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INTODUCERE

"EXPERIENÞE ALE AUTORITÃÞILOR LOCALE PRIVIND EFICIENÞA
ENERGETICÃ 

ªI CONSERVAREA ENERGIEI"

Proiectul a fost implementat de TERRA Mileniul III cu sprijinul Asociaþiei Oraºelor din România ºi a
fost finanþat de programul CIDA al Ambasadei Canadei în România.

Scopul proiectului: creºterea conservãrii ºi a eficienþei energetice prin asigurarea asistenþei în
implementarea politicii energetice la nivel local.

Obiectiv: dezvoltarea capacitãþilor resurselor umane ºi a unor modele de planuri de acþiune pentru
conservare ºi eficienþã energeticã la nivel de oraºe ºi municipii în România.

Principalele activitãþi:
- Desfãºurarea unei cercetãri în 100 de oraºe ºi municipii pe bazã de chestionare privind eficienþa
energeticã la nivel local;
- Desfãºurarea unei cercetãri pe baza unui ghid de interviuri în 25 de oraºe ºi municipii privind situaþia
prezentã, nevoia de creºtere a eficienþei energetice la nivel local ºi exemple de bune practici;
- Desfãºurarea a trei proiecte pilot:

- Ploieºti - "Conºtientizarea consumatorilor de energie privind eficienþa energeticã";
- Þãndãrei - "Dezvoltarea unui Plan de Acþiune Local privind Eficienþa Energeticã";
- Topoloveni - "Obþinerea de resurse financiare pentru asigurarea conservãrii ºi eficienþei

energetice în oraº."
- Elaborarea unui raport cu titlul "Exemple de succes ale administraþiilor locale privind îmbunãtãþirea
eficienþei energetice ºi conservãrii energiei";
- Elaborarea unui raport cu titlul "Dezvoltarea planurilor de acþiune pentru îmbunãtãþirea eficienþei
energetice în oraºe ºi posibilitãþi de finanþare";
- Organizarea unei sesiuni de instruire cu factori de decizie din administraþia localã privind "Planuri
Locale de Acþiune privind Eficienþa Energeticã";
- Organizarea unui seminar de diseminare a informaþiilor relevante din cadrul proiectului.

Raportul "Dezvoltarea planurilor de acþiune pentru îmbunãtãþirea eficienþei energetice în oraºe ºi
posibilitãþi de finanþare" vine în întâmpinarea autoritãþilor publice locale cu lãmuriri asupra necesitãþilor
exprimate de acestea în cadrul sondajului realizat prin chestionare ºi interviuri.

Pentru informaþii suplimentare contactaþi:

TERRA Mileniul III

Piaþa Walter Mãrãcineanu, nr. 1-3, 
intrarea 2, etaj 2, camera 171, 

Sector 1, Bucureºti
Tel./Fax: 021 312 68 70; 0722 155 110

E-mail: terra@fx.ro; terramileniul@xnet.ro
Web: http://terraIII.ngo.ro
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I. Responsabilitãþile, atribuþiile ºi obligaþiile administraþiei publice locale
în problemele de

REABILITARE TERMICÃ ªI EFICIENÞÃ ENERGETICÃ
ce derivã din legislaþia existentã

BREVIAR LEGISLATIV
22 referinþe legislative
8 referinþe normative

8 referinþe normative în curs de publicare

Introducere

Globalizarea ºi dezvoltarea dinamicã a sistemelor sociale determinã ºi adaptarea instituþiilor ºi sistemelor
administrative. Intervenþiile din domeniul administraþiei publice implicã nemijlocit modificãri ale
componentelor majore: administraþia centralã, administraþia localã ºi serviciile publice. Totodatã
dezvoltarea democraþiei necesitã creºterea calitãþii noii relaþii între cetãþeni-consumatori de servicii
publice ºi administraþie, îmbunãtãþirea ºi întãrirea rolului autoritãþilor locale (descentralizarea ºi
responsabilizarea deciziei) ºi mai ales reconsiderarea parteneriatului cu societatea civilã.

Conducerea democraticã localã presupune ca activitãþile autoritãþii publice locale sã se orienteze ºi sã se
bazeze pe politici publice solide, orientate cãtre cetãþean ºi pe proceduri interne adecvate.

Continuarea reformei în administraþia publicã localã se bazeazã pe creºterea autonomiei colectivitãþilor
locale prin realizarea atât a autonomiei decizionale, cât ºi a celei financiare ºi instituþionale.

Principiile organizãrii, funcþionãrii ºi administrãrii serviciilor publice ºi ale administraþiei publice
locale/centrale se bazeazã pe urmãtoarele:
cAutonomie localã ºi descentralizarea serviciilor;
c Responsabilitate ºi legalitate;
c Rezvoltarea durabilã, corelarea cerinþelor cu resursele, protecþia/conservarea mediului natural ºi
construit;
cAsigurarea mediului concurenþial bazat pe competenþã ºi performanþã, transparenþa licitaþiilor publice;
c Participarea publicã ºi consultarea cetãþenilor în soluþionarea problemelor de interes general;
cAsocierea intercomunalã ºi parteneriatul, accesul liber la informaþii.

De aici rezultã câteva întrebãri legitime: La început de mileniu III, câte dintre aceste principii sunt
cunoscute, însuºite, aplicate ºi respectate în relaþia zilnicã cetãþean (consumator de servicii publice) -
administraþie publicã? Cum sunt elaborate, adoptate, fãcute publice, aplicate ºi respectate (de toþi actorii)
deciziile, strategiile, reglementãrile, hotãrârile privind viaþa socialã de zi cu zi a comunitãþi? Cetãþeanul
se poate transforma dintr-un simplu spectator în actor direct, consultant ºi participant activ la procesele
decizionale?

În acest context, administraþiei publice locale îi revine deosebita responsabilitate de a aplica cadrul legal
existent, de a gãsi soluþiile cele mai performante ºi de a veni cu propuneri adecvate în ceea ce priveºte
utilizarea eficientã a energiei ºi reabilitarea ºi modernizarea termicã a clãdirilor ºi instalaþiilor.

Administraþia publicã localã trebuie sã transpunã în practicã politica naþionalã de utilizare eficientã a
energiei, în conformitate cu prevederile Tratatului Cartei Energiei, ale Protocolului Cartei Energiei
privind eficienþa energeticã ºi aspectele legate de mediu ºi cu principiile care stau la baza dezvoltãrii
durabile ºi a legislaþiei europene în vigoare.
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Administraþiei publice locale îi revine un rol important ºi în activitatea de reabilitare ºi modernizare
termicã a clãdirilor existente ºi a instalaþiilor aferente. Scopul acestora este de a îmbunãtãþi condiþiile de
igienã ºi confort termic interior ºi de a reduce pierderile de cãldurã, consumurile energetice ºi de
combustibil. Trebuie subliniat ºi impactul social asupra populaþiei, ca parte a politicii sociale a
guvernului, în ceea ce priveºte reducerea costurilor de întreþinere pentru încãlzire ºi alimentare cu apã
caldã de consum cât ºi reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul ºi consumul de
energie. Administraþia publicã localã are ca sarcinã principalã, în contextul Planului naþional antisãrãcie
ºi promovare a incluziunii sociale ºi ca parte importantã a programului ºi politicii sociale a reformei, ºi
organizarea de acþiuni referitoare la formarea unui curent de opinie favorabil economisirii energiei
utilizate pentru încãlzirea clãdirilor ºi alimentarea cu apã caldã de consum în rândul cetãþenilor-
consumatori.

Materialul de faþã încearcã sã defineascã termenii principali din problematica eficienþei energetice dar ºi
sã rezume legislaþia existentã referitoare la acest domeniu evidenþiind responsabilitãþile, obligaþiile ºi
sarcinile pe care le are  administraþia publicã localã în context general dar ºi particular.

Definiþii

Ciclul energetic: întregul lanþ energetic, inclusiv activitãþile legate de prospectarea, exploatarea,
producerea, conversia, stocarea, transportul, distribuþia ºi consumul diferitelor forme de energie ºi
prelucrarea ºi înlãturarea deºeurilor, ca ºi întreruperea sau încetarea acestor activitãþi, minimizând
impactul negativ asupra mediului.

Utilizarea eficientã a energiei/îmbunãtãþirea eficienþei energetice: a acþiona pentru realizarea unei unitãþi
de produs, bun sau serviciu fãrã scãderea calitãþii/performanþelor acestuia, concomitent cu reducerea
cantitãþii de energie cerute pentru realizarea acestui produs, bun sau serviciu.

Reabilitarea/modernizarea termicã:
c Îmbunãtãþirea performanþelor de izolare termicã a elementelor de construcþie care delimiteazã spaþiile
interioare încãlzite de exterior;
c Creºterea eficienþei energetice a instalaþiilor interioare de încãlzire ºi de alimentare cu apã caldã de
consum, a centralelor termice, punctelor termice ºi a reþelelor de distribuþie a agentului termic ºi apei
calde de consum din interiorul clãdirilor ºi adiacente acestora.

Audit energetic:
c Metoda sistematicã prin care se identificã fluxurile de energie intrate ºi ieºite dintr-un proces/sistem
etnic, precum ºi transformãrile energiei în interiorul acestuia;
cAnaliza calitativã a aspectelor majore legate de performanþa energeticã ºi posibilitãþile de conservare
a energiei.

Certificat energetic:
c Act oficial prin care se atestã performanþa energeticã a clãdirii la un moment dat (izolare termicã,
randamentul instalaþiei de încãlzire);
c Va fi utilizat la:

- stabilirea valorii clãdirii în relaþiile de vânzare/cumpãrare/asigurare,
- diferenþierea tarifelor pentru energia termicã,
- stabilirea  taxelor de mediu.
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Dezvoltarea durabilã: dezvoltarea care corespunde necesitãþilor prezentului, fãrã a compromite
posibilitatea generaþiilor viitoare de a ºi le satisface pe ale lor.

Strategia energeticã integratã: set de mãsuri interdependente ce direcþioneazã sectorul energetic cãtre cea
mai eficientã, echitabilã, ºi compatibilã utilizare a resurselor cu mediul ambiant.

Acte legislative

LEGEA 14/1997 (MO 26/97) pentru ratificarea Tratatului Cartei Energiei ºi a Protocolului Cartei
Energiei privind eficienþa energeticã ºi aspecte legate de mediu, încheiate la Lisabona la 17 decembrie
1994.

Cuprinde:

1) Tratatul Cartei Energiei

Scop: Stabileºte cadrul juridic pentru promovarea cooperãrii pe termen lung în sectorul energetic, bazatã
pe complementaritãþi ºi avantaje reciproce, în conformitate cu obiectivele ºi principiile Cartei.

Obiective:
c Transfer de tehnologie - pãrþile contractante sunt de acord sã promoveze accesul ºi transferul privind
tehnologia energeticã pe bazã comercialã ºi nediscriminatorie, pentru a sprijini dezvoltarea comerþului
efectiv cu materiale ºi produse energetice ºi a investiþiilor în acest domeniu.
cAcces la capital - pieþele de capital deschise încurajeazã fluxul de capital care sã finanþeze comerþul
cu materiale ºi produse energetice, pentru efectuarea investiþiilor în activitãþile economice din sectorul
energetic.

Aspecte legate de mediu:
c Îmbunãtãþirea eficienþei energetice (EE)
c Promovarea folosirii combustibililor curaþi
c Folosirea surselor de energie regenerabile
c Folosirea de tehnologii ºi mijloace tehnologice care reduc poluarea
c Promovarea diseminãrii informaþiilor privind politicile energetice eficiente economic
c Conºtientizarea opiniei publice privind acþiunile cu impact asupra mediului din sistemul energetic ºi
costurile privind acþiunile ºi mãsurile de prevenire ºi reducere.

Respectarea de cãtre autoritãþile locale:
c Pãrþile contractante rãspund pentru respectarea dispoziþiilor tratatului de cãtre guvernele regionale ºi
locale ºi autoritãþile din aria sa.

2) Protocolul Cartei Energiei privind eficienþa energeticã ºi aspecte legate de mediu

Scop:
cDefineºte principiile politicii pentru promovarea eficienþei energetice ca o sursã importantã de energie
ºi pentru reducerea impactului negativ al sistemelor energetice asupra mediului;
c Oferã direcþii privind dezvoltarea programelor de EE;
c Indicã domenii de cooperare;
c Oferã un cadru pentru dezvoltarea de acþiuni ca prospectare, explorare, producere, conversie, stocare,
transport, distribuþie, consum de energie.
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Obiective: 
c Promovarea politicilor de EE, compatibile cu o dezvoltare durabilã;
c Crearea condiþiilor cadru care sã-i determine pe producãtori ºi consumatori sã utilizeze energia cât
mai economic posibil, eficient ºi benefic pentru mediu (organizarea pieþelor de energie eficiente;
reflectarea costurilor ºi beneficiilor legate de mediu);
c Încurajarea cooperãrii în domeniul eficienþei energetice.

Politicile de eficienþã energeticã vor promova:
c Reducerea barierelor în calea eficienþei energetice;
cMecanisme pentru finanþarea iniþiativelor în domeniul EE;
c Educare, conºtientizare;
c Diseminare ºi transfer de tehnologii;
cMecanisme de piaþã eficiente ºi funcþionale;
c Transparenþa cadrului legislativ ºi de reglementare.

Strategii: Reducerea impactului ciclului energetic asupra mediului.

Finanþare: - cu terþi (societãþi mixte între utilizatorii de energie ºi investitorii externi)
- cofinanþare.

3) Actul final al Conferinþei Cartei Europene a Energiei

HGR 1488/02 (MO 956/02) privind: constituirea Grupului interministerial de lucru pentru
coordonarea elaborãrii ºi implementãrii Strategiei naþionale în domeniul eficienþei energetice ºi a
planului de acþiune aferent.

Grupul interministerial are rol consultativ ºi funcþioneazã pe lângã MIR.

Atribuþii:
c Antrenarea specialiºtilor din domeniile proprii de activitate în participarea directã la elaborarea ºi
implementarea Strategiei naþionale în domeniul EE;
c Asigurarea colaborãrii eficiente între autoritãþile publice pentru corelarea prevederilor Strategiei
naþionale în domeniul EE cu celelalte politici sectoriale ale economiei naþionale;
c Realizarea întâlnirilor periodice cu rol consultativ cu principalii factori de influenþã în sectorul
energetic pentru asigurarea unui consens cît mai larg asupra Strategiei naþionale în domeniul EE.

Reprezentare:

MIR, MLPTL, MDP, MFP, MIE, MAP, ARCE.

Secretariatul este asigurat de MIR prin  ARCE, iar preºedintele grupului este ministrul industriei ºi
resurselor.

Obs.: Strategia naþionalã în domeniul eficienþei energetice urmeazã a fi elaboratã.

*****

HGR 455/01 (MO 267/01) privind: aprobarea Planului de acþiune al Programului de guvernare pe
perioada 2001- 2004.

Scop: Stabilirea politicii guvernamentale pentru relansarea economiei naþionale, îmbunãtãþirea mediului
de afaceri, privatizare ºi atragerea investiþiilor strãine, reforma vieþii social-culturale, reforma
administraþiei publice centrale ºi locale.

Obiective:
c Restructurarea societãþilor comerciale prin retehnologizare, modernizare;
c Siguranþa conductelor, reabilitarea sistemului naþional de transport pentru þiþei ºi produse petroliere;
c Reabilitarea reþelelor de utilitãþi: extinderea ºi modernizarea reþelelor de alimentare cu apã, surse
energetice noi;
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c Reducerea pierderilor de apã pe aducþiuni, pe reþeaua de distribuþie;
c Dotarea reþelelor cu echipamente de mãsura ºi control.

*****

HGR 811/02 (MO 611/02) privind: aprobarea Programului social pe perioada 2002-2003.

Scop:
c Consolidarea politicii sociale a guvernului PSD ca expresie a solidaritãþii ºi echitãþii sociale;
promovarea unui model social bazat pe echilibrul dintre competiþie, colaborare ºi solidaritate;
c Ameliorarea condiþiilor de viaþã ºi de muncã pentru largi categorii sociale prin mãsuri concrete ºi
fonduri importante.

Obiectivele administraþiei publice locale (a.p.l):
cModernizarea/reabilitarea centralelor termoelectrice ºi termice din subordinea a.p.l.;
c Executarea reparaþiilor/reviziilor programate la centralele termice din subordinea a.p.l.;
c Modernizarea/reabilitarea/retehnologizarea sistemelor centralizate de alimentare cu apã potabilã din
mediul urban/rural;
c Reducerea pierderilor ºi raþionalizarea consumurilor.

Sarcini a.p.l.:
cMonitorizarea lunarã a programelor de reparaþii la instalaþiile prevãzute sã funcþioneze în iarna 2002-
2003;
c Pregãtirea investiþilor pentru urmãtorii ani funcþie de necesarul de energie termicã al fiecãrei
localitãþi;
c Promovarea de programe locale pentru lucrãri de reparaþii, reabilitare, retehnologizare a sistemelor de
apã potabilã;
c Îmbunãtãþirea randamentelor, reducerea consumurilor ºi a pierderilor pe reþelele publice de distribuþie
a apei;
c Introducerea sistemului binom de tarifare pentru stimularea economisirii ºi utilizãrii raþionale a apei
potabile de cãtre consumatori;
c Contorizarea tuturor consumatorilor pe branºamentele principale ºi contorizarea la nivel de
apartament.

Termene:
- lunar: reparaþii la instalaþii;
- permanent: reducerea pierderilor la producþie/transport energie;
- 01.10.2002: reparaþii/revizii;
- 2002-2003: reducere pierderi sisteme transport/distribuþie energie termiã ºi puncte termice;
- 31.12.2002 reducere/raþionalizare consumuri, grilã de tarifare progresivã, contorizare branºamente/
apartamente.

Fonduri:
c Surse proprii de finanþare;
c Bugete locale ºi/sau de stat;
cAlocaþii bugetare;
c Credite externe garantate de stat;
c Parteneriat public-privat sau procedura "BOT";
c Investiþii prin programele: MUDP-I/II, ISPA, SAMTID (BERD, BEI), SAPARD, PDR;

Proiecte PIBL I/II (Banca Mondialã).
*****
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HGR 829/02 (MO 662/02) privind: aprobarea Planului naþional antisãrãcie ºi promovare a
incluziunii sociale (PNAinc).

Scop:
c Elaborarea unui program de construcþie socialã în direcþia realizãrii unei societãþi europene, bazatã pe
filozofia de a construi împreunã, ca obiectiv comun al întregului continent;
c Relansarea unui proces de dezvoltare pentru a deveni o societate modernã, competitivã, cu un grad
ridicat de coeziune socialã;
c Realizarea unui element de sprijin al unei noi practici de guvernare: de la administarea problemelor
curente la programe de dezvoltare socialã planificatã.

Obiective:
c Crearea unei societãþi prospere, activã economic, social ºi politic, cu un nivel ridicat de
responsabilitate colectivã ºi individualã;
c Iniþierea, la nivelul fiecãrei localitãþi, a planurilor de reabilitare a locuinþelor sever degradate ºi de
producþie a utilitãþilor publice necesare, la costuri acceptabile.

Sarcini a.p.l.:
c Restructurarea ºi eficientizarea utilitãþilor publice;
c Înnoirea tehnologiei ºi un management corespunzãtor în domeniul utilitãþilor publice;
c Investiþii suplimentare în infrastructura ruralã (apa potabilã, canalizare, distribuþia gazelor naturale);
c Lansarea de largi programe de amenajãri de infrastructurã ºi teritoriale, inclusiv de mediu;
c Elaborarea de standarde minime de calitate pentru creºterea eficacitãþii ºi eficienþei serviciilor
publice;
c Racordarea la reþeaua de curent electric a tuturor locuinþelor aflate în zonele urbane defavorizate,
degradate, astfel ca pânã în luna decembrie 2004 toate locuinþele sã dispunã de curent electric;
c Cvasieliminarea numãrului de localitãþi rurale neracordate la reþeaua de curent electric ºi creºterea
pânã la 98% a numãrului de gospodãrii care beneficiazã de curent electric, pânã în luna decembrie 2002;
c Asigurarea accesului la apa curentã pentru cvasitotalitatea gospodãriilor în comunitãþile din mediul
urban;
c Aplicarea Strategiei naþionale pentru utilizarea durabilã a resurselor de apã în interesul generaþiilor
prezente ºi viitoare;
c Restructurarea ºi eficientizarea sistemului de producere ºi distribuire a energiei termice la populaþie;
c Reabilitarea sistemelor de furnizare a utilitãþilor publice ºi creºterea gradului de acces al gospodãriilor
sãrace din mediul urban la utilitãþile publice;
c Reabilitarea infrastructurii locuinþelor urbane (cca. 2,5 milioane locuinþe);
c Reabilitarea pãrþilor comune ce þin de instalaþiile prin care se distribuie utilitãþile publice de cãtre
companiile furnizoare pe baza abonamentelor diferenþiate, în funcþie de consumul individual/al
asociaþiei, care sã cuprindã ºi o taxã de service/întreþinere;
c Iniþierea unui program ºi propunerea unor soluþii adaptate cazurilor tip existente pentru încãlzire:
centrale individuale, contorizare/centrale de cvartal etc. cu termen iunie 2003.

*****

HGR 556/01 (MO 337/01) privind: reactualizarea Planului naþional pentru cercetare-dezvoltare ºi
inovare în perioada 1999-2005, reactualizat.

Scop: Instrumentul de realizare a politicii guvernamentale în domeniu cercetãrii - dezvoltãrii pentru
creºterea relevanþei activitãþilor specifice ºi de stimulare a inovãrii în vederea satisfacerii cerinþelor
prioritare în plan economic ºi social, în perspectiva relansãrii ºi a dezvoltãrii durabile a economiei.
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Obiective:
c Eficientizarea utilizãrii resurselor;
c Modernizarea, dezvoltarea capacitãþii ºi creºterea eficienþei ºi fiabilitãþii Sistemului energetic
naþional.

Programe:
MENER - mediu, energie, resurse.

Creºterea eficienþei întregului lanþ de producere ºi exploatare a energiei ºi integrarea sectorului energetic
în standardele UE prin:
c Tehnologii, sisteme, instrumente ºi echipamente pentru modernizarea ºi creºterea eficienþei în
producerea, transportul, distribuþia ºi consumul de energie;
c Tehnologii curate de producere a energiei;
c Tehnologii noi ºi neconvenþionale de obþinere, producere ºi stocare a energiei;
c Tehnologii noi ºi neconvenþionale de mentenanþã, specifice instalaþiilor energetice;
c Valorificarea durabilã ºi competitivã a resurselor naturale energetice ºi minerale;
cMetode, tehnici, procese, tehnologii, instalaþii, echipamente ºi utilaje noi ºi îmbunãtãþite;
c Modernizarea, ecologizarea ºi creºterea eficienþei în producerea, conversia, stocarea, recuperarea ºi
transportul energiei;
c Valorificarea durabilã ºi competitivã a resurselor naturale energetice ºi minerale.

Finanþare:
Fonduri alocate de MEC, alte surse atrase, cofinanþãri interne/externe.

*****

HGR 647/01 (MO 444/01) privind: aprobarea Strategiei naþionale de dezvoltare energeticã a
României pe termen mediu  2001-2004.

Scop: Conturarea evoluþiei sectorului energetic în dezvoltarea pe baze durabile a economiei naþionale,
prin prognoze ºi strategii. Integrarea industriei energetice în structurile europene impune dezvoltarea
durabilã a sectorului energetic, cât ºi remodelarea ºi restructurarea industriei energetice ca obiectiv major
al procesului de reformã a economiei naþionale.

Obiective:
cMajoritatea capacitãþilor de producþie din sectorul energetic ºi infrastructurile de transport/distribuþie
necesitã mãsuri urgente de modernizare vizând creºterea eficienþei ºi reducerii impactului asupra
mediului;
c Reabilitarea reþelelor de transport/distribuþie a energiei termice ce prezintã un grad avansat de uzurã,
provocând pierderi mari, cu consecinþe importante asupra consumatorilor;
c Reabilitarea grupurilor ºi reþelelor de termoficare;
c Introducerea cogenerãrii de micã putere;
c Promovarea echipamentelor performante;
c Creºterea izolaþiei termice a clãdirilor;
c Dimensionarea corectã a consumurilor energetice atât la agenþii economici, cât ºi la populaþie este
determinatã de perfecþionarea tehnologiilor, precum ºi de îmbunãtãþirea sistemelor de mãsurare ºi de
gestiune a consumurilor energetice;
c Dirijarea eforturilor în dezvoltarea resurselor energetice sau în programe de conservare a energiei
(prioritate în urmãtorii 2 ani).
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Sarcini în domeniul utilizãrii eficiente a energiei:
c Realizarea Observatorului Energetic Naþional (O.E.N.) pentru sinteza datelor privind producþia ºi
consumul de energie, calcularea indicatorilor energetici, corelarea datelor naþionale ºi internaþionale
privind producþia ºi consumul de energie;
c Îmbunãtãþirea managementului energetic vizând crearea condiþiilor necesare pentru formarea ºi
asigurarea autoritãþii persoanelor calificate pentru gestiunea energiei la consumatorii industriali;
c Utilizarea raþionalã a energiei electrice ºi gazelor naturale în industrie;
c Realizarea zonelor demonstrative de eficienþã energeticã la Ploieºti ºi Craiova printr-o finanþare
Guvern-UE-Global Environment Fund (GEF);
c Înfãptuirea Programului naþional de reglare ºi contorizare a energiei termice pentru consumatorii
racordaþi la sistemul de termoficare urbanã, prin cooperare cu UE;
c Realizarea Fondului Român pentru Eficienþa Energeticã, pentru susþinerea proiectelor de investiþii,
prin cooperare cu GEF ºi BM;
c Extinderea programului de investiþii început prin cooperare cu BERD ºi vizând extinderea reabilitãrii
reþelelor de termoficare ºi în alte oraºe;
cAplicarea directivelor UE pentru echipamente electrocasnice ºi cazane de capacitate micã.
c Crearea pieþei de servicii energetice în scopul reducerii intensitãþii energetice prin utilizarea eficientã
a energiei.

Finanþare: Credite bancare interne/externe, fonduri proprii, privatizarea sectorului energetic pe
componente, investitori strategici, vânzare de energie prin deschiderea pieþelor.

*****

OUGR 63/1998 (MO 519/1998) privind: Energia electricã ºi termicã.

Scop:
c Securitatea energeticã a þãrii;
c Asigurarea corespunzãtoare a economiei naþionale cu energie electricã ºi termicã de calitate
superioarã, la standarde înalte ºi preþuri accesibile;
c Folosirea raþionalã a combustibililor ºi energiei;
c Protejarea intereselor clienþilor - consumatori de energie electricã ºi termicã;
c Realizarea unui mediu concurenþial normal;
c Respectarea condiþiilor de protecþie a mediului înconjurãtor;
cArmonizarea reglementãrilor naþionale cu prevederile directivelor comunitare în sectorul energetic;
c Respectarea obligaþiilor asumate de statul român prin Tratatul Cartei Energiei.

Obiective:
c Creºterea eficienþei energetice la producerea, transformarea, transportul, distribuþia ºi utilizarea
energiei electrice ºi termice;
c Promovarea utilizãrii surselor noi ºi regenerabile de energie;
c Diversificarea bazei de resurse energetice primare, modificarea consumului de energie în funcþie de
structura de producþie;
c Realizarea obiectivelor locale ºi globale privind protecþia mediului înconjurãtor;
c Intensificarea eforturilor de reducere a CO2, NOx, SO2 ºi/sau a emisiilor de particule.

Obligaþii:
Producãtori:

c Sã intervinã operativ în cazul apariþiei avariilor;
c Sã reabiliteze treptat ºi sã retehnologizeze instalaþiile de producere existente pentru creºterea
eficienþei ºi încadrãrii în normele naþionale privind emisiile poluante;
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cAsigurarea calitãþii energiei electrice;
c Execuþia, contra cost, a lucrãrilor pentru creºterea eficienþei utilizãrii combustibililor ºi energiei în
instalaþiile consumatorilor.

Distribuitori:
c Urmãrirea permanentã ºi sistematicã a comportãrii construcþiilor ºi echipamentelor energetice;
c Executarea operativã a reviziilor ºi reparaþiilor necesare;
c Cercetare/consultanþã în domeniul conservãrii energiei;
c Organizarea de acþiuni demonstrativ/promoþionale pentru utilizarea eficientã a combustibililor ºi a
energiei.

Furnizori:
c Energie electricã/termicã livratã clienþilor se factureazã pe baza indicaþiilor echipamentelor de
contorizare ºi mãsurare, montate de furnizori;
c Execuþia, contra cost, a lucrãrilor pentru creºterea eficienþei utilizãrii energiei la consumatori;
c Cercetare/consultanþã în domeniul conservãrii energiei;
c Organizarea de acþiuni demonstrativ/promoþionale pentru utilizarea eficientã a combustibililor ºi a
energiei.

Consumatori:
c Respectarea prescripþiilor tehnice în vigoare privind întreþinerea ºi repararea instalaþiilor proprii;
c Dotarea  cu aparate de mãsurã ºi control;
c Întocmirea periodicã a auditurilor energetice;
c Consumatorii care folosesc mai mult de 1000 tep/an sã numeascã un responsabil pentru energie
(deþinãtor al unui certificat în managementul energiei), sã dezvolte un plan de management al energiei
pe o perioadã de 5 ani cu evidenþierea tehnologiilor cerute, sursele ºi mecanismele de finanþare care sã
conducã la reducerea consumurilor energetice specifice;
c Consumatorii ce folosesc mai mult de 200 tep/an, la 6 luni sã întocmeascã un bilanþ energetic cu un
auditor acreditat.

A R C E 
Editeazã ºi furnizeazã consumatorilor ghiduri informative privind:
c Utilizarea raþionalã a energiei;
c Promovarea surselor regenerabile de energie;
c Valorificarea resurselor energetice secundare;
cAprobã producerea/importul receptoarelor electrice cu puteri mai mari de 0,5 MW.

A S R O
c Revizuirea/întocmirea de standarde de eficienþã energeticã;
cArmonizarea standardelor naþionale cu normele europene ºi internaþionale;
c Obligativitatea standardelor de eficienþã energeticã pentru producãtorii de receptoare energetice.

MLPTL + A S R O 
c Elaborarea standardelor de izolaþie termicã; termen - 30.03.2000.

ANPC + OPC 
c Controlarea performanþelor energetice ale aparatelor, utilajelor, echipamentelor energetice destinate
consumatorilor.
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Atribuþii ºi sarcini:

M I R 
c Elaboreazã programe de eficienþã energeticã;
c Elaboreazã proiecte de acte normative pentru sectorul energetic;
c Obligarea proiectãrii instalaþiilor de producerea energiei la un nivel ridicat de performanþã tehnicã ºi
calitativã;
c Realizarea de instalaþii de producere a energiei cu utilizarea în condiþii economice a unor cantitãþi
minimale de combustibili inferiori din resurse interne, precum ºi valorificarea unor cantitãþi prestabilite
de resurse regenerabile ºi secundare de energie;
c Ordonator principal de credite pentru alocaþii bugetare destinate retehnologizãrii, dezvoltãrii-
cercetãrii, dezvoltãrii tehnologice, restructurãrii.

A N R E
c Urmãreºte respectarea standardelor de calitate a serviciilor specifice sectorului energetic;
c Urmãreºte aplicarea ºi respectarea mãsurilor stabilite pentru protecþia mediului;
c Creeazã cadrul necesar reglementãrilor pentru utilizarea eficientã a energiei electrice/termice;
c Elibereazã autorizaþii pentru reabilitarea/retehnologizarea capacitãþilor energetice existente;
c Crearea sistemului de diseminare a soluþiilor de creºtere a eficienþei economice.

Consilii locale:

c Preiau în gestiune/concesioneazã centralele termice ºi electrice de termoficare din zona;
c Iniþiazã programul de utilizare eficientã a energiei;
c Promoveazã sursele regenerabile de energie;
c Coopereazã cu alte consilii locale pentru soluþionarea unor probleme energetice de interes comun;
c Iniþiazã proiecte proprii de modernizare a instalaþiilor termice existente.

*****

OUGR 124/2001 (MO 644/2001) privind: înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Fondului Român
pentru Eficienþa Energiei.

Scop: Gestionarea resurselor financiare ºi finanþarea proiectelor de investiþii pentru creºterea eficienþei
utilizãrii energiei în România.

Atribuþii:
c Elaboreazã criterii de evaluare/selecþie ºi proceduri de operare pentru identificarea/evaluarea/
selecþionarea/finanþarea beneficiarilor proiectelor de creºtere a eficienþei energetice;
c Acordã asistenþã tehnicã pentru elaborarea proiectelor de investiþii în domeniul eficientizãrii
consumului de energie;
c Finanþeazã proiectele selectate.

Finanþare:
c Resurse financiare primite de la Fondul Global de Mediu prin BIRD;
cAutofinanþare;
c Donaþii;
c Venituri financiare din dobânzi/comisioane;
c Împrumuturi/investiþii.

*****
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OGR 188/02 (MO 946/02) privind: ratificarea Acordului de asistenþã financiarã nerambursabilã
dintre România ºi BIRD, acþionând în calitate de agenþie de implementare a Fondului Global de
Mediu, pentru finanþarea Proiectului de eficienþã energeticã, semnat la Bucureºti la 18 X 2002.

Scop: Acordare de asistenþã financiarã NERAMBURSABILÃ în valoare de 8 milioane DST echivalent,
pentru finanþarea Proiectului de eficienþã energeticã.

Obiective:
c Luarea de mãsuri împotriva încãlzirii climei pe glob prin reducerea pe termen lung a emisiilor de gaze
cu efect de serã prin subproiecte de investiþii pentru utilizarea EE în România;
c Finanþarea de investiþii la beneficiari solvabili, pentru implementarea unor subproiecte care întrunesc
obiectivele proiectului;
c Asistenþa tehnicã pentru activitãþi de dezvoltare a capacitãþii instituþionale pentru elaborarea
subproiectelor iniþiale, instruire, consfãtuiri ºi seminarii;
c Sprijin acordat FREE pentru servicii privind administrarea subîmprumuturilor ºi servicii de audit.

Aplicare:
Aplicarea prevederilor acordului ºi realizarea Proiectului de EE vor fi asigurate de Fondul Român pentru
Eficienþã Energeticã (FREE).

Beneficiari:
Orice comunitate, organzaþie, agenþie sau persoanã fizicã eligibilã pentru asistenþã în cadrul proiectului.

*****

Legea  350/01 (MO 373/01) privind: Amenajarea teritoriului ºi urbanismul.

Scop: Gestionarea spaþialã a teritoriului României necesarã procesului de dezvoltare durabilã ca parte a
avuþiei naþionale de care beneficiazã toþi cetãþenii.
Armonizarea la întregul teritoriu a politicilor economice, sociale, ecologice ºi culturale, stabilite la nivel
naþional ºi local pentru asigurarea echilibrului în dezvoltarea diferitelor zone ale þãrii, urmãrindu-se
creºterea coeziunii ºi eficienþei relaþiilor economice ºi sociale dintre acestea.

Obiective:
c Îmbunãtãþirea calitãþii vieþii oamenilor ºi colectivitãþilor umane;
c Gestionarea responsabilã a resurselor naturale ºi protecþia mediului;
c Locuinþe convenabile pentru toþi locuitorii.

Sarcini:
c Aplicarea documentaþiilor de amenajare a teritoriului ºi de urbanism aprobate. Se elibereazã
Certificatul de urbanism, care asigurã respectarea legislaþiei privitoare la investiþiile imobiliare. Acesta
cuprinde ºi regimul tehnic al imobilului care conþine printre altele ºi echiparea cu utilitãþi a acestuia.

*****

OGR 21/02(MO 86/02) privind: Gospodãrirea localitãþilor urbane ºi rurale

Scop: Stabilirea obligaþiilor ºi rãspunderilor ce revin a.p.l., instituþiilor publice, agenþilor economici ºi
cetãþenilor pentru buna gospodãrire a localitãþilor.
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Obiective: Efectuarea lucrãrilor de întreþinere a clãdirilor aflate în proprietate sau folosinþã.

Obligaþii:
Consilii judeþene:

c Conservarea ºi protecþia mediului;
cMenþinerea în stare corespunzãtoare a spaþiilor verzi ºi extinderea acestora;
c Întocmirea, aprobarea ºi respectarea documentaþiilor de amenajare a teritoriului ºi de urbanism,
precum ºi a normelor privind executarea construcþiilor;
c Înfiinþarea, organizarea ºi asigurarea bunei funcþionãri a unor servicii publice de transport public local
de cãlãtori, eficiente ºi nepoluante.

Consilii locale/primãrii:
c Respectarea prevederilor legale ºi a documentaþiilor de amenajare a teritoriului ºi de urbanism
aprobate, precum ºi a normelor privind executarea construcþiilor;
c Întreþinerea în bunã stare a construcþiilor existente, repararea periodicã a acestora;
c Repararea, întreþinerea ºi modernizarea reþelei de distribuþie a apei;
c Instituþii publice, agenþi economici, persoane juridice;
c Întreþinerea în stare corespunzãtoare a imobilelor, efectuarea de lucrãri de reparaþii, amenajãri ºi alte
lucrãri specifice.

Cetãþeni:
c Întreþinerea locuinþelor;
c Finalizarea construcþiilor începute pe baza autorizaþiilor eliberate de primãrii;
c Repararea ºi întreþinerea instalaþiilor aferente imobilelor.

Finanþare: Taxe locale, fonduri proprii, fonduri atrase.

*****

Legea  326/01(MO 359/01) privind: Serviciile publice de gospodãrire comunalã.

Scop: Stabilirea cadrului juridic unitar privind înfiinþarea, organizarea, monitorizarea ºi controlul
funcþionãrii serviciilor publice de gospodãrire comunalã în judeþe, oraºe ºi comune.

Obiective: 
c Furnizarea de servicii de utilitate publicã;
cAlimentarea cu apã;
c Canalizarea ºi epurarea apelor uzate ºi pluviale;
cAlimentarea cu energie termicã produsã centralizat;
cAlimentarea cu gaze naturale ºi energie termicã;
c Salubrizarea localitãþilor;
cAdministrarea fondului locativ public;
c Transportul public local.

Principii:
c Pricipiul dezvoltãrii durabile;
c Principiul corelãrii cerinþelor cu resursele;
c Principiul protecþiei ºi conservãrii mediului natural ºi construit.



16

Sarcini a.p.l.:
c Reabilitarea infrastructurii utilitãþilor publice;
cAsigurarea performanþelor utilitãþilor publice;
c Instituirea unor taxe;
cAsigurarea calitãþii ºi nivelului serviciilor publice oferite;
c Stabilirea politicilor ºi stategiilor locale, adoptarea normelor locale.

*****

OGR 73/02 (MO 650/02) privind: Organizarea ºi funcþionarea serviciilor publice de alimentare cu
energie termicã produsã centralizat.

Scop: Stabilirea cadrului juridic privind înfiinþarea, organizarea, gestionarea, reglementarea, finanþarea,
monitorizarea ºi controlul funcþionãrii serviciilor publice de alimentare cu energie termicã produsã
centralizat a localitãþilor.

Obiective a.p.l.:
c Asigurarea eficienþei energetice, creºterea eficienþei energetice pe întregul ciclu tehnologic
(producere/transport/transformare/distribuþie/furnizare/utilizare);
c Corelarea cerinþelor cu resursele;
c Conservarea mediului, asigurarea viabilitãþii economice durabile a sistemului;
c Creºterea siguranþei în exploatare a instalaþiilor.

Obligaþii a.p.l.:
c Urmãreºte, controleazã ºi supravegheazã: calitatea ºi eficienþa serviciilor furnizate/prestate la nivelul
indicatorilor de performanþã stabiliþi; exploatarea, conservarea ºi menþinerea în funcþiune, dezvoltare
ºi/sau modernizare a sistemelor energetice de interes local;
c Propune montarea de centrale de scarã/imobil.

MONITORIZAREA de cãtre a.p.l. a:

Producãtorului:
cAsigurarea eficienþei energetice ºi a economiei de combustibil;
c Întocmirea bilanþurilor energetice;
c Eficientizarea energeticã;
c Realizarea de programe de reabilitare/retehnologizare a instalaþiilor pentru creºterea eficienþei
energetice.

Transportatorului:
c Întocmirea bilanþurilor energetice;
c Dezvoltarea/modernizarea în condiþii de eficienþã energeticã a reþelei de transport al energiei termice
(RTET);
c Exploatarea în condiþii de siguranþã, eficienþã ºi de protecþie a mediului a RTET.

Distribuitorului/furnizorului:
c Facturarea consumurilor pe baza indicaþiilor echipamentelor de înregistrare ºi mãsurare;
c Întreþinerea/repararea/dezvoltarea sistemului de distribuþie în condiþii de eficienþã energeticã;
c Întocmirea bilanþurilor energiei termice;
c Revizuirea/reglarea periodicã a instalaþiilor de încãlzire ºi de alimentare cu a.c.c. aparþinând
utilizatorilor pe bazã de contract;
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c Depistarea pierderilor de cãldurã ºi agent termic/remedierea defecþiunilor ºi avariilor pe reþelele de
distribuþie.
cAsigurarea sistemelor de înregistrare-mãsurare la utilizatori;
c Realizarea de lucrãri de dezvoltare/modernizare a instalaþiilor;
c Prestarea de activitãþi de reparaþii/reabilitãri la instalaþiile utilizatorilor, contra cost, pentru creºterea
eficienþei ºi utilizãrii raþionale a energiei termice;
cMontarea de centrale termice de scarã/bloc.

Utilizatorilor/consumatorilor:
c Remedierea defecþiunilor la instalaþiile de distribuþie;
cMontarea de termostate de radiator ºi de sisteme de alocare a consumurilor, contra cost;
c Exploatarea/întreþinerea instalaþiilor proprii pentru asigurarea utilizãrii eficiente a energiei termice;
cMontarea, în condiþiile legii, de centrale termice de scarã/imobil;
cMontarea, în condiþiile legii, a sistemelor individuale de apartament.

Termene - începând cu data de:
c 31.11.2002 - noile imobile condominiale racordate la sistemul de alimentare centralizatã cu energie
termicã (SACET) vor fi dotate cu sisteme de mãsurare-înregistrare la nivel de imobil ºi de apartament;
c 31.12.2004 - imobilele actuale (necontorizate) se echipeazã cu sisteme de mãsurare-înregistrare de
cãtre operatorii furnizori de energie termicã;
c 31.5.2003 - se elaborareazã metodologia de aplicare a tarifului binom la facturarea energiei termice
(cu o componentã variabilã proporþionalã cu consumul).
Modalitãþi de finanþare:
c Tarife care sã descurajeze consumul excesiv ºi sã asigure funcþionarea eficientã a sistemului;
c Tarif binom (cu componentã pentru eficienþã sistemului ºi componentã pentru nivelul consumului);
c Fonduri proprii ale operatorilor;
c Credite bancare;
c Surse nerambursabile;
c Investiþii interne/externe;
c Concesionare, privatizare;
c Taxe speciale.

*****

HGR 348/93 (MO 190/93) privind: Contorizarea apei ºi energiei termice la populaþie, instituþii
publice ºi agenþi economici.

Scop: Asigurarea cadrului legal pentru contorizarea branºamentelor generale ale consumatorilor.

Obiective:
c Economisirea apei ºi energiei termice;
c Facturarea/gestionarea corectã a consumurilor;
c Stabilirea de raporturi corecte distribuitor-consumator;
c Ridicarea calitãþii serviciilor.

Sarcini:
c Distribuitorul doteazã consumatorii cu sisteme de mãsurare (de la consumator la surse);
c Noile imobile vor fi dotate cu mijloace de mãsurare;
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c Mijloacele de mãsurare vor respecta normele metrologice Biroului român de metrologie legalã
(BRML);
c Recepþie în prezenþa consumatorului-distribuitorului;
c Distribuitorul asigurã exploatarea, întreþinerea, repararea, înlocuirea ºi verificarea metrologicã a
sistemelor de masurare.

Obligaþii ( monitorizate de a.p.l.):
c Consiliile locale întocmesc programele de contorizare;
c Distribuitorul alege ºi monteazã contoarele pentru populaþie;
cAgenþii economici/instituþiile publice suportã costurile contorizãrii.

Termene:
c 31.12.1994 pentru agenþii economici ºi instituþiile publice cu branºamente separate.

*****

Ordinul MLPAT 29/N/93 (MO 25/94) pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei
ºi energiei termice la populaþie, instituþii publice ºi agenþi economici.

Scop: Reglementarea modului de derulare a acþiunii de contorizare a apei ºi a energiei termice a
consumatorilor racordaþi la sistemul centralizat de distribuþie (SCD) sau la SACET.

Obiective:
c Economisirea resurselor;
c Gestionarea/facturarea corectã a resurselor;
c Stabilirea de raporturi echitabile distribuitor-consumator.

Obligaþii (monitorizate de a.p.l.):
c Unitãþile de distribuþie au obligaþia întocmirii de programe proprii de contorizare;
c Consiliile locale analizeazã/aprobã programele de contorizare;
c Sistemele de mãsurare trebuie sã fie conforme cu reglementãrile BRML;
c Distribuitorul asigurã documentaþia tehnico-economicã ºi montajul contoarelor;
cAgenþii economici/instituþiile publice suportã contorizarea proprie.

Termene:
c 31.01.l994 - analizarea/aprobarea programelor de contorizare de cãtre consiliile locale;
c 31.12.1994 - montarea de contoare de cãtre agenþi economici/instituþii publice.

Finanþare:
c Surse proprii distribuitor;
cAlocaþii de la bugetul local;
c Transfer din bugetul de stat;
c Sume avansate de abonaþi;
c Credite bancare.

*****
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Legea 199/2000 (republicatã în MO 734/2002) privind : Utilizarea eficientã a energiei. Conþine:

- Legea 199/2000 ( MO 577/2000) privind : Utilizarea eficientã a energiei.
- OGR 77/2001 (MO 541/2001) pentru: modificarea L 199/2000 privind utilizarea eficientã a energiei.
- Legea 120/2002 (MO 193/2002) privind: aprobarea OGR 77/2001.

HGR 393/2002 (MO 292/2002) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 199/2000
privind utilizarea eficientã a energiei.

Scop: Crearea cadrului legal pentru elaborarea ºi aplicarea unei politici naþionale de utilizare eficientã a
energiei (PNUEE).
Legea instituie obligaþii/stimulente pentru producãtori/consumatori în utilizarea eficientã a energiei.

Principiile PNUEE:
c Reducerea barierelor în calea promovãrii eficienþei energetice, stimulându-se investiþiile;
c Promovarea unor mecanisme de finanþare a iniþiativelor în domeniul eficienþei energetice;
c Educarea/conºtientizarea utilizatorilor pentru necesitatea reducerii consumurilor energetice pe
produs;
c Sprijinirea cercetãrii fundamentale ºi aplicative în domeniul utilizãrii eficiente a energiei;
c Cooperarea cu alte þãri în domeniul eficienþei energetice/respectarea convenþiilor internaþionale;
c Obþinerea beneficiului maxim în întregul lanþ energetic care cuprinde producerea/conversia/stocarea/
transportul/distribuþia/consumul diferitelor forme de energie;
c Reducerea consumului de energie al României pe unitatea de PIB;
c Creºterea eficienþei energetice în toate sectoarele de activitate ale economiei naþionale;
c Promovarea surselor noi de energie.

Obligaþii:
Consumatori de energie > 1.000 t echiv. petrol/an ºi ale a.p.l. cu peste 20.000 locuitori: 

c Sã întocmeascã programe proprii de eficienþã energeticã.

ARCE:
c Elaborarea PNUEE împreunã cu MIR;
cMonitorizarea PNUEE ºi programelor de UEE;
c Elaborarea de norme/reglementãri tehnice în scopul creºterii EE pentru aparate, echipamente, utilaje
pentru producere/transport/distribuþie ºi consum de energie pentru clãdiri/alte domenii de activitate;
c Certificarea conformitãþii aparatelor/echipamentelor/utilajelor;
cAutorizarea persoanelor ce realizeazã bilanþuri energetice;
c Coordonarea programelor de eficienþã energeticã finanþate extern;
c Evaluarea tehnicã ºi avizarea proiectelor de investiþii în domeniul EE;
c Elaborarea sintezei programelor de EE din economia naþionalã;
c Realizarea balanþei energetice;
c Formarea bazei de date energetice;
cAcordarea de consultanþã gratuitã a.p.l./administratorilor clãdirilor publice, celor de locuit, agenþilor
comerciali la elaborarea/aplicarea proiectelor de eficienþã energeticã;
cAvizarea programelor de eficienþã energeticã ale consumatorilor.

Consumatori de energie - persoane juridice:
c Respectarea reglementãrilor tehnice la proiectarea, construirea, exploatarea, întreþinerea, repararea
instalaþiilor/receptoarelor de energie proprii;
c Dotarea cu aparate de mãsura ºi control;
c Realizarea unui sistem propriu de evidenþã ºi monitorizare a consumurilor energetice.
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Consumatori de energie - persoane fizice:
c Sã ia mãsuri pentru dotarea cu aparate de mãsurã ºi control individuale.

Agenþi economici cu activitate de producere/transport/distribuþie:
c Reducerea consumului propriu de combustibili/energie;
c Promovarea energiei solare, eoliene, geotermale, biomasei, biogazului, energiei din deºeuri menajere;
c Executarea de lucrãri, contra cost, la consumatori, pentru creºterea eficienþei utilizãrii combustibililor
ºi energiei în instalaþiile acestora.

Administratori clãdiri publice:
c Utilizarea eficientã a sistemului de încãlzire ºi climatizare;
c Utilizarea materialelor de construcþii eficiente energetic;
c Utilizarea raþionalã a iluminatului interior;
c Utilizarea aparatelor de mãsurã ºi reglare a consumului de energie;
c Realizarea bilanþurilor energetice pentru clãdirile cu o suprafaþã desfãºuratã > 1.500 m2 la 5 ani;
c Creºterea eficienþei energetice conform reglementãrilor emise în baza L 199/2000.

Stimulente financiare/fiscale:
c Surse proprii, cote de profit destinate special, Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic,
ajutoare de stat, investiþii terþi, cofinanþare, credite;
c Consumatorii pot beneficia de maxim 50% din valoarea investiþiilor pentru creºterea eficienþei
energetice prin sprijin financiar din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic;
c Cotele de profit alocate creºterii eficienþei energetice sunt scutite la plata impozitului pe profit;
c Creditele pentru lucrãri de creºtere a eficienþei energetice se acordã cu o dobândã de maximum 75%
din cea stabilitã de banci, diferenþa fiind asiguratã prin alocaþii de la bugetul de stat;
c Import scutit de taxe vamale pentru aparate, utilaje, echipamente destinate proiectelor de creºtere a
eficienþei energetice;
c Reducerea impozitului pe profit cu 50% pe 5 ani la societãþile comerciale de management/servicii
energetice.

*****

HGR 941/2002 (MO 673/02) privind: Organizarea ºi funcþionarea Agenþiei Române pentru
Conservarea Energei (ARCE).

ARCE: organ de specialitate la nivel naþional în domeniul EE, în subordinea MIR.

Atribuþii/responsabilitãþi:
c Elaboreazã Politica Naþionalã de Utilizare Eficientã a Energiei (PNUEE) ca parte componentã din
Politica Energeticã Naþionalã;
c Implementeazã/monitorizeazã PNUEE ºi programele de utilizare eficientã a energiei;
c Coopereazã cu instituþii/organisme interne/internaþionale pentru utilizarea EE ºi reducerea impactului
asupra MEDIULUI;
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c Elaboreazã norme/reglementãri tehnice în scopul creºterii EE pentru aparate/echipamente/utilaje/
transport/distribuþie/consum de energie pentru clãdiri etc.;
c Certificã conformitatea aparatelor, echipamentelor, utilajelor;
cAutorizeazã persoanele fizice/juridice care realizeazã bilanþuri energetice;
cAtestã responsabilii cu atribuþii în domeniul gestiunii energiei;
c Coordoneazã programele de EE finanþate internaþional;
c Evalueazã tehnic ºi avizeazã proiectele de investiþii în domeniul EE finanþate din Fondul special de
dezvoltare a sectorului energetic (FSDSE), din surse interne/externe la dispoziþia Guvernului;
c Elaboreazã sinteza programelor naþionale de EE;
c Coopereazã pentru realizarea bilanþurilor energetice, pentru realizarea unor baze de date energetice,
pentru realizarea unor scenarii pe termen scurt, mediu, lung ºi a calculului indicatorilor naþionali de EE;
cAcordã consultanþã gratuitã a.p.l., administratorilor clãdirilor în elaborarea ºi aplicarea proiectelor de
creºtere a EE;
c Pregãteºte, instruieºte, atestã personalul cu atribuþii în domeniul gestiunii energiei;
cAvizeazã programele de EE ale consumatorilor;
c Supravegheazã, împreunã cu ANPC, piaþa pentru respectarea reglementãrilor tehnice privind EE;
c Promoveazã sursele noi, regenerabile de energie (biomasã, eolianã, geotermalã, minihidro, solarã
etc.).

*****

Ordinul MIR 578/2002 ( MO 938/02 ) pentru aprobarea Prescripþiilor tehnice de stabilire a tarifelor
percepute de ARCE pentru activitãþile proprii de autorizare, avizare, certificare, atestare, ce decurg
din atribuþiile ºi responsabilitãþile acesteia, în conformitate cu prevederile HGR nr. 941/2002.

Scop: Stabilirea tarifelor percepute de ARCE pentru activitãþile proprii care asigurã venituri
extrabugetare referitoare la:
cAutorizarea persoanelor fizice ºi juridice care au dreptul sã realizeze bilanþuri energetice, ca auditor
energetic; 
cAtestarea personalului (la agenþii economici al cãror consum total anual de energie este mai mare de
1.000 t echiv. petrol/an) cu atribuþii în domeniul gestiunii energiei: eliberarea atestatului de competenþã;
c Evaluarea tehnicã ºi avizarea proiectelor de EE, cu finanþare din veniturile cu destinaþie specialã
pentru dezvoltarea sistemului energetic;
c Evaluarea ºi avizarea documentelor tehnico-economice pentru obiectivele de investiþii cu caracter de
creºtere a eficienþei energetice finanþate din veniturile cu destinaþie specialã pentru dezvoltarea
sistemului energetic;
c Avizarea programelor de eficienþã energeticã întocmite de cãtre consumatori conform 
L. nr. 199/2000 republicatã în 2002: autoritãþile a.p.l. din localitãþile cu peste 20.000 de locuitori, agenþii
economici al cãror consum total anual de energie este mai mare de 1.000 t echiv. petrol/an.

*****

OGR 29/2000 ( MO 41/2000 ) privind: Reabilitarea termicã a fondului construit existent ºi stimularea
economisirii energiei termice aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea 325/2002 
(MO 422/02).

Scop: Instituie cadrul legal pentru reabilitarea ºi modernizarea termicã a clãdirilor ºi instalaþiilor  aferente
pentru:
c Îmbunãtãþirea condiþiilor de igienã ºi confort termic;
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c Reducerea pierderilor de cãldurã;
c Reducerea consumurilor energetice;
c Reducerea costurilor de întreþinere pentru încãlzire ºi alimentare cu a.c.c.;
c Reducerea emisiilor poluante generate de producerea/transportul/consumul de energie.

Reabilitarea ºi modernizarea termicã a clãdirilor/instalaþilor aferente este parte integrantã a Politicii
energetice a României. 

Realizare: Prin programe naþionale armonizate cu prevederile tratatelor internaþionale referitoare la EE
ºi la protecþia mediului ºi dezvoltare durabilã.

Obiective:
c Îmbunãtãþirea performanþelor de izolare termicã a elementelor de construcþie care delimiteazã de
exterior spaþiile interioare încãlzite;
c Creºterea EE a instalaþiilor interioare de încãlzire ºi de alimentare cu a.c.c.;
c Creºterea EE a centralelor termice, punctelor termice;
c Creºterea EE a reþelelor de distribuþie a agentului termic/a.c.c. din interiorul clãdirilor sau adiacente
acestora.

Obligaþii/atribuþii:

Guvern: Adoptã anual Programe naþionale de reabilitare/modernizare termicã a
clãdirilor/instalaþiilor aferente.

Mãsuri de fundamentare:
c Elaborarea studiilor pentru stabilirea ordinii de prioritate a mãsurilor de reabilitare termicã;
c Elaborarea studiilor de fundamentare pentru stabilirea gradului de protecþie termicã a
clãdirilor/necesarului de materiale ºi echipamente/fondurilor de proiectare/executare;
c Revizuirea/reactualizarea reglementãrilor tehnice referitoare la proiectare/execuþia/stabilirea
criteriilor de optimizare a protecþiei termice;
c Elaborarea proiectelor directoare/soluþii-cadru pentru reabilitare/modernizare;
c Elaborarea studiilor de stabilire a costului real al cãldurii pentru încãlzire/a.c.c.;
c Elaborarea standardelor naþionale de EE pentru clãdiri.

Producãtori/distribuitori de energie termicã/a.c.c.:
c Efectuarea bilanþurilor energetice pentru sistemele de alimentare cu cãldurã/a.c.c.;
c Reglarea periodicã a instalaþiilor de încãlzire/a.c.c.;
c Depistarea/remedierea pierderilor de cãldura/a.c.c. pe reþelele de distribuþie;
c Controlul/remedierea/înlocuirea termoizolaþiei pentru conducte/cazane/schimbãtoare de cãldurã.

Administratori/proprietari:
c Evaluarea stãrii tehnice a clãdirii (printr-un birou de management/servicii energetice pentru audit
energetic);
cAcceptarea soluþiei de reabilitare/modernizare termicã;
cAcceptarea sistemului de finanþare propus prin expertizã tehnicã;
c Obþinerea autorizaþiei de construire;
c Contractarea elaborãrii proiectului tehnic ºi a detaliilor de execuþie pentru soluþia stabilitã ºi
eºalonarea execuþiei;
cModalitatea decontãrii lucrãrilor;
c Stabilirea executantului lucrãrilor.
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NOTÃ: La clãdirile la care se efectueazã lucrãri de REDUCERE a RISCULUI SEISMIC se vor executa
ºi lucrãri de REABILITARE/MODRENIZARE TERMICÃ.

M L P T L :
c Coordoneazã elaborarea reglementãrilor tehnice pentru construcþii;
cAsigurã elaborarea studiilor/proiectelor directoare/standardelor de EE;
c Propune Guvernului Programele naþionale anuale de reabilitare/modernizare termicã;
c Stabileºte procedura de atestare/autorizare/certificare firme/persoane juridice-fizice din activitatea de
consultanþã/expertizare/proiectare/execuþie/exploatare conform Legii 10/95;
c Elaboreazã/coordoneazã programele de pregãtire/instruire a personalului din domeniu.

M I R - A R C E :
c Elaboreazã studiile de stabilire a prioritãþilor pentru mãsurile de reabilitare termicã;
c Elaboreazã studii de fundamentare a reabilitãrii termice ºi încadrarea în politica energeticã a
României;
cMonitorizeazã performanþele clãdirilor reabilitate termic în scopul stabilirii acþiunilor viitoare;
c Iniþiazã acþiuni promoþionale pentru educarea populaþiei.

A N R E:
c Emite reglementãri tehnice cu privire la consumatorii finali de energie termicã din surse de alimentare
centralizatã.

Consilii locale - direcþii de urbanism:
c Elibereazã certificatul energetic al clãdirii;
c Verificã/avizeazã documentaþia de reabilitare termicã a clãdirilor, finanþate prin bugetul local;
c Se ocupã cu educarea civic-socialã a cetãþenilor pentru formarea unui curent de opinie favorabil
economisirii energiei utilizate pentru încãlzirea clãdirilor/alimentarea a.c.c.

Termene:
c 01.11.2000 : MLPTL adoptã Metodologia de elaborare ºi de acordare a certificatului energetic al
clãdirilor existente;
c 01.11.2000 : MLPTL + ARCE elaboreazã reglementãri tehnice necesare operaþiunilor de audit ºi
expertiza tehnicã a clãdirilor existente;
c 01.02.2001: Consiliile locale organizeazã eliberarea certificatelor energetice prin compartimentele de
specialitate;
c 01.05.2005: Se interzic vânzarea/cumpãrarea/asigurarea clãdirilor pentru care NU a fost emis
certificatul energetic.

Finanþare/facilitãþi fiscale:
cAlocaþii bugetare locale;
c Fonduri proprii ale proprietarilor/administratorilor clãdirilor;
c Fonduri particulare ale firmelor/companiilor pentru servicii energetice;
c Fonduri ale furnizorilor de cãldurã/a.c.c.

Proprietarii care reabiliteazã/modernizeazã clãdirile sunt scutiþi de taxã de eliberare a certificatului
energetic.

*****
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OGR 174/2002 (MO 890/2002) privind: Instituirea mãsurilor speciale pentru reabilitarea termicã a
unor clãdiri de locuit multietajate.

Scop:
c Sprijinirea mãsurilor speciale pentru reabilitarea termicã a unor clãdiri de locuit multietajate ºi a
instalaþiilor aferente construite în perioada 1950-1985 ºi alimentate la sistemele centralizate de furnizare
a energiei termice;
c Reducerea consumului energetic în clãdiri ºi instalaþiile aferente.

Beneficiari:
c Persoanele fizice ºi/sau juridice, propietare ale clãdirilor de locuit multietajate;
cAsociaþiile de proprietari/locatari;
c Persoanele juridice care au în administrare spaþii în aceste clãdiri.

Realizare: Prin programe anuale de acþiuni pentru reabilitarea termicã, elaborate de MLPTL ºi aprobate
de guvern.

Obiective: Intervenþii de reabilitare termicã la:
c Pereþi exteriori, inclusiv ferestre ºi uºi exterioare, terasã, planºeul peste subsol ºi alte elemente
structurale ºi nestructurale care constituie anvelopa clãdirii;
c Instalaþiile de încãlzire ºi de preparare a apei calde de consum, aferente clãdirii.

Obligaþii/atribuþii:

Guvern: Adoptã anual programe anuale?

Proprietari/administratori:
c Efectuarea expertizei ºi auditului energetic al cãldirii;
c Aprobarea în adunarea generalã a proprietarilor/locatarilor a deciziei pentru reabilitarea termicã a
clãdirii;
c Proiectarea ºi executarea lucrãrilor de reabilitare termicã a anvelopei clãdirii ºi/sau a instalaþiilor de
încãlzire ºi apã caldã de consum, aferente clãdirii.

Proprietarii, persoane fizice:
c Aprobã în adunarea generalã decizia de intervenþie ºi semneazã convenþia-cadru cu consiliile
judeþene, locale, CGMB ºi consilii de sector;
c Instituie în favoarea statului ipoteca legalã asupra locuinþei;
c Restituie sumele alocate din bugetul de stat în rate lunare egale.

M L P T L :
c Elaboreazã ºi promoveazã programele anuale de acþiuni pentru reabilitarea termicã;
c Iniþiazã studii, audit ºi realizarea de prototipuri;
c Coordoneazã din punct de vedere tehnic acþiunile privind reabilitarea termicã;
c Analizeazã documentele necesare fundamentãrii programelor anuale transmise de consiliile
locale/judeþene.

Consilii judeþene ºi locale, CGMB ºi consilii locale de sector:

c Pun la dispoziþia MLPTL datele ºi documentele necesare fundamentãrii programelor anuale;
c Încheie convenþiile cu persoanele fizice ºi/sau juridice ºi asociaþiile de proprietari/locatari din clãdirile
nominalizate în programele anuale;
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c Deruleazã acþiunile pentru reabilitarea termicã a clãdirilor: audit energetic, proiectarea ºi execuþia
lucrãrilor de intervenþie.

Finanþare/facilitãþi:
c Pentru expertizare ºi audit energetic, proiectarea lucrãrilor de reabilitare termicã a clãdirilor - alocaþii
de la bugetul de stat (în limita fondurilor MLPTL, aprobate anual cu aceastã destinaþie).
c Pentru executarea lucrãrilor de reabilitare termicã - locuinþelor proprietate personalã:

- 85% din credite ºi/sau alocaþii de la bugetul de stat (în limita fondurilor MLPTL, aprobate anual
cu aceastã destinaþie) din care 30% subvenþie de la bugetul de stat;

- 15% din fondul de reparaþii al asociaþiei de proprietari/locatari.
c Pentru locuinþele ºi spaþiile cu altã destinaþie decât cea de locuinþã în proprietatea/administrarea
unitãþilor administrative-teritoriale.
c Bugete locale pentru locuinþele ºi spaþiile cu altã destinaþie decât cea de locuinþã în
proprietatea/administrarea instituþiilor publice:

- bugetul de stat
- bugete locale
- venituri proprii.

c Pentru locuinþele ºi spaþiile cu altã destinaþie decât cea de locuinþã în proprietatea/administrarea
agenþilor economici: fonduri proprii.

c Proprietarii - persoane fizice, beneficiazã de o dobândã de 5% pentru sumele alocate din bugetul de
stat (85% - 30% = 55%) ºi o duratã de rambursare de 10 ani de la data recepþiei lucrãrilor.

Termene:
09.02.2003: MLPTL elaboreazã Normele metodologice de aplicare.

*****
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ANEXA: Reglementãri tehnice în domeniul reabilitãrii termice
(sursa: MLPTL - Direcþia generalã tehnicã în construcþii - aprilie 2002)

Metodologiile ºi normativele pot fi puse la dispoziþia celor interesaþi prin grija DGTC-MLPTL.

Publicate în Buletinul Construcþiilor - INCERC:

NP- 027/2000 - Normativ pentru Realizarea auditului energetic al clãdirilor existente ºi al instalaþiilor de încãlzire
ºi preparare a.c.c. aferente acestora.
NP - 048/2000 - Normativ pentru Expertiza termicã/energeticã a clãdirilor existente ºi al instalaþiilor de încãlzire
ºi preparare a.c.c. aferente acestora.
NP - 049/2000 - Normativ pentru Elaborarea/acordarea certificatului energetic al clãdirilor existente -
Metodologia de elaborare ºi acordare a certificatului energetic al clãdirilor existente.
PCC - 016/2000 Procedura privind tehnologia pentru reabilitarea termicã a clãdirilor folosind plãci din materiale
termoizolante.
PCC - 017/2000 Procedura privind tehnologia pentru reabilitarea termicã a clãdirilor folosind spume poliuretanice.

Publicate în Monitorul Oficial:

MP 017 - 02 - Metodologie privind atestarea auditorilor energetici pentru clãdiri (Ordinul MLPTL nr. 1850 în MO
837/2002).
MP - 024 - 02 - Metodologie privind Auditul energetic al clãdirilor de locuit existente ºi al instalaþiilor de încãlzire
ºi preparare a a.c.c. (Ordinul MLPTL nr. 1435 în MO 732/2002).
Regulamentul pentru autorizarea persoanelor fizice ºi juridice care au dreptul sã realizeze bilanþuri energetice.
Regulamentul pentru atestarea responsabililor cu atribuþii în domeniul gestiunii energiei (Ordinul MLPTL nr. 245
în MO 836/2002).

În curs de publicare:

MP - 012/2001 - Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a mãsurilor de reabilitare termicã a clãdirilor
social-culturale ºi a instalaþiilor aferente acestora.
SC - 006/2001 - Soluþii cadru pentru reabilitarea ºi modernizarea instalaþiilor de încãlzire din clãdirile de locuit.
MP - 013/2001 - Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a mãsurilor de reabilitare termicã a clãdirilor
ºi a instalaþiilor aferente. Program cadru al PNARMT a clãdirilor ºi instalaþiilor aferente.
Soluþii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energeticã a anvelopei clãdirilor de locuit existente.
Normativ privind stabilirea performanþelor termo-higro-energetice a anvelopei clãdirilor existente în vederea
reabilitãrii lor termice.
Ghid pentru efectuarea Expertizei termice/energetice a clãdirilor de locuit existente ºi a instalaþiilor de încãlzire ºi
preparare a.c.c. aferente acestora.
Ghid pentru Elaborarea/acordarea certificatului energetic al clãdirilor existente.
Metodologie pentru elaborarea auditului energetic al clãdirilor de locuit existente ºi al instalaþiilor de încãlzire ºi
preparare a.c.c. aferente acestora.

În curs de definitivare:
PROGRAM NAÞIONAL DE REABILITARE TERMICÃ a CLÃDIRILOR.
PROGRAMA ANALITICÃ a cursurilor pentru atestarea specialiºtilor ce urmeazã a se implica în activitatea de
certificare energeticã ºi de audit energetic.

CP II, ing. dipl. Marian DEACONU
Dr. ing. Mihaela DUPLEAC - TERRA Mileniul III
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II. REALIZAREA UNUI PLAN DE EFICIENÞÃ ENERGETICÃ

Ce este un plan de eficienþã energeticã?

Planul de eficienþã energeticã este un ansamblu de mãsuri ºi acþiuni menite sã contribuie la o mai bunã
utilizare a resurselor energetice, urmãrind reducerea costurilor energetice ºi, în acelaºi timp, creºterea
calitãþii serviciilor. În cazul în care vorbim de un plan de eficienþã energeticã urbanã, se urmãreºte
scãderea valorii facturilor pentru energie ºi creºterea gradului de confort al populaþiei.

Dezvoltarea unui plan de eficienþã energeticã este caracteristicã desfãºurãrii unui management de energie
eficient la nivelul unei unitãþi. Eficienþa managementului energetic este datã de existenþa unei structuri
organizatorice care sã valorifice informaþiile energetice utile cu adevãrat, sã stabileascã, pe baza lor,
mãsuri ºi acþiuni de eficientizare a activitãþilor, sã includã în buget costurile realizãrii acestor acþiuni ºi
sã urmãreascã desfãºurarea lor.

Cum se realizeazã un plan de eficienþã energeticã?

Realizarea unui plan de eficienþã energeticã se bazeazã pe efectuarea unor analize sau studii energetice.
Acestea furnizeazã informaþii privind unde, cât ºi cum se foloseºte energia. De asemenea, furnizeazã
informaþii despre costurile energetice. Aceste analize ºi studii reprezintã pentru viitor elemente de
comparaþie, elemente pentru urmãrirea eficienþei la utilizarea energiei la consumatorul (grupul de
consumatori) pentru care se realizeazã.

Concepte folosite

Analiza energeticã - poate fi definitã ca o "cercetare sistematicã a posibilitãþilor de conservare a
energiei".
Funcþie de gradul de aprofundare, de dimensiunile conturului analizat, de complexitatea tehnologicã a
instalaþiilor energetice, analizele energetice se împart în mai multe moduri. Tipuri de analize energetice:
analiza energeticã preliminarã, analiza energeticã aprofundatã, studiul energetic special, analiza
energeticã periodicã.

Studiu energetic (special) - dedicat problemelor energetice specifice cu aplicaþii restrânse ºi având o
semnificaþie economicã specificã (ex: compensarea puterii reactive a unei instalaþii, analiza sistemului
de tarifare a energiei).

Managementul - arta (competenþa, capacitatea) de a dirija (conduce) resursele umane, materiale ºi
financiare deþinute de o organizaþie cu scopul de a realiza cu maximum de eficienþã obiectivele
planificate.

Managementul energetic urban - reprezintã ansamblul acþiunilor ºi activitãþilor organizatorice, tehnice,
economico-financiare ºi educative desfãºurate pe plan local în vederea asigurãrii populaþiei cu servicii
energetice corespunzãtoare cantitativ ºi calitativ. Managementul energiei are drept scop realizarea
obiectivelor organizaþiei cu costuri energetice minime.

Etape în realizarea unui plan de eficienþã energeticã

1. Stabilirea structurii lucrãrii
La baza stabilirii structurii lucrãrii stã gradul dorit de detaliere al analizei. În general o analizã sau un
studiu energetic cuprinde: date generale despre localitate; date despre infrastuctura energeticã; date
despre producþia de energie la nivelul localitãþii; date despre consumurile realizate la nivelul localitãþii.
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2. Vizita pentru stabilirea contactelor
La realizarea unei analize energetice, în timpul vizitei obiectivelor pentru care aceasta se realizeazã, este
necesar sã se poarte discuþii cu personalul cu responsabilitãþi tehnico-economice. În aceastã etapã se
poate stabili stadiul managementului energiei pentru obiectivele vizitate.
În timpul vizitei în unitãþile respective se pun întrebãri, se ascultã ºi se evalueazã rãspunsurile. Se pot
astfel determina care sunt sursele de pierderi, ce mãsuri pot fi aplicate pentru creºterea eficienþei
energetice ºi ce posibilitãþi de reducere a costurilor de achiziþie a energiei existã.

3. Stabilirea surselor de informaþii
Pentru realizarea planului de eficienþã energeticã sunt necesare bazele de date ale serviciilor de utilitãþi
publice, ale companiilor din zonã. De asemenea, se pot obþine informaþii de la serviciul urbanism al
primãriei localitãþii respective, din alte studii realizate anterior ºi din mãsurãtorile efectuate în instalaþii.

4. Culegerea datelor ºi informþiilor
Pentru fiecare sistem energetic sau element component al unui sistem energetic se stabilesc datele ºi
informaþiile necesare pentru efectuarea analizei. Nu se vor culege în nici un caz date nefolositoare pentru
analizã.

Cea mai bunã sursã de date o constituie instrumentele instalate permanent în instalaþie, cu condiþia ca ele
sã fie precise. Faþã de acestea se va adopta o atitudine critic constructivã prin întrebãri referitoare la
precizia lor: cât de des sunt citite?; cât de des sunt verificate?; ce metode de verificare se aplicã pentru
aceste instrumente?

Deoarece datele ºi informaþiile vin din mai multe surse, vor trebui identificate metode de verificare sau
confirmare de date. Analiza sau studiul energetic efectuându-se pe baza lor, precizia acestor date va
influenþa rezultatul final.

Pentru un plan de eficienþã energeticã urbanã, domeniile pentru care se vor culege date ºi informaþii sunt:
- energie electricã (producere/achiziþie ºi consum: iluminat, consum casnic, instituþii publice, companii);
- energie termicã (producere/achiziþie - CT, distribuþie ºi consum);
- combustibili (gaze, CLU, lemne);
- pompãri apã (producþie, cantitate vândutã, consum).

5. Analiza datelor ºi informaþiilor
Un prim pas la analiza datelor culese este efectuarea de balanþe energetice. Prin acestea se urmãreºte,
printre altele, determinarea ponderii fiecãrui sector în totalul consumului de energie.

O altã etapã importantã a analizei o constituie calculul indicatorilor energetici ºi a consumurilor specifice
(ex: pentru clãdiri - kWh/m2; pentru unitãþi spitaliceºti - kWh/pat; pentru locuinþe - Gcal/an).
Datele calculate ºi indicatorii obtinuþi se vor compara cu valorile din standardele de referinþã sau cu cifre
de la unitãþi similare.

Se vor analiza toate aspectele ce contribuie la scãderea eficienþei în utilizarea energiei:
-  iluminat (lãmpi ineficiente);
- clãdiri (anvelopa- rezistenþã termicã scãzutã, instalaþii interioare);
- centrale termice - starea, randamentul scãzut al cazanelor, lipsa aparatelor de mãsura sau aparate care
nu funcþioneazã;
- reþele termice - conducte corodate, pierderi în reþeaua termicã;
- sistem de pompãri de apã - pierderi prin nefolosirea acþionãrilor cu turaþie variabilã.
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6. Stabilirea grupurilor þintã
Dupã calculul indicatorilor se stabilesc grupurile þintã, adicã elementele cu aceleaºi caracteristici cãrora
le adresãm acelaºi tip de acþiuni ºi mãsuri.

7. Analiza tehnicã a grupurilor þintã
Dupã stabilirea grupurilor þintã, se va face o analizã aprofundatã a acestora ºi se va constata gradul de
uzurã al echipamentelor. Se vor analiza regimurile de funcþionare pentru aceste grupuri. Parametrii de
funcþionare se vor compara cu cei optimi care, în general, sunt daþi în cataloage. Analiza tehnicã a
grupurilor þintã va conduce la stabilirea potenþialului de economisire a energiei.
Pentru eliminarea deficienþelor constatate, se va propune un set de mãsuri ºi acþiuni.

8. Stabilirea mãsurilor ºi acþiunilor
În funcþie de perioada de recuperare a investiþiei, mãsurile ºi acþiunile propuse se pot împãrþi astfel:
- mãsuri pe termen scurt;
- mãsuri pe termen mediu;
- mãsuri pe termen lung.

Mãsurile pe termen scurt pot fi: acþiuni de conºtientizare a utilizatorilor de energie, de importanþa
utilizarii eficient a acesteia, schimbarea tarifelor pentru energia electricã, etc.
Mãsurile pe termen scurt sunt mãsuri care nu presupun, în general, costuri de investiþie.

Mãsurile pe termen mediu sunt acele acþiuni ce pot fi susþinute financiar de organizaþii (ex: introducerea
sistemelor informaþionale de gestiune, dotãri cu aparate de mãsurã ºi control, aparate de reglaj,
îmbunãtãþirea proceselor de ardere).

Mãsurile pe termen lung sunt reprezentate de lucrãri de investiþii tehnologice, retehnologizãri,
reabilitatea termicã a clãdirilor, etc. Mãsurile pe termen lung presupun costuri de investiþie mari; ele
necesitã deseori atragerea de fonduri din afara organizaþiei (din fonduri speciale pentru lucrãri de
investiþie sau lucrãri de eficienþã energeticã, granturi, etc.)

Pentru mãsurile ºi acþiunile propuse, se stabilesc fazele de implementare, durata implementãrii, costul
acþiunii, se estimeazã economiile ºi, pe baza economiilor ºi a costurilor, se evalueazã durata de
recuperare a cheltuielilor.

Personalul care poate executa un plan de eficienþã energeticã

A. Angajaþii proprii ai organizaþiei pentru care se efectueazã lucrarea
În acest caz avantajele sunt urmãtoarele:
- cunosc cel mai bine situaþia din teren;
- costurile pentru realizarea unui plan de eficienþã energeticã sunt minime; remunerarea lor fiind alta
decât a unui expert din afara organizaþiei.

Dezavantaje care pot influenþa negativ calitatea rezultatelor obþinute, în acest caz:
- sunt destul de ocupaþi cu activitãþile zilnice ºi nu pot fi manageri energetici în acelaºi timp;
- nu au experienþa necesarã, nu au abilitate în identificarea posibilitãþilor de conservare a energiei;
- sunt familiarizaþi cu starea de fapt. Pierderea de energie pe care o vãd zilnic nu mai reprezintã pentru
ei un fapt de consemnat;
- nu au instrumente de mãsurã portabile. Instrumentele necesare pentru mãsurãtori ºi teste de verificare
sunt costisitoare ºi nu toate organizaþiile pot sã investeascã în acestea.
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B. Experþii independenþi care au experienþa necesarã, au instrumente adecvate ºi pot avea o atitudine
obiectivã în timpul realizãrii planului de eficienþã energeticã.

Dezavantaje:
- pot sã omitã unele aspecte importante din necunoaºterea în detaliu a situaþiei existente;
- pot sã întâmpine dificultãþi în obþinerea unor date sau informaþii de la anumite instituþii.

Instrumente necesare pentru realizarea unui plan de eficienþã energeticã

- Instrumente ºi aparate instalate permanent în instalaþie (este necesar a se consulta ºi bazele de date
pentru a vedea înregistrãrile anterioare ale acestora);
- Aparaturã de mãsurã portabilã: analizoare de mãrimi electrice, analizoarea de gaze de ardere,
termometre cu diferite sonde, debitmetre, luxmetre, anemometre, etc.

Efectuarea unei analize energetice este absolut necesarã pentru stabilirea situaþiei reale privind
producerea ºi utilizarea energiei într-o organizaþie. Concluziile desprinse din analiza energeticã
constituie element de bazã pentru formularea planului de eficienþã energeticã care conþine mãsuri ºi
acþiuni ce vor conduce la îmbunãtãþirea situaþiei existente.

Gabriela SECETÃ - SOCER, Craiova
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III. CÃI DE FINANÞARE 
A PROIECTELOR DE ÎMBUNÃTÃÞIRE A EFICIENÞEI ENERGETICE

1. Programul LIFE
Programul LIFE reprezintã un instrument financiar care are ca scop protecþia mediului, prin promovarea
activitãþilor de conservare a naturii, prin promovarea practicilor ºi tehnologiilor industriale nepoluante,
amenajarea teritoriului ºi planificarea dezvoltãrii zonelor urbane.

Acest program are trei componente diferite: LIFE- Mediu, LIFE- Naturã, LIFE- State terþe, iar în cele ce
urmeazã vom face o scurtã prezentare a componentei Mediu.

LIFE-Mediu

CARE SUNT OBIECTIVELE GENERALE?
c De a contribui la implementarea, actualizarea ºi dezvoltarea politicii ºi legislaþiei comunitare de
mediu, în special cu privire la integrarea aspectelor de protecþia mediului în alte politici sectoriale ºi de
a contribui la dezvoltarea durabilã.
c De a contribui la dezvoltarea unor tehnici ºi metode inovatoare, integratoare ºi la dezvoltarea politicii
comunitare de mediu.

CINE POATE SOLICITA FINANÞAREA?
c Autoritãþile locale
c Companii industriale ºi comerciale
c Institute de cercetare
c Organizaþii neguvernamentale
c Intreprinderile mici ºi mijlocii

CE PROIECTE SUNT ELIGIBILE?
c Proiecte pilot (de ex. trebuie sã propunã soluþii pentru problemele de mediu).
c Proiecte pregãtitoare (tematica este definitã de Comisia Europeanã).

CONDIÞIILE DE FINANÞARE?
c Tipul de asistenþã financiarã: credit nerambursabil.
c Contribuþia Comisiei Europene nu poate depãºi suma de 1.500.000 Euro.

CARE SUNT CONDIÞIILE DE CO-FINANÞARE?
c 30% din costurile pentru proiectele generatoare de venituri ºi/sau care conduc la reducerea costurilor
operationale.
c 50% din costurile pentru proiectele care nu întrunesc condiþiile de mai sus.

CARE ESTE PROCEDURA PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE FINANÞARE?
Cererile de finanþare pentru Programul LIFE-Mediu se depun anual la sediul autoritãþii naþionale
responsabile care este reprezentatã de Ministerul Apelor ºi Protecþiei Mediului - Direcþia Programe ºi
Proiecte Internaþionale, iar rolul acesteia în procesul de evaluare este de a verifica dacã s-au îndeplinit
toate condiþiile în ceea ce priveºte depunerea cererii de finanþare. Autoritatea naþionalã are obligaþia de
a transmite cererile de proiecte cãtre Comisia Europeanã, iar evaluarea acestora se va face de cãtre un
Comitet de evaluare stabilit conform unor reguli procedurale. Cererea de finanþare se depune în patru
exemplare conform formatului standard.

Alte informaÞii utile despre programul LIFE-Mediu se obþin de la:
http://europa.eu.int/comm/life/envir/index.htm;· www.mappm.ro
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2. PROGRAMUL SYNERGY
Este un program coordonat de Directoratul General pentru Energie ºi Transporturi (DG TREN) al
Comisiei Europene, fiind o componentã de cooperare internaþionalã a Programului Cadru pentru
Energie.

CARE SUNT OBIECTIVELE GENERALE?
c Îmbunãtãþirea competivitãþii industriilor din cadrul Uniunii
c Creºterea gradului de asigurare a alimentãrii cu energie
c Promovarea dezvoltãrii durabile, îmbunãtãþirea eficienþei energetice
c Asigurarea alimentãrii cu energie
c Implementarea Protocolului de la Kyoto

CINE POATE SOLICITA FINANÞAREA?
c Entitãþi publice sau private
c Institute
c Autoritãþi locale sau regionale
c Companii private
c Universitãþi

CE PROIECTE SUNT ELIGIBILE?
Proiecte care þin cont de:
c Promovarea alinierii la standardele UE în domeniul energetic,
c Creºterea securitãþii în aprovizionarea comunitãþii ºi þãrilor canditate,
c Contribuþii la implementarea Protocolului de la Kyoto.

CARE SUNT CONDIÞIILE DE FINANÞARE?
c Tipul de asistenþã financiarã: credit nerambursabil
c Finanþarea prin programul SAVE nu este mai micã de 250.000 Euro/proiect

CARE SUNT CONDIÞIILE DE CO-FINANÞARE?
c 50% fonduri asigurate de Comisia UE
c 50% fonduri din surse naþionale

Informaþii utile:
c Comisia Europeanã, Directoratul General pentru Energie ºi Transporturi, Programul SYNERGY
e-mail: synergy@cec.eu.int, fax: +32-2-2959816
http://www.cordis.lu/synergy/home.html
http://europa.eu.int/comm/energy/en/pfs-synergy-en.html

3. BANCA EUROPEANÃ DE RECONSTRUCÞIE ªI DEZVOLTARE (BERD)
A fost înfiinþatã în 1991 ºi are în componenþã 58 de þãri (în majoritate europene) ºi douã instituþii
internaþionale - Uniunea Europeanã ºi Banca Europeanã de Investiþii.

BERD ºi România

România este unul dintre membri fondatori ai bãncii; de la începutul activitãþii sale ºi pânã în anul 1998
banca a semnat 48 de proiecte în valoare de 1.324 milioane de euro.

CE TIPURI DE PROIECTE SE FINANÞEAZÃ?
c Finanþarea infrastructurii municipale, inclusiv a proiectelor de eficienþã energeticã
c Privatizarea pe scarã largã a industriei ºi a sectorului bancar, urmãrindu-se atragerea de investitori
strategici
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c Investiþii private în societãþi comerciale la nivel local
c Investiþii private în dezvoltarea infrastructurii
c Participarea la finanþarea prin emisiunea de titluri de valoare

CINE POATE BENEFICIA DE FINANÞARE?
c Administraþiile locale
c Ministere
c Companii energetice sau bãnci care deruleazã proiecte pentru întreprinderile mici ºi mijlocii

CRITERII PENTRU ACORDAREA FINANÞÃRII?
c BERD acordã fonduri în valoare de pânã la 35% din costul total al proiectului
c Este necesarã contribuþia semnificativã ºi a altor investitori, în mod special a sponsorilor industriali
în cazul proiectelor de protecþie a mediului care necesitã aptitudini tehnice ºi de management speciale
c Este necesarã finanþarea adiþionalã a proiectului respectiv (din alte surse)
c Sponsorii nu trebuie sã participe numai cu acord de numerar, ei pot aduce ºi echipamente, maºini,
instalaþii care sã sprijine proiectul

CRITERII CARE STAU LA BAZA EVALUÃRII PROIECTULUI:
c Viabilitatea financiarã,
c Impactul economic în contextul tranziþiei
c Resursele de cofinanþare
c Impactul asupra mediului

CRITERII DE FINANÞARE:
BERD finanþeazã numai proiecte mari, în valoare de peste 5.000.000 USD, cu garanþii guvernamentale,
solicitãri din partea companiilor private sau prin intermediul bãncilor româneºti.

Informaþii utile:
Aplicaþiile pentru obþinerea unei finanþãri BERD vor fi depuse la biroul din Bucureºti al BERD:
c Str. Orlando, Nr. 8, Bucureºti, Sector 1, Tel. 021 202.71.00, Fax. 012 202.11.00
- Pot fi depuse ºi la sediul central al bãncii din Londra:
c EBRD HQ, London  Exchange Square, London EC2A2JN, United Kingdom, Tel. + 44 207 338 6000,
Fax. +44 207 338 6100; http://www.ebrd.com

4. BANCA MONDIALÃ
Prin principala sa instituþie, Banca Internaþionalã de Reconstrucþie ºi Dezvoltare (BIRD) acordã þãrilor în
curs de dezvoltare împrumuturi, asistenþã tehnicã ºi consultanþã în materie de strategie. Activitatea
Bãncii Mondiale în România a început în anul 1991.

ACTIVITÃÞI DESFÃªURATE
c Împrumuturile reprezintã o parte fundamentalã a activitãþii desfãºurate de Banca Mondialã
c Asistenþã tehnicã în realizarea de proiecte
c Anual se finanþeazã proiecte pentru acordarea asistenþei de specialitate ºi perfecþionãrii personalului
Institutul de Dezvoltare Economicã al Bãncii acordã asistenþã pentru creearea ºi derularea de programe
de dezvoltare,
c Atragerea de ajutoare nerambursabile pentru þãrile în care lucreazã

CE TIPURI DE PROIECTE SE FINANÞEAZÃ?
c Încurajarea creºterii substanþiale a investiþiilor pentru utilizarea eficientã a energiei
c Învãþãmânt ºi dezvoltare ruralã
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c Încurajarea creºterii substanþiale a investiþiilor pentru utilizarea eficientã a energiei
c Învãþãmânt ºi dezvoltare ruralã
c Creºterea eficienþei administraþiei publice ºi jusþiei
c Reabilitarea sistemului de irigaþii

Informaþii utile pentru finanþare:
Biroul Bãncii Mondiale în România, tel.: 40 21 312 10 18, email: free-ro@k.ro
http://www.worldbank.org.ro

5. FONDUL ROMÂN PENTRU EFICIENÞÃ ENERGETICÃ (FREE)
Fondul s-a format prin OG 124/2001 ºi este o organizaþie independentã non-profit.

SCOP
Stimularea investiþiilor în domeniul eficienþei energetice ºi al managementului energetic din sectorul
industrial, comercial ºi instituþional.

OBIECTIVE PRINCIPALE
Gestionarea resurselor iniþiale ale unui grant iniþial în valoare de 10 milioane de dolari primit de
România de la Global Environment Facility, în vederea creºterii eficienþei utilizãrii energiei în þara
noastrã.

CINE POATE BENEFICIA DE ACESTE FONDURI?
c Autoritãþile locale
c Utilitãþile energetice

FINANÞAREA FREE
Iniþial serviciile de finanþare oferite de FREE constau în acoperirea a maximum 80% din valoarea
proiectelor de eficienþã energeticã aprobate ºi se vor materializa prin:
c Împrumuturi la termen oferite utilizatorului final,
c Împrumuturi acordate companiilor de servicii energetice,
c Împrumuturi în care se formeazã un parteneriat cu un consorþiu de furnizare de produse ºi servicii.

Se acordã asistenþã tehnicã pentru instruire ºi pentru pregãtirea proiectelor.
FREE nu solicitã garanþii colaterale celor care cer împrumuturi.
În prezent se lucreazã la metodologia de analizã a proiectelor ºi de acordare a finanþãrii.

6. VERTIS Environmental Finance
Este o companie înfiinþatã în 2001 care finanþeazã proiecte de dezvoltare durabilã a afacerilor în
domeniul protecþiei mediului - utilizarea eficientã a energiei în Europa Centralã ºi de Est.

CE PROIECTE SE FINANÞEAZÃ?
c Proiecte care au ca scop principal utilizarea eficientã a energiei
c Proiecte care promoveazã resursele alternative de energie
c Managementul deºeurilor, protejarea resurselor de apã ºi dezvoltarea produselor ºi serviciilor

Joint Implementation reprezintã unul dintre mecanismele de piaþã stabilit prin Protocolul de la Kyoto.
Mecanismul permite companiilor de stat sau private sã investeascã în proiecte de reducere a emisiilor
oriunde în lumea industrializatã.
Prin astfel de investiþii în mãsuri de eficienþã energeticã, instalaþii de energie regenerabilã sau alte
proiecte ce reduc sau eliminã emisiile de gaze cu efect de serã, investitorul primeºte Unitãþi de Reducere
a Emisiilor (ERUs) obþinute prin acest proiect pe care le poate folosi pentru a se încadra în standardele
de emisii de gaze cu efect de serã.
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CINE POATE SOLICITA FINANÞARE?
c Companii locale ºi internaþionale din sectorul energetic

Informaþii utile pentru finanþare:
Vertis Environmental Finance
Keleti Karoly u. 11/a
1024 Budapest, Hungary
Tel.: + 36 1 438 0937
Fax: + 36 1 438 0938
info@vertisfinance.com 
Romania: Andrew Taylor
Tel.: 307 90 31

7. FONDUL ROMÂNO-AMERICAN DE INVESTIÞII (RAEF)
A fost înfiinþat în anul 1994 de cãtre Preºedintele ºi Congresul SUA pentru a promova investiþiile ºi
spiritul antreprenorial în România.

OBIECTIVE
c Sã joace un rol formativ în stabilizarea economiei de piaþã prin înfiinþarea unui puternic centru pentru
investiþii de capital în România
c Sã reprezinte un puternic pilon în sectorul energiei ºi al utilitãþilor, printr-un portofoliu de proiecte ºi
sã participe la crearea ºi co-investirea într-un Fond de Eficienþã Energeticã.

CARE SUNT TIPURILE DE PROIECTE FINANÞATE?
Existã o tendinþã recentã pentru finanþarea proiectelor focalizate pe sectorul energetic ºi financiar:
c Investiþii în sectorul energetic ºi financiar, dar ºi servicii de consultanþã ºi de „investment banking“,
c Partener local în „investment banking“ ºi consultanþã, împreunã cu bãnci de investiþii de reputaþie
internaþionalã.

CINE POATE BENEFICIA DE FINANÞARE?
c Autoritãþi locale
c Regii
c Companii de electricitate
c Bãnci

Informaþii utile:
Valeriu Binig
FONDUL ROMÂNO-AMERICAN DE INVESTIÞII
Str. Vasile Conta, nr. 4, sector 2, 70138 Bucureºti
Tel.: + 40 21 2100701
Fax: + 40 21 2100713
www.raef.ro 
E-mail: valeriu.binig@raef.ro 
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8. AL 6-lea PROGRAM CADRU DE CERCETARE ªI DEZVOLTARE

CARE ESTE OBIECTIVUL?
''Crearea unei Arii Europene de Cercetare (ERA) ca o viziune a viitorului cercetãrii în Europa''.

CARE SUNT TIPURILE DE PROIECTE CARE SE FINANÞEAZÃ?
c ªtiinþe ale naturii
c Biotehnologii pentru sãnãtate,
c Tehnologii informatice
c Nanotehnologii, materiale multifuncþionale ºi procese noi de producþie
c Aeronauticã ºi industrie aerospaþialã
c Calitatea ºi siguranþa alimentelor
c Dezvoltare durabilã, schimbãri climatice ºi ecosisteme (incluzând cercetãri privind energia ºi
transportul)

CONDIÞII DE FINANTARE?
Implementarea programului este realizatã de cãtre Comunitatea Europeanã având în vedere urmãtoarele
aspecte principale:
c UE va finanþa doar proiecte ce implicã parteneri din þãri diferite,
c Fondurile FP6 se alocã conform criteriilor ''cererilor de finanþare'' publicate de CE
c Sunt eligibile doar proiectele al cãror scop ºi obiective reflectã prioritãþi precum cele subliniate în
cererile de finanþare.

Informaþii utile:
http://www.cordis.lu/fp6/home.html
http://europa.eu.int/comm/research/fp6/pdf/instruments_111102.pdf
http://www.cordis.lu/fp6/activities.htm
http://www.cordis.lu/fp6/getsupport.htm
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IV. ACCESUL LA INFORMAÞII ªI PARTICIPAREA PUBLICULUI ÎN LUAREA
DECIZIILOR ÎN ROMÂNIA

Liberul acces la informaþii în România

România are, pentru prima oarã în istoria sa, o lege a liberului acces la informaþiile de interes public.
Articolul 31 al Constituþiei (adoptatã în 1991) stipuleazã dreptul cetãþenilor de a avea acces liber la
informaþiile de interes public, dar nu existã pânã acum nici o altã lege care sã creeze mecanismele ºi sã
permitã exercitarea practicã a acestui drept constituþional.

Astfel, România ajunge sã dobândeascã o lege care transformã libertatea informaþiei în regulã numai
dupã 12 ani de transformãri democratice ºi dupã douã tentative de adoptare a unei legislaþii restrictive în
domeniul informaþiilor secrete.

Legea liberului acces la informaþiile de interes public (LLAIP) nr. 544/2001 acordã tuturor persoanelor
dreptul de a solicita ºi primi informaþii publice - adicã acele informaþii care privesc sau rezultã din
activitãþile unei instituþii publice (entitãþi care utilizeazã bani publici ºi acþioneazã pe teritoriul
României).

Existã ºi excepþii de la liberul acces, iar legea le prezintã în articolul 12. În filosofia textului, ºi
informaþiile secrete aflate în posesia autoritãþilor ºi instituþiilor publice sunt informaþii de interes public,
doar cã accesul liber al persoanelor la aceste informaþii este temporar restricþionat. Legea stabileºte, de
asemenea, cã protejarea informaþiilor secrete este responsabilitatea exclusivã a persoanelor sau
autoritãþilor publice care deþin astfel de informaþii sau a instituþiilor statului abilitate prin lege sã asigure
securitatea informaþiilor. 

Aceastã prevedere este un pas înainte faþã de Legea secretului de stat ºi de serviciu (adoptatã în 1974 ºi
aflatã în vigoare la ora adoptãrii LLAIP), care prevedea obligaþia tuturor cetãþenilor de a apãra
informaþiile secrete. Prezenþa acestei prevederi în LLAIP a permis amendarea proiectului de Lege
privind informaþiile clasificate prin eliminarea respectivelor articole. Legea prevede, de asemenea, cã
nici o informaþie care favorizeazã sau ascunde încãlcarea legii de cãtre o autoritate sau instituþie publice
nu poate fi inclusã în categoria informaþiilor clasificate (art. 13).

Legea creazã autoritãþilor ºi instituþiilor publice obligaþia de a face publice - din oficiu sau la cerere -
informaþiile pe care le deþin. În plus, sunt descrise procedurile ºi termenele pentru eliberarea
informaþiilor. Astfel, informaþiile solicitate trebuie transmise solicitantului în termen de 10 zile. Refuzul
de a elibera informaþiile se comunicã solicitantului în termen de 5 zile, împreunã cu justificarea deciziei
de a nu face publice informaþiile.

De asemenea, tot în 5 zile trebuie înºtiinþat solicitantul dacã identificarea ºi transmiterea informaþiilor
cerute presupun activitãþi mai elaborate. Termenul de eliberare a acestui tip de informaþii este de maxim
30 de zile. Autoritãþilor publice li se cere sã creeze departamente speciale pentru informaþiile publice.
Cererea de informaþii se poate face oral, în scris sau în format electronic (prin e-mail).

Legea are ºi un capitol special dedicat relaþiilor cu mijloacele de informare în masã. Autoritãþile ºi
instituþiile publice sunt obligate sã creeze o structurã specializatã care sã gestioneze activitãþile cu presa.
Mijloacele de informare în masã beneficiazã prin lege de o discriminare pozitivã, deoarece solicitãrilor
de informaþii venite din partea presei trebuie sã li se rãspundã pe loc, sau în cel mult 24 de ore.
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Cei care considerã cã dreptul lor de a accesa informaþii publice a fost lezat - fie prin refuzul de
comunicare a informaþiei, fie prin depãºirea termenului limitã (aceasta se considerã "refuz implicit") -
pot contesta decizia pe cale administrativã, la conducãtorul autoritãþii sau instituþiei publice respective.
Dacã sunt în continuare nemulþumþi, ei pot apela la secþia de contencios administrativ a tribunalului în a
cãrui razã teritorialã se aflã instituþia sau autoritatea respectivã. Curtea poate decide în favoarea eliberãrii
informaþiei cerute ºi poate condamna autoritatea publicã la plata unor daune materiale sau morale.

Semnificaþia Convenþiei de la Aarhus

Drepturile cetãþenilor privind informarea în domeniul mediului, participarea publicului la luarea deciziei
ºi accesul la justiþie în problemele de mediu, au fost consfinþite prin Convenþia de la Aarhus, semnatã de
România la 25 iunie 1998, ºi ratificatã prin Legea nr. 86/2000.

Convenþia Aarhus reprezintã un demers internaþional benefic pentru mediu ºi democraþie. Este totodatã
ºi o îmbinare armonioasã între Convenþia Europeanã a drepturilor omului ºi Principiul 10 al Declaraþiei
de la Rio referitor la dreptul publicului la informare ºi participarea sa la elaborarea ºi implementarea
politicilor de mediu.

Convenþia a fost semnatã de cãtre reprezentanþi ai 35 de þãri europene ºi ale Asiei Centrale la Conferinþa
Ministerialã de la Aarhus, Danemarca, iunie 1998. Alte þãri au semnat ori s-au alãturat Convenþiei
ulterior. Un numãr important de organisme ºi organizaþii internaþionale printre care: Uniunea Europeanã,
ECO FORUM, Centrul Regional de Mediu (REC), Grid-Arendal sunt implicate în activitãþile
Convenþiei.

Convenþia privind Accesul la Informaþie, Participarea Publicului la Luarea Deciziei ºi Accesul la Justiþie
în Problemele de Mediu promoveazã principiile încrederii ºi parteneriatului, criterii sinequa-non ale
stabilitãþii sociale.

Odatã ce oamenii vor ºti cã statul se consultã cu ei, cetãþenii se vor considera implicaþi în calitatea lor de
participanþi la un proces democratic, asigurând prin aceasta principiul democraþiei participative.

Guvernele au nevoie de implicarea activã a publicului pentru a dezvolta politici susþinute de public dar
domeniul relativ nou al protecþiei mediului are nevoie de public ºi ca "supraveghetor" activ pentru a
controla dacã politicile de mediu sunt implicate eficient.

Suportul legislativ pentru implementarea Convenþiei de la Aarhus

Cadrul legislativ pentru ratificarea ºi implementarea Convenþiei cuprinde urmãtoarele reglementãri:
c Legea protecþiei mediului nr. 137/1995, amendatã în 1999;
c Legea apelor nr. 107/1996;
c Ordinul MAPPM nr. 125/1996 privind procedura de autorizare a activitãþilor economice ºi sociale cu
impact asupra mediului;
c Ordinul MAPPM nr. 281/1997 privind mecanismul de acces la informaþia de gospodãrire a apelor;
c Ordinul MAPPM nr. 282/1997 privind participarea utilizatorilor de apã, riveranilor ºi publicului în
activitatea de consultare;
c Ordinul MAPPM nr. 399/1997 privind metodologia de organizare, pãstrare ºi gestionare a Cadastrului
apelor din România.
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Cadrul legislativ românesc face referiri privind accesul la informaþia de mediu:

c Legea protecþiei mediului nr. 137/1995 (amendatã în 1999) - Art. 65
- lit. c): "Autoritatea centralã pentru protecþia mediului are urmãtoarele atribuþii ºi rãspunderi: creeazã
cadrul organizatoric care sã permitã accesul la informaþii ºi participarea la deciziile privind mediul -
politici, reglementãri, proceduri de autorizare, planuri de dezvoltare a teritoriului ºi urbanism - pentru
celelalte autoritãþi ale administraþiei publice centrale ºi locale, a organizaþiilor neguvernamentale ºi
populaþiei".
- lit. o): "Pune la dispoziþia celor interesaþi datele centralizate privind starea de mediu, programele ºi
politica centralã de protecþiei a mediului".

c Legea nr. 544/12 octombrie 2001 vizeazã toate autoritãþile publice din România ºi informaþiile de
interes public din orice domeniu de activitate, inclusiv informaþia de mediu 
Art. 3 
- "Asigurarea de cãtre autoritãþile ºi instituþiile publice a accesului la informaþiile de interes public se face
din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relaþii publice sau al persoanei
desemnate în acest scop".
Art. 6
- Orice persoanã are dreptul sã solicite ºi sã obþinã de la autoritãþile ºi instituþiile publice, în condiþiile
prezentei legi, informaþiile de interes public.
- Autoritãþile ºi instituþiile publice sunt obligate sã asigure persoanelor, la cererea acestora, informaþiile
de interes public solicitate în scris sau verbal.
- Solicitarea în scris a informaþiilor de interes public cuprinde urmãtoarele elemente: a) autoritatea sau
instituþia publicã la care se adreseazã cererea; b) informaþia solicitatã, astfel încât sã permitã autoritãþile
sau instituþiei publice identificarea informaþiei de interes public; c) numele, prenumele ºi semnãtura
solicitantului, precum ºi adresa la care se solicitã primirea rãspunsului.
- În plus, aceastã lege impune încadrarea în termene chiar mai restrictive decât ale Convenþiei de la
Aarhus, întârzierea rãspunsului unei solicitãri fiind anunþatã în termen de max. 5 zile. Impactul pozitiv
al acestei legi constã în faptul cã garanteazã, în mod indirect ce-i drept, accesul la informaþia de mediu
deþinutã ºi de alte autoritãþi, institute sau regii.

În ceea ce priveºte colectarea ºi diseminarea informaþiei, se fac referiri în:
c Legea protecþiei mediului nr. 137/1995 - Art. 65
- lit. e): "Autoritatea centralã pentru protecþia mediului organizeazã sistemul naþional de monitorizare
integratã de fond ºi de impact, pentru toþi factorii de mediu ºi sistemul de inspecþie privind mediul …".

Prevederi ale legislaþiei privind gospodãrirea apelor, protecþia atmosferei, gestiunea deºeurilor stabilesc
obligaþia transmiterii informaþiei cãtre autoritatea de mediu în mod standardizat ºi constant.
Standardizarea colectãrii informaþiei trebuie încã realizatã.

c Prevederile Legii 544/2001 privind accesul la informaþia publicã stabilesc obligaþia autoritãþilor
publice de a face disponibilã informaþia privind politicile, planurile ºi programele proprii, cât ºi obligaþia
de a introduce în mod progresiv sistemul de disponibilitate a informaþiei în baze de date electronice.

c Legea protecþiei mediului 137/1995 stabileºte obligaþia MAPM de a face public Rapoarte anuale
asupra stãrii mediului.

În ceea ce priveºte participarea publicului la luarea deciziilor, legislaþia româneascã prevede
urmãtoarele:

c Legea protecþiei mediului nr. 137/1995 ºi Ordinul nr. 125/1996 privind autorizarea activitãþilor economice
ºi sociale cu impact asupra mediului prescriu o listã suficient de extinsã a activitãþilor cu risc de mediu.
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Limita de timp stabilitã pentru pregãtirea ºi participarea publicului la luarea deciziei este de 30 de zile
de la data informãrii publicului. Informarea publicului privind solicitarea de autorizare a activitãþilor se
face la momentul înaintãrii solicitãrii cãtre autoritatea de mediu, moment din care, în termen de 30 de
zile, publicul poate solicita informaþii ºi înainta sesizãri sau contestaþii privind autorizarea obiectivului.
Dupã analiza solicitãrii de autorizare a unui obiectiv, autoritatea de protecþie a mediului stabileºte dacã
este necesar sau nu un studiu de impact/bilanþ de mediu. În cazul în care este necesarã continuarea
procedurii cu studiul de impact/bilanþul de mediu, la prezentarea raportului studiului/bilanþului se va
organiza o dezbatere publicã. Publicul va fi informat unde, când, pe ce temã ºi pe baza cãrei documentaþii
se va realiza respectiva dezbatere publicã.

c Anexa 3 a Ordonanþei nr. 125/1996 prevede ca discuþiile purtate în cadrul dezbaterilor publice vor fi
consemnate în scris ºi vor sta la baza deciziei adoptate. Nu se iau în considerare contestaþiile sau
propunerile anonime. Decizia finalã este fãcutã publicã prin afiºare la sediul Inspectoratului de protecþia
mediului, termenul limitã de contestare a deciziei fiind de 30 de zile. Dosarul ºi toate documentele pe
baza cãrora s-a luat decizia se aflã la dispoziþia publicului pentru consultare.

Referitor la participarea publicului cu privire la planurile, programele ºi politicile legate de mediu, sunt
menþionate urmãtoarele:

c Legea pentru protecþia mediului nr. 137/1995 garanteazã dreptul de consultare în vederea luãrii
deciziilor privind dezvoltarea politicilor, legislaþiei ºi normelor de mediu, eliberarea acordurilor ºi
autorizaþiilor de mediu, inclusiv pentru planurile de amenajare a teritoriului ºi de urbanism (art. 5 lit. c)
ºi are atribuþia de a pune la dispoziþia celor interesaþi datele centalizate privind starea de mediu,
programele ºi politica centralã de protecþie a mediului (art. 65 lit. o). Art. 65 stabileºte ca atribuþie a
MAPM crearea cadrului organizatoric care sã permitã accesul la informaþii ºi participarea la deciziile
privind mediul pentru celelalte autoritãþi publice, pentru ONG-uri ºi populaþie.

cMinisterul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului a emis Ordinul nr. 1325 din 22 septembrie privind
participarea publicului, prin reprezentanþii sãi, la pregãtirea planurilor, programelor, politicilor ºi
legislaþiei privind mediul, în scopul stabilirii ºi stimulãrii unui dialog permanent între autoritãþi ºi
reprezentanþii publicului asupra deciziilor de mediu. Prin acest ordin a fost înfiinþat grupul de lucru
format din reprezentanþii MAPM ºi delegaþii ONG-urilor de mediu sau din domenii conexe.

c Legea 426/2000 privind regimul deºeurilor are prevederi referitoare la implicarea publicului ºi a
ONG-urilor la elaborarea planurilor de gestionare a deºeurilor.

c Ordonanþa nr. 243/2000 privind protecþia atmosferei statueazã obligaþia implicãrii tuturor factorilor
interesaþi în pregãtirea planurilor de calitate a aerului ºi elaborarea unei proceduri prin care se realizeazã
elaborarea acestor planuri.

Nu au fost elaborate reglementãri, proceduri sau ghiduri privind modul în care se poate realiza efectiv
participarea publicului la deciziile privind mediul. Un caz singular îl reprezintã participarea publicului
la elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului ºi de urbanism care intrã sub incidenþa prevederilor
Ordonanþei nr. 125/1996 referitoare la procedura de autorizare a activitãþilor economice ºi sociale
(discutatã anterior în legãturã cu articolul 6 al Convenþiei).

În ceea ce priveºte accesul în justiþie, sunt prevãzute urmãtoarele:

c Legea Protecþiei mediului nr. 137/1995 - Art. 5
- "Statul recunoaºte tuturor persoanelor dreptul la un mediu sãnãtos, garantând în acest scop […]
d) dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul unor asociaþii, autoritãþilor administrative sau
judecãtoreºti în vederea prevederii sau în cazul procedurii unui prejudiciu direct sau indirect".
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c Legea Protecþiei mediului nr. 137/1995 - Art. 87
- "Organizaþiile neguvernamentale au dreptul la acþiune în justiþie în vederea conservãrii mediului,
indiferent cine a suferit prejudiciul".

c Legea 544/2001 stabileºte sancþiuni în cazul obstrucþionãrii accesului publicului la informaþie.
Art. 21 
- (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritãþi ori instituþii publice pentru
aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere ºi atrage rãspunderea disciplinarã a celui vinovat. 
- (2) Împotriva refuzului prevãzut la alin. (1) se poate depune reclamaþie la conducãtorul autoritãþii sau
al instituþiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinþã de cãtre persoana lezatã. 
- (3) Dacã dupã cercetarea administrativã reclamaþia se dovedeºte întemeiatã, rãspunsul se transmite
persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaþiei ºi va conþine atât informaþiile de interes
public solicitate iniþial, cât ºi menþionarea sancþiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
Art. 22 
- În cazul în care o persoanã se considerã vãtãmatã în drepturile sale, prevãzute în prezenta lege, aceasta
poate face plângere la secþia de contencios administrativ a tribunalului în a cãrei razã teritorialã
domiciliazã sau în a cãrei razã teritorialã se afla sediul autoritãþii ori al instituþiei publice. Plângerea se
face în termen de 30 de zile de la data expirãrii termenului prevãzut la Art. 7.

c Legea 544/2001 prevede înainte de introducerea acþiunii în justiþie o procedurã prealabilã de
soluþionare a cauzei pe cale administrativã. În cazul în care partea vãtãmatã considerã cã acþiunea nu a
fost soluþionatã corect, prin prevederile speciale ale acestei legi se stabileºte instanþa la care poate fi
introdusã acþiunea de fond ºi instanþa superioarã la care se poate face atac cu recurs.

Niveluri ºi metode de participare publicã

Existã mai multe niveluri de participare publicã. Uneori are loc doar o informare a publicului. Alteori se
merge la niveluri mai înalte, care pot include consultarea publicului, discuþii cu publicul ºi participarea
acestuia la faza de concepere a proiectului. La un nivel ºi mai înalt, Guvernul poate chiar sã împartã
puterea de decizie cu publicul ("co-decizie"). Procesul de co-decizie nu poate fi separat net de
participarea la faza de concepere a proiectului, deoarece o mare parte din deciziile strategice sunt luate
încã din aceastã fazã.

Nivel de participare (ºi posibile metode de PP)

1. Informare (publicul este informat; nu existã o realã participare publicã)
a. Foi volante ºi broºuri
b. Scrisori expediate prin poºtã
c. Implicarea presei: comunicate de presã, conferinþe de presã
d. Centre de informare
e. Centre de documentare (altele decât cele de la punctul d, adicã biblioteci, primãrii etc.)
f. Expoziþii
g. Liste electronice de informare/persoane de contact
h. Case deschise (evenimente organizate la sediile unor instituþii, reºedinþe private etc.) 
i. Cãlãtorii pe teren
j. ªedinþe de informare (ºedinþe de asociaþii de locatari/proprietari, cluburi locale etc.)
k. Pagini de internet
l. Evenimente culturale (cum ar fi teatru de stradã etc.)
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2. Consultare (publicului i se cere pãrerea)
a. Chestionare
b. Posibilitãþi de comentariu în scris
c. Audieri publice
d. Interviuri
e. Sondaje de opinie
f. Analize ale tuturor celor implicaþi (stakeholder analysis, engl.)
g. Jocuri (gaming, engl.)
h. Liste electronice de discuþii
i. Comisii consultative, focus grupuri
j. Referendum-uri, consultãri cu rol informativ
Notã: consultarea implicã informare prealabilã

3. Discuþii (are loc o realã interacþiune între public ºi guvern)
a. Mici întâlniri de grup în diferite faze, cu sarcini diferite (cum ar fi analiza problemelor, dezvoltarea
unor puncte de vedere, gãsirea de soluþii) ºi în diverse forme (grupuri de lucru, cafenele, mese rotunde,
cercuri de studiu, sesiuni de brainstorming, celule de planificare, jurii cetãþeneºti etc.)
b. Grupuri mai largi, care includ lucru pe grupuri mici, sau rotire între rândurile din faþã ºi cele de la
spate, sau între subgrupuri (cum ar fi grupuri de lucru, "cercul Samoan", întâlniri de tip "spaþiu deschis",
de tip "carusel" etc.)

4. Co-design (publicul are un rol activ în dezvoltarea strategiilor ºi design-ul proiectelor)
Notã: se pot folosi metodele de la punctul 3

5. Co-decizie (publicul împarte puterea de decizie cu guvernul)
a. Negocieri care au ca rezultat înþelegeri voluntare
b. Reprezentare în grupurile decizionale
c. Referendum-uri corective ºi orice altã formã de referendum-uri (consultãri populare) cu putere de lege
Notã: unele dintre metodele de la punctul 3 pot fi de asemenea folosite

6. Decizie (publicul ia decizii în mod independent)
a. Asociaþii specializate care îndeplinesc funcþii publice
b. Iniþiative populare
Notã: unele dintre metodele de la punctul 3 pot fi de asemenea folosite

Schema de mai sus dã o idee despre câteva dintre metodele care pot fi utilizate la diverse niveluri.

Deseori sunt recunoscuþi trei piloni ai participãrii publice: accesul la informaþie, participarea publicã la
procesul de luare a deciziilor ºi accesul la justiþie (în termenii Convenþiei de la Aarhus). Accesul la
informaþie este nivelul cel mai de jos al pãrticipãrii publice, în timp ce procesul de luare a deciziilor este
nivelul cel mai înalt. Accesul la justiþie este oarecum similar cu procesul de co-decizie. Ca ºi referen-
dum-urile corective, intervenþiile în justiþie au loc dupã ce decizia a fost luatã, dar acestea pot avea ºi un
puternic efect preventiv. Ele pot stimula Guvernul sã respecte procedurile legale de participare publicã
ºi, mai ales, sã ia în considerare rezultatele participãrii publice.

Termeni de tipul "acces la informaþie" sau "acces la justiþie" reflectã o abordare legalã/administrativã a
participãrii publice. Într-o astfel de abordare, participarea publicã este vãzutã ca un set de drepturi ale
publicului ºi un set de reguli procedurale ale Guvernului. O astfel de abordare este foarte utilã în cazurile
în care Guvernul este mai puþin entuziast în ce priveºte organizarea participãrii publice, sau atunci când
încearcã sã restrângã participarea publicã, de regulã în anumite cazuri mai controversate.
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Exista însã ºi unele posibile puncte slabe ale acestei abordãri. Regulamente prea detaliate pot reduce
posibilitãþile pentru soluþii "croite pe mãsurã". Mai mult, respectarea drepturilor de participare publicã
poate deveni foarte dificilã sau chiar imposibilã, din cauza marilor costuri induse, sau datoritã unor
"chichiþe" legislative. În principiu, prevederile legale referitoare la participarea publicã ar trebui sã fie
stricte, dar în acelaºi timp ºi simple ºi uºor de pus în practicã. Mai mult chiar, este necesarã dezvoltarea
unei "culturi" a participãrii publice.

Participarea publicã ºi democraþia

Pentru a obþine beneficii de pe urma participãrii publice este necesarã existenþa unui grad relativ înalt de
participare - co-design, sau cel puþin de discuþii. Rãmâne un subiect de dezbatere dacã publicul ar trebui
sau nu sã obþinã ºi putere de decizie. Aceasta depinde, în primul rând, de problema specificã aflatã în
cauzã. În timp ce unele probleme au un caracter privat, altele nu pot fi tratate decât împreunã cu
guvernul. Cele mai multe se plaseazã undeva la mijloc. În al doilea rând, sunt extrem de importante atât
interesele ºi capacitãþile publicului, cât ºi performanþa efectivã a Guvernului. Nici una nu este staticã, ºi
ambele pot fi îmbunãtãþite. În al treilea rând, conteazã modul de interpretare al democraþiei. Puterea de
decizie poate fi împãrþitã de unii, dar nu ºi de alþii.

Participarea publicã ºi guvernarea democraticã

Înainte de a discuta despre diferitele interpretãri ale democraþiei, nu trebuie uitat cã puþine þãri din lume
sunt cu adevãrat democratice. Scopul participãrii publice într-o þarã mai puþin democraticã este prin
urmare strict limitat. Cu toate acestea, nici chiar un Guvern autoritar ºi mai puþin democratic nu reuºeºte
sã fie atotputernic ºi el are uneori nevoie de niveluri (fie ºi minime) de acceptanþã publicã (sau mai exact
spus, de reducerea la maximum a opoziþiei publice). De asemenea, un astfel de Guvern înþelege uneori
cã poate beneficia de pe urma informaþiilor ºi soluþiilor creative oferite de public. Nu e mai puþin
adevãrat ºi cã mulþi finanþatori internaþionali, cum ar fi Banca Mondialã, impun proceduri de participare
publicã. Pânã la urmã, participarea publicã va conduce fãrã îndoialã la forme mai democratice de
guvernare chiar ºi în þãrile unde existã Guverne cu tendinþe mai autoritare.

Democraþia parlamentarã

Cea mai obiºnuitã formã de democraþie este democraþia parlamentarã. În esenþã, democraþia înseamnã
guvernare prin reprezentanþi aleºi. La fiecare câþiva ani (patru în România) au loc alegeri generale, iar
dacã aleºii nu reprezintã bine nevoile ºi dorinþele cetãþenilor pe care-i reprezintã, le scad ºansele de a mai
fi realeºi. În acest tip de democraþie, cetãþenii nu joacã absolut nici un rol în guvernarea de zi cu zi.
Potrivit opiniei generale, democraþia parlamentarã combinã profesionalismul cu controlul popular ºi
previne în acelaºi timp lipsurile participãrii directe, cum ar fi lipsa de reprezentativitate sau rãspunsurile
de slabã calitate. Rolul participãrii publice într-o astfel de democraþie este limitat. Participarea publicã
poate oferi informaþii interesante ºi poate mãri sprijinul publicului pentru anumite proiecte, dar rolul
Guvernului rãmâne hotãrâtor.

Democraþia parlamentarã în practicã

Practicile democraþiei parlamentare pot diferi însã destul de mult faþã de teorie. Activitãþile
guvernamentale au în prezent o mult mai mare amploare decât în secolele ºi chiar deceniile trecute. Prin
urmare, Executivul, care este numit, în special partea sa birocraticã a devenit din ce în ce mai important
faþã de Parlament, ai cãrui reprezentanþi sunt aleºi. În plus, rolul grupurilor de interese a crescut.
Dezbaterile parlamentare sunt înlocuite din ce în ce mai mult de negocieri interministeriale, sau între
ministere ºi diverse grupuri de interese recunoscute public (sindicate, patronate etc.). În cele mai multe
dintre cazuri, reprezentanþii aleºi nu fac decât sã formalizeze decizii care au fost deja luate.
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În plus, rolul grupurilor de interese a crescut. Dezbaterile parlamentare sunt înlocuite din ce în ce mai
mult de negocieri interministeriale, sau între ministere ºi diverse grupuri de interese recunoscute public
(sindicate, patronate etc.). În cele mai multe dintre cazuri, reprezentanþii aleºi nu fac decât sã formalizeze
decizii care au fost deja luate.

Din punct de vedere legal, membrii Guvernului dau socotealã Parlamentului. Birocraþia de rangul doi
este direct subordonatã Guvernului ºi îi dã numai lui socotealã. Dacã lucrurile merg prost, funcþionarii
publici pot fi concediaþi, iar membrii Guvernului demiºi. În realitate însã acest lucru se întâmplã relativ
rar, din raþiuni de legislaþie a muncii (pentru funcþionarii publici) sau din raþiuni de partid (pentru
membrii Guvernului). Modul de a da socotealã pentru faptele lor, precum ºi legitimitatea diverselor
grupuri de interese diferã. Problemele cele mai spinoase sunt: ce grup este acceptat la masa negocierilor,
influenþa relativã a diverselor grupuri ºi poziþia aºa-numitelor interese neorganizate. Lipsa de
transparenþã a unora dintre aceste grupuri poate fi de asemenea o problemã.

Democraþia directã

Democraþia directã oferã o privire asupra democraþiei care este mai curând diferitã faþã de cea anterioarã.
Din punctul acesteia de vedere, viaþa democraticã nu se limiteazã la alegeri care au loc la perioade
regulate de timp. Ea implicã participarea activã, directã a cetãþenilor la actul guvernãrii. 

Aceasta poate oferi publicului mai mult control asupra problemelor de interes public ºi contrabalanseazã
influenþa birocraþiei guvernamentale ºi a grupurilor sectoriale de interese. Mai mult, cetãþenii devin mai
interesaþi de problemele de interes public, se agaþã mai puþin de propriile lor interese ºi îºi dezvoltã o
atitudine mai democraticã. Prin urmare, democraþia directã îºi creeazã singurã condiþiile necesare
propriului succes.

Sprijinitorii democraþiei directe favorizeazã o cât mai mare participare a publicului la procesul de luare
a deciziilor. Spre exemplu, s-a propus ca votul parlamentar sã fie înlocuit cu votul prin Internet. O
propunere care se regãseºte practic în toate cazurile este descentralizarea. Aceasta permite o apropiere a
Guvernului de popor ºi faciliteazã participarea publicã. Referendum-urile (consultãrile populare) sunt
forma cea mai simplã de democraþie directã ºi ele sunt posibile la orice nivel politic.

Subsidiaritatea

Puterea de decizie pentru public se potriveºte destul de bine ºi cu o a treia "citire" a democraþiei, care 
s-ar putea numi "subsidiaritate". În general, democraþia încearcã sã reconcilieze libertatea cu autoritatea.
Democraþia directã ºi cea parlamentarã încearcã sã obþinã acest rezultat, dându-le persoanelor control
direct sau indirect asupra guvernului. Principiul subsidiaritãþii pune accentul pe rolul acelor organizaþii
care au rol de intermediere. Societatea este conceputã ca un întreg organic de sisteme întrepãtrunse ºi
juxtapuse, în cadrul cãruia un rol important le revine sindicatelor, institutelor de educaþie ºi organizaþilor
neguvernamentale de mediu. ªi guvernul corespunde în aceastã situaþie unui sistem întrepãtruns
(autoritãþi/guverne locale, regionale ºi nationale) ºi juxtapus (corpuri guvernamentale sectoriale).
Conform principiului subsidiaritãþii, Guvernul ar trebui sã se ocupe strict numai de acele sarcini pe care
societatea civilã nu le poate duce la îndeplinire de o manierã satisfãcãtoare. Autoritãþile de rang superior
n-ar trebui sã se ocupe decât de ceea ce autoritãþile de râng mai jos nu pot duce la îndeplinire.

Existã desigur multiple interpretãri ale principiului subsidiaritãþii. Subsidiaritatea poate sublinia nevoia
de descentralizare ºi poate fi utilizatã pentru a se opune centralismului sau internaþionalismului.
Subsidiaritatea poate fi de asemenea folositã pentru a veni în ajutorul organizaþiilor semi-
guvernamentale, aºa cum sunt ºcolile publice, sau spitalele. Poate, de asemenea, sã promoveze înfiinþarea
unor corpuri guvernamentale specializate funcþionale, care de cele mai multe ori lucreazã în colaborare
cu grupurile de interese.
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Aplicarea principiului subsidiaritãþii la participarea publicã ar putea conduce la un fel de ierarhizare a
participãrii publicului. Punctul de plecare ar fi cel mai înalt nivel de participare publicã - decizia
aparþinând publicului. Nivelurile mai joase ar trebui alese doar dacã nivelul cel mai înalt nu este posibil.
Cu toate acestea, unele aplicaþii ale principiului subsidiaritãþii ar putea crea probleme pentru participarea
publicã. Alegerea unui grup de interese de cãtre guvern ar putea lãsa deoparte alte grupuri. Sistemul de
reprezentativitate din interiorul grupului ales ar putea sã nu reprezinte bine realitatea. Pot avea loc
aranjamente de tip monopolist. Democraþia parlamentarã ºi cea directã ar putea fi astfel înlocuite de un
sistem de organizaþii care nu dau socotealã nimãnui ºi care îndeplinesc sarcini publice sau
monopolizeazã accesul la guvern. În fine, privatizarea poate mãri influenþa indivizilor ca consumatori
sau ca acþionari, dar le poate reduce influenþa ca cetãþeni în general.

Pluralismul

Cele mai multe puncte de vedere privind democraþia pleacã de la premisa cã existã un aºa-numit "bun
comun", care poate fi descoperit pe calea discuþiilor (parlamentare), ce se regãseºte într-o atitudine
cetãþeneascã activã ºi responsabilã, sau într-o societate îmbinatã organic. Din punctul de vedere al
pluralismului însã, numai abordarea concurenþialã a "bunului comun", sau mai degrabã numai atitudinile
concurente sunt recunoscute. Guvernul poate media între aceste puncte de vedere ºi interese, fãrã sã
încerce însã sã-ºi impunã un punct de vedere propriu. De cele mai multe ori, abordarea pluralisticã a
guvernãrii este combinatã cu o abordare pluralisticã a ºtiinþei. Dacã punctul de vedere oficial asupra
"bunului comun" poate fi luat în discuþie, atunci poate fi contestatã ºi baza ºtiinþificã pe care s-a
fundamentat acest punct de vedere.

Aplicat sistemului parlamentar, pluralismul poate duce la o vedere elitistã asupra democraþiei. Astfel,
democraþia poate deveni o competiþie între elitele politice pentru atragerea voturilor cetãþenilor. În
aceastã schemã nu existã prea mult loc pentru participare publicã. Alþi susþinãtori ai pluralismului se
bazeazã pe realitatea democraþiei parlamentare, ºi subliniazã rolul publicului, grupurilor de interes ºi al
birocraþiei guvernamentale. Acceptând aceastã realitate, ei acceptã de asemenea ºi problemele, cum ar fi
lipsa de rãspundere, lipsa de legitimitate democraticã sau lipsa de transparenþã. Uneori, guvernului i se
cere sã sprijine sau chiar sã promoveze multitudinea de organizaþii intermediare.

Aplicarea participãrii publice

Pentru a beneficia de rezultatele participãrii publice, nu este suficient sã înþelegem principiile care o
guverneazã, sau sã ºtim sã folosim câteva dintre cele mai eficiente metode, ci este necesarã ºi o foarte
bunã administrare a procesului.

"Publicul" ºi scopul participãrii publice

Un element esenþial este determinarea publicului, sau mai degrabã a tipurilor de public. Chiar ºi cele mai
promiþãtoare metode nu permit decât implicarea unui numãr redus de participanþi. Mai mult, de cele mai
multe ori este nevoie de mari eforturi de mobilizare pentru a evita obþinerea unor rãspunsuri limitate sau
nereprezentative. Aceasta impune însã ca publicul sã fie mai întâi identificat. Cel puþin patru criterii pot
fi folosite pentru aceasta:
c Deþinerea de informaþii relevante, sau de puncte de vedere originale
c Capacitatea de a contribui în mod efectiv la formularea politicilor
c Interesul (economic sau altul) în subiectul discutat
c Potenþialul de a obstrucþiona procesul de luare a deciziilor, sau de a obstrucþiona/întârzia aplicarea
deciziilor.
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Criteriile de utilizat depind de efectele care sunt aºteptate, precum ºi de nivelul de participare care este
cerut. Primele douã criterii sunt în mod special importante pentru îmbunãtãþirea calitãþii deciziei, pentru
discuþii ºi co-decizie. Cel de-al treilea criteriu este important pentru creºterea democraþiei, pentru
promovarea învãþãrii sociale ºi pentru luarea în comun a deciziilor. Cel de-al patrulea criteriu ar trebui
folosit cu precãdere atunci când trebuie cu orice preþ prevenitã eºuarea aplicãrii deciziilor.

Un criteriu des folosit, dar care nu este bun, este gradul de acceptanþã al publicului pentru planul
guvernamental. Participarea publicã devine foarte uºoarã atunci când nu-þi chemi decât prietenii la
dezbatere. În schimb, o astfel de abordare poate da naºtere mai târziu la serioase controverse cu cei care
nu au fost invitaþi, ca sã nu spunem nimic despre lipsa oricãrei posibilitãþi de a gãsi soluþii novatoare.

Rezultatele care sunt aºteptate ar trebui sã depindã de nevoia de informaþie, precum ºi de probabilitatea
de aplicare a soluþiilor. Cu toate acestea, participarea publicã care încearcã doar sã previnã apariþia de
probleme în aplicarea deciziilor poate fi contraproductivã. Dacã publicului nu i se oferã o adevaratã
putere, el ar putea fi dezamãgit, va urma o acceptanþã redusã ºi un ºi mai mare numãr de probleme în
aplicare.

De obicei, nivelul cel mai potrivit de participare publicã este relativ înalt. În general, cu cât nivelul de
participare publicã este mai înalt, cu atât rezultatele sunt mai bune. Cu toate acestea, trebuie evitatã o
uzurã maximã a publicului. Uneori ºi un nivel minim de participare publicã - informaþii ºi posibilitatea
de a comenta planurile - este acceptabil.

Analiza "actorilor"

Pentru a identifica publicul, este necesarã o analizã a actorilor. Aceasta poate include urmãtoarele:

c Identificarea problemelor în discuþie ºi a elementelor conexe, inclusiv a economiei informale, sau a
aspectelor psihologice;
c O primã analizã pertinentã a sistemului fizic ºi a utilizãrilor care se dau acestui sistem;
c O analizã a structurii instituþionale relevante, inclusiv organizaþiile responsabile, instrumentele
administrative disponibile ºi standardele existente;
c Identificarea diverºilor actori neguvernamentali ºi guvernamentali, potrivit criteriilor mai-sus
discutate;
c O aºezare a ideilor ºi resurselor diverºilor actori, inclusiv scopurile ºi interesele lor, percepþia lor
asupra sistemului, percepþia pe care o au unii despre ceilalþi, nevoile lor de informare, disponibilitatea
lor în termeni de timp ºi de bani, nivelul lor de calificare ºi expertiza lor în probleme de comunicare.

O astfel de analizã a actorilor este de mare folos ºi pentru identificarea constrângerilor politice ºi legale
care privesc participarea publicã. În plus, este utilã pentru mobilizarea diferitelor tipuri de public,
precum ºi pentru facilitarea participãrii relevante. Spre exemplu, dacã publicul relevant nu dispune de
fondurile necesare, costurile deplasãrii sale pot fi decontate ºi i se poate furniza ajutor financiar pentru
a angaja expertizã calificatã. Sau i se poate furniza acces liber la Internet, pentru ca el sã se poatã
documenta. Aceste mici ajutoare fac în plus ca participarea publicã sã devinã mult mai atractivã pentru
public.

Roluri ºi reguli

Participarea publicã implicã mai multe tabere. "Publicul" constã din cetãþeni, companii, grupuri de
cetãþeni sau grupuri de interese economice. Actorii guvernamentali pot fi membri ai Executivului,
membri ai unor corpuri reprezentative, administratori sau experþi. De multe ori sunt implicaþi ºi experþi
independenþi. Rolul acestora din urmã poate varia de la simpla ascultare, pânã la a da informaþii, a
participa la discuþii, a elabora politici sau chiar a lua parte la luarea deciziei finale.
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Diferiþii actori trebuie sã corespundã rolurilor respectivului nivel de participare publicã, precum ºi
calificãrilor ºi aºteptãrilor diverselor pãrþi. Este necesarã o înþelegere anterioarã asupra diverselor roluri
pentru a se evita lipsa de comunicare ºi dezamãgirea.

În plus, s-ar putea sã fie nevoie de reguli specifice de interacþiune. De exemplu, în cadrul unor discuþii
informale, se poate stabili ca fiecare dintre participanþi va avea posibilitatea de a-ºi exprima opinia, de a
asculta opinia altora, de a putea veni cu argumente în favoarea opiniei sale ºi de a putea pune întrebãri
celorlalþi. Pentru întâlniri mai formale, s-ar putea sã fie nevoie de reguli mai precise privind timpul de
prezentare, sau modalitãþile de luare a deciziilor (prin majoritate calificatã, prin unanimitate etc.).

Administratorii de proces ºi organizarea participãrii publice

Administratorului de proces îi revine un rol special. El este responsabil de organizarea participãrii
publice. Având în vedere cã participarea publicã este integratã unui proces de luare a deciziilor,
administratorul de proces trebuie sã fie în strânsã legãturã cu instituþiile guvernamentale responsabile.
Prin urmare, administrator de proces ar putea fi numit un reprezentant al unei astfel de instituþii.
Administratorul de proces poate fi însã foarte bine ºi o persoanã fãrã legãturã cu instituþiile
guvernamentale, deoarece procesul trebuie sã fie imparþial. Este posibilã ºi numirea unui administrator
intern de proces ºi angajarea unui expert extern în participare publicã pentru facilitarea întâlnirilor.

Administratorii de proces trebuie sã se ocupe de relaþia cu publicul, dar ºi de relaþia cu guvernul. O luare
în considerare serioasã a participãrii publice nu este posibilã decât dacã existã cooperare între diversele
instituþii guvernamentale implicate ºi dacã potenþialele conflicte dintre acestea sunt rezolvate. Aceste
instituþii vor trebui sã decidã asupra scopului participãrii publice, nivelului de participare publicã ºi
asupra rolului fiecãreia dintre ele în proces. Va fi nevoie de o structurã simplã dar eficientã de
coordonare, care sã implice atât angajaþii de la eºaloanele inferioare care efectueazã munca, cât ºi
conducãtorii de la eºaloanele superioare care iau deciziile. Este nevoie sã fie încurajatã o culturã de
cooperare ºi de anticipare a nevoilor.

Scopul

Este de asemenea nevoie sã existe o foarte clarã înþelegere asupra problemelor care pot, precum ºi asupra
celor care nu pot fi discutate, altfel spus, asupra scopului participãrii publice. Mai mult, publicul trebuie
sã fie clar informat despre asta de la început. El poate atunci decide dacã sã participe la proces, sau sã
încerce sã negocieze mai întâi o modificare (lãrgire) a scopului. Lipsa claritãþii în ce priveºte scopul
poate duce la surprize neplãcute, la controverse inutile ºi la risipirea timpului ºi eforturilor.
Scopul participãrii publice este stabilit în funcþie de constrângerile politice, ca ºi de constrângerile legale,
cum ar fi legile naþionale sau internaþionale în vigoare.

Încadrarea în timp

Participarea publicã poate fi organizatã în diverse momente ale procesului de elaborare de politici. Dacã
participarea publicã începe abia în momentul în care se aºeazã opþiunile, spre exemplu când se
efectueazã studiul de impact de mediu, nu se mai pot lua în considerare noi opþiuni fãrã a cauza întârzieri
serioase. Multe dintre îngrijorãrile publicului nu vor mai putea fi analizate ºi este de aºteptat ca deciziile
sã fie mai prost primite de public. Pe de altã parte, este relativ dificil sã atragi interesul publicului în
fazele incipiente ale procesului, când planurile sunt încã relativ vagi ºi efectul lor potenþial asupra
cetãþenilor poate fi destul de neclar. O posibilã soluþie ar putea fi consultarea primarã a grupurilor
organizate de interese, urmând ca abia mai pe urmã sã fie consultaþi ºi restul cetãþenilor.
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De asemenea, participarea publicã n-ar trebui sã ia sfârºit prea repede. În fazele mai înaintate aportul
publicului poate fi mult mai concret, iar deciziile importante se iau oricum cãtre faza finalã.

Cercetarea strategicã

O administrare eficientã a activitãþilor de protecþie a mediului necesitã un mare numãr de informaþii,
inclusiv de naturã economicã ºi socialã. Acestea pot fi obþinute prin cercetare strategicã. O întrebare
fundamentalã este dacã publicul trebuie sau nu sã participe la fazã de cercetare, iar dacã dã, în ce fel.

Participarea publicã n-ar fi necesarã dacã cercetarea ar fi neutrã, adicã dacã ar putea fi efectuatã complet
independent de activitatea de luare a deciziilor. Cercetãtorii ar putea sã ºtie doar care este tema de
cercetare ºi, dupã finalizarea muncii lor, ar trebui sã comunice rezultatul forurilor decizionale.
Participarea publicã ar însemna în acest caz doar cã rezultatul cercetãrii ar trebui fãcut cunoscut ºi
publicului.

Problema este cã de cele mai multe ori cercetarea nu este neutrã, independentã. Multe decizii strategice
sunt luate încã înainte de a se ajunge la stadiul de cercetare. Unele opþiuni sunt incluse în cercetare, iar
altele nu, iar unele efecte sunt studiate ºi altele nu. De multe ori, rezultatele cercetãrii nu sunt deloc
sigure. Spre exemplu, atunci când se prezintã date despre inundaþii, pot fi prezentate fie valorile minime,
fie cele maxime, fie cele medii, fie cele mai probabile, fie întreaga gamã. În cele mai multe dintre cazuri,
instituþia care finanþeazã cercetarea are o influenþã decisivã asupra modului cum este efectuatã munca de
cercetare, precum ºi asupra modului în care sunt prezentate rezultatele ei. Dacã publicul va urma sã fie
însã implicat în procesul de luare a deciziei, ar trebui sã fie implicat ºi în hotãrârile privind cercetarea.

În mod ideal, cercetarea ar trebui sã declanºeze un proces de învãþare socialã. Experþii ar trebui sã fie
deschiºi informaþiei ºi îngrijorãrilor venite de la public. Publicul ar trebui sã urmeze acelaºi tipar de
gândire pe care-l urmeazã cercetãtorii ºi autoritãþile. Aceasta va creºte acceptanþa rezultatelor cercetãrii,
le va îmbunãtãþi aplicarea, ºi va duce în final la soluþii din ce în ce mai bune ºi mai acceptate. Pentru asta
trebuie ca procesul de cercetare sã fie transparent ºi ca publicul sã fie implicat permanent în el. În mod
normal publicul nu este capabil sã facã cercetarea, dar nimic nu-l împiedicã sã participe la stabilirea
termenilor de referinþã. 

Mai mult, publicul ar trebui sã aibã posibilitatea de a urmãri modul în care progreseazã cercetarea,
precum ºi sã-ºi spunã pãrerea asupra tehnicilor ºi metodelor folosite. Ipotezele diferitelor modele trebuie
sã fie clare, iar modelele însãºi ar trebui sã fie suficient de flexibile pentru a fi compatibile cu dinamica
unui proces participativ. În sfârºit, experþii ar trebui sã se considere nu ca deþinãtorii adevãrului final, ci
ca persoane resursã aflate la dispoziþia politicienilor ºi ai publicului.

Metodele

Una dintre ultimele activitãþi din cadrul participãrii publice este selecþia metodelor de participare
publicã. Metodele trebuie sã fie adaptate nivelului stabilit de participare ºi fazei respective a procesului.
Spre exemplu, întâlnirile puþin structurate cum ar fi cele de tip "spaþiu deschis", pot fi potrivite în fazele
incipiente, de identificare a problemelor, dar mai puþin eficiente în faza de aºezare a opþiunilor. Metodele
trebuie de asemenea sã þinã cont de resursele ºi de caracteristicile organizatorilor cât ºi ale participanþilor.
Spre exemplu, unele întâlniri pot necesita facilitatori bine pregãtiþi care, fie pot proveni din personalul
intern, fie pot fi angajaþi externi. Întâlnirile cu multe persoane de tipul audierilor publice pot intimida
persoanele mai puþin educate ºi persoanele care nu sunt obiºnuite sã vorbeascã în public. Metodele care
implicã un mare consum de timp se pot ºi ele dovedi contraproductive atunci când timpul preseazã.
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Contextul cultural

Un mare rol în alegerea metodelor de participare publicã îl reprezintã în general contextul cultural.
Cultura se referã la tiparele în care-ºi manifestã sentimentele, modul de a gândi ºi de a acþiona membrii
unui grup specific (fie fiindcã sunt socializaþi în comun, fie fiindcã au fost astfel selectaþi, sau auto-
selectaþi). Ea constã în valori fundamentale, ritualuri, eroi sau simboluri. Nu determinã în mod unilateral
modul de comportare, dar dã "culoare" membrilor unei comunitãþi ºi dã înþeles acestor comportamente.
Tipurile de comportament la rândul lor autentificã o anumitã culturã.

Distanþa puterii - gradul în care membrii unei culturi se aºteaptã ºi acceptã (sau resping) diferenþele de
putere.
În þãrile în care existã o distanþã mare a puterii, autoritãþile nu vor accepta participarea publicã.
Introducerea participãrii publice s-ar putea face prin prevederi legale stricte. Publicul va fi mai degrabã
pasiv sau chiar cinic, aºa încât este nevoie de eforturi mari pentru mobilizarea sa. O posibilã opþiune ar
fi încercarea de a organiza participarea publicã prin instituþii locale care pot fi mai apropiate de cetãþean.

Individualismul - gradul în care membrii unei culturi se considerã fie indivizi, fie membri ai
comunitãþii.
În culturile colectiviste, un lucru important este "sã nu pierzi faþa". În cazul apariþiei unui conflict, este
necesarã utilizarea de intermediari, care fac concesiile mai uºor posibile fãrã sã pierzi faþa. Metodele cum
ar fi jocurile pot intra în conflict cu "demnitatea" autoritãþilor. Metodele de participare publicã dezvoltate
în þãrile cu cultura individualistã, cum ar fi þãrile anglo-saxone, s-ar putea sã nu poatã fi aplicate în alte
þãri.

Evitarea nesiguranþei - gradul în care membrii unei culturi se simt incomfortabil în situaþii necunoscute
sau imprevizibile.
Þãrile care au multe probleme cu nesiguranþã ar putea avea dificultãþi din cauza caracterului imprevizibil
al proceselor participative ºi ar putea fi tentate sã organizeze participarea publicã doar în stadiile avansate
ale procesului de luare a deciziei. Atât guvernul, cât ºi publicul ar putea avea nevoie de planuri de lucru
cât mai detaliate. În acest caz, rezultatul cercetãrii strategice ar putea fi punctul de pornire a discuþiilor.
În þãrile în care nesiguranþa este minimã, cercetarea ar trebui sã fie ea însãºi obiect de discuþii, pentru a
preveni controversele tehnice ulterioare.

Încadrarea în timp - orientarea predominantã cãtre decizii cu impact pe termen scurt, sau pe termen lung.
Diferenþele între culturile naþionale sunt dependente în principal de valorile fundamentale, dar ritualurile,
eroii ºi simbolurile sunt ºi ele importante. Ba chiar mai ales la acest nivel pot exista diferenþe substanþiale
chiar în interiorul þãrii. În plus, cultura nu trebuie consideratã ca fiind complet staticã. O experienþã
pozitivã cu participarea publicã ar putea stimula o culturã mai prietenoasã din punct de vedere
participativ, chiar acolo unde nu existã premise pentru aºa ceva. În orice caz, trebuie datã atenþia cuvenitã
culturii naþionale, mai ales dacã se doreºte adoptarea unor metode provenite din alte culturi, precum ºi
în cazul în care participarea publicã se aplicã transfrontierã.

Un rezumat al participãrii publice

1. Iniþiere
Primul pas este stabilirea scopului participãrii publice (nivel, efecte scontate), pe baza cunoºtinþelor
existente asupra problemelor în disputã ºi a actorilor implicaþi, totul efectuat în consultare directã cu
toate instituþiile guvernamentale implicate. La acest nivel este deja necesarã numirea unei organizaþii
responsabile de proces ºi a unui coordonator. Pot avea loc consultãri prealabile, spre exemplu cu 
ONG-uri mai mari.
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2. Analiza actorilor
Acest al doilea pas urmãreºte analiza actorilor ºi poate include consultãri din ce în ce mai largi.

3. Elaborarea design-ului de proces
Apoi trebuie elaborat design-ul procesului. Acesta trebuie sã includã separarea pe faze a procesului;
relaþia cu sau integrarea în procesul de luare a deciziilor; relaþia cu analiza strategicã; identificarea
diverselor tipuri de public; selectarea metodelor de participare publicã; organizarea proiectului. Design-ul
de proces trebuie sã lãmureascã perfect publicul asupra a ce ºi cum trebuie obþinut.

4. Întâlnirea de start
Punerea în aplicare a procesului poate demara cu o primã întâlnire, de start. Procesul participativ poate
fi prezentat publicului ºi pot avea loc discuþii. La aceastã întâlnire pot avea loc ºi discuþii asupra unor
subiecte mai de fond.

5. Punerea în aplicare
Punerea în aplicare pe mai departe a procesului trebuie sã dea dovadã de flexibilitate ºi sã permitã reacþii
la elemente noi ºi neprevãzute. Cu toate acestea, trebuie respectate ºi aºteptãrile iniþiale. Orice schimbare
majorã trebuie sã fie acceptatã în prealabil de toþi indivizii ºi toate organizaþiile care au investit timp ºi
efort în proces.

6. Luarea deciziilor ºi rãspunsul
Dacã scopul participãrii publice nu este doar acela de a elabora o viziune, procesul ar trebui sã ia sfârºit
cu o decizie asupra subiectului în discuþie. În funcþie de nivelul de participare, diferitele tipuri de public
pot sã fie sau nu implicate în aceastã fazã. Oricum, observaþiile lor trebuie tratate cu seriozitate ºi trebuie
sã li se dea rãspuns.

7. Evaluarea
Un proces participativ nu poate fi considerat încheiat pânã ce nu este completat de o evaluare internã ºi
una externã. Evaluatorii externi nu trebuie sã fi fost implicaþi în proces, pentru a putea observa elemente
pe care evaluatorii interni le-ar putea scãpa din vedere. În afarã de aceasta, toþi participanþii la proces pot
sã-ºi facã propria lor evaluare, pentru a câºtiga experienþã ºi pentru a fi mai bine pregãtiþi pentru
viitoarele procese de participare publicã.

Concluzii

Participarea publicã este astãzi general acceptatã ca un principiu de bazã al administrãrii proceselor de
protecþie a mediului. Ea poate contribui în mod semnificativ la o administrare mai eficientã, sustenabilã
ºi democraticã. Poate a îmbunãtãþi baza informaþionalã pentru luarea deciziilor, poate promova
abordãrile inovative, poate mãri acceptanþa publicului ºi poate reduce problemele de punere în practicã
a deciziilor. Mai mult, poate face activitatea de guvernare mai integratã ºi mai responsabilã ºi poate
stimula învãþarea socialã.

Cu toate acestea, o participare publicã prost organizatã poate favoriza nemeritat unele grupuri ºi poate
conduce la decizii greºite sau prost fundamentate. Mai mult, dacã rezultatele participãrii publice nu sunt
luate în considerare, sau dacã s-au creat speranþe prea mari, publicul va fi dezamagit. Aceasta va avea ca
rezultat mai puþinã acceptanþã publicã ºi un numãr ºi mai mare de probleme de punere în aplicare a
deciziilor.

Adevarata artã a participãrii publice este aceea de a obþine toate potenþialele sale beneficii, fãrã a avea
niciuna dintre potenþialele probleme pe care le poate crea. Multe dintre beneficiile participãrii publice nu
pot fi însã realizate decât la niveluri relativ ridicate de participare. În plus, este nevoie sã fie þinutã
legatura cu publicul ºi dupã ce procesul procesul propriu-zis a fost încheiat.
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Aceasta necesitã o guvernare deschisã, integratã intern ºi deschisã cãtre exterior. Pentru a facilita
participarea publicã, sarcinile ºi competenþele trebuie sã fie date celui mai jos nivel cu putinþã de
organizare a autoritãþilor. În fine, trebuie avutã în vedere serios problema puterii de decizie a publicului.
Aceasta ar putea sã contravinã concepþiilor tradiþionale asupra democraþiei parlamentare ºi
responsabilitãþii politice, dar reflectã funcþionarea celor mai multe dintre sistemele parlamentare ºi este
perfect compatibilã cu vederile moderne asupra democraþiei.

Când Guvernul este cel care organizeazã participarea publicã, existã o serie de puncte care trebuie
respectate cu stricteþe. Înainte de a alege metodele de lucru, trebuie determinat cu precizie scopul ºi
nivelul participãrii publice. Trebuie de asemenea stabilit publicul ºi cunoscute constrângerile legale ºi
politice. Mai trebuie pusã la punct ºi organizarea procesului. Aceasta include de obicei un administrator
extern de proces, sau cel puþin facilitatori externi. Mai mult, trebuie efectuatã o analizã a actorilor
implicaþi ºi, de asemenea, fãcut un design de proces. Trebuie alocatã o atenþie specialã informãrii
publicului ºi trebuie permis accesul publicului la faza de cercetare.

Organizarea participãrii publice nu este uºoarã. De cea mai mare importanþã este însã ca procesul sã fie
iniþiat, fiindcã experienþa se mai poate câºtiga ºi pe parcurs.

Lavinia ANDREI - TERRA Mileniul III
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V. SPECIFICUL ACTIVITÃÞII DE ADVOCACY ªI DE LOBBY

Orice societate liberã conþine în interiorul ei grupuri de interese. Acestea pot fi constituite pe baze
diferite, chiar comunitãþile sunt, în ultimã instanþã, grupuri de interese.

Grupurile de interes pot juca un rol deosebit de pozitiv într-o societate democraticã ºi pluraristã, ele
indicând modul ºi felul în care politicile guvernamentale afecteazã viaþa, activitatea, aspiraþiile ºi
aºteptãrile unui grup sau altul, unei comunitãþi sau alta. Pentru a avea însã o voce care sã se poatã face
auzitã, grupurile au nevoie de strategii speciale ºi, mai ales, de tehnici speciale de influenþare a factorilor
politici de decizie.

Este important sã indentificãm o anumitã problemã, sã atragem sprijin pentru susþinerea unui anumit
punct de vedere vizând rezolvarea problemei identificate, dar este esenþial sã putem influenþa factorii
politici de decizie în adoptarea unor hotãrâri care sã rezolve problema în modul dorit de grupul de interes
constituit pentru a o susþine. Cu alte cuvinte este nevoie de lobby, adicã de un proces profesional
structurat de a influenþa factorii de decizie politici.

La baza activitãþii de lobby stã constatarea cã atunci când mai mulþi indivizi/organizaþii îºi unesc
eforturile pentru a-ºi promova interesele ºi dezvolta strategii care vizeazã influenþarea deciziilor
guvernamentale, ei îºi mãresc practic influenþa în cadrul sistemului politic.

Activitatea de lobby trebuie însã privitã ca o profesie specificã, ce are nevoie de profesioniºti - oameni
specializaþi în lobby - dar ºi de un cadru legal adecvat. Fãrã un cadru legal care sã defineascã activitatea
de lobby, sã instituie distincþia între lobby ºi alte modalitãþi de influenþare a deciziei politice, existã
pericolul de a asimila activitãþi de lobby care þin mai degrabã de tentative de a corupe ºi nu de a influenþa.
Definirea legalã a activitãþii de lobby instituie ºi legitimarea activitãþii prin clarificare, concizie ºi
distincþie între ceea ce este ºi ceea ce nu este lobby, între nevoia legitimã a unor grupuri de interes de 
a-ºi face auzitã vocea ºi a-ºi proteja interesele care nu se opun tendinþei generale a societãþii de creºtere
economicã ºi democratizare, ºi dorinþa unor grupuri de a influenþa decizia politicã, chiar dacã aceasta
devine contrarie nevoilor generale ale societãþii.

Pe de altã parte, cei care au puterea de decizie politicã se confruntã permanent cu o avalanºã
informaþionalã, informaþiile venind pe diferite canale oficiale sau neoficiale, guvernamentale,
neguvernamentale sau prin partidul politic al cãrui membru este. Orice lobby eficient este secondat de o
campanie de advocacy adecvatã.

La nivelul comunitãþilor existã probleme specifice unei anumite comunitãþi, dar pot fi identificate ºi alte
probleme care se regãsesc în mai multe comunitãþi sau chiar în toate ºi care au fost provocate de o
anumitã decizie politicã. Se doreºte influenþarea acelei decizii, dar mai întâi trebuie exprimatã problema,
identificat impactul rezolvãrii sau nerezolvãrii problemei, potenþialii aliaþi, ºi apoi începe încercarea de
influenþare a deciziei politice. Toate deciziile politice sunt conjuncturale, se iau într-un anumit context
economic, social ºi politic ºi rãspund unor nevoi estimate în acel context.

Procesul de Elaborare a Politicii de Advocacy

Adocacy reprezintã un serviciu pentru comunitate ºi este un proces de implicarea al cetãþenilor ce fac
eforturi de a influenþa politicile publice ºi implicit de a promova schimbãrile sociale.
A apãrut þinând cont cã oamenii au drepturi ºi acestea trebuie sã fie apãrate. Este un proces de informare
ºi asistare a factorilor de decizie, în condiþiile în care numai cu informaþii bune se pot lua decizii bune.
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Principalele obiective ale procesului de advocacy sunt: influenþarea politicilor publice, informarea
politicienilor ºi stabilirea legãturilor cu alte organizaþii implicate în proces.

Oferã oportunitãþi oamenilor din comunitate sã se cunoascã mai bine, sã acþioneze împreunã, sã-ºi
dezvolte abilitãþile de organizare ºi de gândire strategicã, sã atragã resurse ºi sã construiascã relaþii cu
diferite organizaþii.

În practicã, activitatea de advocacy este desfãºuratã de organizaþii neguvernamentale cu misiune bazatã
pe comunitate ºi care au resursele ºi puterea pe care o pot folosi la afecterea politicilor în comunitate,
dacã membrii aceºteia înþeleg acest proces.

Persoanele implicate în acest proces se numesc activiºti de advocacy. Prima etapã a campaniei de
advocacy o reprezintã alegerea temei ce urmeazã a fi abordatã de cãtre organizaþie ºi în jurul cãreia
comunitatea poate fi mobilizatã. O altã problemã specificã pentru ca o temã sã fie consideratã bunã
pentru o campanie de advocacy este dat de faptul cã trebuie sã aibã o susþinere puternicã, sã fie suficient
de specificã pentru a i se evidenþia impactul imediat ºi sã fie realizabilã în timp.

În general, o organizaþie de advocacy face o listã cu problemele ce urmeazã sã fie abordate în urmãtoarea
legislaturã (la nivel naþional sau local) ºi stabileºte prioritãþile în funcþie ºi de problemele pentru care
grupurile locale sunt de acord sã le monitorizeze ºi sã-ºi facã auzitã vocea.

Dupã alegerea problemei specifice, aceasta este cercetatã în context, þinând cont de legislaþie, dacã
organizaþia ºi comunitatea pot fi afectate în mod tangibil, dacã se oferã ºanse pentru întãrirea organizaþiei
prin diversificarea activitãþii ºi prin construirea de relaþii cu noi aliaþi.

Documentarea asupra problemei se face ºi prin implicarea comunitãþii prin interviuri ºi posibile sondaje
de opinie cu lideri ai comunitãþii, rezidenþi, vecini, furnizori, ºi utilizatori de servicii în domeniul ales ºi
documentarea despre implicaþiile directe ale consumatorilor în dezvoltarea de politici de sistem.

Advocacy - lobby delimitare de concepte

Campania de advocacy este procesul de definire ºi apãrare a unui drept ce îºi gãseºte corepondentul în
Carta drepturilor omului, iar procesul de lobby este procesul de promovare a campaniei de advocacy.

Campania de advocacy presupune sensibilizarea oamenilor ºi implicarea acestora funcþie de
disponibilitate ºi abilitãþi într-o problemã curentã pe care o pot rezolva în interesul propriei comunitãþi
ºi este desfãºuratã de activiºti în advocacy sau organizaþii.

Lobbyistul este persoana profesionistã care comunicã direct cu parlamentarii, aleºii locali sau judeþeni ºi
care acþioneazã pentru un grup de interes special ºi care încearcã sã influenþeze legislaþia sau hotãrârile
factorilor de decizie.
Politicienii sunt avantajaþi de activitãþile de lobby, având avantajul clarificãrii unor probleme de interes
ºi clasificãrii unor probleme de interes ºi implicit a scutirii de pierdere de timp.

Nu existã o formulã idealã a procesului de advocay fiecare organizaþie are propria strategie. În general,
strategiile de advocacy pot fi:
c de informare,
c de colaborare, 
c de confruntare, 
fãrã însã a se exclude reciproc fiind de multe ori complementare.
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Lobby ºi Procesul de Lobby

Procesul de lobby este o extindere a dreptului cetãþeanului de a se face auzit prin efortul de a influenþa
legislaþia specificã ºi un exerciþiu de democraþie.

În Webster's Dictionary a face lobby înseamna "a conduce activitãþi ce þintesc influenþarea oficialilor
publici ºi în special a membrilor corpurilor legislative asupra legislaþiei sau încercarea de influenþare a
unui oficial public pentru o acþiune doritã."

Lobby mai reprezintã ºi orice încercare individualã sau a grupurilor de interes private de influenþare a
voturilor parlamentarilor în holul de lângã camerele legislative.
Este de remarcat cã activitatea de lobby este inevitabilã în orice sistem politic, la aceastã orã fiind
dezvoltate softuri cu care se pot identifica rapid funcþionarii cheie, parlamentari ºi guvernamentali ce pot
genera diverse forme oficiale de presiune politicã. Nu sunt considerate activitãþi de lobby analizele
nonpartizane, studii sau cercetãri, examinãri sau discuþii despre probleme economice ºi sociale ºi
declaraþii sau comentarii la lege.

Activitatea de lobby poate fi desfãºuratã de lobbyiºti, firme de lobby, sau salariaþii lobbyiºti. Lobbyistul
este un individ care este implicat pentru bani sau din alte considerente, sau autorizat sã cheltuie bani de
un alt individ, organizaþie, sistem de educaþie universitarã, în scopul de a influenþa legislativul,
executivul, sau autoritãþile locale prin comunicare sau convigând pe alþii sã comunice cu oficiali publici
la nivel naþional sau local.

În general, oamenii care lucreazã pentru influenþarea politicilor ºi acþiunilor prin susþinerea intereselor
proprii sau ale clienþilor sunt consultanþi, sau foºti funcþionari publici sau aleºi. Aceastã ocupaþie este
incompatibilã cu calitatea de oficial public, funcþionar public, ales local, reprezentant de partid ce este
implicat în procesul legislativ, sau un individ implicat, plãtit din bani publici.

Coaliþiile de instituþii sau organizaþii, multe cu proprii lobbyiºti, influenþeazã politicile publice atât la
nivel local cât ºi naþional. O coaliþie de lobby reprezintã un grup de mai mulþi indivizi sau entitãþi care
îºi pun fondurile în comun pentru a salariza lobbyiºti sau firmele specializate.

Pentru începerea unei acþiuni de lobby, trebuie dezvoltatã o reþea prin determinarea zonei vizate,
recrutarea membrilor, elaborarea planurilor iniþiale ºi dezvoltarea reþelelor telefonice.
Tehnicile obiºnuite de lobby sunt: scrisori, telegrame, petiþii, apeluri telefonice, întâlniri în oraº, întâlniri
personale, contactarea altor oficiali aleºi, campanie de felicitãri, vizitarea unui parlamentar în grup,
dezvoltarea unui birou de relaþii ºi generarea unei prese bune. Tipuri de evenimente speciale sunt:
raliurile, marºurile, demonstraþiile, simpozioanele, conferinþele, seminariile, forumurile sau conferinþele
de presã.

Integritatea ºi profesionalismul sunt de bazã pentru procesul legislativ; lobbyiºti profesioniºti au o
mare responsabilitate asupra modului cum sunt percepuþi în ochii opiniei publice ºi cum respectã
standardele de eticã specifice unei societãþi libere ºi morale. Este esenþialã creºterea conºtientizãrii
nevoii de comportament etic pentru lobbyiºti pentru restabilirea încrederii aleºilor în adevãrul
informaþiilor pentru influenþarea legislaþiei ºi pentru promovarea lobbyi-ului ca o profesiune
onorabilã.

Practic sunt absolut indispensabile coduri de conduitã ºi ghiduri pentru pãstrarea interesului clienþilor,
respectarea confidenþialitãþii ºi folosirea corectã a informaþiilor.

Adrian BÃDILÃ - ALMA-RO
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Studiu de caz ANTE - PROIECT

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR SENATUL

LEGE
privind regimul activitãþilor de lobby

Parlamentul României adoptã prezenta lege:

Capitolul I
Dispoziþii generale

Art. 1 - Prezenta lege reglementeazã organizarea ºi desfãºurarea activitãþii de lobby realizatã de cãtre
persoanele care au dobândit calitatea de practician în activitatea de lobby.

Art. 2 - Activitatea de lobby este modalitatea transparentã de determinare a deciziilor autoritãþilor
legislative ºi executive, prin orice acþiuni care au scopul de a promova ºi susþine drepturi ºi interese
legitime în iniþierea, adoptarea, modificarea sau abrogarea unor acte normative ori administrative sau în
promovarea unui program sau a unei politici de cãtre autoritãþile publice.

Art. 3 - (1) Practicieni în activitatea de lobby pot fi persoane fizice sau persoane juridice române sau
strãine, denumite în continuare practicieni, organizaþi sub forma:
a) cabinetelor individuale;
b) cabinetelor individuale asociate;
c) societãþilor civile profesionale cu personalitate juridicã;
d) societãþilor comerciale având ca unic obiect activitãþile de lobby.
(2) Practicienii îºi pot exercitã profesia ºi ca salariaþi specializaþi în activitatea de lobby în cadrul unor
persoane juridice cu sau fãrã scop patrimonial, numai în vederea realizãrii obiectului de activitate al
respectivelor persoane juridice.
(3) Persoanele prevãzute la alin. (1) pot practica activitãþi de lobby numai dacã sunt membre ale Camerei
Naþionale a Practicienilor Activitãþii de Lobby ºi sunt înregistrate în Tabloul practicienilor în activitatea
de lobby, în condiþiile prezentei legi.
(4) Tabloul practicienilor în activitatea de lobby, denumit în continuare Tablou, este organizat ºi
administrat de Camera Naþionalã a Practicienilor în Activitatea de Lobby, denumitã în continuare
Camera Naþionalã.
(5) Tabloul este public ºi poate fi consultat, contra cost, la cererea oricãrei persoane interesate.
(6) Organizarea Tabloului, modalitatea de consultare a acestuia, precum ºi cuantumul taxelor pentru
consultarea acestuia se stabilesc de cãtre Senat, cu consultarea Camerei Naþionale.

Art. 4 - (1) Activitatea de lobby poate viza orice domeniu, cu excepþia celor ce ar putea aduce atingere
drepturilor ºi libertãþilor fundamentale ale omului, ordinii publice, bunelor moravuri sau siguranþei
naþionale.
(2) Activitatea de lobby poate consta în:
a) organizarea sau participarea la întâlniri cu reprezentanþi ai autoritãþilor publice, în scopul susþinerii ºi
promovãrii obiectivului urmãrit;
b) elaborarea sau prezentarea în faþã autoritãþilor publice a proiectelor de acte normative sau
administrative, precum ºi a unor rapoarte ºi expertize pentru susþinerea acestora;
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c) exprimarea de opinii cu privire la deciziile autoritãþilor legislative ºi executive;
d) alte asemenea activitãþi.

Art. 5 - Activitatea de lobby se poate exercita asupra:
a) Preºedintelui României;
b) parlamentarilor;
c) membrilor Guvernului;
d) membrilor consiliilor judeþene sau locale;
e) persoanelor cu funcþii de decizie din cadrul Administraþiei Prezidenþiale, Parlamentului, Guvernului,
consiliilor judeþene sau locale, precum ºi din cadrul altor autoritãþi publice care au atribuþia iniþierii de
programe, politici, acte normative ori individuale.

Capitolul II
Organizarea ºi exercitarea profesiei de practician în activitatea de lobby

Secþiunea 1
Dobândirea calitãþii de practician în activitatea de lobby

Art. 6 - Înregistrarea în Tabloul prevãzut la art. 3 alin. (3) are loc în urma verificãrii de cãtre Camera
Naþionalã a îndeplinirii, în mod cumulativ, a urmãtoarelor condiþii:
a) sã aibã deplinã capacitate de exerciþiu;
b) sã cunoascã limba românã;
c) sã nu aibã antecedente penale.

Art. 7 - (1) În vederea înregistrãrii în Tablou, practicianul va completa un formular de înregistrare care
cuprinde date privitoare la numele ºi domiciliul practicianului, respectiv denumirea ºi sediul societãþii,
forma de organizare, domeniul sau domeniile în care se exercitã activitatea de lobby, pregãtirea ºi
experienþa profesionalã.
(2) Orice modificare intervenitã cu privire la datele cuprinse în formularul de înregistrare trebuie adusã
la cunoºtinþa Camerei Naþionale, în termen de 10 zile de la apariþia modificãrii, în vederea actualizãrii
Tabloului.

Secþiunea 2
Exercitarea profesiei de practician în activitatea de lobby

Art. 8 - În vederea desfãºurãrii activitãþilor de lobby, societãþile civile profesionale se pot constitui din 2
sau mai multe persoane, dintre care cel puþin una trebuie sã fie practician înregistrat. În societatea civilã
profesionalã pot fi angajaþi ºi alþi colaboratori ori salariaþi.

Art. 9 - Societãþile de lobby organizate ca societãþi comerciale având ca unic obiect activitãþile de lobby
se organizeazã ºi funcþioneazã în condiþiile prevãzute de prezenta lege, precum ºi de Legea nr. 31/1990
privind societãþile comerciale, republicatã cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Secþiunea 3
Drepturile ºi îndatoririle practicienilor în activitatea de lobby

Art. 10 - Fiecare practician are dreptul de a-ºi organiza ºi desfãºura activitatea, în mod liber, cu
respectarea dispoziþiilor prezentei legi ºi a normelor deontologice.
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Art. 11 - Practicienii, membri ai Camerei Naþionale, au dreptul sã se constituie în asociaþii profesionale
sau alte organizaþii având ca scop reprezentarea intereselor proprii, promovarea pregãtirii profesionale ºi
protejarea statutului lor. De asemenea, ei pot adera la asociaþii profesionale locale, naþionale ºi
internaþionale ºi pot participa la reuniunile acestora.

Art. 12 - Practicienii sunt obligaþi sã acþioneze cu bunã-credinþã ºi probitate profesionalã ºi numai în
limitele instituite prin lege ºi prin contractul de lobby.

Art. 13 - (1) Exercitarea activitãþii de practician este compatibilã cu orice altã activitate sau profesie, cu
excepþia cazurilor expres prevãzute prin legi speciale.
(2) Exercitarea activitãþii de practician se suspendã în cazul unei incompatibilitãþi prevãzute de lege.
Practicianul este obligat sã încunoºtinteze de îndatã Camera Naþionalã în legãturã cu aceastã
incompatibilitate.

Art. 14 - (1) Practicienii au obligaþia de a întocmi rapoarte semestriale de activitate care vor fi depuse la
Camera Naþionalã, pânã cel mai târziu la data de 1 august ºi, respectiv, 1 februarie.
(2) Rapoartele de activitate vor conþine:
a) datele de identificare ale practicianului aºa cum sunt prevãzute în formularul de înregistrare;
b) persoanele reprezentate;
c) obiectul contractului;
d) preþul contractului;
e) detalierea conþinutului activitãþilor desfãºurate în vederea îndeplinirii obiectului contractului de lobby;
f) costurile activitãþilor desfãºurate în vederea îndeplinirii obiectului contractului de lobby;
g) persoanele asupra cãrora s-au exercitat activitãþile de lobby;
h) rezultatul activitãþii de lobby.

Art. 15 - Practicienii în activitãþile de lobby nu vor putea reprezenta grupuri cu interese contrare decât
dacã, între cele douã reprezentãri au trecut cel puþin 12 luni.

Secþiunea 4
Rãspunderea disciplinarã a practicienilor activitãþii de lobby

Art. 16 - Sancþiunile disciplinare care se aplicã practicienilor sunt:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) interdicþia exercitãrii dreptului de a profesa pe o perioadã de 3-12 luni;
d) excluderea din profesie.

Art. 17 - (1) Sancþiunile disciplinare prevãzute la art. 16 se aplicã de o comisie de disciplinã care
funcþioneazã în cadrul Camerei Naþionale.
(2) Procedura soluþionãrii sesizãrilor cu privire la încãlcãri ale Codului deontologiei profesionale ºi ale
obligaþiilor profesionale este prevãzutã în statutul Camerei Naþionale.

Art. 18 - (1) Comisia de disciplinã a Camerei Naþionale este alcãtuitã din 7 membri, practicieni ai
activitãþii de lobby, dintre care se aleg un preºedinte ºi un secretar.
(2) Nici unul dintre membri comisiei de disciplinã nu poate fi membru al consiliului de conducere al
Camerei Naþionale.

Art. 19 - (1) Hotãrârile comisiei de disciplinã se iau cu votul majoritãþii membrilor acesteia.
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(2) Împotriva hotãrârii comisiei de disciplinã a Camerei Naþionale, prin care s-a aplicat o sancþiune
prevãzutã la art. 15, se poate formula contestaþie la instanþa judecãtoreascã competentã, în termen de 30
de zile de la data comunicãrii hotãrârii.
(3) Competenþa de judecatã aparþine instanþei de contencios administrativ. Procedura prealabilã nu este
obligatorie.
(4) Hotãrârile comisiei de disciplinã a Camerei Naþionale împotriva cãrora nu s-a formulat plângere la
instanþa judecãtoreascã în termenul prevãzut la alin. (2) se vor transmite Camerei Naþionale, imediat
dupã scurgerea acestui termen.
(5) Hotãrârile instanþelor judecãtoreºti rãmase definitive ºi irevocabile, prin care s-au aplicat sancþiuni
membrilor Camerei Naþionale, se comunicã la Camera Naþionalã pentru a fi menþionate în Tablou.

Secþiunea 5
Suspendarea ºi încetarea exercitãrii profesiei de practician în activitatea de lobby

Art. 20 - Dreptul la exercitarea profesiei de practician în activitatea de lobby se suspendã:
a) în caz de incompatibilitate prevãzut la art. 13;
b) în cazul neîndeplinirii obligaþiei de platã a cotizaþiei faþã de Camerã, timp de un an calendaristic;
c) pe perioada interdicþiei exercitãrii dreptului de a profesa, dispusã prin sancþiune disciplinarã menþinutã
prin efectul unei hotãrâri judecãtoreºti;
d) în cazul nedepunerii rapoartelor prevãzute la art. 14.

Art. 21 - Suspendarea se dispune de cãtre Camera Naþionalã, în condiþiile stabilite prin regulamentul de
organizare ºi funcþionare al acesteia.

Art. 22 - (1) Dreptul la exercitarea profesiei de practician în activitatea de lobby înceteazã:
a) prin renunþarea scrisã la exercitarea profesiei depusã la Camera Naþionalã;
b) dacã împotriva sa a fost luatã mãsura excluderii din profesie prevãzutã la art. 16 lit. d);
c) în cazul în care nu mai are capacitate de exerciþiu;
d) în cazul în care practicianul a fost condamnat definitiv pentru o faptã prevãzutã de legea penalã ºi care,
potrivit legii, îl face nedemn de a exercita profesia de practician;
e) prin deces.
(2) În toate cazurile, numele practicianului se radiazã din Tablou.

Secþiunea 6
Organizarea ºi funcþionarea Camerei Naþionale a Practicienilor în Activitatea de Lobby

Art. 23 - (1) Camera Naþionalã este o organizaþie profesionalã, neguvernamentalã, fãrã scop patrimonial,
cu personalitate juridicã.
(2) Camera Naþionalã are sediul în municipiul Bucureºti.
(3) Activitatea Camerei Naþionale este finanþatã din taxele de înscriere, cotizaþiile anuale ale membrilor,
fonduri rezultate din organizarea de simpozioane, conferinþe, activitãþi editoriale specifice, precum ºi din
donaþii, sponsorizãri sau din alte surse.

Art. 24 - Practicianul în activitatea de lobby are dreptul sã devinã, la cererea sa, membru al Camerei
Naþionale.

Art. 25 - (1) Camera Naþionalã are urmãtoarele atribuþii:
a) verificã îndeplinirea condiþiilor prevãzute la art. 6;
b) asigurã exercitarea profesiei de practician al activitãþii de lobby ºi colaboreazã cu acesta în probleme
de deontologie profesionalã;
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c) asigurã apãrarea intereselor profesionale ale membrilor sãi;
d) asigurã respectarea Codului deontologiei profesionale de cãtre membrii sãi;
e) asigurã constituirea ºi funcþionarea Tabloului ºi Registrul activitãþilor de lobby;
f) face propuneri Senatului cu privire la organizarea Tabloului, modalitatea de consultare a acestuia,
precum ºi cuantumul taxelor pentru consultarea acestuia.
g) colaboreazã pe linie naþionalã ºi internaþionalã cu organisme de profil.
(2) Atribuþiile Camerei Naþionale privind reprezentarea ºi apãrarea intereselor membrilor sãi nu pot fi
exercitate de nici o altã instituþie sau asociaþie profesionalã fãrã acordul Camerei, cu excepþia celor
reglementate prin alte dispoziþii legale.

Art. 26 - (1) Organele de conducere ale Camerei Naþionale sunt:
a) adunarea generalã;
b) consiliul de conducere;
c) preºedintele Camerei.
(2) Persoanele alese în consiliul de conducere ºi preºedintele Camerei Naþionale sunt reeligibile, fãrã a
putea exercita mai mult de douã mandate consecutive, iar durata mandatului este de 2 ani.

Art. 27 - (1) Adunarea generalã este formatã din totalitatea membrilor Camerei Naþionale ºi are
urmãtoarele atribuþii:
a) adoptã ºi modificã Statutul Camerei Naþionale ºi Codul deontologiei profesionale;
b) adoptã organizarea aparatului administrativ al Camerei Naþionale;
c) alege ºi revocã preºedintele Camerei Naþionale;
d) alege ºi revocã membrii consiliului de conducere al Camerei Naþionale;
e) alege membrii comisiilor de specialitate din cadrul Camerei Naþionale;
f) aprobã regulamentul de funcþionare a Camerei Naþionale;
g) aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli, precum ºi bilanþul Camerei Naþionale ºi dã descãrcare de
gestionare a fondurilor Camerei Naþionale.
(2) Adunarea generalã este legal constituitã la prima convocare în prezenþa majoritãþii absolute a
membrilor Camerei Naþionale, iar hotãrârile se adoptã cu votul majoritãþii simple a membrilor prezenþi.
(3) Dacã la prima convocare condiþia de prezenþã nu este îndeplinitã, la a doua convocare, conferinþa
adoptã hotãrârile cu majoritate simplã a membrilor prezenþi.

Art. 28 - Activitatea curentã a Camerei Naþionale este condusã de consiliul de conducere care este format
din 5-7 membri.

Art. 29 - Convocarea, organizarea ºi desfãºurarea reuniunilor, competenþa forurilor de conducere,
comisiile de specialitate ale Camerei Naþionale înfiinþate de Adunarea generalã, precum ºi drepturile ºi
obligaþiile membrilor Camerei Naþionale vor fi stabilite în statutul Camerei Naþionale.

Art. 30 - Preºedintele Camerei Naþionale are urmãtoarele atribuþii:
a) reprezintã Camera Naþionalã în relaþiile cu persoane fizice ºi juridice din þarã ºi din strãinãtate;
b) încheie convenþii ºi contracte în numele Camerei Naþionale;
c) este preºedintele consiliului de conducere;
d) convoacã ºi conduce sedinþele consiliului de conducere;
e) ordonanþeazã cheltuielile Camerei Naþionale;
f) alte atribuþii stabilite de Adunarea generalã.
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Capitolul III
Organizarea ºi exercitarea activitãþilor de lobby

Secþiunea 1
Contractul de lobby

Art. 31 - (1) Activitatea de lobby se deruleazã în baza unui contract de lobby.
(2) Contractul de lobby reprezintã acordul de voinþã prin care se încredinþeazã unui practician individual
sau unei societãþi de lobby, înregistraþi potrivit prezentei legi, reprezentarea propriilor drepturi, opinii sau
interese colective, pentru scopul arãtat la art. 2, cu titlu gratuit sau în schimbul unei sume de bani.
(3) Este interzisã desfãºurarea oricãrei activitãþi de lobby, înainte de încheierea contractului prevãzut la
alin. (1).

Art. 32 - Contractul de lobby trebuie sã cuprindã, sub sancþiunea nulitãþii absolute, urmãtoarele clauze:
a) identificarea pãrþilor contractului sau, dupã caz, a reprezentanþilor lor;
b) obiectul activitãþii de lobby;
c) durata contractului;
d) caracterul oneros sau gratuit al contractului (în cazul contractului oneros, preþul contractului).

Art. 33 - (1) În contractul de lobby pot fi prevãzute ºi alte clauze, în condiþiile legii.
(2) Sub sancþiunea nulitãþii absolute, contractul de lobby nu poate cuprinde clauze care sã aducã atingere
dispoziþiilor imperative ale legii, intereselor publice, drepturilor ºi libertãþilor fundamentale ale omului,
ordinii publice, bunelor moravuri ori siguranþei naþionale.

Art. 34 - Contractul de lobby se încheie în formã scrisã, sub sancþiunea nulitãþii absolute, ºi se depune la
Registrul activitãþilor de lobby, denumit în continuare Registru.

Art. 35 - (1) În orice fazã a activitãþii de lobby contractate, oricare dintre pãrþi are dreptul de a denunþa
unilateral contractul de lobby, încunoºtiinþând, în scris, cealaltã parte ºi fãcând menþiune de aceasta în
Registru.
(2) Administratorul Registrului constatã denunþarea unilateralã a contractului de lobby, printr-un proces-
verbal, întocmit în cel mult 24 de ore de la data primirii încunoºtiinþãrii, care are ca efect terminarea
activitãþii de lobby contractate.

Secþiunea 2
Evidenþa activitãþilor de lobby 

Art. 36 - Registrul prevãzut la art. 34 este organizat ºi administrat de cãtre Camera Naþionalã.

Art. 37 - (1) Fiecare dintre autoritãþile publice prevãzute la art. 5 va deschide un registru special pentru
evidenþierea activitãþilor de lobby pentru care au fost sesizate.
(2) Registrele speciale vor conþine menþiuni cu privire la practicienii de lobby, respectiv, societãþile de
lobby care au exercitat aceastã activitate, obiectul sesizãrii, persoanele reprezentate, numãrul întâlnirilor
organizate pentru susþinerea proiectului, concluziile dezbaterilor, participanþii la dezbateri.

Art. 38 - Camera Naþionalã, în calitate de administrator al Registrului va solicita anual un raport din
partea fiecãreia dintre autoritãþile publice. Raportul va conþine situaþia desfãºurãrii activitãþilor de lobby,
obiectul fiecãrei sesizãri, practicianul activitãþii de lobby, respectiv, societatea de lobby care a efectuat
sesizarea ºi clientul ale cãrui interese au fost promovate.
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Capitolul IV
Sancþiuni

Art. 39 - Desfãºurarea activitãþilor de lobby în scopul obþinerii unor foloase ilicite de cãtre practicieni
constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu amendã de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei ºi excluderea
din profesie.

Art. 40 - Desfãºurarea activitãþii de lobby în lipsa înregistrãrii constituie contravenþie ºi se sancþioneazã
cu amendã de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei.

Art. 41 - Reprezentarea de cãtre un practician a unor grupuri cu interese contrare înainte de trecerea
termenului prevãzut la art.15 constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu amendã de la 10.000.000 lei
la 25.000.000 lei ºi suspendarea activitãþii pentru o perioadã de la 1 la 3 ani.

Art. 42 - (2) Contravenþiilor prevãzute de prezenta lege le sunt aplicabile dispoziþiile Ordonanþei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor, aprobatã cu modificãri prin Legea nr.
180/2002.

Capitolul V
Dispoziþii tranzitorii ºi finale

Art. 43 - Pânã la înfiinþarea Camerei atribuþiile acesteia vor fi exercitate de cãtre Senatul României.

Art. 44 - (1) Prezenta lege intrã în vigoare în termen de 6 luni de la data publicãrii sale în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
(2) În termen de 60 de zile de la publicare, vor fi adoptate normele privind organizarea Tabloului,
modalitatea de consultare a acestuia, precum ºi cuantumul taxelor pentru consultarea acestuia.
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"Uneori mã întrebam de ce nu face cineva ceva
Apoi am înþeles cã cineva sunt eu" - anonim

VI. PARTICIPAREA CETÃÞENILOR LA CAMPANIA DE DECIZIE ªI
REGLEMENTARE ÎN ADMINISTRAÞIA PUBLICÃ LOCALÃ

PARTICIPAREA PUBLICÃ ºi DREPTUL de a fi INFORMAT sunt DREPTURI CIVILE
FUNDAMENTALE

Participarea publicã, echivalentã cu noþiunea de participare cetãþeneascã, reprezintã transmiterea ºi
circulaþia informaþiilor între cetãþeni ºi autoritãþile publice centrale/locale, în mod direct ºi deschis,
profesionist ºi în timp real. Participarea publicã oferã astfel cetãþenilor posibilitatea de a-ºi exprima
opiniile, de a fi ascultaþi, de a critica/lãuda activitatea administraþiei publice, de a-ºi manifesta
nemulþumirile ºi obiecþiile pe diferite teme, de a primi un rãspuns autorizat, legal ºi de calitate la
diversele lor solicitãri.

Cetãþeanul trebuie sã simtã cã este implicat cu ADEVÃRAT în viaþa comunitãþii locale din care face
parte!

"Societatea civilã înseamnã ordinea socialã ºi economicã care se transformã conform propriilor reguli,
independent de cerinþele etice ale asociaþiilor legaliste sau politice. Societatea civilã se referã la aspectele
non-politice ale ordinii sociale contemporane, a cãror importanþã a crescut de când existã un acord între
societatea civilã ºi stat." Societatea civilã reprezintã ºi totalitatea reþelei de organizaþii voluntare
nonguvernamentale dintr-o societate.

Administraþia publicã reprezintã autoritatea comunitarã localã autonomã cu caracter legislativ ºi
consultativ. Autonomia localã este dreptul ºi capacitatea efectivã a autoritãþilor administraþiei publice
locale de a soluþiona, rezolva ºi gestiona (sub responsabilitatea lor) în numele ºi în interesul
colectivitãþilor locale pe care le reprezintã, treburile publice.

Un indicator principal al standardelor democratice atinse de un stat îl reprezintã gradul de dezvoltare a
societãþii civile, organizaþiile nonguvernamentale fiind interfaþa dintre autoritãþi ºi cetãþeni.

Participarea publicã înseamnã în primul rând "COMUNICARE" ºi în al doilea rând "IMPLICARE". 
Într-o societate democraticã se presupune cã autoritãþile publice existã exclusiv pentru a servi, a apãra ºi
a respecta interesele cetãþenilor.

CETÃÞENII au un rol esenþial: sã asiste ºi sã informeze permanent administraþia publicã centralã/localã
în legãturã cu nevoile, cerinþele, aºteptãrile ºi opiniile lor.
Pentru a putea vorbi de creºterea încrederii cetãþeanului prin, eficienþa, randamentul, productivitatea,
competitivitatea ºi în final EXCELENÞA SERVICIILOR ADMINISTRAÞIEI PUBLICE, la nivelul
conducerii administraþiei publice trebuie sã existe o politicã, o strategie, un concept
clar/coerent/pragmatic privind sistemul calitãþii serviciilor ºi reengeneering- ul -reproiectarea radicalã a
proiectelor.

Demersul spre excelenþã este barat uneori de lipsa de interes a aleºilor locali de a veni în faþa alegãtorilor
pentru a-ºi organiza activitatea tocmai pe cerinþele, problemele, aºteptãrile acestora. Cum este posibil ca,
în Bucureºti, din cîteva zeci-sute de consilieri sã fie interesaþi de cetãþeni doar 1-2-3 consilieri?! Cunosc
cetãþenii numele consilieriIor aleºi sã le reprezinte interesele?
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Reprezintã votul pe listã, la "gramadã", un aspect calitativ al relaþiei cetãþean-administraþie?
Standardele calitãþii, managementul de mediu ºi principiile dezvoltãrii durabile nu reprezintã decît un
cod de bun simþ, de bune practici, reguli pentru a face cît mai bine lucrurile, în orice domeniu de
activitate umanã, indiferent de tipul organizaþiei.

Administraþia publicã trebuie sã-ºi defineascã ºi sã-ºi declare VIZIUNEA, MISIUNEA ºi VALORILE
PROPRII. Dacã doresc votul unui segment populaþional ar trebui sã aibã obiective clar exprimabile,
realiste, mãsurabile ºi controlabile.

EFICIENTA:
- Administraþiei Publice (Obiectivele mãsurabile)
- Informatiei

MENTALITATEA:
- Cetãþeanului (Consumator, petent, solicitant)
- Funcþionarului/Angajatului Public
- Aleºilor

COMPETITIVITATEA:
- Acþiunilor
- Serviciilor publice
- Resureselor umane

CALITATEA:
- Serviciilor publice
- Satisfacerii aºteptãrilor cetãþenilor
- Actului administrativ
- Fluxului informaþional

Managementul prin calitate al administraþiei publice este un management al schimbãrii în bine, al
schimbãrii mentalitãþilor prin informare, conºtientizare ºi responsabilizare, al progresului oamenilor spre
armonie: armonia interioarã, armonia intercomunitarã, armonia cu resursele ºi mediul înconjurãtor.
Aceste deziderate pot fi atinse în primul rând prin implicarea organizaþiilor neguvernamentale, prin
activitãþi de marketing social, educaþie civicã ºi formare profesionalã.

Marketingul social reprezintã tocmai planificarea, organizarea, implementarea ºi controlul strategiilor ºi
activitãþilor ce sunt îndreptate cãtre rezolvarea unor probleme sociale de larg interes cetãþenesc.
Participanþii la aceste acþiuni, reprezentanþi ai societãþii civile, trebuie determinaþi sã înþeleagã cã înainte
de drepturi au obligaþii ºi responsabilitãþi faþã de aproapele ºi de comunitate.
Astfel, prin responsabilizarea, informarea ºi formarea participanþilor cetãþeni-consumatori se creeazã ºi
premisele unei culturi civic-sociale, reformându-se mentalitãþile.

Marketingul social reprezintã modalitatea de ai educa ºi ai motiva pe indivizi (cu cerinþe, opinii diferite)
de a acþiona în consens ºi a utiliza presiunea socialã în atingerea scopurilor sale general-individuale.

Comunicarea este instrumentul managementului ce contribuie la consensul oamenilor pe o problemã.
Comunicarea neagã tocmai ideea de interese opuse, ea îi transformã pe protagoniºtii unei "LUPTE
SOCIALE" în interlocutorii unei DEZBATERI. COMUNICAREA trebuie organizatã în aºa fel pentru a
putea sã funcþioneze în dublu sens: de la autoritãþi cãtre cetãþeni ºi de la cetãþeni la autoritãþi. Cetãþenii
trebuie sã relaþioneze în mod constant ºi periodic cu reprezentanþii aleºi sau numiþi ai autoritãþilor
publice, nu numai în perioada campaniilor electorale.
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Administraþia localã, în primul rând, trebuie sã reprezinte legãtura în comunicaþia complexã între
cetãþeni-consumatori ºi guvern.

O modalitate importantã de ridicare a calitãþii relaþiei cetãþean-administraþie publicã localã o asigurã
participarea publicã în discutarea, organizarea ºi luarea celor mai importante decizii privind angajarea ºi
gestionarea resurselor financiare, patrimoniale, umane cât ºi de protecþie a mediului ºi dezvoltare
durabilã ale comunitãþiilor locale.

Educarea ºi conºtientizarea publicului în problemele administraþiei locale ºi de mediu se face (sau ar
trebui sã se facã ) printr-un larg acces la informaþie.

Participarea publicã, ca metodã de implicare activã a cetãþenilor la viaþa publicã se poate realiza atât prin
metode legale cât mai ales (cu ajutorul diferitelor ONG-uri de profil) prin metode non-formale.

În perioada 1999 - 2001, în calitatea de consilier locativ al Fundaþiei "ACÞIUNEA CIVICÃ" am fost co-
organizatorul ºi lector la seminariile sãptãmânale, gratuite, (în sala de consiliu a Primãriei sector 4,
pentru întreg Bucureºtiul) pentru membrii ºi responsabilii asociaþiilor de proprietari. Tematica
seminariilor (de fapt dezbateri publice ) acoperea problematica organizarii, functionarii, conducerii si
administrãrii legale, corecte ºi de calitate a asociaþiilor de proprietari/locatari, problematica comunicãrii
ºi rezolvãrii neconformitãþilor în relaþia cu administraþia publicã, furnizorii de utilitãþi, prestatorii de
servicii ºi sociãþile de profil.

În derularea acestor seminarii colaborãm cu reprezentanþii administraþiei publice centrale ºi locale,
executivului, legislativului, furnizorilor de utilitãþi, prestatorilor de servicii, ai societãþilor comerciale cu
activitate adiacentã, realizând o legãturã ºi comunicare directã ºi deschisã între aceºtia ºi cetãþenii
capitalei.

Dintre seminariile sãptãmânale amintesc seminariile-dezbatere tematice:
1) "O abordare eficientã a locuinþei - contorizarea individualã a consumurilor de utilitãþi" ( 1.03.2000);
2) "O abordare eficientã a serviciilor de salubritate ºi gestionãrii deºeurilor" (20.09.2000);
3) "Universul locativ, implicarea ºi responsabilitatea membrilor asociaþiilor de proprietari/locatari ºi
violenþã domesticã" (1.11.2000);
4) "Câinii vagabonzi - prietenii sau duºmanii omului?! Cât este milã ºi cât ipocrizie/interes în perpetuarea
acestei probleme" (21.02.2001);
5) "Exercitarea rolului de mediator al Avocatului Poporului în raporturile dintre cetãþeni ºi administraþia
publicã" (28.02.2001);
6) "<<Legea Bucureºtilor>>: o necesitate obiectivã pentru ridicarea calitãþii relaþiei cetãþean-
administraþie localã?" ( 14.03.2001);
7) "Asigurãrile sociale de sãnãtate: factor de ridicare a calitãþii vieþii ºi îmbunãtãþire a sãnãtãþii
cetãþenilor" (4.04.2001);
8) "NU excluderii - DA implicãrii. Sãnãtatea mintalã în România de la ignorare la responsabilitate"
(7.04.2001);
9) "Rolul Inspecþiei Muncii în calitatea ºi corectitudinea activitãþilor salariate la asociaþiile de
proprietari/locatari" (11.04.2001);
10) "Cetãþenii, problematica de mediu ºi participarea publicã la decizia de mediu" (16.05.2001);
11) "Poliþia Comunitarã - preocupãri ºi perspective" (25.05.2001);
12) "Protecþia consumatorilor între deziderat ºi realitate" (6,13, 20, 27.06.2001);
13) "Bugetul Capitalei - secret sau problema ºi responsabilitatea contribuabililor?" (20.06.2001);
14) "Ambientul arhitectonic al locuinþei, blocului, cartierului, oraºului" (8.08.2001);
15) "Soluþii alternative de încãlzire - centralele termice de bloc/scarã/apartament" ( 29.08.2001);
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16) Funcþionarul public - în slujba cetãþeanului?!" (12.09.2001).

Implicarea cetãþenilor în procesul decizional se poate desfãºura prin informare, consultare, implicare,
influenþã ºi control, funcþie de nivelul de interes al constituienþilor comunitãþii respective: apatici,
observatori, sfãtuitori, analiºti, implicaþi, cârcotaºi, promotori ai consensului.

Armonizarea ideilor teoretice cu formele de aplicare practicã, relaþionarea continuã cetãþean -ONG-uri -
administraþie publicã, susþinerea, promovarea ºi aplicarea initiaþivei dezvoltãrii durabile în dezvoltarea
economicã-socialã, protecþia mediului ºi calitatea vieþii va dezvolta capabilitatea pentru calitate a
administraþiei publice, competitivitatea acesteia prin calitate, motivarea ºi satisfacerea cetãþenilor, cu
avantaje benefice pentru societate.
Dacã administraþia publicã ar aplica în mod consecvent- sistematic- complet ºi repetat în toate acþiunile
ºi la toate nivelele ciclul PDCA (PLANIFICÃ/DERULEAZÃ/CONTROLEAZÃ/ACÞIONEAZÃ,
AMELIOREAZÃ) atunci acþiunile derulate ar avea mult mai multe ºanse de reuºitã iar calitatea actului
administrativ ar avea un ridicat grad de adecvare la nevoile ºi cerinþele cetãþenilor.
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ABREVIERI

a.c.c. - apã caldã de consum;
a.p.l. - administraþia publicã localã;
ANRE - Autoritatea Naþionalã de Reglementare în domeniul Energiei;
ARCE - Agenþia Românã pentru Conservarea Energiei;
ASRO - Asociaþia de Standardizare din România;
ANPC - Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Consumatorilor;
BIRD - Banca de Investiþii pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare;
BRML - Biroul Român de Metrologie Legalã;
CGMB - Consiliul General al Municipiului Bucureºti;
DGTC - Direcþia Generalã Tehnicã în Construcþii;
DST - drepturi speciale de tragere
EE - eficienþã energeticã;
FREE - Fondul Român de Eficienþã Energeticã
FSDSE - Fondul Special de Dezvoltare a Sectorului Energetic;
HGR - hotãrârea Guvernului României;
MAP - Ministerul Administraþiei Publice;
MDP - Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei;
MFP - Ministerul Finanþelor Publice;
MIC - Ministerul Învãþãmântului ºi Cercetãrii;
MIE - Ministerul Integrãrii Europene;
MIR - Ministerul Industriei ºi Resurselor;
MLPTL - Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei;
MO - Monitorul Oficial al României;
OGR - ordonanþã de guvern;
OPC - Oficiul pentru Protecþia Consumatorului;
OUGR - ordonanþã de urgenþã a Guvernului României;
PIB - Produsul Intern Brut;
RTET -  reþele de transport al energiei termice; 
SACET -  sistem de alimentare centralizatã cu energie termicã;
SCD -  sistem centralizat de distribuþie;
UE - Uniunea Europeanã.
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