
 

APORTUL GRUPULUI DE LUCRU ENERGIE  
DIN CADRUL FORUMULUI DE CONSULTARE 

PUBLIC  „EU-RO 2019” 

Informare din partea CNR-CME 

INTRODUCERE. La începutul anului 2019, România va prelua pentru prima 
dat  Pre edin ia Consiliului UE. Acest lucru va oferi României posibilitatea de a 
promova o serie de obiective pe termen lung în sectorul energetic i de a preg ti o 
agend  comun  cu celelalte dou  ri ale trio-ului pre edin iei rotative, Finlanda i 
Croa ia. Pre edin ia rotativ  este responsabil  de avansarea lucr rilor Consiliului 
privind legisla ia UE, de asigurarea continuit ii agendei UE i a cooper rii dintre 
statele membre, astfel c  România trebuie s  men in  o pozi ie neutr  în definirea i 
promovarea chestiunilor abordate de Consiliu i s  ia în considerare cu obiectivitate 
pozi iile statelor membre. Pe de alt  parte, Pre edin ia reprezint  oportunitatea de a 
avansa i oferi sus inere, prin dezbatere i negociere, acelor problematici care suscit  
interes la nivel na ional i regional. Pe durata Pre edin iei, România va îndeplini dou  
func ii principale: 1) reprezentarea Consiliului în rela iile cu celelalte institu ii ale 
UE, în special cu Comisia i cu Parlamentul European; 2) organizarea i prezidarea 
reuniunilor din cadrul diferitelor forma iuni ale Consiliului, ale grupurilor de preg tire, 
ale grupurilor de lucru i comitetelor care se ocup  de chestiuni precise. Influen a 
pe care o poate exercita Pre edin ia rotativ  a Consiliului asupra agendei UE este 
limitat , aceasta fiind determinat  de Pre edintele Consiliului European de comun 
acord cu liderii statelor membre. Rolul Pre edin iei rotative este redus la asigurarea 
îndeplinirii obiectivelor asumate deja de UE i la avansarea propunerilor legislative 
într-un interval de timp cât mai scurt.  

 
CONSULT RI PUBLICE. În perioada de preg tire a Pre edin iei Consiliului UE, 

România are îndatorirea de a formula temele de interes ce vor face subiectul 
dezbaterilor i reuniunilor organizate pe durata mandatului s u. Acest proces este 
conceput ca unul democratic i deliberativ, în care se ofer  oportunitatea, atât 
institu iilor publice, cât i societ ii civile i cet enilor, în general, s  se pronun e 
asupra tematicilor pe care le consider  cele mai importante pentru includerea printre 
dosarele prioritare ale Pre edin iei României la Consiliul Uniunii Europene. În acest 
sens au fost organizate dezbaterile Forumului de consultare public , comunicare i 
dezbateri în vederea preg tirii i exercit rii Pre edin iei României la Consiliul Uniunii 
Europene „EU-RO 2019”. Documentul de fa  reune te principalele propuneri de 
politici energetice prioritare, apte a fi promovate în preg tirea i în timpul Pre edin iei 
României la Consiliul UE, primite din partea a 12 asocia ii ale industriei i 
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organizații non-guvernamentale participante la dezbaterea din cadrul Grupului de 
Lucru Eergie.  

A. Teme de interes propuse de organizațiile  
participante la consultare 

PROPUNERE. Creșterea eficienței energetice.  
MOTIVAȚIE. Eficiența energetică constituie o modalitate de a aborda proble-

matica pierderilor în producerea de energie, a reducerii poluării locale și a 
schimbărilor climatice, precum și a creșterii securități energetice. Implementate 
inteligent, măsurile de eficientizare energetică pot contribui semnificativ la rezolvarea 
provocărilor legate de accesibilitatea energiei și de sărăcia energetică. Sectorul 
energetic românesc este, în general, învechit și ineficient din punct de vedere tehnic și 
economic. Intensitatea energetică a României este încă aproape dublă față de media 
europeană. Eficiența energetică și performanța energetică a clădirilor reprezintă 
preocupări de prim ordin ale UE. Consumul de energie al clădirilor reprezintă în 
prezent 40% din consumul total de energie în UE. Sunt importante programele de 
educare a consumatorului final privind utilizarea responsabilă a energiei. Acestea 
privesc și utilizarea responsabilă a apei sau a deșeurilor (reciclare, reutilizare) și 
măresc bunăstarea comunităților. Mai mult, un noul model al pieței europene de 
energie bazat pe digitalizare, generare distribuită și consumatori activi poate optimiza 
felul în care energia este produsă, distribuită și utilizată.  

OPORTUNITATE. Eficiența energetică este un domeniu în care investițiile pot 
produce rezultate foarte semnificative. O bună parte a investițiilor poate fi susținută 
prin fonduri europene.  

ORGANIZAȚII CARE SUSȚIN PROPUNEREA:  Asociația Energy Policy 
Group (EPG);  Asociația Furnizorilor de Energie Electrică (AFEER);  Centrul 
pentru Studiul Democrației (CSD); – Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca 

Asociația pentru Promovarea Eficienței Energetice în Clădiri (ROENEF);  
Patronatul Investitorilor Autohtoni (PIAROM);  Centrul Român al Energiei (CRE); 
 Federația Patronală Petrol și Gaze (FPPG);  Asociația Română a Companiilor de 

Explorare și Producție Petrolieră (ROPEPCA);  Federația Asociațiilor Companiilor 
de Utilități din Energie (ACUE)  

 
PRPUNERE. Reducerea sărăciei energetice și protecția consumatorului vulnerabil.  
MOTIVAȚIE. Având în vedere venitul mediu relativ scăzut, gradul ridicat de 

inegalitate a veniturilor și riscul de marginalizare socială cu care se confruntă 
numeroși cetățeni români, diminuarea sărăciei energetice și protecția consumatorilor 
vulnerabili reprezintă o prioritate strategică în procesul de elaborare a politicilor 
naționale. Între 12 și 13,5% dintre români se află în situație de sărăcie energetică. La 
nivelul UE, cel puțin 50 de milioane de persoane se străduiesc să plătească facturile la 
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timp și să asigure încălzirea, răcirea și iluminarea corespunzătoare a locuințelor lor. 
Reduceea sărăciei energetice se va traduce în diminuarea cheltuielilor publice de 
sănătate, în scăderea poluării și scăderea emisiilor de gaze cu efect de seară, precum 
și în creșterea productivității și a activității economice.  

OPORTUNITATE. UE nu dispune în prezent de un cadrul legal și administrativ 
unificat în abordarea sărăciei energetice. România poate aduce o contribuție 
importantă în condițiile prioritizării acestei problematici în agenda pachetului 
legislativ Clean Energy for All și a recentei lansări a Observatorului European al 
Sărăciei Energetice.  

ORGANIZAȚII CARE SUSȚIN PROPUNEREA:  Asociația Energy Policy 
Group (EPG);  Asociația Furnizorilor de Energie Electrică (AFEER);  Centrul 
pentru Studiul Democrației (CSD) – Universitatea BabeșBolyai din Cluj-Napoca 

Patronatul Investitorilor Autohtoni (PIAROM);  Federația Patronală Petrol și 
Gaze (FPPG);  Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE).  

 
PROPUNERE. Promovarea digitalizării rețelelor de energie.  
MOTIVAȚIE. Tehnologiile digitale oferă noi oportunități pe piețele energetice, 

pentru actorii dispuși și capabili să adopte inovația. Pentru ca firmele și consumatorii 
finali să profite de avantajele digitalizării în sectorul energetic, este nevoie de un 
cadru de reglementare care să asigure că operatorii existenți își pot adapta modelele 
de afaceri, că start-up-urile și companiile de tehnologie sunt atrase de sectorul 
energetic și că există stimulente reale pentru furnizori.  

OPORTUNITATE. România are oportunitatea de a promova digitalizarea 
rețelelor de energiei, având în vedere dezvoltarea remarcabilă a sectorului IT. Se 
observă tendința de creștere a numărului start-up-urilor din sectorul tehnologiei 
digitale, precum și disponibilitatea crescută a capitalizării unor asemenea investiții. 

ORGANIZAȚII CARE SUSȚIN PROPUNEREA:  Asociația Energy Policy 
Group (EPG);  Asociația Furnizorilor de Energie Electrică (AFEER);  Centrul 
pentru Studiul Democrației (CSD) – Universitatea BabeșBolyai din Cluj-Napoca; 

Federația Patronală Petrol și Gaze (FPPG);  Asociația Română a Companiilor de 
Explorare și Producție Petrolieră (ROPEPCA);  Federația Asociațiilor Companiilor 
de Utilități din Energie (ACUE).  

 
PROPUNERE. Diversificarea rutelor de transport a energiei și creșterea 

gradului de interconectare.  
MOIVAȚIE. Dependența de surse oligopoliste de energie și de rute de transport 

al gazului natural reprezintă o vulnerabilitate pentru sectorul energetic național, 
regional și european. Aproximativ jumătate din energia de la nivelul UE este 
importată la un cost de cca. 350 de miliarde de euro anual. Deoarece România este 
unul dintre membrii UE relativ slab interconectați în domeniul energetic, este 
important să susținem această prioritate cu ocazia deținerii Președinției Consiliului 
UE. În acest context, România ar trebui să promoveze sporirea investițiilor în vederea 
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creșterii capacității de interconectare la nivelul statelor membre UE. Un instrument 
util în acst sens, care ar îmbunătăți cadrul investițional pentru interconectări sunt 
Proiectele de Interes Comun (PCI), propuse de Comisia Europeană.  

OPORTUNITATE Diversificarea rutelor de aprovizionare cu gaz natural este o 
măsură de creștere a securității energetice a țărilor din sud-estul Europei. Deosebit 
de importantă este realizarea unei rețele energetice interconectate regional și 
european, care să asigure formarea unor prețuri competitive ale energiei.  

ORGANIZAȚII CARE SUSȚIN:  Centrul Român al Energiei (CRE); 
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR);  Revista Geopolitica.  

 
PROPUNEREA:  Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie 

(ACUE). 
NOTĂ. Propunerea se regăsește printre tematicile de interes înaintate de 

Ministerul Energiei. UE favorizează abordarea interconectivității rețelelor naționale 
de transport de energiei electrică și de gaze naturale în cadrul unor formate de 
cooperare regională, de tipul CESEC.  

 
PROPUNERE. Promovarea energiei nucleare.  
MOTIVAȚIE. Energia nucleară este de decenii o componentă de baza a 

sectorului energetic european. Având în vedere caracteristicile continentului european 
(i.e. seismicitate redusă, lipsa pericolului de inundații cauzate de valuri masive, 
standardele ridicate de siguranță și capacitate și experiența bogată generala), 
energia nucleară poate fi gestionată în condiții de maximă siguranță și fiabilitate.  

OPORTUNITATE Energia nucleară reprezintă o tehnologie cu emisii scăzute 
de carbon. România dispune încă de resursele tehnice și umane calificate pentru 
sectorul nuclear.  

ORGANIZAȚII CARE SUSȚIN PROPUNEREA:  Centrul Român al Energiei 
(CRE). 

NOTĂ. Propunerea se regăsește printre tematicile de interes înaintate de 
Ministerul Energiei. Propunerea s-a lovit de opoziția unor participanți la dezbatere 
(e.g., organizații de protecție a mediului).  

 
PROPUNERE. Menținerea unui mix energetic diversificat.  
MOTIVAȚIE. Mixul energetic diversificat asigură un preț competitiv pentru 

consumator și scade frecvența apariției șocurilor, de exemplu, cauzate de fenomene 
meteo neavorabile, conflicte geo-politice etc.  

OPORTUNITATE. Menținerea unui mix energetic diversificat și echilibrat 
reprezintă un vechi obiectiv strategic al țării noastre, prin care este promovată 
securitatea și reziliența sectorului energetic național.  

ORGANIZAȚII CARE SUSȚIN PROPUNEREA  Patronatul Investitorilor 
Autohtoni (PIAROM);  Centrul Român al Energiei (CRE);  Revista Geopolitica.  
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PROPUNERE. Înlocuirea energiei din surse fosile cu surse regenerabile de 
energie. MOTIVAȚIE. Pentru atingerea obiectivelor Acordului de la Paris, 
utilizarea combustibililor fosili trebuie redusă la jumătate până în 2030.  

OPORTUNITATE. România are un potențial ridicat de producere a energiei 
regenerabile, dintr-o multitudine de surse: hidro, eolian, solar, geotermal, biomasă. 
România are, de asemenea, potențialul de a beneficia economic din tranziția 
industrială către producerea de tehnologii curate de generare și consum al energiei. 

ORGANIZAȚII CARE SUSȚIN PROPUNEREA:  Patronatul Investitorilor 
Autohtoni (PIAROM);  World Wild Fund (WWF);  Greenpeace.  

 
PROPUNERE. Menținerea producătorilor de energie electrică din combustibili 

fosili.  
MOTIVAȚIE. Producerea energiei electrice pe bază de combustibili deține un 

rol strategic, deoarece în situații de criză de aprovizionare cu energiei (de exemplu, 
în caz de secetă prelungită, capacitățile hidro și cele nucleare nu produc; în cazul 
lipsei de vânt, a fenomenelor meteo extreme și a temperaturilor joase, parcurile 
eoliene nu produc, iar cele fotovoltaice produc numai pe timp de zi etc).  

OPORTUNITATE. Menținerea strategică a unui grad adecvat de capacitate 
convențională, pe bază de combustibili fosili de care România dispune în mod 
natural, este constituie un factor de menținere a rezilienței și a adecvanței sistemului 
electro-energetic național.  

ORGANIZAȚII CARE SUSȚIN PROPUNEREA:  Revista Geopolitica; 
 Asociația Română a Companiilor de Explorare și Producție Petrolieră (ROPEPCA);  
 Federația Patronală Petrol și Gaze (FPPG). 

NOTĂ Astfel de decizii strategice trebuie negociate la nivel european și 
argumentate din punct de vedere tehnic și economic, inclusiv prin analize comparate de 
cost cu tehnologii alternative, bazate pe energie curată, în contextul dezvoltării 
interconectării europene a pieței naționale de energie electrică și de servicii 
tehnologice de sistem.  

 
PROPUNERE. Decarbonarea sectorului energetic și asigurarea tranziției către 

o economie cu emisii reduse de CO2.  
MOTIVAȚIE. Finalizarea dosarului privind Energia Curată pentru Toţi 

Cetăţenii Europei va avea loc în pragul Președinției României la Consiliul Uniunii 
Europene. Prin acesta, UE s-a angajat să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 
cel puţin40% până în 2030. În acest sens, scopul principal al pachetului este 
tranziția către o energie curată, ceea ce va angrena în mod evident schimbarea 
piețelor energetice europene.  

OPORTUNITATE Ca stat membru al UE, România şi-a asumat ținte ambițioase 
privind reducerea emisiilor de CO2; sectorului energetic îi revine rolul principal în 
atingerea acestor ținte.  
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ORGANIZAȚII CARE SUSȚIN PROPUNEREA:  Greenpeace România  
Civicus România  World Wildlife Fund (WWF);  Federația Patronală Petrol și 
Gaze (FPPG);  Patronatul Investitorilor Autohtoni (PIAROM). 

NOTĂ Propunerea se regăsește printre tematicile de interes înaintate de 
Ministerul Energiei. Propunerea decarbonării sectorului energetic constituie o obligație 
deja asumată de România la nivel european. Dintre propunerile de mai sus de 
priorități de politici publice, creșterea eficienței energetice și digitalizarea sectorului 
energetic reprezintă direcții de realizare a obiectivului decarbonării sectorului energetic.  

 
PROPUNERE. Promovarea biomasei ca sursă de energie.  
MOTIVAȚIE. Politicile de promovare a biomasei ar trebui să includă 

stimulente pentru o mai bună utilizare a deșeurilor municipale și a subproduselor 
din agricultură, silvicultură și industria alimentară. Gestionarea sustenabilă a 
pădurilor joacă un rol foarte important în protecția mediului, a biodiversității și în 
combaterea schimbărilor climatice. Deşeurile din lemn pot face obiectul reutilizării 
sau al reciclării în filierele industriale.  

OPORTUNITATE Valorificarea energetică a deșeurilor organice converge 
către realizarea obligației României ca stat membru UE de a reduce cantitatea de 
deșeuri depozitate în gropi de gunoi municipale. 

ORGANIZAȚII CARE SUSȚIN PROPUNEREA  Patronatul Investitorilor 
Autohtoni (PIAROM);  WWF (World Wildlife Fund).  

B. Propuneri de teme transversale 

PROPUNERE. Decarbonarea sectorului transporturilor.  
GRUPURI DE LUCRU IMPLICATE:  Energie,  Mediu,  Transporturi, 

 Cercetare și inovare,  Societatea informațională,  Dezvoltare regională. 
OPORTUNITATE. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de poluanți 

atmosferici în sectorul transporturilor constituie o prioritate la nivel european și o 
preocupare pentru România, date fiind parcul auto învechit și poluant, importanța 
producției naționale de carburanți, opțiunile tehnologice și necesarul de investiții în 
sector. Tema constituie o prioritate la nivelul UE.  

 
PROPUNERE. Reducerea și decarbonarea consumului de energie în clădiri.  
GRUPURI DE LUCRU IMPLICATE:  Energie,  Mediu,  Dezvoltare 

regională  Cercetare și inovare. 
OPORTUNITATE. Fondul de clădiri în România are un potențial major de 

eficientizare a consumului de energie și de introducere a energiilor „curate” în 
consum. Tema constituie o prioritate la nivelul UE.  

 
PROPUNERE. Combaterea sărăciei energetice prin programe publice de 

eficiență energetică.  
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GRUPURI DE LUCRU IMPLICATE:  „Energie”, Ocuparea forței de 
muncă,  Sănătate și protecția consumatorului. 

OPOTUNITATE. Sărăcia energetică nu poate fi combătută în mod eficient fără 
introducerea de măsuri de eficiență energetică în comunitățile vulnerabile. Or, 
astfel de măsuri sunt costisitoare din punct de vedere al investițiilor de capital, chiar 
dacă se amortizează în timp prin economiile de energie generate. Piața nu va 
direcționa în timp util resurse pentru eficientizarea consumului către comunitățile în 
stare de sărăcie energetică. Este nevoie de implicarea statului, prin programe de 
informare publică și de susținere a finanțării investițiilor în eficiență energetică pentru 
comunitățile în sărăcie energetică. Tema constituie o prioritate la nivelul UE.  

 
PROPUNERE. Digitalizarea sectorului energetic.  
GRUPURI DE LUCRU IMPLICATE:  Energie,  Cercetare și inovare,  

Societatea informațională,  Competitivitate. 
OPORTUNITATE. România are atât un necesar major de digitalizare a sectorului 

energetic, cât și un potențial semnificativ de resurse umane și de know-how în 
domeniu. Tema este o prioritate la nivelul UE.  

 
PROPUNERE. Asigurarea resurselor umane în sectorul energetic.  
GRUPURI DE LUCRU IMPLICATE:  Energie,  Educație și formare, 

 Cercetare și inovare,  Mediu. 
OPORTUNITATE. Sectorul energetic românesc are o urgentă nevoie de formare a 

resurselor umane, atât la nivelul cunoștințelor și deprinderilor tehnice de bază, cât și la 
nivel avansat. Este necesară coordonarea urgentă a Ministerelor Energiei, Educației și 
Cercetării. Dimensiunea de mediu trebuie să devină parte integrantă a formării în 
sectorul energetic.  

 
PROPUNERE. Declanșarea de consultări privind revizuirea Liniilor Directoare 

privind Ajutorul de stat în domeniul energiei.  
GRUPURI DE LUCRU IMPLICATE:  Energie,  Competitivitate,  Aspecte 

economice și financiare.  
OPORTUNITATE. În condițiile în care actualul cadrul de ajutor de stat în 

domeniul energiei expiră în anul 2020, este necesar ca, pentru realizarea unor mari 
proiecte de investiții în sectorul energetic, România să dezvolte propuneri argumentate 
privind susținerea oferită de stat unor asemenea proiecte.  

 
 


