2021 a fost un an plin de provocări pentru întreaga lume, din toate
punctele de vedere. Pandemia COVID-19 a continuat să afecteze fiecare
țară, fiecare industrie și sector de activitate și, cel mai important, fiecare
individ, inclusiv industria de petrol și gaze din România și oamenii săi. În
plus, anul trecut au fost stabilite direcțiile către un viitor energetic diferit,
marcând, astfel, începutul unor vremuri din ce în ce mai provocatoare.
Noi, la Federația Patronală de Petrol și Gaze, am reușit să ne adaptăm la
aceste circumstanțe dificile și ne-am ajutat membrii să-și depășească
provocările, oferind sprijin constant pentru eforturile lor de advocacy,
educând factorii interesați cu privire la beneficiile industriei noastre, fiind
un partener de încredere pentru autorități și oferind
o platformă
transparentă, echilibrată și constructivă, precum și încurajând un
sentiment de comunitate în industria de petrol și gaze.
În paginile următoare, veți afla despre cine suntem, ce reprezentăm și
care au fost realizările noastre, precum și progresul înregistrat în ultimul
an, în toate sectoarele industriei petroliere.

Acest raport anual este un instrument pentru actualii și viitorii factori
interesați de activitatea noastră, menit să ofere o mai bună înțelegere a
modului în care funcționează organizația noastră, în atingerea misiunii
noastre de a crea un viitor enegetic mai bun și mai promițător pentru
România.
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Reprezentăm toate sectoarele
industriei petroliere
Cei 10 membri sunt companii
românești reputabile, cu o cifră
de afaceri cumulată de peste
€ 10 m ld

Membrii n oștri sunt mari
angajatori
Oferind locuri de muncă bine
plătite și sigure pentru profesioniști
locali

Companii majore din sectorul de
explorare și producție
Titulari români de acorduri de
concesiune petrolieră de
explorare și de dezvoltare

Industria petrolieră
are un impact total
asupra economiei
românești de

de angajați, ceea ce
înseamnă că 1 din 200 de
români lucrează pentru un
membru FPPG

Membrii noștri acoperă
aproape întreaga producție de petrol și gaze
a României

Reprezentare completă a
sectorului midstream
Atât operatorul de transport și
sistem în domeniul gazelor naturale, cât și cel din domeniul
țițeiurilor, sunt membrii noștri

din sectorul de
transport de gaze
naturale și țiței
3

Cătălin Niță
Director Executiv

Anca B udu
Consilier Senior
Afaceri Publice

Otilia Anghel
Expert Afaceri
Publice

Diana Nazare
Specialist în
comunicare

4

Alin Popescu
Consilier Senior
Afaceri Publice

Daniel Apostol
Director Relații
Externe

Comisii Permanente
Având activități specifice fiecărui sector din Upstream,
Midstream, Downstream Gas și Downstream Oil.

Grupuri de lucru existente
cu activitate constantă, conform
planurilor de acțiune agreate.

Subiecte
pentru care am militat în mod
constant și strategic

Studii independente
derulate de companii de consultanță independente,
reputabile, în sprijinul fundamentării poziției industriei

Întâlniri de nivel înalt

dintre care 1 întâlnire cu reprezentanți ai Comisiei
Europene, 14 întâlniri cu reprezentanți ai partidelor
politice și 7 dez bateri publice

Scrisori de poziție
dezvoltate de experții desemnați ai membrilor
noștri, pe marginea subiectelor prioritare,
adresate atât autorităților naționale, cât și
europene.

Adrese
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transmise către mai mult de 18factori
interesați diferiți, autorități și instituții
publice naționale și europene

• Consolidarea relațiilor cu factorii interesați interni și externi
• Poziționarea ca lider la nivel de industrie
• Dezvoltarea și promovarea de programe de advocacy și de responsabilitate
socială
• Militarea pentru prioritățile și provocările industriei de petrol și gaze

•
•
•
•

Dialog instituțional
Deblocarea proiectelor Offshore
Digitalizarea industriei petroliere
Încurajarea parteneriatelor
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În 2021 am continuat să oferim sprijin membrilor
noștri care sunt operatori, întâmpinând un
membru nou și operaționalizând Comisia
Permanentă Upstream la capacitate maximă.
Cu mai mult de opt subiecte specifice abordate
și patru grupuri de lucru dedicate, ne-am
consolidat ca platformă de cooperare între
experți și ca un partener relevant pentru
autorități.

reprezentate în Consiliul
Director al Comisiei, care
s-au întâlnit în 11 întâlniri
lunare

Bernhard Schlager
Președintele Comisiei
Permanente
Upstream

Aduce laolaltă profesioniși
de înalt nivel, cu scopul
de a genera expertiză
pentru factorii interesați
în procesul legislativ.

Subiecte specifice
Factori interesați abordați
(instituții și autorități publice)

Tudor Bora
Raportor al Comisiei
Permanente
Upstream

SCRISORI
DE POZIȚIE

Grupuri de lucru

Studii independente

Întâlniri de înalt nivel
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Scop: facilitarea decontaminării solului
prin amendarea legislației secundare
privind valorile de referinta ale THP.

Grup de lucru (înființat în 2020):
• 12 m embri din partea a 5 companii, inclusiv 1 din
sectorul midstream
• Sprijin în cercetare din partea ICPA și ICPT Campina
Progresul, pe scurt
>>1 studiu i ndependent menit să releve valorile prag
utilizate în alte țări
>>12 adrese transmise către Ministerul Mediului și
Agenția Națională pentru Mediu
>>7 întâlniri i n terne
>>2 întâlniri externe cu reprezentanții Ministerului Mediului, atât la nivel de conducere, cât și la nivel de experți
Stadiu: renunțarea la demersul FPPG în sensul
deblocării activităților de abandonare și
decontaminare a solului în urma operațiunilor
petroliere din lipsa atingerii unui consens între părți

Scop: militarea pentru introducerea unei
derogări în Legea nr. 175/2020, pentru ca
operațiunile petroliere să fie exceptate de
la aplicarea prevederilor care împiedică
derularealorpe terenuri agricole.
Progresul, pe scurt
>>1 întâlnire cu Comisia pentru Agricultură din cadrul
Camerei Deputaților
>>1a dr esă tr ansmisă cătr e Comisie în veder e a inițierii
unui proiectde lege conform celor de mai sus -REALIZAT
>>acțiuni constante de advocacy pe parcursul procesului legislativ al proiectului de lege
Stadiu:procesul legislativ alproiectuluidelegeesteîn monitorizare

Scop: militarea pentru modernizarea Legii
Petrolului nr. 238/2004, astfel încât să fie
reflectate dezvoltările operaționale și de
piațăaleindustrieipetroliereromânești
Plan de acțiuni elaborat în cadrul Comisiei Permanente Midstream, un grup de lucru inter-comisii a
fost creat începând cu aprilie 2021, în vederea
elaborării unui proiect complex de amendare a Legii
petrolului

Scop: militarea pentru digitalizarea și
declasificarea datelor petroliere

Grup de lucru (înființat în 2019):
• 18 m embri din partea a 4 companii
• Lider - Oana Bucur,OMV P etrom
• Sprijin a cademic din partea Universității de Petrol și
Gaze din Ploiești (Prof. Mihail Batistatu)
Progresul pe scurt
>>3 scrisori de poziție transmise factorilor interesați
relevanți
>>6 întâlniri i nterne
>> 1 seminar extern cu factori interesați relevanți,
inclusiv ANRM, Cyberint, ADR
>> 1 seminar extern dedicate parlamentarilor relevanti,
in parteneriat cu ANIS si FinBan
>> 2 schimburi de experiență cu reprezentanți ai
Ministerului Petrolului din Norvegia
Stadiu:alinierea internă a listei de date FGN,spre a discuta
ulterior cu ANRM datele ce urmează a fi declasificate

Scop: sprijinirea creării de noi
oportunități de investiții, prin militarea
pentru:
>>facilitarea transferurilor de drepturi și obligații din
acordurile de concesiune
Abordare: Nevoia de oportunități de investiții, în vederea
dezvoltării și diversificării sectorului de explorare și
producție, ar trebui să fie un leitmotiv utilizat în
comunicările noastre

Scop: militarea pentru schimbarea
metodelor de calcul pentru prețurile de
referință ale țițeiurilorși gazelornaturale,în
vederea unei formule echilibrate și corecte,
raportată la piețele locale
Stadiu: Grupuri de lucru formate, planul de acțiuni
urmând a fi implementat în 2022

Scop: militarea pentru îmbunătățirea
Legii Offshore nr. 256/2018 astfel încât să
confere un cadru operațional și fiscal
stimulent
Progresul, pe scurt:
>> 1 studiu independent
>> 3 seminarii dedicate partidelor politice
>>2 seminarii dedicate parlamentarilor fiind parte dintr-o
campanie ampla – Offshore Strategic Briefing
>> 1 platforma online agregata cu toate materialele
dedicate subiectului
>> 2 webinarii dedicate – Marea Neagra in Noua
Economie
>> 8 intaliniri la nivel inalt
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Anul trecut ne-am dedicat resursele în sprijinul
membrilor noștri care activează în sectorul mid-stream,
prin operaționalizare Comisiei Permanente
Midstream la începutul lunii decembrie, precum și
prin punerea la dispoziție a unei platforme pentru a
identifica și adresa problemele cu care aceștia se
confruntă.

Reprezentant
Transgaz

Reprezentant
CONPET

reprezentate în Consiliul
Director al Comisiei, care
s-au reunit în 2 întâlniri
lunare.

Scop: militarea pentru amendarea Legii Petrolului nr. 238/2004,spre
a adresa o serie de probleme cu care se confruntă operatorii
midstream, inclusiv
>>facilitarea accesului pe teren pentru lucrări de mentenanță și
reparații
>>extinderea activităților în care un OST poate investi către mai
multe arii pe lângă transportul țițeiului și al gazelor naturale
(inclusiv transportul de produse petroliere, înmagazinare, etc.)
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Organizația noastră s-a concentrat întotdeauna în
mod deosebit pe interesele membrilor noștri legate
de sectorul Downstream Gas. În 2021, am continuat
activitatea intensă a Comisiei Permanente
Downstream Gas și contribuind în mod organizat la
toate subiectele relevante pentru membrii noștri din
acest sector.
Vasile Ciolpan
Președintele Comisiei
Permanente
Downstream Gas

Ionuț Dumitrescu
Raportor al Comisiei
Permanente
Downstream Gas

Subiecte de
reglementare

Grupuri de lucru

reprezentate în Consiliul
Director al Comisiei, care
s-au reunit în 3 întâlniri
lunare.

factori interesați
(instituții și autorități
publice) abordați

SCRISORI
DE POZIȚIE

dezbateri publice

având menirea de a educa publicul general cu privire la beneficiile aduse de
gazele naturale, în sprijinul eforturilor noastre de afaceri publice și
reglementare

A m promovat și coordonat colaborarea:
cu alte asociații sectoriale, ce reunesc operatori
(ACUE)
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Scop:militarea pentru ajustarea obligației de ofertare de gaze naturale pe piețele
centralizate, >> inclusiv a programului de tip „gas release” subsecvent
>> militarea pentru îmbunătățirea legislației primare (Legea nr. 123/2012) și secundare
(Ordinul ANRE nr. 143/2020), parțial împreună cu ACUE
Grup de lucru (stab. 2020):
•6 m embri din 3 companii
•Lider - Ionuț Dumitrescu, OMV Petrom
Progresul, pe scurt
 11 adrese transmise către factori de interes relevanți (Parlament, Guvern, ANRE, ANRM), dintre care
9 scrisori d e poziție
 4 întâlniri oficiale
 1 studiu independent
 5 întâlniri interne
 participarea la 3 dezbateri publice organizate de ANRE

Scop: a lua parte la discuțiile pe marginea proiectului de lege pentru protecția consumatorilor vulnerabili de energie elaborat de Ministerul Muncii, spre a ne asigura
că viitorul cadrul de reglementare, ce urmează a fi dezvoltat, nu periclitează
activitatea membrilor.
Progresul, pe scurt
>> participarea la 2 dezbateri publice organizate de Ministerul Muncii
>>1 scrisoare de poziție transmisă pe marginea proiectului de lege aflat în discuție

Descriere: „Gaz de România“ este o campanie de comunicare multianuală, care a ajuns la
al cincilea an de implementare în 2021, menită să educe publicul larg asupra rolului
gazelor naturale.

●
●
●
●

388 POSTĂRI (~32 postări/lună)

+1.997.840 utilizatori
ENGAGEMENT 313.100 utilizatori
VIDEOVIEWS +446.490 utilizatori
+3.800 NEW FOLLOWERS
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REACH

TOP 3 CATEGORII:
1-Legislatie/Offshore 2 - Green Deal
3 – Importanța industriei
Chiar dacă Green Deal a fost pe a doua poziție, în
ceea ce privește reach / engagement (like, share),
Importanța industriei a avut un scor mai bun și
comentarii mai multe.

Interviuri informative cu reprezentanții Administrației Naționale de
Meteorologie pentru a atrage atenția cu privire la schimbările climatice
Reach: 370.000
Materiale video: 34
Postări dedicate: 34
Total vizualizări: 116.053

Este o serie de evenimente online organizate în cadrul
universităților partenere. Prin aceste evenimente, am reușit să
ajungem la mulți studenți și să le oferim o experiență reală care a
depășit granițele mediului digital.
>> 6 speakeri (Franck Neel, Vasile Ciolpan, Radu Caprau,
Christoper Veit, Christina Verchere, Ionut Ciubotaru)
>> 7 universitati partenere din 6 centre universitare nationale
>> 650 studenti participanti
>> 44.185 Social Media Reach
>> 30.823 Total vizualizari video

DESCRIERE:
SERIE DE PRODUCȚIE VIDEO (5) „OAMENII INDUSTRIEI“ Organizarea și implementareaunei mini-serii (5 producții video).
Acestea au beneficiat de următoareleservicii: concept, copywriting,
pachet grafic și scenariu, 5 zile de filmare, 5 producții video și
gestionare în Social Media)

REAC H: 16.168
EN G AG EM EN T:794
VI ZUAL I ZARI VIDEO
: 8.331

REAC H: 15.077
EN G AG EM EN T : 1.241
VI ZUAL I ZARI VIDEO :
7.681

REAC H: 7.200
EN G AG EM EN T : 1.429
VI ZUAL I ZARI VIDEO :
5.090

REAC H: 6.895
EN G AG EM EN T : 1.625
VI ZUAL I ZARI VIDEO :
4.907

dedicat exclusiv angajaților companiilor membre

Ediții: 12
Reach: 200
Vizualizari totale: 671

DESCRIERE: Jurnaliști și părți interesate din TALK SHOW – Produse livrate:
• 2 videoclipuri difuzate în Social Media
• 1 articol pe site
REACH TOTAL: 14.634
ENGAGEMENT TOTAL: 474
TOTAL VIZUALIZARI VIDEO: +9000
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REAC H: 18.36 3
EN G AG EM EN T : 706
VI ZUAL I ZARI VI DE O
: 12.320

Energaz News, ediția 2021, a fost un concurs de buletine de știri despre rolul schimbărilor climatice și importanța gazelor
naturale, organizat pentru elevii de liceu din București. Scopul său a fost de a invita elevii de liceu să devină conștienți de
provocările de mediu și să contribuie la un viitor durabil prin găsirea de noi informații și soluții.
REZULTATE:
• Peste 30 de licee din București contactate
• Câștigătorii au fost elevi din 9 licee diferite
• Peste 27.000 de afișări de pagină, cu o medie de
peste 2 minute petrecute pe site
• Peste 51.970 de persoane din audienta vizată (14-19
ani public pe Facebook), din București.

DESCRIERE
Acțiunea umanitară de Crăciun a CERT din 2021
• Peste 100 de voluntari, ~65 de mașini, împărțiți în 7 echipe.
• 150 de familii izolate din Apuseni la care am ajuns împreună
cu prietenii noștri de la CERT Transilvania timp de 2 zile.
• Au fost ore de aventura in zone apropiate de Cluj, dar
salbatice si izolate, desprinse de realitatea secolului XXI:
Muntele Rece, Maguri, Marisel, Maguri Racatau.
PARTICIPARE
FPPG & 10 jurnalisti (jurnalisti de nisa energetica)

REZULTATE:
Reach: 73.092
Engagement: 6.262
Vizualizari Video: 38.812

Gala Gaz de România 2021 a fost guvernată de simbolul Phoenix, idee care a subliniat capacitatea de reinventare, renaștere,
determinare și succes. Comunitatea celor care lucreaza in industria gazelor din România s-a reunit în acest eveniment special cu
un scop comun: să celebreze oamenii și proiectele care în ultimii doi ani au dat dovadă de rezistență, capacitate de reinventare
și ambiția de a reuși în ciuda tuturor provocărilor întâlnite.

FEEDBACK: feedback foarte bun, în special în ceea ce privește conceptul și identitatea
PARTICIPARE: peste 150 de invitați cu prezența principalelor părți interesate (reprezentanti ai
industriei, autorități, parteneri, jurnaliști)
Prezenta TV: Material dedicat B1 TV(https://vimeo.com/668248136/ac445526dd)
LIVE PE SOCIAL MEDIA : 3.201REACH | 210 ENGAGEMENT | 2.124VIZUALIZARI VIDEO
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Downstream Oil este un subiect deosebit de
important, luând în considerare schimbările
preconizate de piețele internaționale.
Ne-am întărit eforturile în această direcție prin
operaționalizarea Comisiei Permanente Downstream
Oil.
Cu patru direcții d e advocacy și cu un total de nouă
subiecte identificate care urmează să fie abordate,
Adrian Nicolaescu
Comisia este gata să se consolideze în continuare.
Președintele Comisiei
Permanente
Downstream Oil

Direcții d e
advocacy

Subiecte
specif ice

Mădălin Apostol
Raportor al Comisiei
Permanente
Downstream Oil

Grup d e
lucru

factori interesați abordați

SCRISORI
DE POZIȚIE

întâlnire la nivel înalt

Studiu
independent

conferință la nivel european
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Descriere: Pregatirea pentru o economie circulară

Scop: Susținerea înființării și
reglementării clare a Entității
Centrale de Stocare

Stadiu: Grupul de lucru va fi format într-o manieră
inter-comisii, atât în cadrul Comisiei Permanente
Downstream Oil, cât și în cadrul Comsiei Permanente
Midstream, iar planul de acțiuni va fi dezvoltat și implementat în 2021

Scop: promovarea unor norme
metodologice echilibrate pentru
Legea mirosurilor nr. 123/2020
Grup de lucru (stab. 2020):
• 18 m embri din 3 companii, inclusiv 2 non-membri
(Lukoil and Rompetrol)
• Lider - Magdalena Teleanu, OMV Petrom
Progresul, scurt:
>>4 adrese transmise, inclusiv 1scrisoare de poziție, către
Ministerul Mediului și 2 adrese primite
>> 6 întâlniri i nterne
>> 1 studiu independent ( demarat î n 2020, f i nalizat
2 0 21
>> 1 întâlnire e xternă
Stadiu: Activitatea grupului de lucru a fost suspendată în a
doua jumatate a anului din cauza lipsei de reacție a
autorităților competente.
Subiectul va fi reluat odată ce vor apărea noi dezvoltări la
nivelul factorilor de decizie publici.

Scop: promovarea unei reglementări
clare și optime a combustibililor
alternativi și a combustibililor de
a doua generație (biogaz, bioetanol, biometan),
precum și a GNC și GNL.
Progresul, pe scurt:
>> 2 scrisori de poziție trimise instituțiilor relevante (Ministerul Economiei și Mediului) cu privire la
reglementările tehnice referitoare la GNC

Scop: promovarea unei taxonomii
echilibrate prin promovarea reducerii
emisiilor de gaze cu efect de seră pe
mai multe căi, inclusiv prin intermediul combustibililor alternativi.
Progresul, pe scurt:
>>3 documente de poziție trimise către instituțiile
relevante ( Comisia Europeană, Ministerul Finanțelor
Publice, Ministerul Economiei și Energiei)
>> participarea la o conferința pe tema Fondului de
modernizare, organizată de Direcția Generală Clima în
cadrul Comisiei UE
>> 1 intalnire cu reprezentanți ai Comisiei
Europene
>> 1 advertorial
Stadiu: Subiectul se află în monitorizare pentru a asigura o
reacție rapidă din partea FPPG

Scop: apromovarea unui mecanism
care să sprijine și să îmbunătățească
eficacitatea politicilor
privind schimbările climatice, în vederea susținerii
competitivității industriilor cu consum intensiv de
energie în contextul global.
Stadiu: Grupurile de Lucru și planurile de acțiuni vor fi
definite în 2021
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2021

Obiectiv:
dorința de a contribui cu expertiza
noastră, cu scopul de a îmbunătăți și a
încuraja investiții durabile prin
intermediul Planului National de
Redresare și Reziliență, prin intermediul
căruia România poate dispune de acces
la resurse financiare pe deplin suficiente
și dedicate respectând principiul
neutralității tehnologice și având în
vedere un mix energetic echilibrat.
>> 5 Scrisori transmise (Ministerul
Investițiilor și proiectelor Europene)
>> 5 întâlniri de consultare publică

–

Îmbunătățirea nivelului de
cunoștințe în domeniul IT pentru
angajații IMM din sectorul
energetic
Proiect inițiat în parteneriat cu
CONAF
>> 2 întâlniri cu Autoritatea de
evaluare a proiectelor
>> 2 memorandumuri transmise
>> 4 solicitari de clarificare

Status: Proiectul se afla încă în
evaluare la Ministerul Proiectelor &
Fondurilor Europene
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Retreat cu presa, cu participarea a peste 25 de
jurnaliști din 19canale de presă diferite
C omunicate d e presă cu peste 5 5 0 d e
apariții în total
evenimente având calitatea de partener,
co-organizator sau cu participare ca speaker
interviuri în presa specializată
eveniment internațional – RIGC
advertorial publicat în presa internațională

2%

1.4%

0 .4 %

Online
Social Media
P rint

25%
7 1%

TV

>> Redresarea economică prin
proiecte offshore la scară mare
>> Digitalizarea industriei de petrol și
gaze
>> Green Deal & Taxonomie
>> Contribuția industriei de petrol și
gaze la economia românească

Radio

157

Ian

372

201

Feb M a r A p r

121

Mai

157

200

Iun

158

Iul

88

Aug

1 30

Sept

O ct

345

502

Noi

Dec
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Una dintre cele mai mari confederații
patronale din țară reprezentând 16 sectoare,
peste 300.000 de angajați din peste 1.600
de companii.
Singura confederație patronală din România
afiliată la Business Europe și IOE
(Organizația Internațională a Angajatorilor).
Federația noastră este membru fondator al Concordia
și a desfășurat o activitate bogată sub patronajul său
anul trecut.

Contribuție
la 3 scrisori
SCRISORI
de poziție
DE POZIȚIE

REPREZENTATIVITATE:
▪
▪
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În calitate de membru Concordia asigurăm
coordonarea grupurilor de lucru:
➢ Muncă și Dialog Social
➢ Viitorul Transportului

 Răspuns coordonat la schimbările legislative privind semnatura
electronică
 Contribuție la redactarea foii de parcurs a României privind
Viitorul Transporturilor
 Participarea la grupul de lucru pentru elaboarea legislației
privind protecția consumatorilor vulnerabili de energie
 Abordarea factorilor de interes relevanți
 Îmbunătățirea legislației în materie de muncă

Reprezentanți Concordia în structurile de dialog social la nivel teritorial din partea FPPG: 24
Reprezentanți Concordia în structurile de dialog social la nivel Național din partea FPPG:
1.
Consiliul Economic și Social
2.
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

Federația noastră este membru fondator al Comitetului
Sectorial, iar în prezent deține președenția rotativă, funcția
deținută de dl. Eduard Floria (OMV Petrom)

-

Contribuție la Strategia națională pentru locuri de
muncă verzi 2018-2025

-

Formularea de propuneri pentru actualizare COR

-

Contribuție la Metodologia de implementare a
principiilor pentru asigurarea calității în
domeniul formării profesionale a adulților, ca
membru al Grupului Național de Coordonare în
domeniul formării profesionale a adulților.

Constituirea unui Grup de experți în
domeniul resurselor umane, la nivelul
FPPG, care să vină în sprijinul activității
Comitetului Sectorial

Subiect: Adaptarea continuă a
curriculei universitare la cerințele
mediului economico-social
Membru în Consiliul Consultativ:
Adrian Badea – Vicepreședinte
FPPG
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