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GEOPOLITICE
Independența și securitatea energetică (aspectul dependenţei de importurile de energie primară şi cel al diversiﬁcării mixului energetic)
- prin calcularea raportului rezerve/producţie1, epuizarea rezervelor de
gaz natural este preconizată a avea loc în 9.3 ani2 + România plăteşte
unul dintre cele mai mari preţuri de import pentru gazul furnizat de
către Gazprom3 (în ianuarie 2012 prețul a ajuns la 517 USD/1000 m34) 
independenţa energetică a României va scădea (ponderea importurilor
în cererea de energie va crește cu până la 40-50%5) dacă nu se investeşte
în îmbunătăţirea eﬁcienţei energetice şi a mixului energetic
- potenţialul producţiei de energie primară este important, dar acesta are
nevoie de investiţii semniﬁcative (3-4 mld. euro/ an)6 în contextul crizei
ﬁnanciare prelungite şi al volatilităţii prezente a pieţelor energetice7
- energia regenerabilă singură nu poate asigura nevoile viitoare de consum; schema de subvenţionare a energiei regenerabile a fost suportată
de către consumatorul ﬁnal8; producţia de energie din surse regenerabile nu este bine conectată la reţeaua de distribuţie, iar producţia este
intermitentă, deci va ﬁ nevoie de investiţii masive în continuare pentru a
optimiza efectele acesteia pentru consumatorii casnici și industriali9
- piețele de gaz se formează în special la nivel regional  gazul extras va
ﬁ comercializat în România și în zona europeană, întrucât costurile aferente stocării și/sau licheﬁerii gazului și transportului acestuia în alte zone
este foarte ridicat, iar prețul gazului va scadea odată cu creșterea volumului aﬂat pe piață10

- conform datelor Eurostat, gradul de dependenţă energetică al României
este redus (21.3% în 201111) + dispune de un mix energetic diversiﬁcat
și echilibrat (producție internă de energie bazată pe cărbune, țiței, gaze
naturale, hidrocentrale și centrala atomică dublată de un potențial
ridicat al energiilor regenerabile, în special cea eoliană12 (al doilea cel
mai bun din Europa de Est13)
- producţia internă de gaze naturale este constant mai ridicată decât
volumul total importat (acesta din urmă ﬂuctuează între 20-25%14) 
necesarul de consum este acoperit în mare parte de producţia internă
- prin încurajarea producţiei de energie prin intermediul surselor regenerabile (solară, eoliană, geotermală, biomasă, microhidrocentrale) se
va asigura un consum curat și sustenabil, iar costurile prezente asociate
acestor tipuri de investiţii se vor amortiza în timp15  zăcămintele de
gaz de șist se epuizează rapid, dar panourile solare, spre exemplu, pot
avea o durată de viață de peste 20 de ani16
- statul român va obţine o redevenţă în bani, nu în gaze  România
va trebui să cumpere gazele de la operatorii care deţin licenţă de explorare, dezvoltare şi exploatare, întrucât aceștia au dreptul de a îl comercializa  Chevron nu are obligația să vândă României gazele de șist
obținute, ci le poate transporta oriunde în lume17
- Rusia începe să își piardă puterea de negociere față de Europa din cauza
exporturilor de gaze de șist și gaze licheﬁate din SUA și Orientul Mijlociu
 prețul gazelor naturale convenționale rusești va scădea din 201618

GEOLOGICE
Sondele de foraj (riscurile asociate acestor tipuri de sonde; metoda tubărilor – la suprafaţă, intermediară şi de producţie – şi cimentării
la suprafaţă a acestora)
- sondele sunt formate din coloane şi tuburi multiple de oţel şi ciment19
- coloana de ancoraj (verticală) va ﬁ tubată şi cimentată pe toată suprafaţa
(izolează formaţiunile geologice neconsolidate şi a apelor freatice); se
realizează tubarea şi cimentarea unei coloane intermediare
- traseul sondei este monitorizat prin folosirea unor module electronice de
detecţie + prelucrarea datelor culese din sondă (temperaturi, presiuni,
natura ﬂuidelor, etc)
- accidentele au fost izolate şi s-au datorat nu tehnicii fracturării, ci
capabilităţilor reduse de operare şi monitorizare a companiilor independente cu resurse limitate20

- tubajul sondelor se va coroda sau deteriora din cauza presurizării
repetate  posibile scurgeri21
- stratul de ciment nu adera la anumite tipuri de roci, inclusiv la şisturi 
ﬁsuri
- are loc contractarea cimentului de-a lungul timpului  ﬁsuri  gazul
migrează în sus  metanul poate polua apele subterane
- o cantitate mică de gaze ajunge inevitabil în aer în timpul procesului de
echipare a sondei până când este tubată şi cimentată22

Seismicitatea
- explorarea profesionistă a compoziţiei geologice permite identiﬁcarea şi
vizualizarea faliilor pre-existente  se evită forarea în acea zonă23

- procedura injectării de ﬂuide sub presiune în formaţiuni geologice din
profunzime poate induce în anumite condiţii şi mişcări seismice

- presiunea cauzată de injectarea ﬂuidului afectează doar câteva sute de
metri de rocă, aceasta durează câteva ore, iar la sfârșit lichidele sunt
extrase din sondă, deci presiunea scade24

- injectarea sub presiune a ﬂuidului folosit în fracturare în puțuri
părăsite/special create poate induce în anumite condiţii (suprasaturare)
şi mişcări seismice26

- studii la nivel european au arătat că riscul producerii unor seisme este
scăzut25

- Prezenţa în proximitate a unor formaţiuni în tensiune poate furniza exact lubricantul de care au nevoie pentru a se deplasa de-a lungul
faliilor27

Fracturile si propagarea acestora
- se folosesc dispozitive de etanşare rotative şi sisteme de control a
presiunii de ieşire din sondă şi de vehiculare a ﬂuidelor în sistem închis,
presurizat  presiunea este controlată28

- acumulări de gaze şi ﬂuide în ﬁsurile create pot duce la deﬂagraţii în
subteran30

- exploziile subterane nu au fost asociate fracturării hidraulice; accentul
trebuie pus pe tubarea şi cimentarea corectă şi pe monitorizarea
sondei29

MEDIU
Cantitatea de apă folosită pentru foraj
Estimări31:

Estimări34:

• se folosesc aproximativ 15.000 – 30.000 m3 apă

• 1 puţ variază între 9.000 – 29.000 m3 apă

• consumul de apă tipic e de 25-30 m3/m pentru fracturile cu apă şi de
cca. 12 m3/m pentru fracturi mai recente ce folosesc un amestec cu
vâscozitate scăzută

• 60 milioane de litri de ﬂuid la un foraj  aproximativ echivalentul a 10
piscine olimpice/ 2.000 cisterne auto pentru 1 platformă de extracţie

- consumul de apă e proporţional cu lungimea sondei şi a intervalurilor de
fracturare  volumul de apă variază în funcție de puț32
- un amestec de lichid de ﬁsurare bine proiectat poate scădea consumul
de apă cu 50%
- colectarea, stocarea şi tratarea apelor din precipitaţii, folosirea sezonieră
a apei de râu cand aceasta este abundentă și din igenizarea/spălarea
instalaţiilor în vederea utilizării lor ca apă tehnologică
- se folosesc tehnologii de curăţare şi reutilizare a apei33

- această apă e restricţionată de la alte activităţi - afectează funcţionarea
şi dezvoltarea comunităţilor locale  riscuri de strămutări masive de
populaţie35
- riscuri pentru biodiversitate mai ales în faza de producție36
- necesarul de apă pentru foraj va ﬁ procurat din râurile, lacurile, apa
subterană sau din bazinele municipale  poate secătui acviferele
regionale (critice pentru zona Dobrogea, Bârlad)37 și poate perturba
activitățile de pescuit, viața subacvatică sau funcționarea centralelor
hidroelectrice38
- România are resurse de apă în scădere şi un regim pluviometric
deﬁcitar39

Protejarea pânzei freatice
- zăcămintele de şist se aﬂă între 3.000 – 6.000m în subteran pe când
stratele acvifere sunt de obicei la mai puţin de 300 de metri în subteran
 există mai multe straturi de roci impermeabile care nu permit ridicarea ﬂuidelor spre suprafaţă pe o distanţă atât de mare40  contaminarea
nu este „posibilă din punct de vedere ﬁzic”41
- gaura de sondă este tubată (straturi multiple de oţel) şi cimentată
- se realizează teste de integritate asupra sondelor  există un program
de asigurare a calităţii42
- explorarea are rolul de a studia geologia locală pentru a identiﬁca sursele
de apă potabilă la o distanţă de 250 m de amplasamentul sondei (aceasta va ﬁ testată înainte, în timpul şi după foraj)  sistem de monitorizare
a calităţii apelor
- folosirea unui plan de urgenţă dinainte elaborat în caz de contaminare

- pânză freatică poate ﬁ contaminată cu metan şi clorură de potasiu prin
pierderea integrităţii puţului (cimentarea incorectă a puţului)43 sau
din cauza contaminării circulaţiei ﬂuidelor spre suprafaţă/scurgeri prin
structurile geologice44
- forarea poate polua straturi acvifere mai puţin adânci prin compromiterea integrității sondei
- un studiu a revelat faptul că în apa din puțurile aﬂate în aproprierea
amplasamentelor sondelor pentru gaz neconvențional, concentrația de
metan este de 17 ori mai mare45
- în Dobrogea alimentarea cu apă se face preponderent din acvifere
subterane; acviferul dobrogean se aﬂă la 700-800m adâncime și
alimentează cu apă potabilă mai multe localităţi şi toate staţiunile turistice de pe litoral  contaminarea ar pune în pericol ecosistemul Deltei46
- studii la nivel european au arătat că riscul contaminării pânzei
freatice este ridicat mai ales în fazele de construcție a sondei, fracturare, producție și abandonare a sondei47

Protejarea apei de suprafaţă
- explorarea are rolul de a studia geologia locală pentru a identiﬁca sursele
de apă potabilă la o distanţă de 250 m de amplasamentul sondei
(aceasta va ﬁ testată înainte, în timpul şi după foraj)  sistem de
monitorizare a calităţii apelor

- contaminare posibiliă în urma deversărilor (ne)intenţionate din bazinele
de colectare/ rezervoarele de reziduri

- plan de management corespunzător al apelor utilizate prin instalaţii
hidrotehnice specializate

- poate ﬁ afectată din cauza contaminării apelor subterane49

- impactul e legat de amploarea şi anvergura proiectului  cu cât creşte
numărul de sonde, cu atât creşte probabilitatea unui impact negativ 
s-au dezvoltat tehnologii performante de explorare care îi permit
companiei să foreze în locul potrivit din punct de vedere geologic şi
economic (sweet spots)48

- pot avea loc scurgeri din conducte/puţul de foraj, accidente, echipamente învechite/ defecte/ corodate
- studii la nivel european au arătat că riscul contaminării apei de
suprafață este ridicat mai ales în fazele de construcție a sondei,
fracturare, producție și abandonare a sondei50

- folosirea unui plan de urgenţă dinainte elaborat în caz de contaminare

Gestionarea refulării apei din foraj (ﬂow back)
- ﬂuidul revenit la suprafaţă reprezintă 10-70% din cantitatea utilizată
iniţial  readucerea la suprafaţă se face în timp, până la 8 săptămâni,
dar 60% revine în 4 zile, cantitate ce poate ﬁ gestionată51

- 30-40% din lichidul de fracturare se întoarce la suprafaţă prin gaura de
foraj şi acest lichid uzat antrenează şi conţinuturi de metale grele şi/sau
elemente radioactive

- extracţia este dezvoltată în etape pentru a permite gestionarea corectată
a apei

- nu există o soluţie clară, sigură, ecologică pentru volumul care trebuie
în continuare eliminat – care poate însemna mii de m3 (mii de cisterne
auto, zeci/sute trenuri pentru ﬁecare foraj)

Gestionarea apei reziduale (prelevarea, transportul, depozitarea şi tratarea apei)
- apele uzate sunt:
• colectate în cisterne şi duse la o staţie de epurare pentru ape uzate urbane şi/sau industriale
• curăţate (neutralizarea aditivilor chimici) şi reutilizate în procesul de
forare
- tratatea şi reutilizarea apei duce la scăderea costurilor forării (între $
70.000 -100.000 /sondă în Eddy County, New Mexico52)

- doar o parte se reciclează pentru a ﬁ reutilizată (cca. 25%) deoarece
costurile sunt mari53, iar în Europa zăcămintele sunt mai adânci, deci
mai puțină apă ar putea refula spre a ﬁ reutilizată54
- frecvent, aceasta este pompată în puţuri de injectare special aprobate
unde sunt depozitate ca deşeuri toxice sau sunt depozitate în iazuri de
decantare şi tratate cu chimicale pentru a ﬁ curăţată, dar acestea pot
circula ulterior pe planul faliei și apoi ascendent55
- tratatea apei uzate nu diminuează riscul contaminării pânzei freatice,
de suprafaţă și afectarea biodiversității prin acumularea de sedimente și
inundații toxice56
- costurile transportării ﬂuidelor de fracturare recuperate spre staţiile de
epurare sunt mari: poluare din cauza consumului de carburanţi, nevoie
mare de energie, producerea de noxe şi zgomot57

Toxicitatea compoziţiei ﬂuidului de foraj/ fracturare
- peste 98% apă şi mai puţin 2% nisip şi aditivi (aditivi sunt 0,5%) 
substanţele au rolul de a asigura caracterul tensioactiv, reducerea
vâscozităţii, menţinerea ﬁsurilor în rocile cu zăcământ58
- ﬂuidul e biodegradabil, întrucât este bazat pe apă; acidul clorhidric este
lichidul predominant după apă, concentrația tipică ﬁind în jur de 15%, iar
după amestecarea acestuia cu apa, concentrația este diluată59
- se realizează un control riguros al substanţelor toxice
- în mod curent sunt folosite cca. 30 substanţe, dar compoziţia lichidului
diferă în funcţie de structura geologică din zona de interes
- unele companii dezvoltă şi testează noi amestecuri care să aibă un
impact cât mai scăzut asupra mediului60
- compoziţia este transparentă, companiile fac publice cocktailurile chimice în mod voluntar: www.fracfocus.org

- lichidul este un amestec de apă (90-95%) şi nisip sau particule ceramice
(propanti ce au rolul de a menţine ﬁscurile deschise) în proporţie de
4,5%-9%; chimicalele sunt în proporţie de 0,5%-2%  din cauza faptului
că se folosesc cantităţi mari de ﬂuid la ﬁecare foraj, cantitatea chimicalelor devine însemnată61
- la ﬁecare 10.000 m3 de ﬂuid  peste 50 m3 de substanţe chimice
- adesea compoziţia e ţinută secretă; în SUA, în unele state, legea permite companiilor să păstreze secrete compoziţia din motive legate de
concurenţă62
- Comisia pentru Energie şi Comerţ a Camerei Reprezentanţilor din SUA:
750 de compuşi chimici folosiţi, dintre care 29 erau cunoscute ca ﬁind
cancerigene sau poluanți periculoși63
- studiile asupra compoziţiei ﬂuidului sunt făcute pe ﬂuide folosite în
trecut pentru că informaţiile despre cele folosite în prezent pot ﬁ secret
de serviciu64

Poluarea aerului (emisiile fugitive de metan)
- s-au dezvoltat tehnologii de capturare şi valoriﬁcare a emisiilor fugitive
de metan şi de alte gaze (Reduced Emissions Completion)65

- Dobrogea: gazul eliberat în atmosferă poate produce incendii pe
suprafeţe extinse într-o zonă aridă

- aplicarea celor mai bune practici la foraj şi ﬁsurare astfel încât să se evite
contaminarea cu metan a zonelor sensibile din subteran

- o cantitate mică de gaze ajunge inevitabil în aer în timpul procesului de
echipare a sondei până când este tubată şi cimentată

- monitorizare continuă și utilizarea pentru motoarele cu ardere internă a
unor ﬁltre catalitice de reducere a poluării atmosferice66

- evaporare a unor substanţe cancerigene în zonele de stocare ulterioară
(benzen, toluen)68

- emisiile de CO2 au scăzut în SUA la cel mai mic nivel în ultimii 20 de ani
ca urmare a faptului că industriile nu mai folosesc preponderent carbunele pentru generarea electricității, ci gazul natural67

- pot avea loc emisii fugitive de metan (în SUA, 10% dintre sonde
generează 65% dintre emisiile fugitive de metan)  dacă emisiile sunt
mai mari de 1%, acest lucru contrabalansează fenomenul scăderii
nivelului de CO2, întrucât impactul metanului este mai puternic69
- în regiunea Dallas-Fort Worth emisiile de substanțe poluante au scăzut
calitatea aerului

Poluarea solului şi subsolului
- riscul de poluare e de aceeaşi natură cu riscurile oricărei activităţi
miniere sau petroliere, dar riscul de poluare al solului este într-adevăr
mai ridicat din cauza complexităţii instalaţiilor şi a suprafeţei necesare
pentru un foraj multiplu (cca. 3 ha)
- controlul tehnologic continuu al instalaţiilor
- detectarea şi remedierea spărturilor – inspecţii şi veriﬁcări periodice
- combaterea efectelor coroziunii, uzurii şi abraziunii
- îndepărtarea vegetaţiei şi stratului de sol poluat şi refacerea ecologică70

- din zecile/ sutele de mii de m3 de ﬂuid injectate în subteran pe
parcursul vieţii sondei, doar o parte e recuperată, restul rămânând sub
presiune în subteran
- este posibil ca lichidul rămas (60-70%) să nu se cantoneze strict în zona
în care a fost injectat din cauza presiunii de injectare (cca. 1000 bari)
- lichidul e mai activ pe plan chimic şi mai coroziv  ar putea trece prin
rocile devenite astfel mai permeabile în apele freatice de adâncime
mare, medie şi chiar de suprafaţă; este doar o chestiune de timp
şi structura geologică favorabilă deplasării din cauza diferenţei de
presiune71

Gestionarea deşeurilor industriale solide (noroi şi reziduri de foraj, unele potenţial radioactive)
- gradul de radioactivitate este mic și poate dura ani ca pragul de
atenționare să ﬁe atins prin acumularea sedimentelor pe sondă și în
echipamentele de suprafață72

- acestea circulă în gaura de sondă şi ajung la suprafaţă cu ﬂuidele recuperate
- muncitorii sunt expuşi la randonul depus pe învelişul echipamentelor
extractive, cât și la uraniu și thoriu74

- deşeurile sunt transportate la depozite de deşeuri solide industriale
- folosirea geomembranelor de polietilenă şi straturi secundare şi terţiare
pentru etansarea rezervoarelor de stocare
- utilizarea tehnicilor şi tehnologiilor care să reducă cantitatea dizlocată73

- în România, colectarea, transportarea și gestionarea deșeurilor industriale este deﬁcitară, mai ales în mediul rural, unde aria de acoperire
este foarte scăzută și ineﬁcientă, facilitățile conforme cu cerințele UE
de gestionare sunt insuﬁciente sau inexistente, iar infrastructura rutieră
este slab dezvoltată75

Gestionarea impactului în zonă (traﬁc, lumină, zgomot)
- aceste tipuri de impact au fost gestionate cu succes în SUA: izolare
vizuală şi fonică, curse efectuate noaptea

- zgomot şi vibraţii

- în SUA se forează şi în perimetrul oraşelor aglomerate
(Fort Worth, Dallas)

- între 7.000-11.000 curse cu camioane de tonaj greu în fazele de
contrucție și dezvoltare a unei sonde76

- activităţi de operare ce pot dura 500-1.500 zile

- noxele duc la probleme de sănătate şi decesul animalelor77
- în regiunea Dallas-Fort Worth emisiile de substanțe poluante au scăzut
calitatea aerului78

SOCIALE
Impactul asupra terenurilor agricole şi proprietăţii private
- o platformă multi-pad (cluster) are 6-10 găuri de sondă  se ocupă 3,6
ha şi se asigură exploatarea a 250 ha; suprafaţă totală ocupată la nivelul
unui perimetru de exploatare este de 1,4%-2%79
- se utilizează tehnici şi tehnologii care reduc cantitatea de suprafaţă
utilizată80

- grad mare de ocupare a terenurilor (platforme și iazuri de decantare) şi
modiﬁcări importante aduse peisajului (Pennsylvania: platforma medie
cu mai multe puţuri în faza de forare şi fracturare ocupă între 16.20020.250 m283)
- dacă 10.000 m2 ar ﬁ ocupați de panouri solare, ar produce aprox.
400.000 kWh/an – corespondentul a 70.000 m3 de gaz/an la 58% rată
de eﬁciență  pot ﬁ înlocuite fără o ocupare adițională de pământ84

- producătorii de energie regenerabilă (parcurile eoliene, solare, etc.)
ocupă și ei mult spaţiu
- în România: Chevron are în vedere momentan instalarea a 8 sonde de
explorare în cele 4 perimetre timp de 30 de ani81
- întrucât sondele sunt construite în clustere, amprenta asupra solului
scade  un amplasament poate conține și 10 sonde82

- densitatea populației este mai mare în Europa decât în SUA, dar pentru
a ajunge la o producție proﬁtablă este nevoie de o densitate ridicată a
sondelor
- în SUA există de mult timp o infrastrutură bine dezvoltată a conductelor
de transport, în contrast cu Europa  dezvoltarea unor asemenea conducte va duce la scoaterea din circuit a unor terenuri suplimentare
- proprietăţile în cauză îşi pierd valoarea dacă terenul a fost contaminat85
- fermele din zonele în care se forează înregistrează diﬁcultăţi economice
din cauza fricii de contaminare
Estimare speculativă bazată pe o comparație SUA-Europa vizavi de
numărul necesar de sonde pentru a obține 1 Tcf (trillion cubic feet)/an86:
• în primii 5-6 ani  forarea 800-1000 sonde/an
• odată atins pragul de 1 Tcf/an, pentru a menține acest volum timp de
10 ani  forarea, în medie, a 700 sonde/an
• dacă regula de spațiere între sonde este 0.32 m2  spațiul necesar
pentru forarea a 1.000 de sonde ar ﬁ de 324 km2

Impactul asupra patrimoniul cultural naţional şi local
- se evită forarea în zone protejate, întrucât sunt ocrotite de legi la nivel
naţional şi internaţional

- degradarea sau chiar distrugerea acestuia

JURIDICE
Modiﬁcări necesare cadrului juridic
- Crearea unui Fond Suveran, administrat de către o entitate
independentă, după modelul Norvegiei, prin care proﬁtul din
exploatarea resurselor minerale (aur, gaze, petrolul din platforma
continentală) să ﬁe acumulat într-un fond destinat generaţiilor viitoare87
- Crearea unui fond de investiţii destinat exclusiv comunităţilor locale pentru a compensa deranjul cauzat de activitatea industrială (modelul Poloniei)
- Crearea unor coduri de bună practică şi planuri de risk management
în ceea ce priveşte explorarea, dezvoltarea și exploatarea resurselor
neconvenţionale88

- Interzicerea folosirii tehnicii fracturării hidraulice
- Acordarea unor drepturi comerciale proprietarilor terenurilor
- Autorităţile responsabile să ﬁe obligate să facă evaluările ciclului de
viaţă al sondelor şi să le discute cu publicul
- Desecretizarea acordurilor de concesiune pentru explorare/exploatare
acordate tuturor ﬁrmelor care și-au anunțat intenția de a explora gaze
de șist (MOL, Expert Petroleum, EWP, NIS, Sterling Resources)
- Reevaluarea gradului de secretizare a licenţelor de concesiune şi a acordurilor petroliere existent în Legea Petrolului 238/2004

Ilegalitatea acordării concesiunilor
- în Europa nu există legislație speciﬁcă în zona gazelor naturale
neconvenționale, iar Comisia Europeană lasă la latitudinea statelor membre această hotărâre (în ultima vreme s-au adoptat noi reglementări în
ceea ce provește acordurile petroliere și taxare în Polonia)

- licențele de explorare-dezvoltare-exploatare s-au acordat în baza
Legii Petrolului nr. 238/2004 care face referire numai la gaze naturale
convenționale  cele 3 acorduri sunt ilegale și trebuie anulate89

- gazul extras din straturile de șist reprezintă gaz natural, deci intră sub
incidența Legii Petrolului nr. 238/2004

ECONOMICE
Scăderea preţului gazelor naturale
În SUA:
• preţul gazului natural în ultimii ani a scăzut considerabil (3.62 $/MmBtu
la dată de 20 noiembrie 201390)  acesta este 1/3 din preţurile de import plătite de către Europa şi 1/5 din preţurile plătite de către Japonia
• a dus şi la scăderea preţului electricităţii cu 10%  consumatorii casnici
vor avea de câștigat, în medie, $926 (venit disponibil) între 2012 și 2015
și peste $2000 în 203591
• scăderea prețurilor la electricitate a adus beneﬁcii în special pentru consumatorii industriali renaşterea sectorului manufacturier care fusese
outsourced în ţări precum India sau China92
Estimări pentru România93:
• preţul gazelor naturale ar putea scădea cu 25-30% după începerea
exploatării și comercializării
• energia regenerabilă singură nu poate asigura nevoile viitoare de consum; schema de subvenţionare a energiei regenerabile a fost suportată
de către consumatorul ﬁnal94; producţia de energie din surse regenerabile nu este bine conectată la reţeaua de distribuţie şi producţia este
intermitentă95, deci va ﬁ nevoie de investiţii masive în continuare care se
vor răsfrânge asupra consumatorilor

- prin încurajarea producţiei de energie prin intermediul surselor
regenerabile se va asigura un consum curat, iar costurile prezente
asociate acestor tipuri de investiţii se vor amortiza în timp96
- în SUA, scăderea preţului la gaz nu s-a datorat exclusiv exploatării
de resurse neconvenţionale, ci şi existenţei unei pieţe liberalizate,
deci competitive, dreptului de proprietate privată asupra resurselor
minerale, o structura geologică favorabilă, stimulente ﬁscale generoase
şi avansarea tehnologiei de explorare şi extracţie97
- ﬁabilitatea şi durabilitatea zăcămintelor scade în primii ani de
exploatare (producţie cu o durata de viaţă scurtă)98, fapt ce poate duce
la o bulă speculativă a gazelor de şist (nevoia de a fora mai multe sonde
în căutarea proﬁtului pentru a acoperi datoriile)99
- efectul scăderii preţului gazului natural şi al electricităţii este beneﬁc
pentru populaţie şi industriile energointensive, dar acesta duce şi la
scăderea veniturilor companiilor extractoare  costurile de producție
vor ﬁ mai mari decât proﬁtul100
- beneﬁciile extracţiei nu contrabalansează costurile de mediu și sănătate
ce vor trebui gestionate de către statul român

• costurile de mediu pot ﬁ gestionate, mai ales dacă etapa de explorare
este făcută profesionist
• se au în vedere programe de utilizare sustenabilă şi responsabilă a acestor resurse pentru a diminuarata epuizării zăcămintelor

Locuri de muncă
- între 18.000-19.000 de slujbe (directe şi indirecte) se vor crea în zonele
de interes, iar aceşti oameni îşi vor plăti taxele către stat101
- durata acordului petrolier cu Chevron este de 30 de ani, aceasta putând
ﬁ prelungită cu 15 ani, iar producţia comercială poate dura peste 20 de
ani dacă se folosesc tehnologiile de ultimă oră102
- industrii adiacente se vor dezvolta în acele zone  acumulări de venituri
la nivel local şi naţional (slujbe şi taxe plătite către stat)
- accidente de muncă se petrec acolo unde există activitate industrială
(există programe şi sisteme de protecţia muncii bine dezvoltate în companiile mari)

- locuri de muncă puţine pentru că necesită specializare tehnică în domeniul petrolier, iar industria tinde să exagereze numărul de slujbe directe
şi indirecte create (în SUA: mai puţin de 4 locuri de muncă directe per
sondă între 2005-2012 şi doar 1 slujbă indirectă din 795 de slujbe în
zonă103)
- locuri de muncă temporare şi concentrate în zonele respective104
- exploatarea va duce la eliminarea altor locuri de muncă precum cele
din agricultură, comerţ, piscicultură, apicultură, turism105
- posibilitatea unor accidente de muncă, expunere la substanţe cancerigene

Creştere economică
- impunerea unor taxe pe proﬁt companiilor implicate (în SUA, până în
2035, contribuția la PIB va ﬁ de $231miliarde și $57miliarde sub formă
de taxe106)
- redevența este plătită către stat; aceasta poate varia între 3,5% și 13% în
funcție de mărimea zăcămantului107
- costurile extragerii sunt mai mari în Europa, dar este o provocare
asumată de către companii, iar riscul investiţiei aparţine agentului economic care deţine licenţă (companie de stat sau privată)  în Europa
costul ar varia, în funcţie de complexitatea geologică, de la $ 4-10 milioane108
- conform estimărilor, în România rezervele de gaze de şist recuperabile
s-ar ridica la 1.4 miliarde m3 (al 3-lea cel mai mare depozit din Europa
după Polonia şi Franţa)109
Estimări110:
• producţia şi exporturile ar putea duce la creşterea PIB-ului cu 0,5%
• impactul importurilor de gaze în PIB sunt preconizate a scădea începând
cu anul 2019, ajungând în 2023 la aproximativ -0.53%

- beneﬁciile extracţiei nu contrabalansează riscurile de mediu și
sănătate111 ce vor trebui gestionate de către statul român
- în SUA, redevențele ajung la proprietarii pământului exploatat – cca.
18.7% din producția de gaz; în 2010, suma totală a ajuns la $21miliarde112 # în România, astfel de sume nu ar ajunge la proprietarii
pământurilor, întrucât statul deține controlul asupra resurselor
subterane
- costurile exploatării sunt mai mari în Europa decât în SUA unde gazul de
şist se aﬂă mai aproape de suprafaţă comparativ cu cel din Europa  în
SUA preţul mediu ar ﬁ de $ 3,9 milioane/sondă # $ 11 milioane /sondă
în Polonia sau $ 20-50 milioane /sondă în Austria113
- în Europa: resursele de gaz neconvenţional sunt limitate pentru a avea
un impact semniﬁcativ, iar standardele înalte de mediu vor încetini începerea producției114  prioritatea ar trebui să ﬁe completarea pieței
interne europene, întrucât Europa va continua să depindă de importuri
de gaz, iar un boom precum cel american este puțin probabil115
- este nevoie de o piaţă de desfacere în apropierea exploatării şi de
investiţii adiţionale pentru a dezvolta reţeaua de gazoducte116
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