Asociația Română a Companiilor de Explorare și Producție Petrolieră (ROPEPCA), împreună cu
Federația Sindicatelor Libere și Independente Petrol-Energie (FSLI Petrol-Energie), vin în atenția
dumneavoastră cu privire la prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.114/2018 (OUG
114/2018) privind măsurile adoptate în sectorul energetic.
Vă atragem atenția că măsurile incluse în OUG 114/2018 vor avea un impact negativ asupra
întregului sector petrolier din România, de la societățile care exploatează direct zăcămintele de
petrol și gaze, până la furnizorii de servicii și, în cele din urmă, la angajații care vor pierde locuri
de muncă.
Pentru a înțelege în detaliu efectele noilor obligații atât asupra companiilor direct afectate, cât și
asupra celorlaltor participanți la piață, precum și asupra bugetului de stat, au fost inițiate mai multe
studii de impact independente, ale căror rezultate vor fi disponibile imediat ce acestea vor fi
finalizate.
Potrivit unei analize preliminare, OUG 114/2018 va afecta mii de angajați specializați din sectorul
energetic. Confruntate cu provocări de ordin bugetar, companiile vor trebui să recurgă la opțiuni
de reducere a costurilor, în special datorită renunțării la investiții deja planificate. Reamintim că
numai membrii ROPEPCA mențin anual 14.000 de locuri de muncă, întreaga industrie angajând
26.000 de persoane în mod direct și creând oportunități pentru încă 20.000 de locuri de muncă.
Menționăm și că în România există zone monoindustriale, care se bazează în întregime pe ocuparea
masivă a forței de muncă locale în industria petrolieră și al căror viitor în privința angajării este
nesigur.
În primul rând, îngrijorarea principală este că OUG 114/2018 a fost adoptată fără mecanisme de
tranziție, fără o analiză preliminară a impactului pe care îl va avea asupra proiectelor de investiții
în curs sau asupra celor care urmează să fie aprobate, asupra contractelor pe termen lung și a
obligațiilor care decurg din acestea. Introducerea modificărilor cadrului de reglementare după ce
bugetele anuale și multianuale ale companiilor au fost deja aprobate a creat confuzii puternice în
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rândul investitorilor și a condus la necesitatea revizuirii urgente a tuturor planurilor operaționale și
de dezvoltare.
Vă atragem atenția că reglementarea prețului gazului la 68 RON/MWh generează pierderi
semnificative la bugetul de stat. Astfel, luând în considerare un preț de 90 RON/MWh (media BRM
pentru tranzacțiile cu livrare în noiembrie 2018) și producția de anul trecut, pierderile directe ale
bugetului de stat se ridică la aproximativ 2 mld. RON pe an (proveniți din taxa pentru veniturile
suplimentare obținute din liberalizarea pieței de gaze, redevențe, impozitul pe profit și dividendele
de la participațiile de stat la companiile producătoare de gaze, precum și TVA pentru consumatorii
finali de uz casnic), care nu includ pierderi suplimentare datorate reducerii investițiilor, revizuirii
politicilor de personal, scăderii producției de gaze și impactului economic negativ indirect și indus.
Aceste pierderi directe de la bugetul de stat sunt semnificativ mai mari decât efortul financiar care
ar fi necesar pentru a sprijini consumatorii vulnerabili.
Considerăm că Guvernul ar trebui să abroge cât de repede măsurile impuse de OUG 114/2018
pentru dezvoltarea și funcționarea actuală și viitoare a sectorului energetic din România și să
urmărească menținerea situației de multiplu câștig în care companiile, statul român, consumatorii,
climatul investițional, angajații și imaginea generală a României ca țară nu vor fi periclitate.
În acest sens, noi, angajatorii și angajații din sectorul petrolier, vă stăm la dispoziție pentru un
dialog pe această temă, cu posibilitatea de a vă pune la dispoziție specialiști, studii sau analize,
sperând că expertiza noastră ar putea fi utilă în găsirea cele mai bune soluții.
În continuare, vă solicităm respectuos să organizați o întâlnire cât mai curând posibil, pentru a
discuta problemele prezentate mai sus. În cadrul acestei întâlniri am dori să prezentăm mai detaliat
faptele și impactul și să ajutăm inițiatorii și promotorii OUG 114/2018 să înțeleagă impactul real
al măsurilor impuse asupra industriei de petrol și gaze din România.
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