
Strategia Energetică a României 2018-2030, 
cu perspectiva anului 2050
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• Analizează contextul global, european, regional

• Definește Viziunea

• Stabilește obiectivele fundamentale

• Determină politicile energetice

• Stabilește programul de investiții strategice

• Creează cadrul decizional în implementare

Strategia Energetică



Viziunea Strategică



Viziunea Strategiei Energetice a României este de creștere a 
sectorului energetic în condiții de sustenabilitate. 

Dezvoltarea sectorului energetic trebuie privită ca parte a 
procesului de dezvoltare a României.

Viziunea Strategică



Obiectivele Strategice Fundamentale



1. Creșterea aportului energetic al României pe piețele regionale și europene prin valorificarea 
resurselor energetice primare naționale;

2. Piețe de energie competitive, baza unei economii competitive;

3. România, furnizor regional de securitate energetică;

4. Energie curată și eficiență energetică;

5. Modernizarea sistemului de guvernanță energetică;

6. Asigurarea accesului la energie electrică și termică pentru toți consumatorii;

7. Protecția consumatorului vulnerabil și reducerea sărăciei energetice.

8. Creșterea calității învățământului în domeniul  energiei și formarea continuă a resursei umane.

Obiectivele Strategice Fundamentale



Măsuri și acțiuni pentru atingerea 
Obiectivelor Strategice

8 Obiective 
Strategice

23 Obiective 
Operaționale

73 Acțiuni 
Prioritare



Grupurile 3 și 4 de la CNE Cernavodă

Investiții strategice de interes național

UNITATEA 3
720 MW

Unitatea 3 
720 MW

+11 TWh
Aport suplimentar de energie



Sectorul Energetic Românesc 2030



Producția de energie pe surse primare



Resurse energetice primare: ȚIȚEI
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Contextul național 2030



Contextul național 2030

Resurse energetice primare: GAZE NATURALE

România este printre țările din Europa cu cea mai mică dependență de importurile de gaze 
naturale. Țara noastră asigură, din producție proprie, 89,4% din consumul intern.

PRODUCȚIE
ON-SHORE

PRODUCȚIE
OFF-SHORE



Contextul național 2030

Resurse energetice primare: CĂRBUNE

Combustibil strategic pentru susținerea securității energetice naționale. Rolul acestuia 
depinde de competitivitatea prețului materiei prime.

Resurse de lignit
690 mil. tone,

Grad de asigurare 
pentru 28 de ani

Resurse de huilă
232 mil. tone,

Grad de asigurare 
pentru 104 de ani



2018

17,6 TW/an

Contextul național 2030

Resurse energetice primare: HIDROENERGIE

Producția de hidroenergie va fi mai mare în 2030 cu 1,8 TW/an

2030

19,4 TW/an



Contextul național 2030

Resurse energetice primare: ENERGIE EOLIANĂ ȘI SOLARĂ

ENERGIE EOLIANĂ MEDIE 
FURNIZATĂ ÎN SEN

11,1 TWh/an

ENERGIE FOTOVOLTAICĂ MEDIE 
FURNIZATĂ ÎN SEN

4,8 TWh/an

1000 MW – Capacități de stocare

+



Contextul național 2030

Resurse energetice primare: BIOMASĂ CU DESTINAȚIE ENERGETICĂ

Consum lemn de foc

-20%
Producție prin arderea biomasei

1,91 TWh/an

Până în anul 2020 vor fi elaborate  reglementări complete privind utilizarea biomasei 
pentru producerea de energie electrică astfel încât să se prevină utilizarea neraţională a 

acestei resurse.  



Contextul național 2030

Resurse energetice primare: DEȘEURI CU DESTINAȚIE ENERGETICĂ

• Directiva Europeană 2008/98/EC acceptă folosirea CSS ca și 
combustibil în următoarele situații:

• termocentrale cu funcționare pe cărbune cu grupuri cu puteri unitare mai mari 
de 50 MW;

• fabrici de ciment cu capacități de producție mai mari de 500 t/zi clincher.

Folosirea CSS (Combustibil solid secundar) va avea beneficii economice imediate, 
reducând factura plătită de agenții economici pentru Certificatele de CO2.



Contextul național 2030

Încălzirea distribuită cu gaz natural
Majoritatea locuințelor noi, construite până în 2030, vor opta pentru folosirea gazului natural. Astfel, 
numărul locuințelor cu centrale termice individuale va crește cu cel puțin 1 milion până în 2030.

Încălzirea locuințelor cu gaz natural și cererea totală de gaz (fără gătit și încălzirea apei). (Sursa: PRIMES)



2030 – România principal producător de gaze 
în regiune



Concluzie

România are, prin oportunitățile oferite și prin poziţia sa

geografică, posibilitatea de a deveni un hub regional de

echilibrare/tranzacționare care să contribuie semnificativ atât la
asigurarea/fluidizarea comerțului transfrontalier cu gaze

naturale, cât și a securității energetice a Europei.



2030 – România menține rolul de 
exportator net de energie electrică



Rețeaua de transport a energiei electrice în România 



Concluzie

România își menține rolul de pol de securitate
energetică în regiune.



Investiții în sectorul energetic românesc



Investiții în energie electrică

Grup 400 MW 
Turceni;

Grup 200 MW 
CCGT - Craiova 

II, pe gaz

Grup 400 MW 
CCGT – Mintia, 

pe gaz

Centrala 
Hidroelectrică 

Islaz, 

Centrala 
Hidroelectrică 

35 MW -
Răstolița

Centralele 
hidroelectrice 
90  MW - de 
pe râul Jiu

Centrale 
hidroelectrice 
145 MW - pe 

râul Olt 
(defileu)



Investiții în sectorul petrolier
și de gaze naturale

Direcții principale de investiții

Cercetare 
geologică și 

geofizică

Dezvoltarea 
capacității de 
înmagazinare 
subterană a 

gazelor naturale

Menţinerea 
capacităţii de 
transport şi 

creşterea 
siguranţei 

Dezvoltarea 
sistemelor 

naţionale de 
transport ţiţei şi 

gaze naturale

Interconectări 
bidirecționale 
ale Sistemului 

Naţional de 
Transport gaze 

naturale cu 
sistemele 

adiacente din 
ţările vecine

Reabilitarea 
sistemelor de 

distribuţie gaze 

Dezvoltarea în 
continuare a 

unei pieţe 
concurenţiale



Perspective 2030 - 2050

Creșterea rolului 
sustenabil al 

biomasei în mixul 
energetic

Viitorul 
electromobilității

Creșterea ponderii 
SRE în mixul 

energiei electrice 

Utilizarea 
tehnologiilor CSC

Noi forme de 
stocare a energiei

Eficiența 
energetică, în 

special a imobilelor

Încălzirea electrică 
pe bază de pompe 

de căldură.

Evoluția sectorului energetic românesc în orizontul anului 2050 – Tendințe de dezvoltare



Actualizarea periodică a
Strategiei Energetice Naționale

Actualizarea periodică a Strategiei ține cont de schimbările care au loc pe plan local, 
regional, european și mondial. 

Pentru a răspunde modificărilor de context, o dată la cel mult cinci ani, vor avea loc:

actualizarea datelor și a analizei de sistem;

o nouă analiză calitativă a tendințelor din sistemul energetic național;

redefinirea scenariilor și o nouă modelare cantitativă;

revizuirea țintelor și a priorităților de acțiune. 



Vă mulțumesc!

Strategia Energetică Națională este un proiect al 
Ministerului Energiei, supus dezbaterii publice.

Așteptăm opiniile dumneavoastră!


