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 Strategia de securitate energetică şi politica energetică 
 
Abordări actuale în uniunea europeană şi în plan internaţional  
 
Lumea pe care o trăim, o lume interdependentă, este din ce în ce mai 
complexă şi adesea periculoasă, faţă de care cetăţenii români devin tot mai 
conştienţi. Creşterea necontrolată a consumurilor determină reducerea 
drastică a resurselor pe scară planetară, constituind o provocare pentru 
societatea noastră şi afectează sentimentul de securitate care joacă un rol 
primordial în calitatea vieţii, cu consecinţe grave şi asupra mediului ambiant.  
 
In Romania, reducerea consumurilor individuale şi cele publice, în situaţii de 
criză energetică nu reprezinta singura problema căreia ţara trebuie să-i facă 
faţă.  
 
De asemenea, România, în materie de securitate energetică, trebuie să facă 
faţă aceloraşi provocări ca şi celelalte state ale lumii. 
Pentru a răspunde acestor provocări, România ar trebui sa duca o 
politică de securitate energetică adecvată, în sensul că aceasta din urmă 
ar trebui sa fie concepută ca un cadru strategic şi un plan de acţiune 
pentru ca guvernul să facă faţă ameninţărilor prezente şi viitoare din 
acest domeniu.  
 
Politica de securitate energetică reprezinta cadrul în care este descris modul 
cum o ţară asigură securitatea statului şi a cetăţenilor din acest punct de 
vedere. 
Aceasta se elaborează sub forma unui document unic şi structurat, care poate 
fi numit plan, strategie, concept sau doctrină.  
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Politica de securitate energetică se referă atât la prezent cât şi la viitor, 
pentru că defineşte interesele vitale ale naţiunii şi stabileşte liniile de acţiune 
pentru a face faţă nevoilor prezente şi viitoare şi a gestiona evoluţiile în 
domeniu.  
 
În ultimă instanţă, politica de securitate energetică caută să reunească şi să 
coordoneze contribuţiile tuturor celor responsabili în domeniul resurselor 
energetice, în funcţie de interesele şi ameninţările considerate ca cele mai 
importante. 
 
Politica de securitate energetică trebuie definită şi întreţinută din perspectiva 
necesităţilor sociale. Aceasta rezidă din faptul că procesul de construire a 
securităţii în general, are drept finalitate deziderate care privesc securitatea 
naţională în general, independenţa energetică, evitarea presiunilor de 
ordin politic din partea unor actori internaţionali, asigurarea dezvoltării 
economice a statului, a bunăstării cetăţenilor etc. 
 
Politica de securitate energetică cuprinde ansamblul de concepţii, principii şi 
orientări asumate, pe fundamentul cărora se stabilesc, într-un anumit context 
geopolitic, modalităţile de prospectare şi exploatare geologică, orientările şi 
direcţiile de acţiune în plan intern şi internaţional, precum şi utilizarea 
resurselor energetice proprii pentru protejarea, apărarea şi promovarea 
intereselor statului.  
 
Politica de securitate energetică se implementează prin măsuri de ordin 
diplomatic, economic, juridic, informaţional, ştiinţific, ecologic,social etc. 
 
Politica de securitate energetică este viabilă dacă încorporează cerinţele 
politicilor instituţionale, publice şi sociale. În orice mediu de securitate, 
soluţiile la problemele de interes comun sunt abordate, de regulă, în cadru 
naţional şi regional. Aceasta impune statelor, forţelor politice, organizaţiilor 
guvernamentale, nonguvernamentale sau civice, conducătorilor politici şi  
reprezentanţilor diferitelor mişcări politice, să-şi asume răspunderea directă 
pentru securitatea energetică comună. 
 
Necesitatea ca un stat să-şi elaboreze o politică de securitate energetică 
coerentă şi detaliată rezultă, în principal, din unele motive cum ar fi:  
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- să dea guvernului statului respectiv posibilitatea de a aborda toate riscurile 
şi ameninţările din domeniu într-o manieră coerentă;  
- să crească eficienţa sectorului de securitate energetică prin optimizarea 
contribuţiilor tuturor structurilor responsabile din acest domeniu;  
- să întărească încrederea şi cooperarea la nivel regional şi internaţional.  
 
Asigurarea securităţii energetice reprezintă un proces continuu şi complex, 
extins asupra unui spectru larg de domenii, relaţii şi interdependenţe, 
destinat promovării intereselor şi obiectivelor de securitate ale statului, 
societăţii şi cetăţeanului. 
 
Pentru a putea acţiona potrivit intereselor de securitate, puterea politică 
trebuie să decidă în cunoştinţă de cauză asupra modalităţilor de utilizare a 
resurselor care asigură viabilitatea politicii de securitate energetică 
 
Pentru elaborarea unei politici de securitate energetică sunt relevante:    
    -situaţia geopolitică a zonei de interes (harta geopolitică);  
     -sistemul politic; 
    - dreptul internaţional.  
 
Situaţia geopolitică a zonei de interes (harta geopolitică) este modificată, de 
regulă, de către marile puteri/superputeri, care construiesc o nouă ordine de 
securitate, bazată pe alte principii şi interese. Ele lansează şi dezvoltă 
numeroase iniţiative şi programe de care trebuie să ţină seama statele 
naţionale, sau cele care afectează noua ordine instituită în 
mediul/spaţiul/zona de interes. Fiecare schimbare a situaţiei geopolitice a 
zonei de interes (hărţii geopolitice) impune căutarea de noi formule de 
cooperare pentru statele naţionale, întrucât fiecare nou „actor” poate genera 
stabilitate sau instabilitate în plan regional. În noul context, statele naţionale 
devin conştiente că propria securitate nu poate fi disociată de cea a vecinilor. 
În noua situaţie geopolitică a zonei de interes (hartă geopolitică), statele 
naţionale acţionează pentru eliminarea preventivă sau atenuarea oricăror 
stări de criză energetică, care poate fi generatoare de insecuritate. Ele sunt 
interesate să se integreze cât mai rapid în structurile socioeconomice viabile 
şi să coopereze într-un cadru propice, atât din punct de vedere economic şi 
politic, cât şi al satisfacerii nevoilor de securitate energetică.  
 
Sistemul politic este expresia raporturilor de putere din interiorul unui stat. 
Acesta cuprinde relaţiile politice, instituţiile politice şi concepţiile politice, 
pe fundamentul cărora se asigură organizarea şi conducerea de ansamblu a 



FEDERATIA NATIONALA MINE ENERGIE 4

societăţii, funcţionalitatea ei. Orice sistem politic se află în relaţie organică 
cu sistemele politice specifice ariei geopolitice în care funcţionează. 
 
 Dreptul internaţional constituie baza legitimităţii exploatării resurselor 
energetice ale unui stat. Însă, statele care se asociază din diferite interese 
geopolitice au dificultăţi în aplicarea principiilor de drept. Statele naţionale 
apelează şi se sprijină pe principiile dreptului internaţional, susţinând, de 
regulă, aplicarea rezoluţiilor, deciziilor şi recomandărilor organizaţiilor 
internaţionale din domeniu. Deşi există încercări de a impune norme de 
drept internaţional, statele naţionale nu renunţă la prevederile dreptului 
intern în materie de securitate energetică. Politica de securitate energetică 
face obiectul unei legislaţii specifice, care diferă de la stat la stat. 
 
Deşi politica de securitate energetică diferă de la un stat la altul, tendinţa 
generală este ca aceasta să constituie un document unic care abordează cel 
puţin trei teme/aspecte/capitole fundamentale:  
 
a) rolul statului în sistemul energetic internaţional;  
 
Concepţia statului despre sistemul internaţional şi despre rolul pe care statul 
îl joacă în acest sistem, implică luarea în considerare a intereselor şi valorilor 
acelui stat, a cetăţenilor, ca beneficiari de drept ai securităţii energetice. 
Pentru România securitatea energetică reprezintă condiţia fundamentală a 
existenţei naţiunii şi a statului român şi un obiectiv fundamental al 
guvernării; ea are ca domeniu de referinţă valorile, interesele şi obiectivele 
naţionale. Securitatea energetică este un drept imprescriptibil care derivă din 
dreptul constituţional al statului asupra resurselor sale energetice, se 
înfăptuieşte în contextul construcţiei europene, cooperării euroatlantice şi al 
evoluţiilor globale. ,,Bogăţiile de interes public ale subsolului , apele cu 
potenţial energetic valorificabil, de interes naţional,  resursele naturale ale 
zonei economice şi ale platoului continental , fac obiectul exclusiv al 
proprietăţii publice”, iar exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu 
interesul naţional, cu „refacerea şi ocrotirea mediului înconjurător, precum şi 
menţinerea echilibrului ecologic” , constituie atributul exclusiv al statului 
român. 
 
b) situaţiile percepute ca favorabile sau defavorabile la nivel naţional şi 
internaţional; 
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Se evaluează ameninţările şi circumstanţele favorabile prezente şi viitoare. 
Teoretic, aici ar trebui incluse atât ameninţările interne cât şi cele externe, 
dar, în practică, multe politici de securitate energetică se axează pe riscurile 
şi ameninţările venite din afară şi evoluţiile favorabile pe plan extern. Tot 
aici sunt abordate atitudinile politice şi preferinţele referitoare la partenerii 
internaţionali în materie de energie, ceea ce ar putea avea ca rezultat crearea 
de oportunităţi de cooperare  
 
 
 
 
c) răspunderile care revin celor ce aplică politica de securitate 
energetică în situaţiile menţionate. 
 
Se stabileşte zona de responsabilitate a fiecărui actor care aplică politica de 
securitate energetică. Sunt incluse aici tipul de activitate legată de securitate 
şi domeniile în care fiecare este împuternicit să acţioneze.  
Politica de securitate energetică este construită conform unei structuri 
standard, care include iniţierea, elaborarea, reconcilierea şi aprobarea.  
Revizuirea politicii de securitate energetică este aproape întotdeauna iniţiată 
de executiv. În unele cazuri, legislativul sau diferite structuri permanente cu 
răspunderi în domeniul securităţii energetice pot recomanda o revizuire a 
politicii de securitate energetică. Revizuirea se poate face în mod regulat, 
uneori chiar anual, dar poate fi şi ocazională, în funcţie de evoluţia pieţei 
mondiale de energie. 
 
Când ne referim la securitatea energetică, ea trebuie privită ca o componentă 
vitală Strategiei Naţionale de Securitate, si include: 
 
• securitatea surselor energetice;  
România trebuie să aibă în vedere unele elemente principale (riscurile şi 
ameninţările) ce configurează mediul de securitate al regiuni, în special cel 
al zonei extinse a Mării Negre, printre acestea putem aminti:  
a) conflictele de natură etnică şi cele de natură etnico-religioasă – de 

exemplu NagornoKarabakh, Sudul Osetiei şi Abkhazia;  
b)  instabilitatea politică şi economică;  
c)  existenţa regimurilor opresive de tip sultaneistic şi fenomenul de 

radicalizare a opoziţiei politice;  
d)  creşterea militantismului islamic;  
e)  activarea şi dezvoltarea organizaţiilor teroriste;  
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f)  evoluţia reţelelor de trafic de droguri; 
g) instituţionalizarea fenomenului de crimă organizată, ca o forţă din ce în 

ce mai penetrantă în viaţa politică, socială şi economică din diferite zone;  
h)  dezvoltarea economiilor subterane – dezvoltare care include atât 

activităţi economice ilegale cât şi activităţi care se află în aria de control a 
statului (sistem regulator şi de taxe paralel cu cel al statului) şi care 
furnizează mijloace de subzistenţă cetăţenilor;  

i)  prevalenţa corupţiei în sistemul de stat, în special în piramida 
guvernamentală. 

 
 
• securizarea traseelor energetice existente; 
Securizarea traseelor energetice, are în vedere măsurile ce trebuie luate 
pentru contracararea şi evitarea atacurilor teroriste sau sabotajelor asupra 
infrastructurii energetice. Dacă sabotajele vizează, în special, obţinerea unor 
ascendente economice, sau sunt folosite ca mijloc de coerciţie politică, 
riscurile producerii unor atacuri majore asupra infrastructurii energetice a 
crescut mult în ultimii ani. Vulnerabilitatea rutelor de transport, respectiv 
atât a reţelelor de conducte cât şi a tancurilor petroliere transportoare, fac din 
acestea ţinta preferată a atacurilor teroriste. Pentru România, oleoductele şi 
gazoductele sunt de importanţă naţională şi trebuie să fie considerate 
obiective de interes strategic. 
 
•  identificarea unor trasee alternative de energie;  
Identificarea unor trasee alternative de energie este vitală atât pentru 
economia europeană cât şi pentru stabilitatea şi configuraţia politică a 
regiunii. 
 
• identificarea unor surse alternative de energie; 
 
•  protecţia mediului înconjurător.  
Intervenţia omului asupra naturii a ajuns la un punct în care este din ce în ce 
mai posibil ca să fie generate probleme care pot fi tot mai puţin anticipate. 
Pe măsură ce populaţia umană creşte, numărul de specii cu care împărţim 
planeta scade, iar ecosistemul începe să decadă, existând riscul ajungeri într-
o stare dezastruoasă pentru fiinţa umană.  
În scopul evitării ajungerii la un colaps de sistem este necesară promovarea 
unei noi etici pentru managementul relaţiilor umane cu mediul, pe fondul a 
cel puţin trei principii de bază:  



FEDERATIA NATIONALA MINE ENERGIE 7

a) natura este un sistem de o complexitate impenetrabilă – erorile în relaţia 
cu natura trebuie rapid acţionat asupra lor, în direcţia diminuării efectelor 
negative sau eliminării lor; 
 b) natura nu oferă cantităţi elimitate/inepuizabile – exploatarea resurselor 
necesită raţionalizare, limitări şi constrângeri;  
c) natura nu are opţiunea de a reveni – refacerea sistemului este foarte 
anevoioasă, necesită perioade extrem de mari pentru o ipotetică restabilire la 
starea iniţială.  
O problemă de mediu ce afectează întreaga lume este creşterea temperaturii, 
care are drept cauză principală fenomenele de poluare, ca rezultat al creşterii 
concentraţiei atmosferice de noxe, urmare a revoluţiei tehnico-ştiinţifice. 
Securitatea mediului este un concept folosit pentru a puncta relaţia dintre 
condiţiile de mediu şi interesele de securitate. Securitatea mediului este un 
factor de control al stabilităţii sociopolitice, în sensul distribuirii resurselor 
naturale. Deşi există un spectru extrem de larg al factorilor ce se combină în 
relaţia umanitate-mediu este important de precizat că stabilitate a socială, 
economică şi politică sunt influenţate în mod direct de starea mediului. 
Caracterul transfrontalier al poluării, care reprezintă una dintre cele mai 
actule surse de instabilitate, impune necesitatea respectării principiilor de 
drept internaţional statuate. În caz contrar, aceasta poate de genera în 
conflict. Date fiind efectele directe şi indirecte ale diferitelor transformări de 
mediu, cu cauze naturale, sau din cauza intervenţiei umane, impun tratarea 
acestui subiect în politicile de securitate adoptate pe viitor la nivel regional 
şi global. Implementarea şi dezvoltarea acestora trebuie să asigure speranţa 
că naţiunile îşi vor asocia eforturile înainte ca Terra să devină o planetă 
nelocuibilă. 
 
Politica energetica europeana acoperă trei aspecte:  

- combaterea schimbărilor climatice,  
- limitarea vulnerabilităţii UE faţă de importurile de hidrocarburi 
- promovarea ocupării forţei de muncă şi a creşterii economice, 

furnizând astfel consumatorilor energie sigură la preţuri 
convenabile. 

Politica energetică europeană are la bază: 
• să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 30% până în 2020, în 
comparaţie cu 1990. În plus, în 2050, volumul global de emisii GES trebuie 
redus cu până la 50% faţă de 1990, ceea ce presupune reduceri de 60-80% în 
ţările industrializate până în 2050. 
• sa reduca, indiferent de situaţie, emisiile de gaze cu efect de seră cu cel 
puţin 20% până în 2020 faţă de 1990. 
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Realizarea angajamentului asumat de UE de a acţiona imediat în legătură cu 
emisiile de gaze cu efect de seră ar trebui să fie nucleul noii politice 
energetice europene, din trei motive:  
(i) emisiile de CO2 din sectorul energetic reprezintă 80% din emisiile de 
GES din UE, iar reducerea emisiilor înseamnă scăderea consumului de 
energie şi utilizarea în mai maremăsură a energiei nepoluante, produse pe 
plan local,  
(ii) s-ar limita expunerea tot mai mare a UE la instabilitatea sporită şi la 
creşterea preţurilor la petrol şi gaze şi  
(iii) piaţa de energie din UE ar putea deveni mai competitivă, stimulând 
tehnologiile inovatoare şi ocuparea forţei de munca. 
Politica privind energia regenerabilă, respectiv de crestere a ponderii 
acesteia la 20% din totalul surselor de energie pana in 2020 trebuie să facă 
faţă unei provocări: să găsească un echilibru între instalarea imediată a unor 
ample capacităţi producătoare de energie regenerabilă şi acordarea unui 
răstimp care va permite cercetării să contribuie la diminuarea costului 
capacităţilor 
respective. 
 Găsirea unui astfel de echilibru înseamnă să se ţină seama de următorii 
factori: 

• •utilizarea energiei regenerabile costă mai mult, în general, decât 
utilizarea hidrocarburilor, dar diferenţa scade, mai ales când se iau în 
considerare costurile schimbărilor climatice; 

• •economiile de scară pot reduce costurile energiei regenerabile, însă 
necesită în prezent investiţii majore; 

• •energia regenerabilă îmbunătăţeşte securitatea aprovizionării cu 
energie a UE prin mărirea ponderii producţiei locale de energie, 
diversificarea tipurilor de combustibili şi a surselor pentru importurile 
de energie şi creşterea proporţiei energiei din zone cu stabilitate 
politică, precum şi prin crearea de noi locuri de muncă în Europa; 

• •energia regenerabilă emite puţine gaze cu efect de seră sau chiar 
deloc; majoritatea acestor tipuri de energie contribuie semnificativ la 
îmbunătăţirea calităţii aerului. 

 
Cărbunii şi gazele asigură 50% din aprovizionarea cu electricitate a UE şi 
vor rămâne cu siguranţă o parte importantă din totalul resurselor noastre de 
energie. Rezervele pe termen lung sunt considerabile, însă cărbunii 
generează emisii de CO2 aproape duble în comparaţie cu gazele. Va fi 
nevoie de metode de producţie pe bază de cărbuni mult mai puţin poluante şi 
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de reducerea emisiilor de CO2. Mai mult, dezvoltarea unor astfel de metode 
nepoluante de captare şi stocare a carbonului prezintă un interes capital la 
nivel mondial: AIE prevede dublarea producţiei de electricitate pe bază de 
cărbuni până în 2030. Rezultatul ar fi eliberarea în atmosfera a circa 5 
miliarde de tone de CO2, adică 40% din creşterea estimativă a emisiilor 
globale de CO2 generate de sectorul energetic.  
Planul strategic european privind tehnologiile energetice nu va fi singura 
acţiune întreprinsă pentru a cataliza cercetările internaţionale şi captarea şi 
stocarea CO2. 
Pentru a avea rolul de lider mondial, UE trebuie să ofere o viziune clară 
asupra introducerii metodelor de captare şi stocare a CO2 în UE, să 
elaboreze un cadru de reglementare pentru dezvoltarea acestora, să 
investească mai mult şi într-un mod mai eficient în cercetare şi să acţioneze 
la nivel internaţional. Pe viitor, captarea şi stocarea vor fi incluse, de 
asemenea, în sistemul UE de comercializare a emisiilor. 
 
Energia nucleara reprezinta  aproximativ o treime din electricitatea şi 15% 
din energia consumate în UE provin din energia nucleară care este una din 
cele mai importante surse de energie fără dioxid de carbon (CO2). Energia 
nucleară a fost una din metodele de limitare a emisiilor de CO2 la nivelul 
UE şi, pentru statele membre care îşi doresc aceste lucru, poate face parte 
dintr-un scenariu energetic în care va fi nevoie de reduceri semnificative ale 
emisiilor în următoarele decenii. 
Energia nucleară este mai puţin vulnerabilă la variaţiile preţului 
carburantului decât cea generată pe bază de cărbuni sau gaze, deoarece 
uraniul reprezintă o mică parte din costul total al generării energiei nucleare 
şi se bazează pe surse care nu se vor epuiza timp de multe decenii şi care 
sunt distribuite pe scară largă în toată lumea. 
 
Decizia de a se baza sau nu pe energia nucleară este la latitudinea fiecărui 
stat membru. Cu toate acestea, în cazul în care se înregistrează o scădere a 
nivelului de energie nucleară în UE, este esenţial ca această scădere să fie 
compensată prin introducerea unor surse suplimentare de energie cu emisii 
reduse de carbon pentru producţia de electricitate; în caz contrar, obiectivul 
de a reduce emisiile de GES şi de a îmbunătăţi securitatea aprovizionării cu 
energie nu va fi realizat. 
 
În contextul energetic actual, AIE estimează că utilizarea la nivel 
internaţional a energiei nucleare va creşte de la 368 GW în 2005 la 416 GW 
în 2030.  
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Restructurarea  sectorului energetic din Romania începând cu anul 2010 va 
trebui sa asigure: 
 

- folosirea in viitor a tehnologiilor ce permit reducerea drastica a 
coeficientului de carbon al combustiei combustibiliilor fosili, in 
special pentru carbune 

 
- reducerea costului de producere a carbunelui prin urmarirea 

acestuia la nivelul fiecarui loc de productie tinand cont ca in 
conditiile actuale de organizare a societatilor de productie conform 
HG 56/2010, pretul carbunelui este stabilit ca element intr-o 
tranzactie interna a societatii 

 
- asigurarea unui sistem unitar de organizare si management in 

cadrul societatilor infiintate prin HG 56/2010 
 
- promovarea producerii energiei pe bază de resurse regenerabile,  
 
- stimularea investiţiilor în îmbunătăţirea eficienţei energetice pe 

întregul lanţ resurse-producţie-transport-distribuţie-consum. 
 
- utilizarea biocombustibililor lichizi, biogazului şi a energiei 

geotermale.  
 

- reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra 
mediului înconjurător prin utilizarea tehnologiilor curate 

 
- asigurarea surselor necesare pentru acoperirea cheltuielilor 

generate de conditiile de mediu prin majorarea capitalului propriu 
al societatilor de stat ce fiinteaza pe piata prin emisiunea de noi 
actiuni. 

 
În politica energetică şi stabilirea strategiei energetice a României un 
loc important îl ocupă traseele/coridoarele energetice.  
 
Pe plan mondial se prevăd schimbări majore ale mediului de securitate în 
următorii 20 de ani. România, aflată încă într-o tranziţie prelungită, este 
prinsă de jocul intereselor marilor actori internaţionali. 
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O excludere a României din circuitul european al rutelor energetice ar 
complica şi mai mult harta stabilităţii regionale.  
În ultimii ani acţiunea unitară în cadrul Uniunii Europene este menită a 
asigura alternativele necesare, evitând ajungerea la o criză de aprovizionare 
cu resurse energetice. România a promovat această poziţie încă din anul 
2005, când a evidenţiat nevoia surselor şi rutelor alternative concrete, 
precum proiectul Nabucco.  
 
În prezent, există trei proiecte pentru coridoare energetice europene care 
includ România: 
 
1) Oleoductul Constanţa-Pancevo-Omisalj-Trieste, 
2) NABUCCO 
3) Construirea unui terminal de gaze lichefiate la Constanţa, în colaborare cu 
Quatarul. 
 
1) Oleoductul Constanţa-Pancevo-Omisalj-Trieste, reprezintă o rută de 

aprovizionare alternativă pentru Europa, cea mai directă către centrul 
Europei. Proiectul este foarte dificil de realizat, mai ales că Rusia, Grecia 
şi Bulgaria intenţionează să treacă la construirea unui oleoduct pe ruta 
Burgas-Alexandroupolis.  

 
2) Proiectul NABUCCO conductă prin care ar urma să se aprovizioneze cu 
gaz Europa, ocolind Rusia. Acesta este important pentru România ca şi 
pentru Europa, reducând dependenţa faţă de gazul din Rusia. Proiectul 
prevede construirea unui sistem de transport al gazelor naturale care să 
pornească din Turcia şi să treacă în Bulgaria, România, Ungaria şi Austria; 
este considerat un proiect prioritar şi de Comisia Europei fiind destinat să 
transporte gazele naturale din zona Mării Caspice spre Europa ocolind 
Rusia. Sursele de gaze pentru Nabucco sunt ţările caspice, precum 
Azerbaidijan, Turkmenistan, Kazahstan, la care se adaugă Egiptul, Iranul şi 
Rusia. Proiectul Nabucco a debutat pe 11 octombrie 2002 la Viena, când 
cele 5 companii implicate, TRANSGAZ- Romania, BOTAS-Turcia, OMW-
Austria, MOL-Ungaria şi BULGARGAZ-Bulgaria, au semnat un Acord de 
cooperare privind înfiinţarea unui consorţiu în vederea efectuării unui studiu 
de fezabilitate privind crearea unei rute de transport gaze naturale complet 
nouă. Discuţiile privind construcţia conductei au tărăgănat din diverse 
motive până în iarna anului 2009, când la Budapesta a avut loc summitul 
special dedicat impulsionării proiectului la care au participat, în afară de 
statele furnizoare şi de tranzit, şi oficiali politici şi din mediul de afaceri din 
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state membre ale UE, teoretic neimplicate direct. În vara anului 2009, 
România, Turcia, Austria, Bulgaria şi Ungaria au semnat un acord 
interguvernamental privitor la proiectul Nabucco. 
Conducta de transport va avea o lungime totală de circa 3 300 km si o 
capacitate de transport de 25-31 miliarde m3/an. Lucrările pentru realizarea 
conductei vor începe în 2011 si vor costa 8 miliarde de euro, din care UE va 
achita o parte din suma totală.  
Cu toate acestea nu există încă angajamente clare privind statele care vor 
furniza gazul (furnizorii luaţi în calcul de partenerii Nabucco sunt fostele 
republici sovietice din Asia – Azerbaidjan, Turkmenistan, Kazahstan şi 
Uzbekistan, dar şi Irak, Egipt şi Iran) şi nici surse de finanţare oficiale.  
Rolul de punct nodal al conductei este dat de faptul că Turcia este 
receptacolul în care se colectează gazul venit din patru direcţii: - dinspre 
Georgia (gazul din Azerbaidjan şi Asia Centrală); - dinspre Iran (gazul 
iranian); - dinspre Irak (gazul din Irak şi Kurdistanul irakian); - dinspre Siria 
(gazul egiptean provenit iniţial din reţeaua Arab Gas). 
La acest aspect mai trebuie subliniat faptul că Turcia poate fi interfaţa între 
UE şi zona Orientului Mijlociu, existând posibilitatea achizitionării gazului 
iranian, pa care Turcia îl cumpără, apoi îl vinde în conductă.  
La fel şi cu Irakul, numai că regimul de la Baghdad post-Saddam Hussein 
este privit cu ochi buni de occidentali, iar atât kurzii irakieni cât şi irakienii 
sunt nevoiti să facă rost de banii atât de necesari reconstrucţiei. Rusia şi 
South Stream. 
Federaţia Rusă şi-a declarat de la început dezacordul faţă de proiectul 
Nabucco, la începutul anului 2009 încheind un nou acord cu Turkmenistanul 
privind construirea de către o companie rusească a unui gazoduct prin 
deşertul Karakum, considerat o alternativă viabilă la proiectul european 
Nabucco. 
Acest proiect denumit South Stream, va fi dezvoltat de compania energetică 
naţională a Rusiei, Gazprom, care a dus negocieri cu mai multe state şi a 
cumpărat participaţii în companii energetice naţionale ale altor ţării. 
Până acum, toate ţările care fac parte din Nabucco au fost cooptate sau au 
dus negocieri avansate cu Rusia pentru gazoductul South Stream.  
România este singura ţară care a rămas în afara acestui joc, pe care analiştii 
l-au numit un simplu gest de „a nu-ţi pune toate ouăle în acelaşi coş”, având 
în vedere că importul de gaz rusesc nu va putea fi evitat în totalitate 
niciodată. 
După unele semnale, România ar putea fi inclusă si ea în acest proiect, care 
ar putea demara mai repede decât Nabucco.  
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De altfel, Nabucco este văzut de oficiali nu ca un concurent al gazului 
rusesc, ci ca o măsură complementară de siguranţă pentru cazul în care 
Rusia se hotărăşte să se joace la robinetele de gaz, aşa cum a făcut în mai 
multe ierni, invocând neînţelegerile cu Ucraina, pe teritoriul căreia trec 
conductele de gaz către Europa. Rusia a semnat până acum acorduri oficiale 
privind South Stream cu Italia, Bulgaria, Ungaria, Serbia şi Grecia, iar 
Austria şi-a declarat disponibilitatea de a participa la proiect. 
 
3) Proiectul de cooperare cu Quatar, este un proiect care presupune 
construcţia unui terminal de lichefiere a gazului natural la Constanţa, proiect 
care până acum nu a avut rezonanţă în rândul celorlalte state europene.  
Scopul său ar fi în consonanţă cu tendinţa europeană de a identifica noi 
coridoare energetice care să diminueze dependenţa de Rusia.  
 
Devine clar că, în condiţiile date, securitatea energetică a României nu mai 
depinde doar de resursele proprii, de potenţialul ei economic sau de puterea 
ei naţională. Este evident că scopurile şi obiectivele acestei securităţi trebuie 
negociate la Bruxelles, cu cele mai importante companii străine din 
energetică, cu producătorii şi consumatorii sociali, cu partenerii sociali din 
economie.  
Prin urmare, mult dorita independenţă energetică poate fi obţinută 
preponderent în cadrul interdependenţelor energetice europene.  
 
Vorbind la nivel european, în domeniul energetic, organele comunitare au 
adoptat încă din februarie 1962 o reglementare care stabilea principiile ce 
urmau să guverneze politica energetică a Comunităţii Economice  
Europene/CEE, şi anume:  
a) aprovizionarea ieftină cu produse energetice; 
b) asigurarea aprovizionării; 
c)  stabilitatea aprovizionării;  
d) evoluţia armonioasă a înlocuirii surselor tradiţionale de energie cu surse 
noi de energie; 
d) libertatea de a alege pentru consumatori a produselor neenergetice. 
 
Criza energetică din 1973 a făcut ca aceste principii să fie inoperante, ceea 
ce a determinat CEE să ia primele măsuri de urgenţă pentru a înlătura, măcar 
parţial implicaţiile acesteia, şi anume:  
 
a) crearea unui comitet interimar la nivel înalt care să coordoneze politicile 
energetice naţionale ale ţărilor membre până când CEE va putea să adopte 
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măsuri comunitare care să preîntâmpine sau să atenueze incidenţele crizei 
energetice asupra ţărilor membre; 
 b) coordonarea în cadrul CEE a mişcării stocurilor de materii prime 
energetice pentru a satisface cu prioritate nevoile ţărilor membre cu astfel de 
produse;  
c) impulsionarea activităţii Euratomului pe linia intensificării construcţiei de 
centrale atomoelectrice în ţările membre şi pentru descoperirea de noi 
resurse de energie în vederea reducerii dependenţei de petrol;  
d) raţionalizarea de produse petroliere, reducerea importurilor de ţiţei şi un 
mai mare accent pe consumul de cărbune energetic din producţia ţărilor 
membre. 
 
Aceste măsuri au impulsionat în timp prospecţiunile din zona Mării 
Nordului, chiar dacă iniţial au fost unele contradicţii între Anglia şi celelalte 
state membre ale CEE, dezvoltarea surselor alternative de energie (biomasa, 
celule fotovoltaice, turbine antrenate de vânt, pile de combustie etc.), 
creşterea eficienţei energetice şi dezvoltarea tehnologiilor de exploatare a 
combustibililor solizi.  
Dezmembrarea URSS şi schimbările structurale produse în fostele ţări 
socialiste, a dus la extinderea CEE prin aderarea de noi membrii şi 
transformarea acestei comunităţi în Uniunea Europeană, lucru ce a impus 
restructurarea pieţei de resurse energetice şi luarea de noi măsuri şi 
iniţiative, pentru liberalizarea pieţei energetice, în care scop a fost adoptat un 
nou cadru legislativ în domenii ce vizează depozitarea, transportul, 
furnizarea şi distribuţia acestor resurse.  
 
Problema energiei are o importanţă vitală, iar siguranţa aprovizionării cu 
petrol şi gaze naturale constituie o prioritate absolută pentru orice economie 
a lumii. În condiţiile apariţiei unor jucători noi pe piaţă care deţin rezerve 
energetice importante (ţările de la Marea Caspică), marii consumatori de 
energie au ocazia să se reorienteze spre aceste surse de aprovizionare. 
 
Un amănunt important constă în faptul că ţările de la Marea Caspică nu sunt 
membre OPEC şi nu respectă strategia de reglementare a preţului petrolului 
a acestei organizaţii. 
Rezervele ţărilor de la Marea Caspică sunt interesante atât pentru UE, care 
şi-ar putea reduce în acest fel dependenţa de importurile energetice din 
Rusia, cât şi pentru alte ţări: China, SUA şi Coreea de Sud, aceasta din urmă 
intenţionând să cumpere petrol din Rusia sau Kazahstan pentru a evita zona 
tensionată a Orientului Mijlociu. 
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În privinţa securităţii energetice, evoluţiile din ultimele luni denotă 
necesitatea unei coeziuni puternice a Uniunii Europene. 
 
CONCLUZIE  
 
Garantarea securităţii naţionale, conform Strategiei de Securitate 
Naţională a României (SSNR), nu poate fi realizată fără a asigura 
securitatea energetică a României prin adaptarea operativă şi optimizarea 
structurii consumului de resurse energetice primare şi creşterea eficienţei 
energetice.  
În contextul actualei crize economico-financiare, pentru relansarea 
economică a ţării noastre cererea de energie va creştere, iar rezervele 
exploatabile economic de ţiţei şi gaze naturale vor fi tot mai limitate.  
Deşi România îşi asigură din resurse interne 60% din necesarul de materii 
prime, va spori dependenţa de importurile de petrol şi gaze naturale.  
 
Problema resurselor energetice se va transforma şi pentru statul român intr-
una majoră de securitate. Rezolvarea ei pe termen îndelungat ar trebui să 
constituie o prioritate supusă mai puţin condiţionărilor politice, iar cele de 
natură economică ar trebui acceptate şi gestionate, prin reciprocitate cu 
eventualii parteneri. 
Uniunea Europeană oferă garanţia abordării în comun, de către toţi 
participanţii, a opţiunilor, dar în domeniul resurselor energetice ea însăşi nu 
se află într-o situaţie prea confortabilă, membrii ei numărându-se printre 
marii dependenţi de importul de petrol.  
De aceea, rezolvarea problemei acestei resurse este lăsată mai curând la 
iniţiativa fiecărui membru în parte. 
 
Geopolitica petrolului nu ne ocoleşte, iar statul român ar trebui să se implice 
cu pragmatism în proiectele cu efecte benefice îndelungate generate şi 
susţinute de geopolitică.  
 
Soluţiile la care poate apela România pentru a-şi asigura aprovizionarea cu 
resurse energetice pe termen lung sunt parţiale şi limitate.  
 
România trebuie să caute şi să promoveze soluţii la nivelul Uniunii 
Europene, cu care avem o semnificativă convergenţă de interese.  
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Este necesară punerea la punct de către Comisia Europeană de la Bruxelles a 
strategiei europene comune în materie de energie, care să garanteze tuturor 
statelor membre securitate energetică, respectiv continuitate în aprovizionare 
şi stabilitate relativă a preţurilor.  
 
Procesul de elaborare a politicii de securitate energetică trebuie să aibă 
drept premise primatul valorilor, a intereselor şi necesităţilor sociale faţă 
de cele de grup socio-politic. 
 
Toate aceste problematici trebuie tratate si solutionate in mod responsabil 
cu ocazia revizuirii strategiei  energetice a Romaniei  in vigoare la aceasta 
data, care este  depasita, inaplicabila in noua conjunctura sociala si 
economica. 
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