sa ma mut ca sa îl pun înapoi.
AGERPRES: Va asteptati la discutii intense pe tema aceasta la vara, când vor veni primele facturi cu preturile de
serviciu universal, undeva prin august?
Virgil Popescu: Da, cred ca vor fi discutii iar. Cu certitudine ma veti întreba si în august despre acest lucru, dar eu
sunt optimist, cum am fost optimist si cu piata gazelor naturale. Eram singur contra tuturor furnizorilor care
spuneau ca vor creste preturile cu 10-15%, ei bine preturile au scazut cu 10-15%.
Acum s-a întâmplat un fenomen ciudat si o sa am o discutie si cu ANRE si cu Consiliul Concurentei, fenomen pe
care l-am observat, l-am discutat si cu producatorii: nu si-au achizitionat domnii furnizori energie electrica pentru
semestrul al doilea. S-au gândit ca poate liberalizarea nu va fi pâna la capat, ca poate ne întoarcem la reglementat.
O sa vedem masura în care aceasta lipsa a achizitiei dinainte a energiei electrice în semestrul doi nu e cumva o
întelegere între ei, un cartel. Am discutat cam cu toti producatorii si toti mi-au zis ca nu au avut aceste contracte,
ca nu au venit furnizorii. Cred ca s-au asteptat sa dau înapoi cu liberalizarea. Nu. Liberalizarea, am dat drumul la
ea, se vor aseza preturile.
Poate ca furnizorii ar trebui totusi sa înteleaga ca nu mai exista un Dragnea, nu mai exista premisele ca România sa
se întoarca în trecut. Suntem în Uniunea Europeana, avem niste obligatii. Eu cred ca toata lumea din concurenta
are de câstigat, nu de pierdut si daca nu o facem nici în ultimul ceas riscam sa pierdem si ultimul tren. Eu sunt
optimist si sunt convins ca lucrurile se vor aseza. Şi furnizorii cred ca au înteles în momentul de fata. Eu ma astept
sa îsi rezolve aceasta problema, sa achizitioneze energie electrica asa cum erau obisnuiti sa o faca, nu de pe o zi pe
alta, ci înainte, prin contracte pe termen lung, ca sa aiba si predictibilitate de pret.
Şi le spun înca o data: nu exista sa ne întoarcem înapoi în pretul reglementat. Deci asta s-a terminat, pretul
reglementat în care ei câstigau si producatorii pierdeau, erau obligati sa dea la un pret mic pentru furnizori. Asta
s-a finalizat. Nu se mai poate, nu ne mai putem întoarce si îi rog sa îsi vada de treaba si sa înteleaga ca pretul
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concurential va rezista în urmatorii ani în România si ca suntem o tara membra a Uniunii Europene.
AGERPRES: Ce au urmarit prin asta? Au vrut sa fie un fel de baieti destepti?
Virgil Popescu: Nu stiu. Au zis sa nu achizitioneze în avans, dupa parerea mea, energie electrica ca, daca Guvernul
renunta la liberalizare si se întoarce, ce fac ei cu energia? Au mizat prost. Daca într-adevar toti au facut asa, atunci
chiar au o problema, atunci toti au o problema si pentru aceasta problema exista Consiliul Concurentei, este
ANRE, care pot sa vada daca e întelegere de cartel sau nu.
AGERPRES: Aveti suspiciuni ca s-au înteles între ei?
Virgil Popescu: Nu, n-am. Am doar niste fapte care s-au întâmplat.
AGERPRES: Toti au facut asta?
Virgil Popescu: Nu am înca aceasta confirmare, ca toti...
AGERPRES: Spuneti ca s-au înteles între ei. Deci ar trebui sa fie cel putin doi...
Virgil Popescu: Nu am aceasta confirmare înca si nu este treaba Ministerului Energiei, dar este treaba Consiliului
Concurentei sa verifice daca acest lucru s-a întâmplat. Eu pot eventual sa întreb toti producatorii mari de energie
electrica daca au vândut în avans energia pentru semestrul doi si cine a contractat-o. Daca au contractat-o
furnizorii este ok pentru clientii lor. Daca au contractat-o traderii care au revândut la furnizori, atunci nu e ok. Au
încalcat Legea energiei si a gazelor naturale. Furnizorii n-au achizitionat în conditii de minimizare a costurilor
pentru clienti casnici. Aia n-am scos-o din lege.
AGERPRES: Asta înseamna pentru consumatorii finali un pret mai mare?
Virgil Popescu: Nu stiu. Haideti sa vedem ce se întâmpla. În general vara preturile nu cresc. Rar au fost momente
când preturile pe bursa de energie... când a fost seceta, când Hidroelectrica n-a avut energie electrica. Dar nu s-a
aratat un an secetos, ba din contra, a fost pâna acum, începutul anului, un an cu debite suficient de mari.
AGERPRES: Oricum, oamenii ar trebui sa iasa în piata libera în vara asta, ca sa aiba o factura cât de cât
rezonabila.
Virgil Popescu: Da. Eu ma astept ca un numar cât mai mare de români sa renunte la serviciul universal si sa intre
în piata concurentiala.
AGERPRES: Şi pe piata gazelor, ce se întâmpla cu cei care nu ies în piata libera pâna la 1 iulie?
Virgil Popescu: Nu, acolo nu mai exista reglementat. Acolo nu mai avem piata libera, piata reglementata. Acolo,
începând cu 1 iulie anul trecut am pus la punct un sistem de gas release program, prin care producatorii au
obligatia sa vânda în acel sistem productia de gaze naturale si furnizorii au obligatia sa o cumpere si sa o revânda
cu un pret concurential.
A fost o conjunctura anul trecut, e adevarat, în plina pandemie, si pretul gazului a fost foarte jos. Acea conjunctura
a tinut preturile în jos. În continuare pretul gazelor naturale în România... Pâna cum ni se spunea asa: în România
gazul este mai scump decât în Austria si în Europa de Vest. Vai, uite, românii platesc mai scump. Acum am auzit
niste voci care spun: în România gazul este un pic mai ieftin. De ce e gazul mai ieftin în România? Ori n-ai basca
ori ai basca.
Ca daca e gazul mai ieftin o parte se duce la export. Asta e piata. Sigur ca da, daca e mai ieftin aici se gaseste
cineva care îl ia si îl duce mai departe. Când e mai ieftin acolo, cineva îl ia de acolo si îl aduce aici. Da, asta este
piata.
În România avem gaz mai ieftin, un pic mai ieftin decât în alte tari din Uniunea Europeana. Când vom avea
exploatarile si din Marea Neagra, când va veni gazul si, de exemplu, din perimetrul Black Sea Oil &Gas, sigur ca
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piata va fi inundata de gaz, sigur va fi presiunea pe pret, sigur în România vom avea acces la gaz mai ieftin. Asta e
bine si pentru industrie, evident va fi mai competitiva, e bine si pentru clientul casnic, care va plati mai putin la
factura, si pentru cei care vor sa faca trading, sa cumpere de aici si sa vânda în alta parte.
Eu cred ca piata gazelor naturale este în momentul de fata o piata care se îndreapta spre o directie foarte buna.
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