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Îndrăznește să crezi în România

ENERGIE

Reclădire națională

În sfârşit ai cu cine

Închiderea inelului energetic
național de 400 kw.

Extinderea cooperării cu Republica
Moldova în domeniul energiei.

Modernizarea rețelei energetice de
transport și a sistemului de
management energetic.

Accesarea Fondului European pentru
Investiții Strategice, pentru
modernizare sistemelor de
termoficare.

Investiții în capacități și tehnologii
profitabile în contextul scăderii cererii
pentru cărbune și al creșterii
competiției pe piețele de energie
europene.

Înlocuire grupuri termocentrala
Mintia și investiții în termocentrala
Paroșeni.
Construcția de hidrocentrale care
să contribuie la asigurarea rezervei
de putere.
Extinderea rețelelor de distribuție
energie electrică și gaze naturale
prin taxa de monopol.
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Alocarea unei sume suplimentare de
minim €50 mil. / an pentru garanții
oferite de Eximbank companiilor
autohtone ce doresc să participe la
proiecte energetice internaționale.
Intensificarea cercetării geologice
în scopul descoperirii de noi rezerve
de ţiţei şi gaze naturale.

Trecerea la un sistem de tarife
reglementate.
Modernizare rețelelor electrice care
sa ia în calcul reorganizarea
producției de energie în formă
distribuită.
Tranziția la rețele inteligente și
facilitarea interconectării la rețea,
ceea ce presupune implementarea
de mecanisme digitale automate de

Redăm România Românilor
O nouă legislație a minelor.
Creșterea eficienței energetice (biomasă, microcentrale de producere a
energiei electrice și termice,
reducerea intensității energetice.
Susținerea marilor unități
consumatoare de energie, ca parte a
procesului de modernizare.
Susținerea investițiilor companiilor din
domeniul energetic.
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Realizarea infrastructurii necesare
preluării gazelor din Marea Neagră
până la rețeaua națională de
transport. Reabilitarea şi finalizarea
dispeceratelor sistemelor de transport
prin conducte de gaze naturale şi
ţiţei. Creşterea siguranţei în
aprovizionarea cu gaze naturale
prin diversificarea surselor de
aprovizionare din import.
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supraveghere, comunicare și reglare
în timp real în rețea.
Investițiile în capacități distribuite de
generare.

Penetrarea mai puternică a surselor
regenerabile în sectorul energiei
termice.
Promovarea sursele de energie
curată, cu emisii scăzute sau nule de
noxe și gaze cu efect de seră,
Cadru fiscal pentru asigurarea
precum și politicile de creștere a
echilibrului între nevoia statului de eficienței energetice.
atragere de venituri și menținerea a Biomasa trebuie să intre rapid într-un
interesului investitorilor în
regim de reglementare și de consum
explorarea/exploatarea
eficient, cu dezvoltarea unor scheme
hidrocarburilor.
de susținere adecvate.
Autoritățile locale vor beneficia direct
Reducerea sărăciei energetice.
de o parte din taxele încasate din
Finanțarea anvelopării
exploatarea de hidrocarburi.
termoizolante prin fondurilor
Elaborarea Hărții Digitale a
europene (1,8 milioane de
Oportunităților din Energie și a
apartamente până în 2030).
seturilor de date aferente.
Reducerea cu o treime a timpului si
costurilor necesare pentru racordarea
la rețeaua de energie electrică.
Simplificarea procedurilor de
schimbare a furnizorului de energie
electrică - stimularea unui mediu
concurențial.
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