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REGIMUL IOHANNIS SI O INTREBARE-CHEIE:
CUM VOM SUPRAVIETUI ENERGETIC
URMATORII 5 ANI?
Daca dupa revolutie facea furori intrebarea publica ”ce ati facut in ultimii cinci
ani?”, a venit momentul unei intrebari inca mai complicate: ce vom face in
urmatorii cinci ani? Pentru ca, aflam de la guvernanti, pe canale oficiale,
Romania isi va capata independenta energetica abia din 2027, daca lucrurile
vor fi in grafic, desigur. Ceea ce, oricum, nu se intimpla niciodata la noi.
Deci, cum vor supravietui romanii fara importurile rusesti de energie timp de
cinci ani de aici incolo?
intr-un interviu acordat aziRomania Actualitati, ministrul Energiei, Virgil Popescu, ne
”stinge” lumina sperantei: primele gaze din Marea Neagra ar urma sa fie extrase abia la
inceputul anului 2027 si tot atunci ar urma sa devina functional mini-reactorul nuclear
promis de americani.
Cit despre finalizarea reactoarelor de la Cernavoda, ministrul anunta anii 2030-2031.
”Conform datelor pe care le avem de la cei doi operatori, atat de la Exxon, acum
si de la Romgaz si de la OMV Petrom, gazele din Marea Neagra, daca totul
decurge cum au planificat deja, la sfarsitul anului 2026, inceputul anului 2027
vom avea primele gaze din perimetrul Neptun Deep”spune Popescu.
”Eu cred in tehnologia reactoarelor modulare si sunt convins ca primul reactor
modular in Romania va fi pus in functiune mai repede decat reactoarele 3 si 4
de la Cernavoda. Estimam in jur de 2027 primul reactor modular; reactoarele de
la Cernavoda 2030-2031(…) incepand cu 2026-2027 eu cred ca Romania va deveni
independenta energetic”a adaugat el.
Virgil Popescu inchide, totodata, in mare masura subiectul termocentralelor pe carbuni,
singura solutie aflata la indemina Romaniei pe termen foarte scurt:”Decat sa investim in
retehnologizari pe carbune din bani proprii, din bani de la buget, pe fonduri europene,
cand vorbim de carbune, si lucrurile trebuie spuse foarte, foarte direct, in conditiile in care
Romania are rezerve de gaze naturale si isi acopera productia, strategia noastra este sa
investim fonduri europene cat mai putem sa folsim fondurile europene pentru gazele
naturale si sa trecem de la carbune la gaz natural, pentru ca este tot resursa noastra”.

Scurt remember.
in martie 2012, presedintele Romaniei, Traian Basescu, a vizitat nava de foraj marin
Deepwater Champion a companiei ExxonMobil, dupa care a facut anuntul cel mare:
„S-a descoperit un zacamant in perimetrul Neptun, de circa o suta de miliarde de
metri cubi si perspective similare sunt pentru alte cateva depozite care vor fi
prospectate in perioada urmatoare(…) Exploatarea va incepe dupa ce vor fi
incheiate toate prospectiunile si, probabil, din 2015, 2016, 2017, Romania poate
fi independenta deplin din punct de vedere energetic”.
A trecut un deceniu. Exxon a venit si a plecat. 2015 al lui Basescu a devenit acum 2027 al
actualilor guvernanti, pentru gazele off-shore.
Cind vine urmatoarea ”prelungire”? (B.T.I.)
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