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Abstract 

 This paper is an analysis of Russia’s behavior and the interference of its Government in 

the security policies of Central and South-Eastern Europe. The main goal of the analysis was to 

determine the impact of Russian implications in the national security of Romania in the context 

of the development of economic relations between Romania - an EU and NATO member state 

with a huge strategic importance for the Euro-Atlantic structures and Russia’s economic 

branches. 

 For a long time, Romania has had a touchy relationship with the Russian Federation, 

with Romanian's high level of energy independence being a potential source of commercial 

disputes on the energy market. Russian authorities tried to limit this independence by entering 

into the Romanian energy market with companies controlled directly by Gazprom or within 

spheres of economic, banking, technological and cultural exchanges.  

 The paper revealed that Russian’s energy supplies and the ostensible technological 

cooperation are a tool of Kremlin’s foreign policy, the diversification of energy sources and the 

access of Russian companies to the Romanian economy market being a key factor which can 

permit to the Russian Federation to stay ahead of the pack in the region. 
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CONTEXT 

Securitatea a devenit un element central al politicii românești, statutul de membru al 

Uniunii Europene1 și OTAN2 a obligat România să acorde o maximă importanță strategiilor 

proprii de apărare și securitate, în acord cu prevederile macro-politicilor celor două organizații 

la care țara noastră este parte.  

Contextul geopolitic și geostrategic al nexusului Mării Negre obligă România să-și 

dezvolte mecanisme proprii de adaptabilitate la actualitatea energetică din regiune, Federația 

Rusă devenind, în mod obiectiv, principalul jucător pe piața de hidrocarburi din Europa, gazele 

naturale și petrolul fiind factori extrem de persuasivi în relația Europei cu Rusia.  

Regiunea extinsă a Mării Negre reprezintă un areal extrem de important pentru relația 

Moscovei cu întreg continentul, mai ales datorită posibilității construcției de noi linii de 

aprovizionare cu combustibil (în special gaz) a economiilor europene, stabilitatea energetică 

putând fi împinsă până în Caucaz și Orientul Mijlociu3. 

În contextul acțiunilor Federației Ruse din anul 2014 ce au marcat o nouă eră pe scena 

relațiilor internaționale, tensiunile tot mai crescânde dintre Occident și Kremlin au atins 

apogeul4, sancțiunile economice, dar și excluderea Rusiei din mecanismele de cooperare a 

instituțiilor euro-atlantice, au determinat un prim episod al unui nou război rece, al cărui preț 

nu se știe cât de dispuse sunt părțile combatante să-l plătească.  

Această nouă cursă a înarmărilor este mult mai periculoasă pentru spațiul central-sud-

est european, deoarece realitățile sociale sunt cu mult mai diferite decât în urmă cu mai bine de 

șaptezeci de ani: în primul rând, odată cu căderea regimurilor comuniste de sorginte sovietică 

din Europa, eshatologia creștină a determinat o dezvoltare tot mai mare a ethosului religios în 

 
1 Începând cu 1 ianuarie 2007 
2 Începând cu 29 martie 2004 
3 Constantin Bușe și Constantin Hlihor, „Stabilitatea și securitatea în Asia Centrală (I)”, Gândirea Militară 

Românească, nr. 4 (2005): 101-10. 
4 Sebastian Blidaru, „Zero-Sum Games And Mixed-Motive Games In The Fight Of The Russian Federation With 

The West For Ukraine”, Europolity 12, nr. 2 (2018): 37-66. 
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societate, iar Rusia și-a legitimat puterea nou instaurată prin apelul vast pentru concilierea cu 

Biserica și recuperarea Ortodoxiei5 (ceea ce îi permite să activeze principiul pan-ortodoxiei 

continentale), cu implicații directe asupra vieții sociale din țările răsăritene ortodoxe, iar în al 

doilea rând, spre deosebire de restul Europei, țările centrale și sud-est europene nu au dezvoltat 

o capacitate de transformare a politicii externe într-o temă centrală a vieții sociale6, ceea ce 

vulnerabilizează serios întreg flancul OTAN, dar și flagelul de politică externă comună pe care 

Uniunea Europeană se chinuie să o articuleze.  

Cu toate acestea, trebuie subliniat faptul că Europa este supusă unui monopol exercitat 

prin controlul inputurilor energetice de către Federația Rusă (prin gigantul Gazprom7), lucru 

care creează un dezechilibru al relației Occident – Moscova, politicile energetice europene 

depinzând în mare parte de interesele de politică externă ale Federației Ruse.  

 
Prezența grupului Gazprom în Europa. 

Sursa: http://www.gazprom.com/f/posts/67/776998/gazprom-annual-report-2018-en.pdf 

 

Astfel, producția de hidrocarburi joacă un rol extrem de important în definirea agendei 

de politică externă, atât pentru Federația Rusă, cât și pentru statele europene, constrângerile 

energetice practicate de Gazprom fiind un element de amenințare la adresa securității 

regionale8. Acest lucru este extrem de important pentru România, deoarece amenințările la 

adresa securității sale energetice pot fi asimilate noțiunilor de amenințare politico-economico-

 
5 Teodor Baconschi, „Mântuirea Rusiei ca Potemkiniadă”, în Cetatea sub asediu. Însemnări despre credință, 

rațiune și terorism (Iași: Doxologia, 2016), 153-60. 
6 Excepție poate face Ungaria, dar aceasta a ales să joace de partea Rusiei în conflictul Kremlinului cu Europa. 
7 Deținut de statul rus. 
8 Rem Korteweg et al., Energy as a Tool of Foreign Policy of Authoritarian States, in Particular Russia., 2018, 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603868/EXPO_STU(2018)603868_EN.pdf. 
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militare a căror scop este acela de a leza sistemul național de securitate9, piața energiei fiind o 

potențială sursă de insecuritate, mai ales că aceasta poate genera un pachet complex de 

amenințări10. 

Pentru a putea înțelege amploarea posibilelor provocări la adresa securității naționale 

generate de o prezență tot mai accentuată a Gazprom pe piața energetică din România, vom 

avea în vedere încadrarea capacității de independență energetică a României în dinamica 

relațiilor bilaterale dintre Moscova și București, prezentând principalele vulnerabilități pe care 

țara noastră le poate prezenta în raport cu interesele de politică externă ale Federației Ruse.  

Faptul că România și-a consolidat o relativă independență energetică reprezintă un 

avantaj față de restul statelor membre ale Uniunii Europene, deoarece în ansamblul său, 

Uniunea este un importator net de energie, dependența energetică a UE-28 crescând la peste 

40% (între anii 2006-2016)11.  

Cum Guvernul României a pus bazele unui nou proiect de strategie energetică12 a cărui 

scop principal este acela de a face din țara noastră un actor important pe piața europeană a 

energiei prin valorificarea la maximum a surselor energetice primare13, trebuie să construim un 

plan-detaliu al pieței energetice naționale, contextul liberalizării pieței putând fi, pe lângă o 

sursă de dezvoltare coerentă14, și o sursă de amenințări la adresa securității naționale prin 

 
9 Col. (r.) dr. Grigore Alexandrescu, „Amenințări la adresa securității” (Editura Universității Naționale de 

Apărare, 2004), https://cssas.unap.ro/ro/pdf_studii/amenintari_la_adresa_securitatii.pdf. 
10 Trebuie menționat faptul că posibilul declin al pieței energetice poate genera un flux în interiorul sistemului 

de relații politico-economice din societate, astfel încât realitățile sociale putând fi exploatate cu scopul de 

maximizare a unor interese străine.  
11 Eurostat, „Producția și importurile de energie”, 2018, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Energy_production_and_imports/ro. 
12 Ministerul Energiei, „Strategia Energetică a României 2018-2030, cu perspectiva anului 2050”, 2018, 
https://newstrategycenter.ro/wp-content/uploads/2018/10/Prezentare-dl.-Anton-Anton-ministrul-Energiei-
min.pdf. 
13 Astfel, se încearcă dezvoltarea sectorului energetic ținând cont de eficientizarea competitivității pieței 
regionale. Mai mult, se are în vedere modernizarea sistemului de guvernanță energetică și identificarea 
vulnerabilităților consumatorului de energie. 
14 Andrada Văsii, „Understanding The European Economic Environment: Is The Energy Market Liberalization 
Policy A Vote For Development Or A Vulnerability Waiting To Arise?”, în Governence and Europenization as a 
framework for understanding the European Society, ed. Ana Maria Costea, Mihai Alexandru Ghigiu, și Ioana 
Roxana Melenciuc (București: Tritonic, 2015), 79-98. 
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exercitarea unor intervenții politice și (sau) economice din partea principalului jucător de pe 

piața energetică.  

 

CADRUL SECURITĂȚII ENRGETICE  

România, ca stat sud-est european, membru al organizațiilor euro-atlantice, se 

confruntă, începând cu sfârșitul Războiului Rece, cu o nouă formă de amenințare la adresa 

securității sale – războiul energetic. 

Capacitatea energetică a României este una extrem de ridicată, mixul resurselor 

energetice fiind variat, ceea ce reduce dependența energetică față de gazul rusesc, țara noastră 

fiind totodată, un exportator-net de energie electrică15, iar din primăvara anului 2018 gazul 

românesc a căpătat valențe competitive pe piață prin exportul către Ungaria16, fapt ce poate 

reprezenta o oportunitate uriașă pentru România de a deveni un jucător pro-activ în sectorul 

energetic european, dezvoltându-și astfel economia17, dar și poziția geo-strategică pe care o 

deține în regiune. În acest sens trebuie subliniat faptul că decizia ca Transgaz și Transelectrica 

să devină parte integrantă a rețelei europene de coordonare a operațiunilor de sistem (ENTSO)18 

angajează România în construcția și implementarea pieței energetice europene19. 

În ceea ce privește productivitatea sistemului gazifer românesc, acesta încă reprezintă o 

vulnerabilitate la adresa securității energetice din România, productivitatea de aproximativ 10% 

din necesarul țării accentuând o hibă a securității aprovizionării, interconectivitatea continentală 

a sistemului de gaze ne fiind suficientă pentru consolidarea bazei piramidale a securității20. 

 
15 Center For The Study of Democracy, „Gestionarea transparentă și securitatea energetică în Europa Centrală 
și de Est”, 2015, http://seldi.net/fileadmin/public/PDF/Publications/Policy_Brief_No._58/2015.11.27_-_Policy-
Brief_Romanian_final.pdf. 
16 România Liberă, „România a început iar să exporte gaze”, 3 mai 2018, 
https://romanialibera.ro/economie/romania-a-inceput-iar-sa-exporte-gaze-725758. 
17 Prin creșterea ponderii sectorului energetic în economia națională. 
18 Societatea Academică din România, „Cum poate România satisface cerințele europene în domeniul 
Energiei?”, 2011, http://media.hotnews.ro/media_server1/document-2011-10-3-10305209-0-raportul-sar-
privind-piata-energiei-din-romania.pdf. 
19 Prin contribuția la realizarea coridoarelor pan-europene de transport al energiei.  
20 Vasile Iuga și Radu Dudău, „Perspectivele gazelor naturale în România și modalități de valorifcare superioară 
a acestora.”, 2018, https://www.enpg.ro/wp-content/uploads/2018/07/Iuga-Dudau_Gaze-naturale_final.pdf. 
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Însă, odată impuse sancțiuni economice Federației Ruse ca urmare a violării dreptului 

internațional prin agresiunea asupra integrității și suveranității Ucrainei21, Kremlinul a 

declanșat acțiuni de soft-power menite să destabilizeze întreaga regiune central-sud-est 

europeană prin formularea de politici economice ce implică în angrenajul lor parteneriate 

directe cu statele-membre, dar și dezvoltarea unei relații energetice mult mai solide cu motorul 

franco-german22,23 al Europei, totul pentru a ține sub control eventualele acțiuni ,,anti-rusești” 

venite din partea occidentului.  

Totodată, trebuie luat în calcul faptul că instabilitatea teritorială și cadrul politic din 

Ucraina, stat de tranzit a celei mai mari cantități de hidrocarburi venite din Rusia, pot cauza 

probleme securității energetice a României, dăunând și intereselor noastre în regiune. În 

contextul crizei ucrainene24, autoritățile de la Kiev au fost obligate să se reorienteze pe piața 

hidrocarburilor, astfel că Ucraina, prin diversificarea parteneriatelor energetice, dar și prin 

relansarea producției de gaze destinate consumului propriu25, încearcă să devină un actor 

sustenabil și relevant în domeniul energiei. 

Această situație, în lipsa unei reale diversificări a surselor energetice, poate determina 

blocaje economice și tensiuni geopolitice, capacitatea statelor din regiunea central-sud-est 

europeană de a dezvolta noi sisteme de alimentare pe termen scurt și mediu fiind una extrem de 

limitată26, însă în luna aprilie 2019 importurile de gaze naturale intrate în sistemul de consum 

proveneau, în proporție de 94% din surse UE27. 

 
21 Implicit prin anexarea Peninsulei Crimeei la data de 20 martie 2014. 
22 Kari Liuhto, „The economic relations between Germany and Russia”, 2018, 
https://www.researchgate.net/publication/322959442_The_economic_relations_between_Germany_and_Rus
sia. 
23 Kari Liuhto, „The economic relations between France and Russia”, 2018, 
https://www.researchgate.net/publication/323399176_The_economic_relations_between_France_and_Russi. 
24 În 2011, Ucraina importa 50 mil. de m3 de gaze naturale anual.  
25 NaftoGaz, „2018 results: Ukraine cut gas imports by 25% to 10.6 bcm”, 2019, 
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweben.nsf/0/A71040996197ABB5C2258391002EB00C?OpenDocument
&year=2019&month=01&nt=News&fbclid=IwAR0kQ8yHbnVojL_KWqMJ8dWe1iBv9UddjaKAcAobzeW7sxZMSu
PQ4KXWS8Y. 
26 În principal structurii economice și a lipsei de investiții în sectorul energetic. 
27 Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, „Raport privind rezultatele monitorizării pieței 
de gaze naturale -aprilie 2019”, 2019, https://www.anre.ro/ro/gaze-naturale/rapoarte/rapoarte-piata-gaze-
naturale/rapoarte-lunare-de-monitorizare-pentru-piata-interna-de-gaze-naturale-2019. 
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LIBERALIZAREA PIEȚEI GAZULUI 

Ca stat membru al Uniunii Europene, România a ales să respecte obligativitatea impusă 

de Directiva Europeană 2003/54/CE în ceea ce privește liberalizarea pieței gazului28, ceea ce a 

făcut-o parte a comunității energetice europene prin interconectivitatea rețelelor de distribuție 

la nivel european.  

Țara noastră folosește gazul natural ca sursă principală în patru domenii cheie: 

producerea energiei electrice, consumul casnic și industrial și sectorul transportului în rețeaua 

integrată europeană29. În acest sens, liberalizarea pieței reprezintă o gură de oxigen pentru 

consumatorii finali, deoarece aceștia se pot bucura de beneficiile economice oferite de 

concurența activă în acest domeniu. Mai mult, liberalizarea poate contribui la consolidarea 

piramidei securității energetice, întrucât oferă posibilitatea de regenerare a rețelei de producție 

și transport30.  

Astfel, în mod cert România și-a asigurat suficient spațiu de manevră pentru a investi în 

dezvoltarea sectorului energetic, în general și al celui al gazelor naturale, în special. 

Valorificarea potențialului substanțial al resurselor de gaz din țara noastră reprezintă principala 

preocupare a autorităților, exemplul fiind profunda reformă a legislației de reglementare a 

acestui sector și eforturile pentru crearea unei platforme de interconectivitate a segmentelor up 

& down-stream, interoperabilitatea sectorului gazelor naturale putându-se face în total acord cu 

principiile comunității europene.  

 

 

 

 
28 Văsii, „Understanding The European Economic Environment: Is The Energy Market Liberalization Policy A 
Vote For Development Or A Vulnerability Waiting To Arise?” 
29 Iuga și Dudău, „Perspectivele gazelor naturale în România și modalități de valorifcare superioară a acestora.” 
30 Official Journal of the EU, „Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 
2003 councerning common rules for the internal market in electricity.”, 2003. 
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LIBERALIZAREA PIEȚEI GAZULUI ÎN CIFRE31 

  

 

 

GAZPROM ȘI PIAȚA ENERGETICĂ DIN ROMÂNIA 

Gazprom, una dintre cele mai mari companii integrate din sectorul energetic la nivel 

mondial, a devenit foarte activă în sectorul gazifer din Europa centrală și de est, mai ales prin 

investiții majore în companiile naționale din industria extracției, livrării și comercializării de 

petrol, gaze naturale și variate forme de produse derivate.  

În anul 2009, Gazprom, gigantul deținut de statul rus, a devenit principalul competitor 

pe piața europeană, în contextul achiziționării unui pachet majoritar al companiei sârbe de stat 

 
31 Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, „Raport privind rezultatele monitorizării pieței 
de gaze naturale -aprilie 2019”. 
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Naftna Industrija Srbije32, ce deținea monopolul pe piața petrolului și a gazelor naturale din 

Serbia33. Valoarea investiției inițiale a fost de aproximativ 400 de milioane de euro34, asta după 

ce în 1994 Gazprom și autoritățile de la Budapesta au pus bazele Panrusgaz, o societate ruso-

maghiară a cărui scop declarat a fost acela de a asigura o rată de import fiabilă a gazului natural 

în contextul întăririi capacității energetice a Ungariei35.  

În acest context, dar ținând seama și de disponibilitatea Uniunii Europene de a contribui 

la un proiect care să asigure interconectivitatea energetică pan-europeană, Gazprom și 

autoritățile ruse au pus bazele unei inițiative de construire a unei conducte care să realizeze o 

legătură directă între zona zăcămintelor din Marea Neagră și sud-estul Europei36.  

Pentru realizarea acestui proiect37 și-a dat concursul un consorțiu (joint-venture) format 

din patru companii de importanță strategică pentru întreaga piață a gazului: Gazporm, italienii 

de la Eni S.p.A., francezii de la EDF38 și nemții de la Wintershall Holding GmbH39. Autoritățile 

române de la acea vreme au declinat inițial oferta ca noua conductă să traverseze teritoriul 

României40, motiv pentru care întreg design-ul interconectivității a fost schimbat. Dar, 

gazoductul a cărui capacitate de transport era estimată la 63 de miliarde de m3 pe an nu a mai 

fost construit41, Vladimir Putin preferând să sisteze dezvoltarea sistemului regional de transport 

 
32 Wall-Street, „Rusia si Serbia au semnat oficial acordurile pentru NIS si South Stream”, 29 decembrie 2008, 
https://www.wall-street.ro/articol/International/56312/Rusia-si-Serbia-au-semnat-oficial-acordurile-pentru-
NIS-si-South-Stream.html. 
33 НИС, „Историја”, 2017, https://www.nis.eu/o-nama/istorija?lang=en. 
34 Wall-Street, „Gazprom preia controlul companiei petroliere sarbe NIS”, 11 februarie 2009, https://www.wall-
street.ro/articol/International/59044/Gazprom-preia-controlul-companiei-petroliere-sarbe-NIS.html. 
35 Газпром, „Зарубежные партнеры”, 2018, http://www.gazpromexport.ru/partners/hungary/. 
36 Roxana-Ioana Banciu, „South Stream Project and the Ukrainian Factor”, Romanian Journal of European 
Affairs 15, nr. 1 (2015): 55-69. 
37 South Stream.  
38 Lybov Pronina și Anna Shiryaevskaya, „EDF, BASF Join Gazprom’s South Stream Gas Link to Europe”, 16 
septembrie 2011, https://www.bloomberg.com/news/articles/2011-09-16/edf-basf-join-gazprom-s-south-
stream-gas-pipeline-project-to-eu. 
39 Zeyon Baran, „Security Aspects of the South Stream Project” (Hudson Institute: Center for Eurasian Policy, 
2008). 
40 Ulterior, Guvernul României a acceptat participarea la proiectul South Stream, Bulgaria și Ucraina ridicând 
probleme ce țin de interesele lor legitime, motiv pentru care Rusia a decis ca gazoductul să ocolească România. 
41 Economica.net, „Gazprom, dată în judecată pentru anularea proiectului South Stream”, 1 februarie 2016, 
https://www.economica.net/gazprom-data-in-judecata-pentru-anularea-proiectului-south-
stream_113956.html. 
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al gazului ca răspuns la sancțiunile impuse de Uniunea Europeană, punându-se astfel capăt 

proiectului de îmbunătățire a securității energetice europene42. 

Astfel, Gazprom a început să joace un rol tot mai activ în definirea intereselor de politică 

externă a Federației Ruse43, fiind unul dintre agenții ce asigură îndeplinirea agendei 

Kremlinului. În acest context, propaganda a fost dublată de o competitivitate acerbă din partea 

gigantului rus pe piața europeană, puterea soft a Rusiei căpătând, în ciuda așteptărilor 

Occidentului, noi valențe, printre care economice și energetice, investițiile în sectorul energetic 

fiind văzute ca o oportunitate de dezvoltare de către țări precum Bulgaria și Ungaria44, ca state 

membre ale Uniunii Europene, dar și de către statele din Balcanii de Vest45 și Republica 

Turcia46. 

Piața românească a energiei a fost luată cu asalt de către Gazprom și interpușii acestuia 

încă din anul 2006, atunci când Conef Gaz Srl a început să-și desfășoare activitatea, ajungând 

astăzi unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața furnizării gazelor naturale din 

România47. Această firmă fiind unul dintre cei doi intermediari dintre gigantul rus și statul 

român, gazul natural rusesc ajungând în rețeaua națională fie prin Conef Gaz, fie prin Gazprom 

Schweiz AG48, companie controlată de către Engie România care și-a majorat participația de la 

48,85% la 100% din filialele companiei rusești49. Astfel se ajunge în situația în care autoritățile 

române sunt obligate să negocieze cu cele două companii prețul gazului rusesc importat, 

ajungându-se la majorări semnificative ale prețului gazului pentru consumatorul final, dacă ne 

gândim că în 2015 factura pentru importul de gaze achitată de România a fost de aproximativ 

 
42 Shaun Walker, „Putin blames EU as Russia abandons plans for South Stream gas pipeline”, 1 decembrie 2014, 
https://www.theguardian.com/business/2014/dec/01/russia-blames-eu-as-it-abandons-plans-for-south-
stream-gas-pipeline. 
43 Având în vedere incapacitatea Uniunii Europene de a dezvolta proiectul Nabucco datorită tensiunilor politice 
și a lipsei de acces la resursele energetice din Marea Caspică.  
44 Autoritățile de la Budapesta s-au arătat dispuse să facă jocul Rusiei în afacerea BRUA, gazele din Marea 
Neagră reprezentând o alternativă avantajoasă pentru Kremlin. 
45 În special Serbia și Bosnia-Hertegovina.  
46 Președintele Vladimir Putin căutând ca sură alternativă de dialog, Turcia, căreia i-a propus să se implice activ 
în construcția unui gazoduct care să traverseze Marea Neagră, transformând astfel Turcia într-un hub regional 
de energie.  
47 Conef Gaz, „Despre Conef Gaz”, data accesării 19 iulie 2019, https://www.conefgaz.ro/ro/despre-conefgaz. 
48 Газпром, „Зарубежные партнеры - Румыния”, 2018, http://www.gazpromexport.ru/partners/romania/. 
49 Ziarul Bursa, „Engie România a cumpărat acţiunile Gazprom Schweiz AG”, 25 februarie 2019, 
http://www.bursa.ro/engie-romania-a-cumparat-actiunile-gazprom-schweiz-ag-28464631. 
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52 mil. de dolari50, iar în contextul modificărilor legislative menite să majoreze impozitul în 

domeniul up-stream și plafonarea prețului intern la gaze s-a ajuns la o creștere alarmantă a 

importurilor de gaz din Rusia, ceea ce s-a observat în prețul facturilor51. Astfel, trebuie 

menționat faptul că din 2017 și până în prezent rata importurilor de gaz din Federația Rusă a 

înregistrat o creștere de aproximativ 50%, în timp ce prețul pentru MWh a atins pragul de 

122,15 lei52.  

După ce Gazprom și-a consolidat poziția dominantă în domeniul furnizării gazelor 

naturale prin cele două firme de legătură amintite mai sus, în 2011 a decis să devină jucător 

direct pe piața energetică din România, astfel că a apărut NIS Petrol Srl, o companie de a cărei 

înregistrare s-a ocupat fiica Președintelui de la acea vreme, Ioana Băsescu53. Astfel, implicațiile 

fostei familii prezidențiale în afacerea Gazprom a făcut subiectul multor investigații jurnalistice 

ce au născut o serie de întrebări care nici până astăzi nu și-au găsit răspunsul, ținând cont de 

poziția extrem de rusofobă a Președintelui Băsescu.  

Compania NIS Petrol SRL s-a evidențiat în prima perioadă a activității sale prin 

investiții directe în domeniul comercializării cu amănuntul a produselor din petrol și derivate. 

Primele stații de carburant deschise în România au fost în județul Sibiu, acolo unde compania 

Comsilcost54 a fost vândută gigantului rus. De remarcat faptul că afacerea NIS Petrol s-a axat, 

în mare parte, în centrul și vestul țării, oficialii acesteia justificând acest lucru prin apropierea 

de rafinăriile din Serbia deținute de compania mamă. Tot aici a obținut și licența de exploatare-

dezvoltare din partea ANRE, astfel că prin constituirea unui consorțiu cu East West Petroleum 

 
50 Ziarul Finannciar, „Compania din România care cu 8 angajaţi face afaceri de 330 mil. lei. Fiecare dintre aceştia 
este plătit cu 8.000 de lei lunar”, 21 mai 2016. 
51 Florin Rusu, „Importul de gaze rusești a explodat în noiembrie, efect al politicii guvernamentale de 
subvenționare a consumului și descurajare a producției.”, 30 ianuarie 2019, https://www.profit.ro/povesti-cu-
profit/energie/importul-de-gaze-rusesti-a-explodat-in-noiembrie-efect-al-politicii-guvernamentale-de-
subventionare-a-consumului-si-descurajare-a-productiei-18833577. 
52 Rusu. 
53 Economica.net, „Băsescu, despre colaborarea Ioanei cu NIS Petrol: Fiica mea a procedat perfect legal”, 19 
februarie 2014, https://www.economica.net/basescu-despre-colaborarea-ioanei-cu-nis-petrol-fiica-mea-a-
procedat-perfect-legal_73986.html. 
54 Companie ce a făcut obiectul mai multor investigații ale procurorilor anti-corupție, patronul acesteia fiind 
trimis în judecată pentru fals în evidențele contabile și achiziționare de carburant de la societăți fantomă, 
bugetul consolidat al statului fiind păgubit cu 3.338.273 lei, conform comunicatului procurorilor.  
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gestionează patru perimetre de petrol și gaze55, în timp ce în parteneriat cu Zeta Petroleum56 și 

Armax Gaz, NIS Petrol deține perimetrul DEE V-20 Jimbolia57. Un al șaselea perimetru de 

explorare și exploatare se află tot în județul Timiș - EX-12 Crai Nou58.  

Astfel, NIS Petrol, beneficiind, prin poziția sa pe piața gazului din România, de 

autorizația de începere a producției de gaz în țara noastră59, va deveni un actor destul de 

important pe piața energetică60, ținând cont de influența pe care o poate exercita asupra 

producătorilor și transportatorilor de gaze naturale61, mai ales datorită faptului că Conef Gaz 

deține în prezent un contract până în 2030 cu Gazprom pentru achiziția de gaze62.  

În acest context, îngrijorător pentru securitatea energetică a României este poziția 

perimetrului de exploatare și dorințele tot mai acerbe ale Ungariei63 de a deveni un hub energetic 

regional, presiunile pe care guvernul de la Budapesta le pune asupra României pentru începerea 

imediată a producției de gaze din Marea Neagră64 putând vulnerabiliza atât independența 

energetică, cât și evoluția pieței energetice europene. Iar NIS Petrol poate înclina balanța în 

favoarea unuia sau a altuia, în funcție de intențiile Moscovei.  

Având în vedere toate aspectele menționate mai sus și ținând cont de evoluțiile destul 

de volatile ale pieței energetice europene, considerând că România trebuie să-și întărească 

independența energetică, dar și componenta de securitate a acesteia, ținând cont de relativa 

 
55 East West Petroleum, „PROJECTS - Romania”, data accesării 19 iulie 2019, 
http://www.eastwestpetroleum.ca/projects/romania/. 
56 Reprezentată în România prin Zeta Petroleum SRL. 
57 Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, „Buletin Informativ Lunar”, martie 2019, 
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiszoaJ7cPjAhXokYsKHdv
uD20QFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.anre.ro%2Fdownload.php%3Ff%3Dfq2BiQ%253D%253D%26
t%3DwOq0w9nTnMqmorLosA%253D%253D&usg=AOvVaw2dF9gEuWjlA3yUYFwKfZZt. 
58 Secretariatul General al Guvernului, „Nota de Fundamentare a Secretariatului Genral al Guvernului”, 2011, 
http://www.sgg.ro/legislativ/docs/2016/03/6c89wdfgz4_1v2jynkbm.pdf. 
59 Prin decizia ANRE din 29 martie 2019.  
60 Un producător minor în comparație cu Romgaz și Petrom, dacă este se ne uităm la capaciatatea de producție 
anuală.  
61 Mai ales dacă luăm în considerare modul de relaționare cu statul român, prin interpuși.  
62 Ziarul Finannciar, „Compania din România care cu 8 angajaţi face afaceri de 330 mil. lei. Fiecare dintre aceştia 
este plătit cu 8.000 de lei lunar”. 
63 Partener strategic al Gazprom în regiune. 
64 În contextul deciziei unilaterale a Ungariei de a sista construcția BRUA, gazoductul urmând a se termina pe 
teritoriul statului vecin.  
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vulnerabilitate a Rusiei datorată prețului în scădere a m3 de gaze naturale și a acțiunilor Uniunii 

Europene în domeniul diversificării surselor energetice, propunem României următoarele: 

A. Relansarea dialogului cu autoritățile ruse în vederea eliminării companiilor 

intermediare în livrarea gazelor naturale către piața din România; 

B. Promovarea interconectivității energetice la nivel european, ceea ce ar 

permite României să joace un rol central pe piața regională a energiei; 

C. Stimularea producătorilor autohtoni65 de gaze naturale să investească în 

segmentul up-stream din regiune, dezvoltarea acestui segment oferind 

României posibilitatea să-și întărească segmentul energetic al securității; 

D. Investiții majore în sistemul de producție on și off shore în contextul 

securitizării alimentării cu gaz prin planificarea și dezvoltarea strategică a 

resurselor de alimentare și de tranzit; 

E. Finanțarea proiectelor energetice pe componenta tranzit în contextul 

instabilității politice din Ucraina – principalul stat de tranzit al conductelor 

rusești; 

F. Adoptarea de acte normative care să contribuie la standardizarea și 

întărirea lichidității de piață în domeniul energetic; 

G. Continuarea proiectelor economico-fiscale în domeniul energetic pentru 

menținerea unei creșteri sustenabile a fiscalității agregate prin 

transformarea cadrului fiscal național într-unul stabil și competitiv cu cel 

european; 

H. Transparentizarea efectivă a pieței energetice în segmentul gaze și petrol în 

sensul informării corecte a consumatorului final, atât pe piața 

reglementată, cât și pe cea nereglementată, în sensul creșterii coeziunii 

operatorilor de pe piață; 

I. Aplicarea unor instrumente de piață care să asigure managementul corect 

al consumului și stocării productivității energetice; 

J. Dezoltarea sistemului de alimentare cu energie din surse alternative în 

condițiile prevăzute de legislația europeană în vigoare;  

 
65 În special a Romgaz și Petrom. 
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K. Reducerea vulnerabilității sistemului de producție a gazelor naturale prin 

mărirea exploatării depozitelor și valorificarea acestora pe piața internă și 

externă; 

L. Clarificarea procesului de liberalizarea a pieței de distribuție a gazului prin 

impunerea clară de responsabilități operatorilor astfel încât necesarul 

național de securitate să fie satisfăcut;  

M. Promovarea unui mecanism de control a pieței de exploatare a depozitelor 

subterane de gaze și petrol prin reducerea prejudiciului potențat adus 

statului român prin înțelegeri mutuale între companii și terți; 

N. Dezvoltarea unui grup de operatori de distribuție prin co-participația 

statului român pe piața reglementată, astfel încât securitatea energetică să 

fie consolidată; 

O. Extinderea jurisdicției legislației privind accesul liber la informații de 

interes public asupra companiilor din sectorul energetic66.  

În concluzie, România a devenit, odată cu aderarea la Uniunea Europeană și prin 

dezvoltarea capacității sale de producție energetică, un actor important în dezvoltarea pieței 

gazului din regiune.  

În contextul unei independențe energetice crescânde, țara noastră a devenit vulnerabilă 

în fața șantajului și a influenței politicilor rusești în Europa centrală și de sud-est, evoluțiile din 

regiune obligând România să-și întărească capacitatea de producție, stocare și livrare a gazului 

natural și a petrolului.  

Printr-o bună gestionare a resurselor și prin manageriat eficient a legislației în domeniul 

energetic România poate deveni un furnizor net de securitate pentru întreaga regiune și pentru 

Uniunea Europeană, în ansamblul său.  

 
66 Fiind un sector cheie al securității naționale, accesul neîngrădit al consumatorilor la informații privind 
acționariatul, rapoartele financiar-contabile, prețul de achiziție a KWh de pe piața națională sau internațională, 
partenerii economici și fondurile de investiții ale companiilor ce evoluează pe piața energiei este esențial 
pentru limitarea vulnerabilităților la care consumatorul este expus.  
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Trebuie menționat că lipsa de transparență în ceea ce privește informațiile și datele de 

identificare67 ale companiilor din domeniul energetic constituie o hibă a sistemului, demersul 

nostru în conturarea acestui policy paper lovindu-se de lipsa existenței datelor directe. Astfel, 

am fost obligați să întreprindem mai multe demersuri pentru aflarea acestor date, iar 

obscuritatea sistemului energetic și îngreunarea accesului la date care contribuie la corecta 

informare a consumatorului de către autorități68 sunt semne ale vulnerabilității pe care 

securitatea națională o prezintă.  

Având în vedere ambițiile României de a se dezvolta într-un hub regional de energie, 

este foarte important ca statul român să conștientizeze amenințările la adresa sistemului său 

energetic și să încerce, prin măsuri concrete, dacă nu să le elimine, măcar să le diminueze 

impactul prin transformarea pieței românești într-una competitivă și fiabilă la nivel european.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
67 De exemplu, datele de identificare bancară ale NIS PETROL Srl nu se cunosc.  
68 Printr-o legislație ambiguă. 
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