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 CONPIROM   astăzi ... 

• METALURGIA  Federaţia patronală a ramurii metalurgie feroasă şi neferoasă şi produse refractare; 

• METACHIM Federaţia patronală a producătorilor din chimie; 

• FPAR  Federaţia patronatelor agricole din România; 

• PATROMAT  Federaţia patronală din industria materialelor de construcţii din România; 

• STICEF   Organizaţia patronală din industria sticlei şi ceramicii fine; 

• FEPA-CM  Federaţia patronală din industria construcţiilor de maşini; 

• ASFOR  Asociaţia patronală a forestierilor din România; 

• APMR  Asociaţia producătorilor de mobilă din România; 

• APREL  Patronatul român din industria electronică, electrotehnică, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;

• PATROCONS  Asociaţia patronală a constructorilor din România; 

• RECOMAT  Federaţia patronală şi profesională “RECOMAT”; 

• ROMPAP  Patronatul industriei de celuloză şi hârtie; 

• APROMECA  Asociaţia profesională patronatul român din industria de mecanică fină, optică şi mecatronică; 

• PMI  Patronatul medicinii integrative; 

• FPSSPR  Federaţia patronală a şcolilor de şoferi particulare din România; 

• PBRO  Asociaţia patronatul bijutierilor din România. 



Context actual – preţ gaze intern 

, 



Raport amestec intern/import  

casnici vs. noncasnici 
. 



Context actual – preţ gaze intern 

*Creştere procentuală faţă de preţul de la 01 ianuarie 2013  

** Creştere procentuală faţă trim I din 2014 

Ianuarie 2013 45,71 lei/MWh 

cca. 287$/1000 mc 

Ianuarie 2014 72 lei/MWh 

cca. 146,83$/1000 mc 

cca. 231,27$/1000 mc 

Aprilie 2014 89,4 lei/MWh +24,17%**  +95,5% * 

+57,5%* 



Realitatea românească 

Impactul industriei asupra PIB-ului 

României 
. 

    



Impactul reducerii activităţii industriale 

asupra PIB-ului României 

. 



Impactul asupra altor sectoare 

economice 
 

 

 
 

În România  

se folosesc cca. 50 kg substanţă activă/hectar  

În alte state UE 

cca. 300 kg substanţă activă/hectar  



Riscul relocalizării marilor companii 

industriale 
. 



Interesul UE = Interesul României 
??????????????????????????????????????? 

. 



România pentru români 

. 

Limitarea exodului  

forţei de muncă  
Independenţă naţională 

Nivel de trai ridicat Salarii mai mari 

Economie puternică 



CONCLUZII 
• Mărirea perioadei de aplicare a Calendarului de liberalizare (creștere) a prețurilor la gazele 

naturale. 
 

• Obligativitatea întoarcerii unor sume de bani obținute din creșterea prețurilor la gazele 
naturale către marii consumatori industriali,  
 

• Îmbunătăţirea Legii nr. 123/2012 a energiei electrice şi gazelor naturale ; 
 
• Tranzacționarea întregii cantități de gaze prin sistemul liber al bursei și eliminarea “coșului” 
 
• Adoptarea statutului consumatorului interuptibil ca o măsură de garantare a securităţii 

aprovizionării cu gazele naturale, conform directivelor CE; 
 

• Protejarea și susținerea marilor producatori din economia României 
 

• Apărarea intereselor naționale în negocierile cu organismele internaționale ! 
 
 
 



VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE !  

 
 


