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COMUNICAT DE PRESĂ 

- Bucuresti, 21 mai 2019- 

  

Federația Patronală Petrol și Gaze (FPPG) lansează cel mai comprehensiv studiu privind dinamica pieței 

de gaze naturale autohtone: Piața Gazelor Naturale din România. Cum garantăm securitatea și 

competitivitatea sectorului.  Lansarea raportului are loc în cadrul conferinței România Durabilă: Piața 

gazelor naturale – predictibilitate, concurență și liberalizare desfașurată în Aula Magna – Academia de 

Studii Economice, București. 

 

Raportul intitulat Piața Gazelor Naturale din România. Cum garantăm securitatea și competitivitatea 

sectorului definește și argumentează motivele care împiedică dezvoltarea unei piețe liberalizate, 

echitabile și echilibrate. Echipa de consultanță Emerton, una companiile de top la nivelul UE cu sediul 

principal la Paris, alături cu FPPG susțin un pachet de măsuri ce necesită implementare simultană într-

un orizont de timp suficient de scurt, acesta din urmă fiind prezentat în timpul conferinței. Planul de acțiuni 

elaborat de către specialiștii Emerton, cu participarea directă a celor mai reprezentative companii din 

sectorul energetic, își propune să răspundă nevoii stringente de protejare a consumatorilor vulnerabili de 

energie. 

 

”Lipsa unei protecții adecvate a consumatorilor vulnerabili limitează acceptabilitatea politică de a lega 

tarifele pentru clienți casnici de prețurile de pe piața angro a gazelor naturale, ceea ce perpetuează 

nevoia de tarife netransparente și artificial reglementate, care reduc atractivitatea pieței cu amănuntul 

pentru noi jucători”, afirmă Sebastien Zimmer, Partener Emerton și principalul autor al studiului. 

 

Planul de acţiuni descris în cadrul conferinței organizate de România Durabilă în parteneriat cu ASPES 

(Asociația pentru Studii și Prognoze Economice și Sociale), ASE (Academia de Studii Economice, 

București), sub patronajul Federației Patronale Petrol și Gaze, are drept obiective: întărirea securității 

aprovizionării cu gaze naturale, reducerea expunerii la importuri și garantarea competitivității și 

accesibilității gazelor naturale pe termen lung în România.   

 

”Susținem accesibilitatea gazului natural pentru consumatorii finali români. Acest lucru este posibil prin 

creșterea concurenței pe piața cu amănuntul a clienților casnici, precum și adapatarea nivelului de 

protecție acordat acelor consumatori vulnerabili. În continuare, reiterăm nevoia de a încuraja investițiile 

în sectorul upstream din România. Odată ce vom reuși să îmbunătățim interconexiunile României cu 

piața de gaze naturale din Uniunea Europeană, dependența de cantitățile de gaze naturale transportate 

prin Ucraina va fi diminuată considerabil. Continuarea lucrărilor la conducta BRUA, cu cele două faze ale 

sale, va însemna îndeplinirea acestui angajament și va spori interconexiunile între piața românească și 

europeană a gazelor naturale. Pentru luarea acelei decizii finale de investiții în ceea ce privește gazele 

naturale din Marea Neagră, atunci este nevoie de predictibilitatea cadrului de reglementare, liberalizarea 

pieței, interconexiunile și stabilitatea fiscală. Prin descoperirile recente de gaze, România are o 

oportunitate pe care puține state o au: de a-și asigura independența energetică și de a avea acces la 

surse de energie curate, versatile și sustenabilă ”, este de părere domnul Franck Neel, președinte FPPG.  
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Ministrul Energiei, Anton Anton, apreciază că, în momentul de față, harta gazelor naturale, la nivel 

european, este în plin proces de reorganizare grație descoperilor din Marea Mediterană și celor 

din Marea Neagră. Potrivit domniei sale, recentele descoperiri, precum cele din Marea Neagră și 

cea de la Caragele, ne determină să afirmăm că România devine un pol și un pod energetic 

regional important. 

 

 

Detalii: 

 

Sebastien Zimmer deține peste 19 ani de experiență în piața europeană de gaze și de reglementare, 

acumulată în companii precum ENGIE, BP, EDF și Comisia de Reglementare în domeniul Energiei din 

Franța. Emerton este o firmă de consultanță și strategie, situată în primele 20 de companii de top conform 

Vault 2018, având patru birouri deschise în prezent în Paris, Bruxelles, Dubai și New York. 

 
 

Federația Patronală Petrol și Gaze (FPPG) este persoană juridică română de drept privat, fără scop 

patrimonial, neguvernamentală, autonomă, independentă faţă de autorităţile publice, fără caracter politic; 

este reprezentativă la nivelului sectorului de activitate ”Energie, Petrol și Gaze și Minerit Energetic”. 

FPPG a susținut constant principiile stabilității, predictibilității și competitivității cadrului legislativ aplicabil 

domeniului energetic din România, precum și responsabilitatea companiilor din sector în ceea ce privește 

siguranța, sănătatea și securitatea operațiunilor și a personalului. FPPG este membru fondator al 

Confederației Patronale Concordia, singura confederație patronală românească afiliată la IOE 

(International Organization of Employers). 

 

Raportul integral Piața Gazelor Naturale din România. Cum garantăm securitatea și 

competitivitatea sectorului poate fi descărcat de pe website-ul www.fppg.ro. 

 

Pentru informații suplimentare și eventuale clarificări, vă rugăm să ne contactați: 

• Daniel Apostol – Director Relații Externe FPPG / daniel.apostol@fppg.ro, 0744 856 356 

• Diana Nazare – Specialist Comunicare FPPG/ diana.nazare@fppg.ro, 0756 033 052  
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