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Anton Anton: România are resurse energetice multe, bune, nu foarte mari;trebuie
pastrat mixul energetic
România este o tara care are resurse energetice multe, bune, nu foarte mari, dar are de toate si de aceea
trebuie pastrat mixul energetic, a declarat, luni, ministrul propus pentru preluarea portofoliului Energiei,
Anton Anton, la audierile din comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului.
"România este o tara care are resurse multe, bune, nu foarte mari, dar avem de toate. Avem si nuclear si hidro si
termo si mixul acesta energetic trebuie sa îl pastram. În sensul acesta, la nuclear, avem doua unitati în functiune si
de dorim sa mai construim înca doua. Cele doua unitati pe care le avem în functiune va trebui foarte repede sa le
închidem pentru ca se termina timpul de functionare. Mai avem doi ani de zile. Din fericire exista posibilitatea de
reabilitare a lor si acest lucru va dubla viata acestor unitati", a spus Anton.
În privinta centralelor pe carbune, Anton a precizat ca acestea vor ramâne o componenta importanta a mixului
energetic, dar vor trebui retehnologizate pentru reducerea nivelului de poluare.
"La carbune, avem o treime din energia produsa din arderea carbunelui. Nu este eficienta, produce poluare, dar nu
înseamna ca voi închide centralele de carbune. Vor trebui retehnologizate, astfel încât nivelul de poluare din
centralele pe carbune sa scada, dar carbunele va ramâne o componenta importanta a mixului energetic", a spus
ministrul propus pentru portofoliul Energiei la audieri.
Anton Anton a afirmat ca în sectorul hidro "se va bate" pentru hidrocentrala Tarnita, care aduce României niste
"avantaje certe".
"Încep cu o afirmatie tehnica, pâna astazi nu avem alt sistem de acumulare a energiei decât acumularea prin
pompaj. Deci primul lucru pe care trebuie sa-l spun este ca ma voi bate pentru sistemul Tarnita, care aduce niste
avantaje certe. Nu numai nationale, ci si cel putin regionale. Nimeni din jurul nostru nu este în stare sa acumuleze
energie. Şi astazi ne batem din ce în ce mai mult sa avem energie din resurse regenerabile. Foarte bine. Numai ca
aia vine când bate vântul si când este soare, nu când aprinde cetateanul becul. Nu când consumatorul are nevoie de
aceasta energie. Şi pentru chestia asta am nevoie de un sistem de acumulare. (...) În afara de Tarnita mai exista
niste hidrocentrale care trebuie puse în functiune cât se poate de repede si sa vedem care este modalitatea de a
construi noi centrale. În prezent, circa 40% din potential energetic este acoperit de hidrocentrale, deci mai avem
ceva loc. În plus, cred ca este nevoie de reabilitarea turbinelor, adaptarea lor la noile conditii pentru ca astazi vârful
se acopera numai cu centrale hidro, pentru ca nu am facut nimic altceva. La hidro am nevoie de cercetare,
dezvoltare si reproiectare a agregatelor hidraulice", a explicat Anton.
Potrivit sursei citate, în sectorul de regenerabile este nevoie de "o preocupare serioasa si sistematica" pe biomasa.
"La regenerabile, am vazut ca avem paduri de centrale eoliene. Bine, rau, ele produc si produc mult si aceasta
energie trebuie sa pot sa o folosesc si sa pot sa o stochez. Avem câmpuri de centrale solare. Nu ne-am preocupat
serios si sistematic de biomasa si trebuie sa facem nu numai partea legislativa ci si pe cea operationala, pentru ca
avem niste conditii impuse de Comunitatea Europeana din care facem parte", a mai spus ministrul propus pentru
preluarea portofoliului de la Energie.
Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Energiei, Anton Anton, a primit luni aviz favorabil din partea
comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului.
Anton Anton a fost validat cu 44 voturi pentru, 13 împotriva si nicio abtinere.
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