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Raportul  i propune s  analizeze modul n care actorii pie ei 
surselor regenerabile de energie s-ar putea angaja n mod practic n 
efortul global de reducere a emisiilor de gaze cu efect de ser  prin 
activit .
Succesul investi iilor n acest domeniu este dependent de succesul 
mobiliz rii at t a sectorului privat  c t i a lui public. 

Fa  de perioada anterioar  de scepticism, c nd numeroase voci argu-
mentau c  investi iile verzi sunt un lux ,  
numeroase inves ii n infrastructura energetic   destinate at t 
acoperirii nevoii de securitate energetic c t i prevenirii i combaterii 
schimb rilor climatice.  n cercetare, n dezvoltarea 
de tehnologii i n promovarea acestora au condus la o diminuare 
semnificativ  a costurilor specifice ale tehnologiilor verzi Omenirea se 
afl  n fa a unei decizii politice istorice, aceea de a- i schimba complet 
obiceiurile at t n ceea ce prive te producerea  c t i consumul de 
energie.

A teptarea momentului relans rii economice, n detrimentul unei ac iuni 
decisive , poate conduce c tre un efort mult mai dificil de 
realizat Experien a dob ndit  de alte State Membre ale Uniunii 
Europene poate fi utilizat  n a a fel nc t Rom nia s  evite capcane n 
care al ii au c zut deja.  
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î î
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“Energia este for a directoare a societ ii noastre. Probleme importante, 
precum schimb rile climatice, dependen a sporit  de petrol i de al i 
combustibili fosili i cre terea constant  a costurilor energiei ne deter-
min  s  regândim modalitatea în care producem i consum m

e

 

 energie.

Din acest punct de vedere, sursele de energie regenerabil  reprezint  o 
parte important  a solu iei pentru un viitor durabil. Prin urmare, Uniunea 
European  i-a luat angajamentul de a cre te cota de energie regene-
rabil  cu 20% pân  în 2020, precum i de a m ri nivelul de 
biocombustibili din transport la 10 % pân  în 2020.

În practic , atingerea acestor obiectiv  înseamn  c  fiecare trebuie s  î i 
aduc  contribu ia. Pa ii mici dar importan i pe care îi putem face fiecare, 
precum reducerea consumului de energie i folosirea energiei regene-
rabile pentru înc lzire, pentru consum domestic sau pe post de 
combustibil pentru autovehicule pot contribui la atingerea acestor 
obiective. De asemenea, cre terea produc iei de energie regenerabil  va 
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aduce alte beneficii pentru fiecare.

Aceasta va intensifica dezvoltarea de noi tehnologii în acest domeniu i 
va crea nevoia unei industrii bazate pe cunoa tere. Aceast  activitate se 
traduce prin noi locuri de munc , competitivitate sporit , noi oportunit i 
de export i de cre tere economic .

Produc ia de energie are un impact major asupra schimb rilor climatice – 
utilizarea energiilor regenerabile pentru înc lzire i r cire în alte sectoare 
înseamn  mai pu ine emisii de gaze cu efect de ser  i o poluare 
atmosferic  mai redus . În plus, utilizarea sporit  a energiei produse din 
surse regenerabile, precum biomasa, sprijin  diversificarea surselor de 
energie. Acest fapt contribuie la o aprovizionare mai sigur  cu energie, 
prin reducerea dependen ei de gazele i de petrolul din import.

Uniunea European  i-a luat angajamentul de a atinge aceste obiective. 
Din acest punct de vedere, suntem cu to ii de acord. Consider c  acum 
este momentul s  trecem de la vorbe la fapte”,

 

 declara în 2009 Andris 
Piebalgs Comisar  european pentru energie, ul .



Producerea i consumul de energie au o mare influen  asupra mediului 
ambiant i asupra s n t ii publice. n Europa, emisiile de gaze cu efect 
de ser  provenite din combustia sta ionar  (sectorul de energie  sunt 
estimate la 80% din totalul emisiilor Ponderea n sector este de inut , n 
ordine descresc toare de  producerea de energie electric , producerea 
de c ldur /frig, combustia mobil  (sectorul de transport n 2007, 
emisiile de CO  provenite din activit i energetice au fost estimate la 3 
874 Mt, reprezent nd 92,5% din totalul emisiilor de .

opa, 
este promovat  utilizarea energiei regenerabile  la fel de important  
fiind mbun irea nivelului de siguran  n ceea ce prive te 
aprovizionarea cu energie i chiar mbun irea accesului la energia 
electric .

Modul de producere a energiei
Aprovizionarea cu energie 

prin utilizarea surselor se 

diminuarea emisiilor 
de gaze cu ef
De asemenea, prin utilizarea energiei regenerabile se 

in general

Statele UE sunt tot mai dependente de importurile de co

 intern brut de energie, Europa depinz nd de importuri i 
urm nd a- i m ri gradul de dependen

Utilizarea energiei 
regenerabile

Î
)

. î î
:

). Î

â  

Schimb rile climatice nu constituie unicul motiv pentru care, în Eur
;

 î t î
î t

 se afl  în centrul eforturilor de abordare a 
schimb rilor climatice. este dominat  înc  de 
combustibilii fosili, prin combustia c rora se emit gaze cu efect de ser . 
Pe de alt  parte,  de energie regenerabil  (SER) 
emit cantit i mici de gaze cu efect de ser  sau nu emit deloc. Cre terea 
ponderii acestora în mixul energetic va contribui la 

ect de ser  i la reducerea „amprentei de carbon” colective. 
 va contribui la 

reducerea polu rii .

mbustibili fosili 
(petrol i gaze naturale) utiliza i în producerea de energie electric  i în 
transport. De fapt, în UE, jum tate din consumul de energie provine din 
importurile de energie. În plus, combustibilii fosili reprezint  79% din 
consumul â
â . Prin urmare, reducerea 

dependen ei de importurile de combustibili fosili i diversificarea 
aprovizion rii cu energie sunt foarte importante. 

 sus ine aceast  abordare, deoarece înseamn  „energie 
produs  la nivel intern, folosind resursele naturale ale Europei”. Acest 
fapt contribuie la diversificarea mixului energetic i a surselor de energie 
pe care ne putem baza.

Energiile regenerabile de in un poten ial uria  de cre tere a 

2

CO2

Protec ia mediului

Aprovizionarea mai sigur  cu energie

Stimularea dezvoltarii economice
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competitivit ii industriale a Europei. Pe termen mediu i lung, se 
a teapt  ca aceste forme de energie s  fie competitive din punct de 
vedere economic cu sursele de energie conven ionale.

Intensificarea investi iilor în  regenerabile va sprijini 
crearea de activit i economice i de locuri de munc  i va promova 
inova ia în cadrul economiei UE. Exportul de tehnologii din domeniul 
energiilor regenerabile spre alte ri va genera noi oportunit i de afaceri, 
intensificând i mai mult dezvoltarea economic  a UE.
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 energia eolian  se situeaza pe locul doi cu un procent de 3,1%, 
urmat  de energia produs  din biomas  cu 3% din produc ia european  
de energie electric . î

î

 volu ia în domeniul biomasei solide s-a accelerat  în 
mod semnificativ – energia electric  ob inut  din biomasa solid  se 
produce prin combustia unor produse forestiere i agricole, precum i a 
unor reziduuri, în centrale termoelectrice. Statele cu cea mai mare 
contribu ie la produc ia energetic  total  pe baz  de biomas  sunt 
Finlanda i Suedia, urmate de Germania, Spania, Marea Britanie, 
Danemarca, Austria i rile de Jos. De curând, Comisia a aprobat i 

utilizarea energiei

Sursele de energie regenerabil pot fi utilizate pentru producerea a trei 
tipuri de energie util

energie electric
c ldur  i/sau frig (pentru /sau

 biocombustibili pentru transport.

Energia electric  are o importan  vital  pentru dezvoltarea socio-
economic  a lumii contemporane, practic, consumul de energie electric  
fiind indispensabil tuturor sectoarelor de activitate. Consumul pre-
dominant de energie electric  este distribuit ntre trei mari sectoare: 
industria  care este cel mai mare consumator cu cca  40% din consum, 
urmat  de consumatorii casnici cu un procent de cca  28% i servicii  
cu aproximativ 27%.

n 2007, la nivel european cota de energie din surse regenerabile n mixul 
energetic era de 7,8% i de aproximativ 17% din produc ia de energie
electric  a Uniunii Europene

Dup  energia hidro care reprezint  10% din produc ia de energie 
electric ,

 Evolu ia n domeniul utiliz rii energiei eolienne a 
cunoscut n ultimii anii o dezvoltare exponen ial .

De asemenea e  recent

 
 
-
-

Energia electric



prezentat un Plan de ac iune al UE pentru silvicultur  care prevede, 
printre altele, i utilizarea resurselor forestiere ca materii prime 
energetice. 

Biogazul este o alt  surs  important  pentru produc ia de energie 
electric , prin faptul c  exploatarea sa nu prive te numai produc ia 
energetic , ci i tratarea de eurilor, constituind în acela i timp obiectul 
unor . Aproximativ dou  treimi 
din biogaz sunt folosite pentru produc ia de energie electric  i o treime 
pentru produc ia de energie termic . Biogazul poate fi folosit i drept 
combustibil pentru mijloacele de transport. În prezent, Marea Britanie i 
Germania sunt liderii UE în domeniul exploat rii energiei biogazului.

 se dovede te în continuare promi-
ându-se

i care prezint  un poten ial important pe termen 
lung. Capacitatea fotovoltaic  total  instalat  din cadrul UE a crescut cu o 
rat  anual  medie record de 7

î â

Dezvoltarea în domeniul hidrocentralelor mici (cu o capacitate de pân  la 
10 MW) a fost lent  din cauza

i a obstacolelor administrative (cum ar fi autoriza iile de mediu). 
Cu toate acestea, noile state membre, în special Slovenia i Polonia, au 
înregistrat o dinamic  mai accentuat  în acest sector. 

În prezent, produc ia de energie electric  din surse geotermale este în 
principal folosit  în Italia, Portugalia i Fran a. Liderul european 
necontestat este Italia, cu peste 95% din capacitatea instalat  total  în 
cadrul UE.

Sectorul de înc lzire i r cire este responsabil pentru jum tate din 
consumul final de energie la nivelul UE i furnizeaz  înc lzire pentru 
locuin e i cl diri, ap  cald  menajer  i c ldur  pentru aplica ii 
industriale. 

Sursele de energie regenerabil , precum biomasa (care, la ora actual , 
domin  în consumul pentru înc lzire), energia solar  i geotermal , au 
un poten ial imens pentru sectorul de înc lzire i r cire. Totu i, acest 
poten ial este departe de a fi exploatat, deoarece sursele de energie 
regenerabil  au o pondere de doar 10 % în sectorul de înc lzire i r cire.

reglement ri legate de protec ia mediului

Captarea i conversia energiei solare
toare realiz  prin intermediul a diverse solu ii tehnologice aflate 
în curs de dezvoltare, 

0% în ultimii cinci ani, Germania ocupând 
din nou locul nt i.

 dificult ilor tehnice (ex: geologie, acces 
etc.) 

Î  nc lzirea i/sau r cirea
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Astfel, trebuie depuse efor

Prin urmare, 
îmbun utiliz rii 

Biocarbu

n UE (1,1% în 2005), dar se depun 
eforturi pentru

Ca membru al Uniunii Europene, România trebuie s  respecte i s  
implementeze legisla ia comunitar , inclusiv 

, cu modific rile ). Acest obiectiv va fi 
dificil de realiza

turi suplimentare pentru a integra sursele 
regenerabile în tehnologiile standard de înc lzire i r cire. De asemenea, 
exist  poten ial pentru extinderea utiliz rii centralelor de cogenerare 
care folosesc biomas . Acestea produc concomitent electricitate i 
c ldur , crescând astfel eficien a energetic  global .

În ultimii ani, ponderea transportului în cadrul consumului de energie i 
implicit a emisiilor de gaze cu efect de ser  a crescut. 

t irea eficien ei carburan ilor i g sirea de modalit i de 
reducere a emisiilor din transport au devenit tot mai importante. În plus, 
97,3% din energia folosit  în sectorul de transport provine din produse 
derivate din petrol (2005).

ran ii (carburan i deriva i din materie organic ) sunt principalul 
înlocuitor pentru benzina i motorina utilizate la scar  larg  în transport i 
la vehiculele obi nuite. Utilizarea biocombustibililor, precum bio-dieselul, 
bioetanolul i, într-o propor ie mai mic , biogazul, poate fi o metod  
important  de promovare a utiliz rii mai durabile a energiei în transport 
i de reducere a dependen ei de combustibilii fosili. În plus, biocom-

bustibilii de a doua genera ie au o mai bun  performan  în ceea ce 
prive te gazele cu efect de ser  în compara ie cu combustibilii fosili i, 
prin urmare, pot sprijini UE în îndeplinirea obliga iilor privind reducerea 
gazelor cu efect de ser .

În prezent, biocombustibilii reprezint  doar o propor ie minim  din 
carburan ii utiliza i în transport î

 a cre te aceast  pondere.

pachetul „energie i 
schimb ri climatice” care are ca obiectiv reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de ser , dar i cel al utiliz rii surselor de energie regenerabil  într-o 
pondere de 20% pân  în anul 2020. 

Pentru a îndeplini aceste obiective europene au fost stabilite inte pentru 
fiecare stat membru, astfel încât României îi revine sarcina ca pân  în 
2020, 38% din energia electric  produs  s  provin  din surse 
regenerabile (Legea 220/2008 privind promovarea utiliz rii resurselor de 
energie regenerabil ulterioare

t în condi iile unui cadru general (legal, politic, economic) 
neadecvat i inflexibil, în care administra ia central  nu ofer  nici solu iile 

Producerea de biocombustibili pentru transport 



dar nici imboldul unor eforturi concrete la nivel local. 

Pentru România, cre terea gradului de utilizare a energiei regenerabile 
(ER) este necesar  nu doar din perspectiva politicii climatice, ci evident i 
din considerente economice de tipul siguran ei energetic , dezvoltare 
regional  i local , export, i oportunit ile de ocupare a for ei de munc , 
în special în 

afecteaz  grav , context ce a relansat 
de altfel, la nivel global, discursul sustenabilit ii prin tehnologie verde. 

, „Energia regenerabil  - o ans  
pentru dezvoltarea durabil  a României“,
îmbun t irea cadrului general care reglementeaz  utilizarea surselor de 
energie regenerabil  în România. 

Proiectul propune urm toarele obiective:
1. cre terea nivelului de con tientizare a autorit ilor publice locale 

(APL) pentru folosir ; 

;
ia îmbun t irea politicilor privind utilizarea surselor de 

energie  regenerabil  în România;
dezvoltarea institu ional  pentru atrage . 

Activit ile principale ale proiectului sunt urm toarele: realizarea unei 
cercet ri privind gradul de informare i implicare ale furnizorilor i al 
autorit ilor locale î , diseminarea 
informa iilor esen iale precum i a exemplelor de succes în utilizarea 
energiilor regenerabile; realizarea unei platforme de dialog i advocacy 
al turi de furnizorii

 ferin e, 
caravane regionale de informare, dar i a unui portal virtual i a altor 
materiale; elaborarea unui raport de propuneri pentru îmbun t irea 
ca . 

e

cadrul IMM-urilor. Acestea nu sunt de neglijat mai ales în 
contextul crizei economice care  ara

De aceea, scopul proiectului nostru
 este de a contribui la 

ea energiei regenerabile
2. dezvoltarea puterii de asociere a furnizorilor de energie din surse 

regenerabile
3. contribu  la 

4 rea finan rii externe

n promovarea energiei regenerabile

/produc torii de tehnologie pentru utilizarea de 
energie regenerabil , prin organizarea unor seminarii, con

drului legislativ în domeniul energiei regenerabile

.
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Cap  . Contextul actual de dezvoltare a sectorului energiei 
regenerabile n Europa i n Rom nia 

itolul 1
î î â

UE este lider mondial în domeniul energiei 
punct de vedere economic.  

a s-a dezvoltat, unele forme de energie, 
cunoscut o utilizare 

constat, iar costurile s-au diminuat. Dar dezvol-
tarea nu s-a manifestat egal în Statele Membre ale UE, iar energia 
regenerabil

combustibil  fosi l (gaze naturale, petrol,

tilizarea diferitelor forme de energie regenerabil

eficiente din punct de vedere tehnico-economic (necesit nd 
cuantumuri mici de ajutor). A

radia ia solar ), sunt dependente de 
ameliorarea randamentului de conversie, dar i de cre terea produc iei 
(puterii instalate), pentru ameliorarea eficien ei economice prin efectul 

Odat  cu progresul tehnologic (inclusiv n domeniul re elelor inteligente) 
 evolu ia pozitiv  a cre ter  cererii pe pia , ul energie

ponderea ne 
energetic  accesibil , fiabil   devine 
nelimitat.  

regenerabile, iar acest sector a 
devenit important i din Energia regenerabil  
în UE înregistreaz  o cifr  de afaceri de 30 miliarde euro i ofer  350 000 
de locuri de munc .

Pe m sur  ce tehnologi în special 
energia eolian , au mai intens . Produc ia de energie 
regenerabil  a crescut 

 reprezint  doar o pondere mic  din totalul mixului energetic 
al UE în compara ie cu ii i  
c rbune).

î î î

î

 -
 u  

se afl  în diverse etape de dezvoltare tehnologic  i comercial . Surse 
precum energia eolian , hidroenergia, biomasa i energia termic  solar  
sunt deja â

ltele, precum energia fotovoltaic  
(producerea de electricitate folosind 

economiilor de scar .

î  
i ii poten ial i 

regenerabile de a- i cre te i de a se impune ca op iu
i cu o utilizare la scar  larg

Costurile externe ale utiliz rii combustibililor fosili nu sunt incluse 
ntotdeauna i n totalitate n pre ul final al energiei, acestea contribuind 
la crearea de avantaje competitive pentru energia provenit  din surse 
“clasice” fa  de energia regenerabil . 

La nivel european, se practic  diferite sisteme de ajutorare a 
produc torilor de energie din surse regenerabile n vederea diminu rii 
avantajelor competitive pe care combustibilii fosili le au pe pia  fa  de 
acestea (inclusiv diferite scheme de subven ionare  a se vedea studiile 
UNEP). De asemenea,

O contribu ie important  la dezvoltarea energiei din resurse regenerabile 



a avut-o ns  i politica promovat  la nivelul Comunit ii Europene. 
Obiectivul global al politicii energetice europene este acela de a asigura 
energie sigur , durabil  i la ndem na tuturor. 

Uni nea European  este unul dintre promotorii utiliz rii SER; n acest 
sens a dezvoltat un cadru legislativ general si indicatii pentru domenii 
specifice, astfel :

Scopul Planului SET (din noiembrie 2007) este de a accelera i a 
introduce pe pia  tehnologii cu emisii reduse de carbon i tehnologii de 
eficien  energetic . Elementul strategic al planului SET este acela de a 
identifica acele tehnologii pentru care este esen ial ca Uniunea Euro-
pean  n totalitate s  lucreze ntr-o manier  integrat , de exemplu 
lucr nd la ac iuni orientate pe rezultat  bazate pe coali ii puternice ntre 
Statele Membre sau n parteneriate public – private cu industria

Strategia EU 2020 a fost conceput  ca succesoare a Strategiei Lisabona, 
ce reprezenta o strategie reformatoare pentru Europa, pentru ultima 
decad  i care a ajutat Uniunea s  pre ntampine greut ile prezentei 
crize. De asemenea  strategia a fost conceput  s  r spund  Planului 
Economic European de Reconstruc ie. 

î

 î â

u î

î î
â e î

î .

iile principale ale Uniunii Europene este dezvoltarea unei 
economii cu emisii reduse de carbon. UE a instituit un cadru cuprinz tor 
de politici care include, printre altele, obiectivele pentru 2020 legate de 
schimb rile climatice 

Exist  
mai multe c i posibile de a se trece la o economie cu emisii reduse de 
carbon. Este clar c  nu va fi suficient  adoptarea unei singure m suri sau 
tehnologii, iar mixul exact de m suri sau tehnologii din fiecare ar  va 
depinde de combina ia specific  dat  de op iunile de politic , for

, disponibilitatea resurselor i acceptarea de c tre opinia public .

î
,

1  .1 POLITICA EUROPEAN  ce promoveaz  utilizarea energiilor 
regenerabile

Un plan European strategic de investi ii în dezvoltarea de tehnologii cu 
emisii reduse de carbon (Planul SET)  -  COM(2007) 723 final

COM (2010) 2020 final
 - O strategie european  pentru o cre tere inteligent , 

ecologic  i favorabil  incluziunii - 

[ ]

[ ]

http://ec.europa.eu/energy/res/setplan/doc/com_2007/com_2007_0723_en.pdf

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:RO:PDF

Una dintre ambi

i de energie, precum i un pre  al carbonului, prin 
intermediul schemei de comercializare a certificatelor de emisii. 

ele de 
pia

EUROPA 2020

Capitolul 1

http://ec.europa.eu/energy/res/setplan/doc/com_2007/com_2007_0723_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:RO:PDF


UE 2020 se concentreaz  pe politicile cheie, acolo unde colaborarea 
dintre UE i Statele Membre poate ob ine cele mai bune rezultate i unde 
pot fi utilizate cele mai bune instrumente.

Noua viziune i direc ia pentru politicile europene, consider  conservarea 
energiei, a resurselor naturale i a materiilor prime i utilizarea acestora 
ntr-un mod mult mai eficient, precum i cre terea productivit ii ca fiind 
motoarele cre terii competitivit ii economice.

Principalele obiective ale strategiei sunt:

-

î

Strategia Europa 2020 propune trei priorit
tere inteligent : dezvoltarea unei economii bazate pe cunoa

tere durabil : promovarea unei economii mai eficiente din 
punctul de vedere al utiliz rii resurselor, mai ecologice 

tere favorabil  incluziunii: promovarea unei economii cu o rat  
ridicat  a ocup rii for ei de munc , care s  asigure coeziunea social  
i teritorial .

ia cu vârsta cuprins  între 20 i 64 de ani ar trebui s  
aib  un loc de munc ;

–
20/20/20” în materie de clim /energie ar trebui înde-

plinite (inclusiv o reducere a emisiilor majorat  la 30%, dac  exist  
condi

colar timpuriu ar trebui redus  sub nivelul de 10% 
ia tân r  ar trebui s  aib  studii 

superioare;
– num rul persoanelor amenin ate de s r cie ar trebui redus cu 20 de 

milioane.

iative emblematice pentru a stimula 
realizarea de progrese în cadrul fiec rei teme prioritare. Dintre 

e O Europ  eficient  din punctul de vedere al utiliz rii 
resurselor” pentru a permite decuplarea cre  

erea la o economie cu emisii sc zute de 
carbon, pentru a cre

a 
energetic ;

i care se sus in reciproc:
cre tere 
i inovare;

cre
i mai 

competitive;
cre

– 75% din popula

3% din PIB-ul UE ar trebui investit în cercetare-dezvoltare (C-D);
– obiectivele „

ii favorabile în acest sens);
– rata abandonului 

i cel pu in 40% din genera

Strategia con ine apte ini
acestea 

una vizeaz  eficien a energetic  i utilizarea resurselor regenerabile. 
Ac ea fiind „

terii economice de utilizare
a resurselor, pentru a sprijini trec

te utilizarea surselor regenerabile de energie, 
pentru a moderniza sectorul transporturilor i a promova eficien

–

–

–



Scopul acesteia este sprijinirea tranzi
te utilizarea resurselor i cu emisii reduse de dioxid de 

carbon. Obiectivul este de a decupla cre
i de consumul de energie, de a reduce emisiile de CO , de a 

cre te competitivitatea i de a pr

doar o economie din punct de vedere financiar, ci este esen

i restabilirea încrederii. În al doilea rând, 
„investi ii inteligente” pentru a determina o cre

Planul prevede acordarea unui stimul fiscal oportun, specific i temporar 
în valoare de aproximativ 200 de miliarde €, respectiv 1,5 din PIB-ul UE, 
utilizând atât fonduri provenite din bugetele na ionale (aproximativ 170 
de miliarde €, respectiv 1,2% din PIB), cât i din bugetul UE 

ii (aproximativ 30 de miliarde €, respectiv 
0,3% din PIB). 

Fiecare stat membru este inv
i restului Europei. Planul de redresare 

este destinat s  consolideze i s  accelereze reformele începute în cadrul 
Strategiei de la Lisabona pentru cre tere Acesta 
cuprinde ac iuni ample, la nivel na ional 

i a industriei 

i cea a construc iilor. 

iei c tre o economie eficient  în 
ceea ce prive

terea economic  de utilizarea 
resurselor 

omova o securitate energetic  sporit .

Energia curat  i eficient  conduce la atingerea obiectivelor în materie de 
energie, iar valoarea importurilor de petrol i gaze la nivelul Uniunii ar 
putea sc dea cu 60 de miliarde € pân  în 2020. Aceasta nu reprezint  

ial  pentru 
securitatea energetic  a UE. Simplul fapt de a atinge obiectivul UE ca 
20% din energia folosit  s  provin  din surse regenerabile ar putea 
permite crearea a peste 600 000 de locuri de munc  în UE. Dac  la 
aceasta se adaug  obiectivul de 20% privind eficien a energetic , în joc 
sunt mai mult de 1 milion de noi locuri de munc .

Planul este destinat s  asigure redresarea Europei din criza economic  
actual . i se bazeaz  pe dou  elemente care se sprijin  reciproc. În 
primul rând, m suri pe termen scurt pentru stimularea cererii, 
men inerea locurilor de munc

tere mai important  i o 
prosperitate durabil  pe un termen mai lung. 

i cel al 
B ncii Europene de Investi

itat s  ia m suri importante care s  fie 
favorabile atât cet enilor s i, cât 

i locuri de munc . 
i european, de sprijinire a 

gospod riilor i de concentrare a ajutorului c tre 
categoriile cele mai vulnerabile. 

Planul prezint  m suri concrete de promovare a spiritului antreprenorial, a 
cercet rii i inov rii, inclusiv în industria automobilelor 

2

Planul Economic European de Redresare (EERP) COM(2008) 800 final
[ ]http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0800:FIN:RO:PDF
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Planul de redresare este destinat impulsion rii eforturilor de combatere a 
schimb rilor climatice, creând, în acela i timp, locuri de munc  
indispensabile, de exemplu p ii strategice în cl diri 

n de redresare economic , adoptat de Comisie la 26 
noiembrie 2008, ca m sur  de r spuns la criza economic  i financiar  
din Europa. 

iuni directe ale UE, care urm resc infuzia de putere de cump rare i 
impulsionarea cererii în economie printr-un stimul bugetar imediat, care 
se ridic  la 200 de miliarde EUR. În acest context, investi

nit una dintre principalele priorit â

A doua revizuire strategic  a politicii energetice, adoptat  de Comisie în 
i aprobat  de Consiliul European de Prim var  din 

2009, a reprezentat un document politic de baz , care a stabilit 
priorit ile UE în domeniul energiei pentru urm torii ani. 

Pe m sur  ce criza financiar  i economic  s-a  extins, au fost 
necesare interven

i pentru accelerarea dezvolt rii de tehnologii de 
captare i stocare a dioxidului de carbon. Ca urmare a recesiunii, 
proiectele planificate riscau s

i 
calitatea furniz rii energiei c tre utilizatorii finali. Uniunea European  a 
intervenit prin propunerea unei serii de m suri adecvate 

PEER reprezint  un instrument financiar al c rui obiectiv general este acela 
de a stimula redresarea din declinul care afecteaz  economia UE 

ean  mai aproape de îndeplinirea 
obiectivelor în ceea ce prive i schimb rile climatice, 

rin investi i tehnologii 
eficiente din punct de vedere energetic.

Programul energetic european pentru redresare (PEER) î i are originea în 
Planul europea

Planul a necesitat ac iuni coordonate la nivel na ional, completate de 
ac

iile pentru 
modernizarea infrastructurii energetice i a instala iilor de produc ie din 
Europa au deve i, propun ndu-se chiar 
i mobilizarea unor resurse suplimentare din bugetul UE. 

luna noiembrie 2008 

cea u
ii financiare publice pentru facilitarea investi iilor în 

re ele energetice i în producerea inovatoare de energie din surse 
regenerabile, precum 

 fie amânate sau retrase, fapt care, la 
nivelul Uniunii, ar fi subminat securitatea resurselor energetice 

i bine 
direc ionate în sprijinul cre terii investi iilor în sectorul energetic. 

i, în 
acela i timp, de a aduce Uniunea Europ

te energia i anume 
securitatea i diversificarea resurselor energetice, func ionarea pie ei 

Programul energetic european pentru redresare (PEER) COM(2010)191 
final
[ ]http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0191:FIN:RO:HTML

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0191:FIN:RO:HTML


interne a energiei Pentr
i-a fost asociat un pachet financiar de 3 

980 milioane EUR destinat sprijinirii a trei subprograme.

Prin regulament, se 
i de energie elect

offshore (offshore wind electricity 
- OWE); i 1 050 milioane EUR pentru proiecte de captare i stocare a 
dioxidului de carbon (carbon capture and storage

ie din partea ii 
pentru promotorii de proiecte în cele trei domenii ale programului. 
Subven ii în 
cazul proiectelor privind infrastructura de gaze naturale i de e

i OWE,  CSC.

oxid de carbon 

regenerabil  

reducerea consumului de energie 

i reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser . u 
urm rirea acestor obiective, PEER 

aloc  2 365 milioane EUR pentru proiecte privind 
infrastructura de gaze naturale ric ; 565 milioane EUR 
pentru proiecte privind energia eolian  

 - CCS). Aceast  
contribu  Uniunii este acordat  sub form  de subven

iile pot acoperi pân  la 50% din costurile eligibile de investi
nergie 

electric   i pân  la 80%, în cazul proiectelor

Pachetul creeaz  condi iile necesare pentru ca Europa s  devin  o 
economie cu emisii sc zute de di i s  î i sporeasc  
securitatea energetic . 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser  cu cel pu in 20% fa  de 
nivelurile din 1990 (30%, în cazul în care alte ri dezvoltate se 
angajeaz  s  realizeze reduceri comparabile);
utilizarea, într-o mai mare m sur , a surselor de energie 

(eolian , solar , biomas  etc.), astfel încât acestea s  
reprezinte pân  la 20% din produc ia total  de energie (fa  de 
8,5%, în prezent);

cu 20% fa  de nivelurile estimate 
pentru anul 2020, prin îmbun t irea eficien ei energetice.

î

Pachetul 20/20/20  - 
COM(2008) 30 final

 - Pachetul de m suri al UE privind clima i energia

[ ]http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0030:FIN:EN:PDF

Politica UE privind clima i energia stabile te urm toarele obiective 
ambi ioase pentru anul 2020: 

Obiectivele privind energia regenerabil  i obiectivul distinct privind 
biocombustibilii în transport contribuie la efortul mai cuprinz tor de 
atingere a obiectivului european de reducere, pân  în 2020, cu cel pu in 
20% a emisiilor de gaze cu efect de ser  ( i cu 30% n cazul unui 
angajament global), în compara ie cu valorile înregistrate în 1990. De 
asemenea, eforturile trebuie combinate cu o mai bun  eficien  energetic , 
urm rind ameliorarea cu 20 % a eficien ei energetice a UE în compara ie cu 
planurile pentru 2020, i cu un consum redus de combustibili fosili.

Capitolul 1

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0030:FIN:EN:PDF


Pachetul de m suri al UE pentru clim  i energie, aprobat în decembrie 
2008, propune: 

Pentru sectorul energie ( n principal 

în 2005. 
Aceasta se face prin 

 Sistemul UE de comer-
cializare a certificatelor de emisii se va modifica începând cu 1 
ianuarie 2013.
În sectoarele care nu fac obiectul prevederilor ETS 

, prin aplicarea unor 

, prin aplicarea unor 

(biocombustibili , hidrogen, electricitate „verde” etc.). 

Pachetul privind clima i energia cuprinde patru norme legislative:
directiva de revi

decizia privind „partajarea eforturilor”, care stabile te obiective 
na ionale obligatorii pentru emisiile generate de sectoare 
neacoperite de EU ETS (a se vedea anexa);
directiva care stabile te obiective na ionale obligatorii pentru 
sporirea ponderii energiei din surse regenerabile în mixul energetic (a 
se vedea anexa);

î centralele termo) i industriile 
mari consumatoare de energie se preconizeaz , pân  în 2020, o 
reducere cu 21% a emisiilor, fa  de nivelul înregistrat 

acordarea de mai pu ine certificate de emisii în 
baza Sistemului UE de comercializare a emisiilor - ETS (care acoper  
aproximativ 40% din totalul emisiilor UE).

(cum ar fi, 
transporturile - cu excep ia avia iei care va face parte din ETS 
începând din 2012 – agricultura, gestionarea de eurilor i locuin ele), 
pân  în 2020, emisiile vor fi reduse cu 10%, fa  de nivelul înregistrat 
în 2005 obiective na ionale obligatorii (reduceri 
mai mari în cazul rilor mai bogate i cre teri limitate în cazul rilor 
mai s race).

Pân  în 2020, sursele regenerabile de energie vor reprezenta 20% 
din produc ia total  de energie a UE obiective 
na ionale obligatorii (de la 10% pentru Malta, pân  la 49% pentru 
Suedia). În fiecare ar , cel pu in 10% din combustibilul utilizat în 
transporturi trebuie s  provin  din surse regenerabile de energie 

Biocombustibilii trebuie s  respecte criteriile de durabilitate stabilite.

Promovarea utiliz rii în condi ii de siguran  a tehnologiilor de 
captare i stocare geologic  a carbonului (CSC) care ar putea elimina 
o mare parte din emisiile de carbon generate de combustibilii fosili 
utiliza i în industrie i în producerea energiei.

zuire a schemei UE de comercializare a certificatelor 
de emisii (EU ETS), care acoper  aproximativ 40% din emisiile de 
gaze cu efect de ser  ale UE;



directiva care instituie un cadru juridic pentru utilizarea în condi ii de 
siguran i ecologice a tehnologiilor de captare i stocare a 
carbonului.

i timp: 
Un regulament care impune o reducere l

Revizuirea directivei privind calitatea carburan ilor, care cere 
furnizorilor de carburan

ie a carburan

d 
din toate tipurile de surse regenerabile.
 

Planul Na ional de 
A

modul în care se cal

 

Pachetul este completat de înc  dou  acte legislative asupra c rora s-a 
ajuns la un acord în acela

a o medie de 120g pe km a 
emisiilor de CO  generate de autovehiculele noi, de realizat treptat în 
perioada 2012-2015, cu o reducere ulterioar  de pân  la 95g pe km 
în 2020. Aceast  m sur , considerat  separat, va contribui cu peste 
o treime din reducerea emisiilor necesar  în sectoarele din afara 
ETS;

i s  reduc  emisiile de gaze cu efect de ser  
generate de ciclul de produc ilor cu 6% pân  în 2020. 

 Principalul scop al obiectivelor na ionale 
obligatorii este acela de a oferi securitate investitorilor i de a încuraja 
dezvoltarea continu  a tehnologiilor generatoare de energie provenin

Î

Obiectivul european de 20% trebuie atins prin aplicarea obiectivelor 
individuale obligatorii stabilite la nivel na ional prin 
c iune. Statele membre trebuie s  stabileasc , prin aceste planuri, 

obiective sectoriale pentru energie electric , c ldur /frig i sectorul 
transporturilor/biocombustibililor, precum i m suri corespunz toare 
pentru atingerea acestor obiective.

:
- culeaz  cota de energie din surse regenerabile 

(art. 5), inclusiv chestiunea importurilor,

2

D

i ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE i 
2003/30/CE

irectiva 2009/28/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 23 
aprilie 2009 privind promovarea utiliz rii energiei din surse regenerabile, 
de modificare 

[ ]http://www.mmediu.ro/protectia_mediului/schimbari_climatice/2_Pachet/directiva%2028_2009_RO.pdf

Directiva stabile te obiectivele obligatorii pentru extinderea utiliz rii 
energiilor regenerabile.

n acest sens este planificat  o cot  de 20% din consumul de energie 
final  al UE în anul 2020, precum i o cot  minim  obligatorie de 10% 
biocombustibili pentru fiecare stat membru în sectorul transporturilor.

Directiva nu stabile te numai obiectivele cantitative men ionate, ci 
reglementeaz  printre altele i
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-
-
-

-

garan iile de origine (art. 6–10),
accesul la re eaua de electricitate (art. 14),
criteriile pentru durabilitatea ecologic  a agrocombustibililor, precum 
i importan a lor climatic  (art. 15 i urm toarele),

condi iile-cadru pentru sistemele na ionale de subven ionare pentru 
a împiedica denatur rile concuren ei.

În scopul stimul rii contribu iei cet enilor 
e prev zute de prezenta directiv , autorit ile competente ar 

trebui s  ia în considerare posibilitatea înlocuirii autoriza iilor cu o simpl  
notificare a organismului competent în cazul instal rii unor unit i 
descentralizate de mic  putere pentru produce

Prin adoptarea noii directive sunt abrogate cu efect de la 1 ianuarie 2012, 
Directiva 2001/77/CE privind promovarea electricit ii produse din surse 
de energie regenerabile pe pia a intern  a electricit ii, în care ob

„21% cot  de electricitate din surse de energie 
regenerabil  din consumul total pân  în 2010”, precum i Directiva 
2003/30/CE privind promovarea utiliz rii biocombustibililor i a altor 
combustibili regenerabili pentru transporturi, în baza c reia trebuia 
atins  o cot  de 5,75% pân  în 2010. 

î
–

â î

Statelor membre le revine sarcina de a efectua îmbun t iri semni-
ficative ale eficien ei energetice în toate sectoarele în scopul facilit rii 
îndeplinirii obiectivelor privind energia din surse regenerabile, care sunt 
exprimate ca procent din consumul final brut de energie. 

(consumatori individuali) la 
obiectivel

rea energiei din surse 
regenerabile.

iectivul 
actual este de 

Comisia are n pregatire o nou  Strategie energetic  european  pentru 
2011  2020 i o Foaie de parcurs pentru un sistem energetic cu emisii 
reduse de carbon p n  n 2050. 



 Cadrul General: 
- Directiva 2009/28/EC - privind promovarea utiliz rii 

energiei din surse regenerabile i de modificare i de 
abrogare ulterior Directivele 2001/77/CE i 2003/30/CE; 

- Comunicarea Comisiei COM(2006) 848 final "Foaia de 
Parcurs a Energiei Regenerabile. Energia regenerabila 
in secolul 21: construind un viitor mai durabil" 

Electricitate 
- Directiva 2001/77/CE privind promovarea electricit ii 

produse din surse de energie regenerabil ; 
- Comunicarea Comisiei COM(2005) 627 final "Sprijin 

pentru electricitate produsa din resurse regenerabile"  
 
 
Producerea c ldurii i a frigului 

-    Comunicarea Comisiei COM(2005) 628 final – Planul de 
Actiune pentru Biomasa; 

 
 

Biocombustibili 
-    Comunicarea Comisiei COM(2006) 34 final - "O 

strategie UE pentru Biocombustibili"  
-     Directiva 2003/30/CE privind promovarea utiliz rii 

biocombustibililor i a altor combustibili regenerabili 
pentru transport; 

 
Energia eolian  

-     Comunicarea Comisiei COM(2008) 768 final – Energia 
eolian  off-shore - Ac iune necesar  pentru îndeplinirea 
obiectivelor politicii energetice pentru 2020 i în 
continuare.  
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1 2 ROMÂNEASC. POLITICA  ce promoveaz  utilizarea energiilor 
regenerabile

Cadrul Strategic

Foaia de parcurs din domeniul energetic din Rom nia - HG 890/2003
(modificat  ulterior prin  HG 519 /2007

Strategia de valorificare a surselor regenerabile de energie -  HG 
1535/2003

â  
)

.

[ ] M.Of. nr. 414/20 iun. 2007

În contextul negocierilor de aderare la UE a fost elaborat  
 . În document se arat  c  

SRE vor fi încurajate; acestea reprezint  o surs  intern  ce poate ajuta la 
reducerea importurilor i îmbun t e te siguran a aliment rii cu , 
cu respectarea condi iilor de protec ie a mediului.

Costurile investi iilor ini iale în acest domeniu sunt  î â
î factor restrictiv în dezvoltarea lor. Pentru a dep i 

aces î
 i o component  

financiar .

În concluziile documentului se precizeaz  c  utilizarea pe scar  mai larg  
a SRE reprezint  una din cele trei direc ii majore de dezvoltare a 
sectorului energetic în perspectiva anului 2015 (celelalte dou  direc ii 
majore fiind reducerea intensit ii energetice în economie i, respectiv, 
rezolvarea tranzac iilor de energie electric  care dep esc grani a uneia 
sau mai multor ri).

 
energetic na ional;
diminuarea barierelor tehnico-func ionale i psiho-sociale în procesul 
de valorificare a surselor regenerabile de energie, simultan cu 
identificarea elementelor de cost i de eficien  economic ;
promovarea investi iilor private i crearea condi iilor pentru 
facilitarea accesului capitalului str in pe pia a surselor regenerabile 
de energie;
asigurarea independen ei consumului de energie al economiei na ionale;

Foaia de 
parcurs din domeniul energetic din Romania

Energie

suficient de mari nc t 
s  se constituie ntr-un 

t obstacol, n documentul men ionat, se vorbe te despre demararea 
unui program de stimulare ce ar trebui s  includ

Obiectivele generale ale Strategiei de valorificare a surselor regenerabile 
de energie constau în:

integrarea surselor regenerabile de energie în structura sistemului



asigurarea, dup  caz, a aliment rii cu energie a comunit ilor izolate 
p  valorificarea poten ialului surselor regenerabile locale;
crearea condi iilor de participare a României la pia a european  de 

 î

î Î î

   

 mai sc zut, adecvat unei economii moderne 
de pia  i unui standard de via  civilizat, în condi ii de calitate, 
siguran  în alimentare, cu respectarea principiilor dezvolt rii durabile.

 i
;

 ;
cre terea nivelului de adecvan  a re

;

 
nergiei electrice produse din aceste surse în totalul 

consumului brut de energie electric  s  fie de 33% în anul 2010, 
35% în anul 2015 i 

 ;
area investi iilor în îmbun t irea eficien ei energetice pe 

întregul lan  ;
promovarea utiliz rii biocombustibililor lichizi, biogazului i a 
energiei ;

sus inerea activit ilor de cercetare-dezvolta

rin

"Certificate verzi" pentru energie din surse regenerabile.

De i documentul reprezint  un pas nainte spre organizarea i 
dezvoltarea domeniului, exist  numeroase opinii potrivit c rora cifrele 
prezentate n document ar fi nerealiste. n orice caz, acestei Strategii i 
lipse te Planul de ac iune i mecanismul de monitorizare i reglare a 
implement rii, o actualizare fiind absolut necesar .

Obiectivul general al strategiei sectorului energetic îl constituie 
satisfacerea necesarului de energie atât în prezent, cât i pe termen 
mediu i lung, la un pret cât

Obiectivele strategice prev zute de strategie sunt urm toarele:

cre terea siguran ei energetice prin asigurarea necesarului de 
resurse energetice  limitarea dependen ei de resursele energetice 
de import
diversificarea surselor de import, a resurselor energetice i a rutelor 
de transport al acestora

elelor na ionale de transport a 
energiei electrice, gazelor naturale i petrolului
protec ia infrastructurii critice.

promovarea producerii energiei din surse regenerabile, astfel încât
ponderea e

38% în anul 2020. Din consumul intern brut de 
energie, 11% va fi asigurat din surse regenerabile în anul 2010
stimul

resurse-produc ie-transport-distribu ie-consum

geotermale
re i diseminare a 

Strategia energetic  a Rom niei pentru perioada 2007-2020 HG 
1069/2007

â  -  

Siguran  energetic

Dezvoltare durabil
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rezultatelor
reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului

promovarea producerii de energie ele centrale cu 

petrol, uraniu, certificate verzi, certificate de emisii de gaze 
cu efect de 
liberalizarea tranzitului de energie i asigurarea accesului permanent 
i 

distribu ie i interconexiunile interna ionale;
cre terea capacit ii de interconexiune a re elelor de energie 
electric  de la circa 10% n prezent la 15-20% la orizontul anului 
2020;
continuarea procesului de restructurare i privatizare în sectoarele 
energiei electrice, termice i al gazelor naturale;
continuarea procesului de restructurare pentru sectorul de lignit, în 

prezent superioare cel
 (n.a: ace tia din urm  beneficiind de subven ii, sub  

diverse forme, inclusiv scutiri/am n ri de la plata contribu iilor sociale 
pentru companiile produc toare de c rbune). Stimularea utiliz

Strategia are ca scop asigurarea aliment rii cu energie termic  a 
localit ilor n condi ii optime, la pre uri accesibile i cu respectare  
principiului autonomiei locale, al dezvolt rii durabile, al economisirii 
resurselor i al protec iei mediului. 

Unul din principiile care au stat la baza acestei strategii a fost i acela al 
utiliz rii resurselor energetice neconven ionale i regenerabile pentru 

 cercet rilor aplicabile în domeniul energetic;
 

înconjur tor prin utilizarea tehnologiilor curate;
ctric  i termic  în 

cogenerare, în special în instala ii de cogenerare de înalt  eficien ;
utilizarea ra ional  i eficient  a resurselor energetice primare.

dezvoltarea pie elor concuren iale de energie electric , gaze 
naturale, 

ser  i servicii energetice;

nediscriminatoriu al participan ilor la pia  la re elele de transport, 

î

vederea cre terii profitabilit ii i accesului pe pia a de capital.

În strategie se arat  c , exceptând centralele hidroelectrice mari, 
costurile de producere a energiei electrice în unit i ce utilizeaz  surse 
regenerabile sunt în or aferente utiliz rii 
combustibililor fosili

â
rii 

acestor surse i atragerea investi iilor în unit i energetice ce utilizeaz  
surse regenerabile se realizeaz  prin mecanisme de sus inere, în 
conformitate cu practica european .

î a

Competitivitate

Strategia
- HG 882/2004

 na ional  privind alimentarea cu energie termic  a localit ilor 
prin sisteme de producere i distribu ie centralizat  



producerea energiei termice, precum i promovarea m surilor de 
dezvoltare durabil . 

Strategia stabile te obiectivele cu privire la eficien a energetic  p n  n 
2015. Principalul scop al acesteia este de a identifica posibilit ile de 
mbun ire a eficien ei energetice pe ntregul lan  energetic prin 
implementarea de programe specifice. Obiectivul principal al strategiei 
este acela de reducere cu 40% a intensit ii energetice (energie primar ) 
p n  n 2015 fa  de anul 2001, rezult nd o economie de energie de 
2,122 mil. tep/an. 

Pentru motive u or de n eles, cadrul legislativ este prezentat ncep ndu-
se cu eficien a energetic  principala sur  de energie  la care Rom nia 
poate face apel este economia de energie. 

mbun irea eficien ei energetice poate contribui, indirect, i la nde-
plinirea obiectivelor privind utilizarea surselor de energie regenerabil  la 
consumatorii finali  prevazute n Directiva 2009/28/CE, de aceea 
m surile de eficien  ar trebui luate prioritar. Dincolo de importan a 
reducerii consumului final care implicit reduce i cantitatea de energie 
utilizat  din resurse regenerabile, Rom nia are i obliga ii stabilite prin 
Directiva 2006/32/CE cu privire la eficien a energetic  la consumatorii 
finali i servicii energetice.

Guvernul a adoptat privind eficien a energetic  i
promovarea utiliz rii la consumatorii finali a surselor regenerabile de 
energie rivind eficien a energetic  i promovarea la consumatorii finali 
a SRE. Conform ordonan ei, promovarea SRE la consumatorii finali este 
parte component  a politicii de eficien  energetic  la nivel na ional. To i 
operatorii economici cu un consum anual de peste 1000 tep, precum i 
autorit ile administra iei publice locale cu o popula ie de peste 20 000 
locuitori au obliga ia s  ntocmeasc  programe de eficien , ns  
sanc iunile pentru cei care nu ntocmesc aceste programe sunt mai 
degrab  simbolice.
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Strategia na ional  în 

OG 22/29 august 2008

domeniul eficien ei energetice aprobat  prin 
Hot rârea de Guvern nr 163/2004 

Cadrul Legislativ

Eficien  energetic  
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Una din obliga iile irectivei 2006/32/CE este aceea ca sectorul public s  
reprezinte un exemplu privind promovarea eficien ei energetice. n acest 
sens, uvernul a aprobat prin 

. Acest program asigur  sprijin financiar prin cofinan are 
nerambursabil  de la bugetul de stat pentru urm toarele tipuri de 
obiective de investi ii:

reabilitarea i modernizarea sistemelor de alimentare centralizat  cu
energie termic , inclusiv schimbarea tipului de combustibil la
instala iile de ardere energetice (de exemplu trecerea pe biomas )
reabilitarea termic  a unor cl diri publice i utilizarea poten ialului
local de SRE pentru alimentarea cu energie electric  i/sau termic
modernizarea iluminatului public interior i exterior.

Pentru finan area Programului na ional 2009-2010 s-a alocat suma de 
32,9 milioane lei pentru anul 2009 i respectiv, 40 milioane lei pentru 
anul 2010.

Printre obiectivele Programului na ional 2009-2010 se num r :
reducerea facturii de energie termic  a popula iei, cre terea 
confortului i a siguran e n alimentarea cu c ldur  i ap  cald  de 
consum cu 15-25%

cre terea confortului n cl dirile publice, prin mbun irea 
serviciului de alimentare cu energie termic , a iluminatului public 
interior i exterior, precum i prin reabilitarea instala iilor termice i a 
izola iei termice
valorificarea poten ialului de surse regenerabile de energie pe plan 
local pentru acoperirea cererii de energie termic  pentru popula ie i 
nlocuirea sau reducerea cantit ii de combustibili scumpi ori 
deficitari
reducerea emisiilor poluante n spa iul urban locuibil i a polu rii 
globale prin diminuarea emisiilor de gaze cu efect de ser

Programul a fost modificat prin n sensul n care 
at t alocarea pentru anul 2009  c t i cea pentru 2010 se reduce 
considerabil. Alocarea pentru anul 2009 ajunge la suma de 22,302 
milioane  iar pentru 2010 la suma de 11,762 milioane lei. n noile condi ii 
alocarea nsumat  abia ajung nd la valoarea prevazut  ini ial doar 

D
 Î
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;
 

;

 î
  prin stimularea unui volum de investi ii de peste 

250 milioane lei/an, prin cofinan are de la bugetul de stat a maximum 
30% din valoarea proiectelor de reabilitare a sistemelor de înc lzire 
urban ;
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HG 1661/2008 Programul na ional pentru 
cre terea eficien ei energetice i utilizare SRE n sectorul public pentru 
anii 2009-2010
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HG 835 din august 2010



pentru anul 2009. Aceste modific ri venind abia n luna august a anului 
2010, aproape de ncheierea perioadei de implementare a programului.

n continuare sunt prezentate cele mai importante legi actuale care 
contribuie la ducerea la ndeplinire a obiectivelor stabilite de directiva 
privind 

Legea prevede preluarea cu prioritate i comercializarea energiei 
electrice produse în instala ii de cogenerare de nalt  eficien n m sura 
n care nu este deteriorat nivelul de siguran  a Sistemului 
electroenergetic na ional

 -  

Hot r rea a stabilit un set de m suri, printre care:
Emiterea garan iilor de origine a energiei electrice produse din SRE 
pe baza unui regulament elaborat de ANRE
Emiterea de c

ionare a pie ei de energie electric care s prevad preluarea 
cu prioritate i comercializarea energiei electrice produse din SRE
Obligativitatea operatorilor de re

ia energiei electrice produse din SRE f r s
siguran a re elelor

Reducerea barierelor de reglementare 
produc iei de energie electric din SRE  simplificarea i 

accelerarea procedurilor de autorizare.

Legea are o importan  major  pentru investi iile n producerea energiei 
din surse regenerabile  ntruc t reglementeaz  cadrul general n care 
investitorii se pot manifesta n acest domeniu, precum i sistemul de 
premiere. 

î
î

Î
î

promovarea utiliz rii energiei din surse regenerabile:

î , î
î

.

Promovarea produc iei de energie electric  din surse regenerabile de 
energie  
Prin aceasta HG a fost transpus  în legisla ia româneasc  Directiva 
2001/77/EC.

â

;
tre ANRE a unor reglement ri privind regulile de 

func     
 ;

ea de a garanta transportul i 
distribu    pericliteze 
fiabilitatea i ;

i a altor bariere în calea 
cre terii  ;

 

î
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Energia electric

Legea 13/2007 a energiei electrice

HG 443/2003 (modificat prin HG 958/2005)

LEGEA 220/2008, pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 
energiei din surse regenerabile de energie

, cu modific rile i complet rile 
ulterioare
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Legea prevede i cotele anuale obligatorii de certificate verzi pentru 
perioada 2008-2020.

De i  din noiembrie 2008  legea nu a fost aplica  din 
cauze obiective
- lipsa normelor de aplicare  acestea urmau s  apar  n 3 luni de la data 

public rii  n MO i care nu au fost ntocmite, 
Ministerul Economiei nu a facut notificarea privind ajutorul de stat 
c tre Comisia European , a a cum reiese din adresa Consiliului 
Concurentei RG 4630/09.07 2010

n luna august 2010, legea a fost modificat  prin Legea 139/2010 n 
vederea transpunerii unor prevederi din Directiva nr. 2009/28/CE (art. 1-
4 , art. 6-10, art. 12, art. 15 alin. 

Chiar i n urma modific rilor, legea continu  s  p streze o prevedere 
care permite modificarea retroactiv , de c tre ANRE, a cotei de achizi ie a 
certificatelor verzi (art. 4 alin. (9)), fapt care i diminueaz  semnificativ 
eficacitatea. 

Reglement rile care urmeaz  s  fie elaborate/revizuite n baza legii de 
modificare sunt urm toarele:

Metodologie de calcul a cotei de achizi ie de certificate verzi de c tre 
furnizori  func ie de cota de achizi ie de E-SRE legal stabilit   
termen 3 luni
Metodologie de calcul al consumului final brut de energie electric  din 
surse regenerabile de energie  termen 3 luni
Regulament de calificare a produc torilor de energie electric  din 
surse regenerabile de energie pentru aplicarea schemei de sus inere 
 termen 2 luni

Metodologie de monitorizare a aplic rii schemei de sprijin prin 
certificate verzi pentru promovarea energiei electrice din SRE  
termen 3 luni
Metodologie de stabilire a pre urilor reglementate pentru E-SRE 
produs  n centrale electrice cu puteri instalate sub 1MW, pe tip de 
tehnologie  termen 2 luni
Regulament privind preluarea surplusului de energie electric  
produs  din surse regenerabile de energie de persoane fizice ce 
de in capacit i de producere a energiei electrice sub 1 MW pe loc de 
consum, precum i de autorit i publice ce de in capacitat i de 

promulgat înc  , t
„ ”:

; î
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.  transmis  Funda iei TERRA 
Mileniul III.
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 (1) i art. 16 alin. (2) - (6)).
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producere a energiei electrice realizate par al sau total din fonduri 
structurale  termen 2 luni
Metodologie privind posibilitatea modific rii notific rilor n cursul 
zilei de operare de c tre produc torii de energie electric  din surse 
regenerabile termen 3 luni
Regulament de emitere i urm rire a garan iilor de origine pentru 
energia electric  din surse regenerabile  termen 3 luni.

P n  n prezent (septembrie 2010), ANRE a elaborat Regulamentul de 
calificare a produc torilor de energie electric  din SRE pentru aplicarea 
schemei de sus inere i Metodologia de stabilire a cotelor anuale de 
achizi ie de certificate verzi.

La sf r itul lunii august Legea 220/2008 a fost din nou amendat  prin OG 
29/2010, la care se adaug  i o anex  ce cuprinde Criteriile de 
certificare a instalatorilor .

Chiar n forma actual  legea nu acoper  n totalitate prevederile 
Directivei 2009/28/ CE, iar acest aspect este men ionat la finalul OG 
29/2010, cu promisiunea ca aspectele neincluse vor fi prev zute n 
legisla a subsecvent

Dintre normele de aplicare ale legii a fost elaborat numai 
 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 

energiei electrice din surse regenerabile de energie:
sistem de cote obligatorii combinat cu tranzac ionarea de certificate 
verzi
tranzac ionare pe pia a  de energie electric n regim 
concuren

Sistem care nc  nu se aplic  dec t dup  autorizarea acestuia de c tre 
Comisia European   conform notific rii de pe site ul ANRE. P n  n 
momentul autoriz rii sistemului prev zut de HG nr. 1479/2009 se va 
aplic  sistemul stabilit prin HG nr. 1892/2004.

Cu toate acestea se prevede o modificare a HG 1479/2009 datorit  
modific rilor intervenite n Legea 220/2008.

 i
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a 
introdus sistemul de cote obligatorii combinat cu tranzac ionarea 
certificatelor verzi drept mecanism suport de promovare a produc iei de 

HG nr. 
1479/2009

HG 1892/2004 modificat  prin HG 958/2005 i prin HG1538/2008 
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electricitate din SRE. Documentul con ine prevederi pri

Au fost stabilite urm toarele cote obligatorii, ca valori procentuale anuale 
din consumul brut de energie electric : pentru anul 2006, 2,2%, pentru 
anul 2007,3,74%, pentru anul 2008, 5,26%, pentru anul 2009, 6,78% s

î
î
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,

Î î
î
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î

î î
î

e 

vind modul de 
aplicare a acestui sistem.

i, 
începând cu anul 2010, 8,3%.

HG 1538 /2008 modfic  art. 4 alin. (2) din HG nr. 1892/2004 astfel: 
"Valoarea anual  a cotei obligatorii poate fi modificat  n perioada 2008-
2009, n prima decad  a lunii decembrie, prin ordin al pre edintelui 
ANRE, n cazul n care capacitatatea instalat  n centralele de producere a 
energiei electrice din surse regenerabile de energie nu poate asigura 
cererea de certificate verzi, conform prezentei hot r ri." Aceast  
prevedere este preluat  n Legea 220, singura diferen  fiind aceea c  
ANRE poate modific  cota anului anterior, p n  n luna martie a anului 
curent. 

Acest tip de m suri nu ncurajeaz  i nici nu stimuleaz  dezvoltarea 
sectorului de energie din surse regenerabile  ci este doar un sistem de 
protec ie pentru produc torii din surse conven ionale.

n ceea ce prive te m surile de eficien  energetic  n sectorul de 
producere, transport i distribu ie a energiei termice, legisla ia n vigoare 
este destul de s rac  iar programele ini iate sunt sporadice i f r  o 
estimare bugetar  anual  clar , pun nd de multe ori n dificultate 
autorit ile publice locale care deseori demareaz  astfel de programe din 
fonduri proprii sper nd n accesarea unei cote p r i din fondurile 
guvernamentale.

Legea reglementeaz  desf urarea activit ilor specifice serviciilor 
publice de alimentare cu energie termic  utilizat  pentru nc lzire i 
prepararea apei calde de consum, respectiv producerea, transportul, 
distribu ia i furnizarea energiei termice n sistem centralizat, n condi ii 
de eficien  i la standarde de calitate, n vederea utiliz rii optime a 
resurselor de energie i cu respectarea normelor de protec i a mediului. 

Energia termic

Legea serviciul  Legea 
325/2006

ui public de alimentare cu energie termic  –



Hot rârea Guvernului nr. 462(r1 /2006 pentru aprobarea programului )  - 
"Termoficare 2006-2015 c ldur  i confort" i înfiin area Unit ii de 
management al proiectului
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Scopul programului de investi ii "Termoficare 2006-2015 c ldur  i 
confort" este reprezentat de eficientizarea sistemelor centralizate de 
alimentare cu energie termic , av nd ca obiectiv final reducerea 
consumului de resurse energetice primare pentru producerea energiei 
termice cu cel pu in 1 mil. Gcal/an fa  de consumul de resurse 
energetice primare al anului 2004.

Programul finan eaz  investi iile realizate n:

1. unitatea/unit ile de produc ie a agentului termic
2. re eaua de transport al agentului termic primar (apa fierbinte)
3. punctele de termoficare sau modulele termice la nivel de imobil, 

acolo unde se justific  economic
4. re eaua de distribu ie a apei calde i a agentului termic de nc lzire

1. re eaua interioar  de alimentare a imobilului cu ap  cald  i cu agent 
termic de nc lzire

2. contorizarea individual  mpreun  cu robinetele termostatice
3 reabilitarea termic  a anvelopei cl dirilor, respectiv a fa adelor, 

teraselor i a t mpl riei exterioare.

O prevedere importan a hot r rii este aceea cuprins  la capitolul IV, ca 
Ministerul Economiei i Finan elor va realiza, prin planurile sectoriale, 

Strategia privind asigurarea resurselor energetice primare disponibile 
regional, n paralel cu strategiile de alimentare cu energie termic .

Solu iile propuse n strategii trebuie:
s  respecte legisla ia de mediu
s  se ncadreze n Strategia energetic  a Rom niei pentru perioada 
2007-2020
s  fie eficiente energetic i economic

 permit  administrarea n condi ii de autonomie local .

P n  n prezent ns , Strategia privind asigurarea resurselor energetice 
primare disponibile regional nu a fost elaborat  l s nd at t investitorii 
c t i autorit ile locale s  demareze proiecte n mod haotic i conduc nd 
astfel la o distribu ie neuniform  a surselor de producere f r  a se c uta 

A. reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termic :

B. reabilitarea termic a cl dirilor:

 

  

.
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un optim din punct de vedere socio-economic i de protec ie a mediului.

La doi ani de la apari ia programului, n aprilie 2008, a fost elaborat 
regulamentul de implementare a acestuia. Regulamentul prevede 
obiectivele, condi iile de eligibilitate, condi iile de fina are ale proiectelor, 
etapele acces rii i evaluarea proiectelor.

De i condi iile climatice n Rom nia au suferit modific ri majore n special 
n partea de sud a rii unde temperaturile ridicate din timpul verii au 
condus la o cre tere exponen ial  a num rului de utilizatori de aer 
condi ionat, politica energetic  nu prevede legisla ie sau m suri cu 
privire la  asigurarea r cirii.  Mai mult dec t at t, n ultimii ani au intrat pe 
pia a rom neasc  i au fost instalate  datorit   condi iilor avantajoase de 
pre , numeroase aparate de aer condi ionat cu o eficien  energetic  
sc zut  care au sporit n mod artificial consumul casnic de energie 
electric .

Promovarea utiliz rii biocarburan ilor i a altor carburan i regenerabili 
pentru transport a f cut obiectul 

Hot r rea prevede c , n scopul promov rii utiliz rii biocarburan ilor i a 
altor carburan i regenerabili n vederea nlocuirii benzinei sau motorinei, 
cantitatea de biocarburan i i al i carburan i regenerabili este:

minimum 2%, calculat  pe baza con inutului energetic al tuturor 
tipurilor de benzin  i motorin  utilizate n transport, introduse pe
pia  p n  la data ader rii Rom niei la Uniunea European
minimum 5,75%, calculat  pe baza con inutului energetic al tuturor
tipurilor de benzin  i motorin  utilizate n transport, introduse pe
pia  p n  la data de 31 decembrie 2010.

Obiectivele sunt prev zute a se ndeplini prin utilizarea biocarburan ilor, 
utiliza i n special (dar nu exclusiv) pentru transportul n comun.

Ministerul Economiei este autoritatea responsabil  cu:
monitorizarea efectului utiliz rii biocarburan ilor n amestec cu
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Ordinul MIRA 471/2008

HG 1844/2005, completat  cu HG 
456/2007

 - Regulament pentru implementarea 
programului "Termoficare 2006-2015 - c ldur  i confort“

Energia pentru r cire

Biocombustibili



motorina n proportie de peste 5% de c tre autovehiculele
neadaptate
informarea autorit ilor competente pentru asigurarea respect rii
legisla iei din domeniul mediului, privind standardele emisiilor.

Ministerul are  de asemenea  obliga ia de a informa publicul n legatur  
cu avantajele utiliz rii biocarburan ilor i a altor carburan i regenerabili.

Documentul stabile te un calendar de cre tere a ponderii 
biocarburan ilor n perspectiva anului 2020. Cu toate acestea la sta iile 
de alimentare cu combustibil nu exist  niciun mijloc de informare cu 
privire la utilizarea biocombustibililor sau existen a unei anume cantit i 
de biocombustibil n con inutul de carburant.

î  
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1 î.3 Analiza Planului Na ional de Ac iune n domeniul Energiei din 
Surse Regenerabile (PANER)

Analiza Planului de Ac iune a eviden iat urm toarele aspecte, care sunt 
prezentate pe capitolele acestuia:

Capitolul este deosebit de lung i nu aduce o sintez  a informa iilor 
incluse n Plan, repet nd n totalitate paragrafe din alte capitole f r  a se 
pune accent pe importan a mesajelor ce se doresc a fi transmise.

Este recomanda  ca un astfel de capitol s  cuprind  pe scurt scopul 
planului, intele na ionale asumate i orizontul de timp, precum i 
instrumentele prev zute pentru ducerea la ndeplinire a obiectivelor 
stabilite.

Av nd n vedere instabilitatea economic   criz , dar i  
factori de risc n Rom nia, prognozele privind consumul final de energie 
este necesar a fi incluse ntr un mecanism ciclic de revizuire i 
interpretare  acest lucru nu este clar explicat n cadrul prezentului 
capitol  acesta fiind deficitar i n leg tur  cu detalierea m surilor 
considerate a fi luate n varianta scenariului cu eficien  energetic  
sporit .

n opinia , obiectivul na ional poate fi ndeplinit de Rom nia 
numai n condi iile n care se ntreprind m suri ferme i rapide de 
promovare a eficien ei energetice, astfel nc t s  conduc  la o reducere a 
consumului de energie. Conform Planului Na ional de Ac iune n domeniul  
Eficien ei Energetice, poten ialul mediu de economie de energie estimat 
ca procent din consum este de: 13% pentru sectorul industrial, 41,4% 
pentru sectorul reziden ial, 31,5% pentru sectorul transport i comuni-
ca ii i 14% pentru sectorul ter iar.

De asemenea  obiectivele sectoriale pot fi atinse prin politici i programe 
coerente i continue. Ceea ce nu se precizeaz  n leg tur  cu consumul 
de energie n domeniul reziden ial este aceea c  este a teptat  o cre tere 
a nivelului de trai al popula iei, cre tere care ar conduce la dotarea 
familiilor cu un num r mai mare de consumatori de energie de calitate 
ridicat  (energie electric ).
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Capitolul 1. 

Capitolul 2. Consumul final de energie preconizat pentru 2010-2020

Capitolul 3. Obiective i traiectorii privind energia din surse regenerabile

Pol t ca na onal ul energ e  d n surse regenerab le 
 rezumat

i i i  în domeni i i i i
–



Capitolul  4.  M suri pentru atingerea obiectivelor
Legisla ia ce guverneaz  utilizarea resurselor regenerabile de energie 
este foarte stufoas  i adesea nefunc ional  dup  cum deja a fost descris 
n subcapitolele anterioare ale acestui raport. Ea genereaz  adesea o 
birocra ie excesiv , greu de gestionat i coruptibilitate. 

Lista autorit ilor cu atribu ii n domeniu prezentat  la 4.2.1.b este 
trunchiat  fiind excluse din ea numeroase institu ii.

M surile de revizuire prev zute la 4.2.1.c nu ajut  cu nimic la 
ra ionalizarea procedurilor administrative sau simplificarea acestora. Ele 
doar ncearc  s  deblocheze o legisla ie nefunc ional  nc  din 2008.

La 4.2.1.d concluzia este eronat , deoarece majoritatea investitorilor 
care au reu it performan a de a ob ine toate avizele i aprob rile 
necesare sunt n general companii mari cu resurse umane i financiare pe 
m sur . Cu toate acestea  o analiz  a articolelor ap rute n pres  pe 
aceast  tem  ilustreaz  faptul c   aceste companii au nt mpinat 
dificult i n ob inerea autoriza iilor i avizelor (ex. a se vedea scandalul 
de la Cogealac).

Renun area la capacit ile de mic  putere 4.2.1.e este tocmai consecin a 
comentariului de mai sus. Guvernul ncurajeaz  investi iile tip monopo i 
doar un num r limitat de investitori.

La 4.2.

Prezentarea actelor necesare de la 4.2.h este incomplet , mai jos
o list  mult mai detaliat  pe care am asamblat-o n urma 

discu iilor cu investitorii n SRE dentificare zona de poten ial  teren 
aferent dezvolt rii instala iei
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1.g se men ioneaz  faptul c  au avut loc dezbateri publice în 
teritoriu de i printr-un e-mail primit din partea Direc iei de Informa ii 
Publice din cadrul MECMA adresat organiza iei noastre, Ministerul 
recunoa te c  nu au organizat astfel de dezbateri. 
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Pentru punerea 
n func iune a unui parc eolian este nevoie de aproximativ 85 avize, iar 
birocra ia excesiv  n domeniu se suprapune unei reac ii nt rziate a 
autorit ilor locale, duc nd la o durat  de aproximativ 2 ani de la ini ierea 
procesului de autorizare p na la implementare [ Coruptibilitatea 
Legislatie   Studiu de caz energia eoliana  www.alma-ro.ro]

[R spunsul direc iei de specialitate 
din MECMA la solicitarea dvs. ste urm torul Planul Na ional de Ac iune din Domeniul Surselor Regenerabile de 
Energie a fost postat pe site-ul www.minind.ro, ca document de discu ie. Observa ii s-au primit p n  pe 
23.06.2010, astfel nc t s  fie timp de preluare a acestora, cu ncadrarea totodat  n termenul stabilit de Comisia 
European . Regret m ca datorit  constr ngerilor de timp impuse prin Directiva 2009/28/EC nu a fost posibil  o 
consultare mai ndelungat . ]

Asocia ia ALMA-RO, 
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n cazul energiei eoliene, la identificarea terenului se va avea n vedere 
at t poten ialul de v nt  c t i restric iile datorate ariilor naturale 
protejate desemnate n re eau  Natura 2000, deoarece n majoritatea 
cazurilor zonele cu poten ialul cel mai mare se afl  pe teritoriul de 
protec ie Natura 2000.

- Realizare studiu geotehnic
- Realizare studiu de prefezabilitate
- Ob inere drept de proprietate/utilizare asupra terenului (contracte 

v nzare-cumparare, superficie, concesiune etc
Sistematizare terenu  (dezmembrarea suprafe ei strict necesare/
unificare, asigurarea servitu ii de trecere, altele dup  caz)

- Urbanizare - scoaterea terenului din circuit agricol sau silvic,dupa caz 
i includerea n regimul construibil (pentru MHC/CEE/Biogaz,etc)

- nscriere n cartea funciar
- Procedura de exprop iere (dac  e cazul)  

Elaborare i avizare PUZ
- Studiu fezabilitate (rata de rentabilitate, amortizare investi ie etc.
- Studiu de solu ie pe partea electric  ( legere amplasare sta ie de 

racordare la re eaua de electricitate (investi ie ce va r m ne n 
proprietatea investitorului sau va trece n proprietate public
Proiectarea  instala iei  elaborare plan de construire

Autorizarea proiectului  de:
o ertificat  de urbanism
o Elaborare /modificare  Plan Urbanistic Zonal (PUZ) ce urmeaz  a fi 

aprobat la nivelul consiliului local
o utoriza ie  de construire
o Consiliul Local

Procedura de ob inere a autoriza iei de construc ie dureaz  mult, 
deoarece ea necesit  ob inerea n avans i a altor autoriza ii, precum 
PUZ ul, aprobarea de conectare la utlit ile publice, avizul de la mediu, 
aprobarea de la protec ia civil  i pompieri.

o Raport de mediu, dac  este cazul (pentru ob inerea Avizului de 
mediu)/ Studiu de impact asupra mediului i Raport la acesta (pentru 
ob inerea Acordului de mediu)/  multiple sesiuni de consultare 
public

o Analiza vecin ilor i ncadrarea acestora dac  este cazul n zona 
protejat  (Rezerva iile Biosferei, Parcuri Na ionale, Arii protejate 
Natura 2000 etc )

-

-

Ob inerea c ului ;



Func ie de caracteristicile proiectului, Agen ia Regional  de Protec ia 
Mediului poate cere un studiu de evaluare a impactului asupra mediului n 
conformitate c  HG 1213/2006 care reglementeaz  evaluarea efectelor 
asupra mediului ale anumitor proiecte publice i private.

Studiul de impact trebuie s  specifice care va fi impactul proiectului 
asupra mediului, ce m suri de reducere a acestui impact se iau  i care 
sunt m surile alternative potrivite pentru dezvoltarea proiectului. 

o Aviz avia ie civil  de la Autoritatea civil  aeronautic
o Aviz telecomunica ii
o Aviz Romsilva n cazul micro hidrocentralelor

o Autoriza ie de nfiin are i licen e de produc tor care se emit de c tre 
ANRE pe baza de
Proiect de aplica ie
Raport tehnic
Plan de afaceri

o Conectarea la re eaua de interes public
o Studiu de  solu ie racordare
o vizul de amplasament
o ermisul tehnic de racordare la re ea
o ontract de v nzare-cump rare cu societatea care se ocup  cu 

distribuirea i furnizarea de electricitate

Autoriza ia de nfiin are include urm toarele documente: dosarul de 
aplica ie standar  mpreun  cu documenta ia relevan  privind 
compania (statut, certifica  de la Oficiul Registrului Comer ului, certificat 
fiscal de la administra ia fiscal  teritorial , autoriza ie de mediu, bilan  
fiscal pentru anul anterior, notific rile c tre persoanele ce de in teren n 
vecin tatea amplasamentului, documente care s  ateste capacitatea 
financiar  pentru implementarea proiectului etc ). Timp de 15 zile  ANRE 
analizeaz  dosarul depus i poate cere informa ii suplimentare.  
completarea dosarului, acesta este supus aprob rii comitetului de 
reglementare  iar n termen de 5 zile de la nt lnirea lui se comunic  
decizia acestuia.

Pentru ob inerea licen ei de produc tor se urmeaz  aceea i procedur  ca 
i pentru autoriza ia de nfiin are la care se mai adaug : organigrama 

companiei, dosarul cu angaja ii companiei care s  demonstreze 
calific rile acestora i regulamentele de organizare i func ionare.
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Ob inerea autoriz rii de func ionare a produc torului de energie din 
resurse regenerabile necesit  pe l ng , autoriza ia de construc ie, 
raportul privind acordul de mediu, avizul de amplasament al unei noi 
centrale sau a reabilit rii uneia existente i diverse aprob i tehnice 
precum: permisul tehnic de racordare la re eaua public , permisul tehnic 
pentru operatorul de transport, avizul calific rii produc torului ca 
producator prioritar  nregistrarea la Operatorul de Transmisie i Sistem 

(TSO), Transelectrica SA, cu scopul de a ob ine certificatele verzi i 
nregistrarea la Pia a de Certificate Verzi prin operatorul ei  SC OPCOM SA.

n termen de 60 de zile de la depunerea documenta iei complete, ANRE 
va emite autoriza ia de nfiin are sau licen a de produc tor.

- Achizi ie echipamente
- Execu ie construc ie
- Montaj
- ncheiere contract pentru energia produs , acord de service

Racordare la re eaua electric
- Punerea n func iune
- Calificarea energiei electrice i ob inerea garan iilor de origine i a 

certificate  verzi  

n ceea ce prive te procedurile de autorizare (4.2.1.i) pentru diverse 
tehnologii din interviurile realizate cu dezvoltatorii de proiecte a rezultat 
c  procedurile sunt la fel de complicate ca pentru autorizarea unei 
centrale nucleare

Referitor la 4.2.1.j, pentru instala iile de mici dimensiuni nu exist  norme 
de aplicare i nici nu exist  sisteme de contorizare n cazul n care se 
dore te livrarea n sistem a surplusului, descuraj nd astfel orice ini iativ  
privat  de a investi n astfel de sisteme.

n cadrul numeroaselor campanii de informare  con tientizare privind 
utilizarea energiei din surse regenerabile, Funda ia TERRA Mileniul III a 
constatat c  exist  un mare interes de utilizare a SRE n locuin ele private 
(4.2.3.f) n condi iile n care ar exista programe viabile i stabile de 
stimulare a acestor investi ii, ca dovad  num rul mare de proiecte 
depuse AFM nc  din 2008 c nd programul Casa verde  a fost sistat  
dar i ncep nd cu luna august a acestui an  c nd a fost relansat.

n ceea ce prive te autorit ile responsabile cu diseminarea informa iilor 
la nivel na ional/regional/local (4.2.4.b), teoretic toate autorit ile 
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centrale au atribu ii n acest sens ns  fiecare pe domeniul s u specific  
 diseminarea informa iei specifice privind utilizarea surselor de 

energie regenerabil , avantaje, beneficii, legisla ie, nu este facut  de 
nicio institu ie n mod consecvent. Aceast  sarcin  a fost asumat  n mod 
voluntar de c tre organiza iile neguvernamentale de cele mai multe ori. 
Funda ia TERRA Mileniul III  n ultimii 4 ani a organizat un num r de 
caravane de diseminare a informa iei la nivel regiona
(

n ceea ce prive te rolul ADR urilor (4.2.4.c) privind informare  
formarea  este de precizat c  acestea au obliga ia s  organizeze 
camapanii de informare i sesiuni de formare privitoare la fondurile pe 
care le gestioneaz   eventual la priorit ile regionale identificate. ADR
urile nu au n statutul lor de func ionare activit i de informare i formare 
a utiliz rii SRE.

Referitor la 4.2.4.d  punerea informa iei la dispozi ia tuturor actorilor, 
putem spune c  este o lips  major  de informare n acest domeniu. Nu 
exist  un loc n care s  fie concentrat  informa ia. Site-urilor diverselor 
institu ii con in n general informa ii despre legisla ie i acelea destul de 
limitate. Tocmai de aceea  organiza ia noastr  a ini iat portalul 
(www.energie-verde.org.ro) cu scopul de a face disponibil  informa ia 
c tre c t mai mul i actori i ntr-un limbaj c t mai accesibil.

Privitor la 4.2.4.g - Funda ia TERRA Mileniul III  n parteneriat cu 
Asocia ia Municipiilor din Rom nia implementeaz  in perioada 

   2010, proiectul 

, la activit ile c ruia diver i reprezentan i 
ai Ministerului Economiei au luat parte. Uniunea Consiliilor Jude ene din  
Rom nia implementeaz  de asemenea proiectul inter  PARES  n cadrul 
unui consor iu european  programul  IEE. Proiectul  ca 
obiective: actualizarea cuno tintelor i competen elor privind 
oportunit ile de dezvoltare SER n administra iile locale  simplificarea 
cadrului de reglementare existent, sprijinirea dezvolt rii de m suri i 
ini iative destinate elimin rii barierelor administrative.

n cazul n care condi iile de finan are la AFM ar fi unele prietenoase 
pentru ONG uri, s-ar putea face numeroase campanii de informare i 
con tientizare pe acest  tem , nsa condi iile AFM sunt favorabile doar 
pentru ONG urile care implementeaz  proiecte pe  protec i  
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2009 – noiembrie “Energia regenerabil : o ans  pentru 
dezvoltarea durabil  a României” finan at de Guvernele Islandei, 
Principatului Liechtenstein i Norvegiei prin Mecanismul Financiar al 
Spa iului Economic European  
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naturii. La fel de bine, dac  AFM ar putea s  cofinan eze proiecte ale 
ONG urilor finan ate din fonduri europene aceasta ar maximiza ansele 
de accesare.

Referitor la m surile planificate (4.2.5.e) privind autorizarea/calificarea 
personalului  trebuie avute n vedere i cursuri de specializare pentru 
instalatorii sau electricienii deja autoriza i care doresc doar s  se 
specializeze pe surse regenerabile de energie. 

Criteriile de durabilitate (4.2.10.a) nu trebuie s  se refere numai la 
p duri  ci i la alte culturi energetice precum i la modul de utilizare a 
terenurilor agricole.

Schemele de sprijin pentru utilizarea energiei din SRE (4.3) -  Schema A) 
Sistemul cotelor obligatorii combinat cu tranzac ionarea Certificatelor 
Verzi, schema de ajutor de stat trebuia s  fie notificat  c tre Comisia 
European . Prin adresa Consiliului Concuren ei RG 4630 09.07.2010, se 
precizeaz  c  MECMA nu a f cut notificare final  c tre Comisie p n  la 
data de 6 iulie 2010.  Declara iile reprezentan ilor ministerului precizau 
faptul c  nu s-a primit r spuns din partea Comisiei f r  a se men iona 
faptul c  p n  la acea dat  Comisia nu a fost notificat  definitiv  

La cap 4.3 (b)  (g) trebuie precizat c  de i directiva prevede stabilirea de 
obiective pe tipuri de tehnologii, Rom nia nu a stabilit astfel de inte.

La 4.3

La punctul c  este de precizat c  exist  un num r de poten iale proiecte 
ce ar putea fi finan ate n perioada 2007 2013. Iar la punctul d. 
Obliga iile i revin Organismului Intermediar cu privire la ndeplinirea 
obiectivului asumat n programul opera ional.

Din p cate ajutorul financiar asigurat prin aceast  schem  ridic  
numeroase probleme sesizate de investitorii n SER de-a lungul 
caravanelor noastre de informare, printre acestea se num r :
- ghidurile solicitantului nu sunt suficient de clare
- durata de evaluare i selectie a proiectelor foarte lung
- un efort financiar mare din partea firmelor pentru cofinan area 

proiectelor
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[La nceputul 
lunii mai 2010, directorulu

”.]

î
i general al Directiei Energie, Petrol i Gaze din Ministerul Economiei, Comer ului i 

Mediului de Afaceri /MECMA, Alexandru S ndulescu, citat de Capitalul.ro declara: "Legea 220 are norme de 
aplicare, nu a a cum se spune de un an. Nu avem aprobare din partea CE din cauza c  orice ajutor din partea 
statului pentru scheme de ajutor de stat trebuie notificat la Bruxelles

B1) Schema de ajutor de stat



B2) Schema de cofinan are f r  aplicarea regulilor de ajutor de stat

C) Schema oferit  de Programul na ional pentru cre terea eficien ei 
energetice i utilizarea surselor regenerabile de energie n sectorul public 
pentru anii 2009-2010

“
 î  

”

De asemenea  i aceast  schem  ridic  numeroase bariere autorit ilor 
publice locale care au aplicat. Un exemplu concludent este cel al 
proiectului de ob inere a energiei elec rice cu panouri fotovoltaice, 
propus de Consiliul Local Topoloveni, privind instalarea a 3 MW pentru a 
acoperi necesarul institu iilor publice locale. Declarat ca fiind acceptat n 
toate fazele de evaluare, proiectul a fost stopat de la finan are pe motiv 
c   avizul de racordare dat de CEZ nu respect  forma juridic . Deoarece 
aceast  form  juridic  nu este reglementat  ntr-un mod anume, ea fiind 
numai un contract ntre p r i, consiliul local a formulat contesta ie la 
organismul intermediar (OI  parcurg nd etapele prealabile conten-
ciosului administrativ, dup  care l-a ac ionat pe acesta n instan

Consiliul local a c tigat n contencios  la Curtea de Apel i la 
nalta Curte de Justi ie i Casa ie  Surpinz toare este motiva ia OI prin 

care face cunoscut c  de i acest proiect este eligibil  el reprezint  o 
provocare pentru Rom nia  fiind de peste 100 de ori mai mare dec t 
instala iile deja puse n func iune p n  la aceast  dat .
 

Dup  cum a fost prezentat n subcapitolul anterior, programul a suferit 
modific ri n luna august 2010, ncluz nd modific ri la bugetul alocat 
(vezi HG 835 din august 2010)

n gene  toate schemele provenite din accesarea fondurilor europene 
sunt deficitare din cauza slabei absorb ii datorate at t condi iilor foarte 
birocratice de aplicare, lipsei personalului cu expertiz  n A uri i OI uri, 
lipsei de asisten  din partea unit ii de implemetare  dar i a experien ei 
poten ialilor beneficiari.

n ceea ce prive te (4.7) - Utilizarea planificat  a transferurilor statistice 
ntre statele membre i participarea planificat  la proiecte comune cu 
alte state membre i cu ri ter e, Romania ar trebui s  fie pregatit  
pentru astfel de transferuri deoarece se preconizeaz  presiuni din partea 
investitorilor, n mare lor majoritate provenind din alte state membre.

Referitor la proiectele comune (4.7.3.a), proiectul de central  hidro
electric  pe Dun re cu Bulgaria fiind de capacitate mare nu intr  sub 
inciden a Directivei 2009/28/CE.
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Î surse 
regenerabile i urm rirea implement rii acestuia  astfel
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cestea, r spunsul a întârziat 

s  apar , astfel încât am observat o s pt mân  mai târziu (16.06.2010) 
c  pe site-ul Ministerului a ap rut anun ul conform c ruia Planul Na ional 
de Ac iune este deschis consult rii publice, comentariile din partea 
publicului fiind a teptate pân  în data 23.06.2010 (în condi iile în care 
zilele de 19 i 20 iunie erau nelucr toare). La scurt timp dup  încheierea 
termenului limit  stabilit de Comisia European  (30 iunie), pe site-ul 
Ministerului a ap rut o variant  actualizat  a Planului de Ac iune, 
document ce a rezultat în urma consult rii publicului. TERRA Mileniul III a 
formulat o nou  cerere de informa ii publice ( , prin 
care solicitam informa ii privind data i locul desf ur rii consult rii 
publice, lista participan ilor reprezentan i ai sectorului ONG, care dintre 
observa iile primite se reg sesc în noua variant  a PNAER. R spunsul 
oficial din partea MECMA a venit cu o lun  mai târziu (183703/ 
16.08.2010) i afl m c  draftul PNAER a fost discutat chiar înainte de a fi 
afi at public pe site-ul Ministerului, “în cadrul unor seminarii  precum 
FOREN sau cel organizat de Focus Energetic, la care au participat 
speciali ti din cadrul societ ilor comerciale i ONG”. Alte consult ri au 
mai avut loc între grupul de lucru interministerial i reprezentan i ai 
Camerei de Comer  Româno-American  i G.E. Energy. Acela i document 
din partea MECMA men ioneaz  c  “nu au existat solicit ri de a realiza 
consultare public  în sensul men ionat de TERRA Mileniul III”.

Î

ntocmirea Planului na ional de ac iune privind energiile din 
 s-a f cut :

5.4.a  f r  consultarea autorit ilor regionale i locale  ADR urile nu 
sunt asocia ii ale administra iei publice locale sau regionale. De 
asemenea ONG urile nu au  implicate nici chiar la solicitarea 
acestora. De asemenea  firmele implicate de noi n Caravana energiilor 
regenerabile nu au fost implicate.

Referitor la 5.4.b Ministerul Economiei are obliga ia elabor rii unor astfel 
de planuri conform Legii 220/2008 (modificat  i completat ), capitolul V 
 Evaluarea regional  a poten ialului surselor regenerabile de energie. 

Aceast  atribu ie nu revine nicidecum Agen iilor de Dezvoltare 
Regional  a cum apare n PNAER

C t prive te punctul (c) dorim s  preciz m c  TERRA III a f cut cerere de 
informa ii publice pentru a afla detalii cu privire la acest plan n data de 8 
iunie 2010 i s-a ar tat i parte interesat  n vederea particip rii la 
dezbaterile publice pe domeniu. Cu toate a

Nr. 91/ 14.07.2010)

n privin a sistemului de monitorizare (e) este greu de spus c  ar exista 



un astfel de sistem, dac  se are n vedere realitatea unui num r foarte 
mare de institu ii implicate n domeniu i realitatea lipsei de transparen  
n deciziile Ministerului Economiei. Pentru a acoperi toate obliga iile ce 
revin cu privire la energie  ar fi necesar  nfiin are  unei autorit i de sine 
st t toare care s  aib  numai acesta obliga ii.

Legisla ia rom neasc  pare s  urm reasc tendin ele europene, de i 
aceasta este deseori incomplet  i foarte birocratizat .

Strategiile n domeniu sunt adesea necorelate (a se vedea Foaia de 
parcurs i Strategia energetic  privind utilizarea resurselor egenerbile) 
i nici nu sunt revizuite  de i reprezint  acte aflate n vigoare. Lipsa 

planurilor de ac iune aferente acestora precum i a programelor de 
implementare i monitorizare genereaz  un anumit grad de inutilitate al 
acestora.

Apari ia legilor ce transpun legisla ia european  se face de obicei sub 
presiunea sanc iunilor prev zute de c tre CE  ns  n cele mai multe 
cazuri  instrumentele de implementare (legisla ia secundara) este 
abandonat  sau foarte mult ntarziat  (a se vedea cazul legii 220/2008).

Desele modific ri, unele f cute chiar naintea ncheierii termenelor de 
implementare, precum n cazul Programului na ional pentru cre terea 
eficien ei energetice i utilizare SRE n sectorul public pentru anii 2009-
2010, modificat prin HG 835 din august 2010, conduc la ne ncredere i  
respectiv la lipsa de ac iune.

Obliga iile i intele asumate sunt anual modificate retroactiv (legea 
220/2008 art 4.(9) si HG 1538 /2008, astfel nc t nicioda a nu se nregis-
treaz  ne ndepliniri sau acestea sunt nesemnificative, n timp ce 
peratorii se pl ng  calitatea slab  a re elelor de transport i distribu ie 

a energiei electrice

Informa iile privind evaluarea cadrului de implementare privind 
producerea energiei din RES dateaz  din anul 2004, pe site-ul Agen iei 
Na ionale de Reglementare in domeniul Energiei (www.anre.ro , ceea ce 
demonstreaz  dezinteresul autorit ilor cu privire la acest tip de 
evaluare.

Cu toate c  Guvernul Rom niei transmite periodic c tre Comisia 
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European  diverse evalu ri ale stadiului de implementare, aceste date nu 
sunt disponibile publicului larg nu se reg sesc pe site-urile oficiale ale 
institu iilor rom ne ti abilitate.

O alt  piedic de importan  major  este i lipsa de transparen  
decizional  a ministerului de  care refuz  s  pun  n dezbatere 
public  actele normative pe care le emite i care nici nu elaboreaz  analiza 
strategic  a impactului de mediu pentru strategii i programe, ncalc nd 
adesea at t legisla ia cu privire la transparen a decizional  c t i pe cea 
de mediu. Aceast  lips  de transpa en  manifest ndu-se nu numai fa  
de ONG uri  c t i fa  de sectorul de  i autorit ile publice locale. 

Ministerul Economiei Comer ului i Mediului de Afaceri a mpiedicat orice 
fel de implicare a actorilor interesati de PANER, public nd planul pentru 
dezbatere numai pentru o perioada de 6 zile (în perioada16-22 iunie 2010) 
i refuz nd oragnizarea unei dezbateri publice reale  de i aceasta a fost 

solicitat  de c tre organiza ia noastr  prin adresa 82/ 07.06 2010, motivul 
refuzului fiind cel al lipsei de timp i urgen a transmiterii n termen c tre 
Comisia European  respectiv data de 30 iunie 2010. Cu toate acestea n 
data de 14 septembrie 2010 planul nu ajunsese nc  la Comisie.

Planul de ac iune sufer  din cauza num rului mare de pagini i a 
informa iei redundante. Liste ntregi de legi i ordine sunt repetate de 
nenum rate ori. Alte informa ii sunt nefundamentate i lipsite de valoare 
(ex. Realizarea unor prognoze privind evolu ia consumului de energie 
reprezint  o activitate curent  care contribuie la fundamentarea princi-
palelor decizii de politic energetic  adoptate n Rom nia. Criza 
economic  global  nceput  n anul 2008 afecteaz  profund Rom nia, 
inclusiv din punct de vedere al consumului de energie, iar influen ele pe 
termen mediu i lung sunt nc  greu de evaluat.  Cap 2 pg 24)

Este necesar  nfiin area unei institu ii specifice, cu a bu ii n domeniul 
energiei  ex:  Ministerul energiei i schimb rilor climatice  

Schemele de sprijin financiar sunt aproape inoperabile in nd cont de 
exemplele prezentate i de experien a aplican ilor.

Modul de interac iune a produc torilor cu pia a/ respectiv tranzac ionarea 
energiei electrice pune probleme produc torilor de energie electric  din 
surse regenerabile necontrolabile  aceasta deoarece ei sunt nevoi i s  
opereze pe o pia a restr ns , ca i volum i s  pl teasc  pentru 
dezechilibrele create n sistem

 sau 
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Analiz  sociologic  i oportunit i pentru autorit- bariere ile 
publice locale i sectorul de business privind utilizarea resurselor 
regenerabile de energie

Analiza preliminar  care st  la baza acestui proiect surprinde faptul c , la 
modul general, exist  caren

ia despre 
acestea nu este întotdeauna la îndemân . Lipsa informa i a 
accesului la furnizorii de produse ecologice sunt unele dintre obstacolele 
pe care le întâmpin  i autorit e ar trebui 
aplicate reglement rile cu privire la achizi iile publice ecologice. Pentru 
c  obiectivele de mai sus s  se realizeze este necesar  dezvoltarea pie

i a produselor ecologice: furnizorii s  poate 
prezenta o ofert  competitiv  iar clien ii s  aib  acces la informa

Cercetarea actual  contureaz  o privire de ansamblu 
ii cu privire la aspecte concrete cu care se confrunt  actorii 

economici Pentru a explora aceste subiecte au fost 
intervievate dou  categorii de actori importan

i în continuare generic “produc i 
autorit Au fost aplicate chestionare diferite pentru cele dou  
categorii de actori dar au fost investigate în oglind  acelea

- elor dou  categorii de actori 
intervieva

- i 
desf urarea activit ii economice pe aceast  pia , respectiv, 
pentru autorit

lementarea proiectelor care utilizeaz  surse de energii 
regenerabile 

i 
servicii ecologice îl reprezint  dezvoltarea capacit ii autorit publice 
de a implementa proiecte care valorific  produse ecologice i/sau cu 
utilizeaz  surse de energie regenerabile.

Cercetarea a urm rit urm toarele aspecte principale în inten ia de a 

e la capitolul comunicare, promovare, 
diseminare cu privire la sursele de energie regenerabila i utilizarea 
acestora. Accesul la produsele i solu iile ecologice i la informa

iilor 

ile publice în momentul în car

ei 
energiilor regenerabile 

iile 
despre aceste produse i solu ii. 

i aduce o serie de 
informa

i institu ionali.  
i: furizorii de produse 

ecologice i de echipamente pentru utilizarea energiilor regenerabile 
(ace tia vor fi numi tori verzi”) 

ile publice.  
i problematici 

adaptate pentru fiecare categorie. Au fost analizate: 

principalele caracteristici ale c
i; 

 probleme i solu ii cu privire la intrarea pe pia a produselor verzi 

ile publice, problemele i solu iile cu privire la 
imp

i produse ecologice. 

Un aspect important în demersul de dezvoltare a pie ei de produse 
ilor 

Autorit ile publice

Capitolul 2



determina cum autorit

 ce tip de proiecte cu utilizare SRE sunt implementate la nivelul 
autorit ilor publice, sursa utilizat , ce tip de produse ecologice sunt 
achizi

antion: 
88 de autorit i 
publ ice locale, 
prim rii de ora
i municipii din 

toat  ara, care 
a u  r s p u n s  
aleator cereri

n  c  volumul acestui e tion reprezint  aproximativ 
o treime din universul investigat.  Eroarea de e

 perioada colect rii datelor: 19 martie 2010 

În ceea ce prive te le

i l mpi eficiente energetic, îns  

i mai mic  de 15 i este 
urm torul tip de proiect i anume panouri solare pe cl diri publice. Toate 
celelalte tipuri de proiecte cu utilizare SRE au o pondere extrem de mic  i 
din datele adunate prin aceast  cercetare nu reiese c  ar exista un alt tip 
de proiect care s  fie implementat în mai mare m sur  decât cele 
men

ile publice pot devenii un actor activ important 
pe pia a produselor ecologice: 

ionate deja; 
 factorii determinan i pentru implementarea proiectelor cu utilizare 
SRE; 
 probleme i solu ii în raport cu achizi iile publice ecologice; 
 proiec ii de viitor 

o  implementarea de noi proiecte cu utilizare SRE; 
 o  achizi ia de noi produse ecologice; 

 
Repere metodologice 

volum e

e 

i de 
a participa la 
ce rcetare d in 
totalul de 268 de 
municipii i ora e, 
ceea ce inseam an

antionare pentru 
acest volum de popula ie i de e antion este de maxim +/- 8,5%. 

- 6 aprilie 2010 
modul de aplicare al chestionarului: chestionare auto aplicate 
(transmise prin email, fax).  

proiecte  cu utilizare a surselor regenerabile de 
energie SRE tipul de proiect cu ponderea cea mai mare este iluminatul 
public stradal cu panouri fotovoltaice i 
acest tip de proiect este implementat de doar 20% dintre institu iile 
respondente. Cu o pondere % dintre responden

ionate deja. 

 - 

 - 

 - 
 - 
          
         

 - 

 - 
 - 



Urm rind distribu te implementarea acestui tip 
de proiecte se observ  c  regiunea cu ponderea cea mai mare este 
Muntenia (cu proiecte ce constau în panouri solare pe cl diri publice 

i l mpi eficiente energetic) 
urmat  de Moldova unde sunt implementate acela i în 
Muntenia dar cu o pondere mai mic  decât în prima  
mare de primele dou  regiuni se situeaz  Transilvania unde ponderea cea 
mai mare o au proiectele de iluminat public stradal.  

te sursele de energie 
regenerabil  utilizate în institu iile 
publice r spunsul majoritar cu o

 foarte mare cu o 
pondere de aproape 6% se situeaz  
utilizarea panourilor fotovoltaice pe 
cl dirile publice destinate producerii 
energiei electrice.  

ilor principa-
lele aspecte care determin  imple-
mentarea proie

O pondere foarte mic  în determinarea implement rii 
proiectelor cu utilizare SRE o au

ia pe regiuni în ce prive

i 
iluminat stradal cu panouri fotovoltaice 

i tip de proiecte ca 
 regiune. La o distan

În ce prive

 
pondere de aproape 70% este “nici 
una”. La distan

În percep ia responden

ctelor cu utilizare 
SRE sunt în ordine: necesitatea de a proteja mediul, necesitatea de 
aliniere la standardele UE i costul avantajos al energiei din surse 
regenerabile. 

 existen a stimulentelor guvernamentale.
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Probleme i solu ii

Proiec ii

Cea mai acut  problem  cu care se confrunt  autorit

are. Urm toarea problem  este reprezentat  
de costurile ridicate ale produselor ecologice, pe urm torul loc se 
claseaz  dou  alte probleme cu ponderi aproximativ egale: lipsa 
produc torilor/ furnizorilor l

iile propuse de autorit ile publice locale în vederea 
stimul rii achizi iilor publice ecologice, acestea sunt legate în mare 
m sur  de aspectele financiare. Fie este vorba

ii care propun facilit i fiscale pentru cei ce 
investesc în acest domeniu (inclusiv stimulente fiscale pentru 
produc tori/furnizorii de produ ia c  aceste facilit i 
s  se oglindeasc  în reducerea pre ii cu o pondere mare 
în r spunsurile autorit ilor publice formuleaz  idei precum simplificarea 
procedurilor birocratice, descentralizare, reglement ri legi

iei mediului care s  stimuleze i/sau s  amendeze 
achizi

ilor, urm toarele trei tipuri de proiecte au o pondere relativ 
egal , restul de proiecte ionate de la 1 pân  la 4 responden
- energie electric  prin valorificarea energiei solare; 
- panouri solare pentru energie termic  pentru institu

proiecte care valorific  biomas ;  

energie termic  rezultat  din incinerarea de

e;
cl diri publice verzi.

e de dat  relativ recent , într-adev r 
ini iativa privat  în România s-a putut dezvolta începând cu anul 1989 
dup  o luga perioad  de timp. Îns  activitatea produc torilor verzi s-a 
intensificat în special dup  anul 2000 astfel 47% dintre respondeti sunt 
f -

ile publice în 
ini iativele de utilizare a SRE i în achizi ia de produse ecologice este 
problema surselor de finan

ocali i lipsa de sprijin/con tientizare a 
popula iei.  

În ce prive te solu

 despre necesitatea unor 
surse de finan are/cofinan are pentru implementarea proiectelor 
ecologice, fie sunt solu

se ecologice în inten
urilor). Alte solu

slative în 
domeniul protec

iile publice ecologice.  

Primul tip de proiect enun at a fost men ionat de marea majoritate a 
responden

 au fost men i: 

iile publice ale 
ora ului/municipiului;  

parc eolian;  
valorificarea energiei geotermale; 

eurilor;  
energie hidro - microhidrocentrale;  
co - generar

Activitatea firmelor respondente est

irme infiin ate în intervalul 2000 2009, doar 20% sunt firme infiin ate 

  

 -
 -
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
  

  

 

Produc torul Verde



înainte de 1989 i acestea 
sunt firme care 

9. 

Cei mai importan i clien i ca vo
ile publice. Clien

i 
publice la distan

olu ii de finan are, buget pentru achizi ii publice ecologice, 
existen a de cofinan are pentru proiectele cu finan are 
nerambursabila; 
simplificarea procedurilor birocratice 

ilor publice i a popula iei cu privi

i legisla
iile publice ecologice

cre terea i diversificarea ofertei de produse ecologice; 

Solu iile pro

 birocra
ia; 

 comunicare-informare pentru publicul 
i financiare i co-finan

 respectarea 
ie a mediului; 

i-au extins 
domeniul de activitate în 
ultimii ani sau firme cu sediul central în str in tate care au intrat pe pia a 
Româneasc  dup  198

lum de vânz ri pentru firmele intervievate 
sunt companiile i autorit ii companii se situeaz  pe 
primul loc iar pe locul doi ca important  se situeaz  clien ii autorit

 mare de prima categorie. 

Principalele nevoi formulate de autorit ile publice se refer  la: 
- s

- i descentralizarea real ; 
- campanii de informare a autorit re 

la necesitatea implement rii proietelor de utilizare a RES; 
- reglement ri ie cu privire la mediu care s  

stimuleze/amendeze achizi ;
-

puse de produc torii verzi în fa a problemelor cu care se 
confrunt  sunt: 

ie flexibil ; 
 m suri care s  diminueze corup

int ; 
 facilit ri; 

legii în raport cu poluatorii, intensificarea controalelor 
în vederea respect rii normelor de protec

  

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
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În e antionul produc torului verde sunt reprezentate în primul rând 
firme care furnizeaz  echipamente de producere a energiilor din surse 
regenerabile, aspect care se confrunt  cu faptul c , marea majoritate a 
autorit ilor publice nu utilizeaz  nicio surs  de energie regenerabil .  

Atât produc torul verde cât i autorit tientizeaz  
importan iei mediului care este un factor determinant, în cazul 
produc torului verde, pentru intrarea acestuia pe pia , în cazul 
autorit iectelor care utilizeaz  SER. Pentru nici unul 
dintre ace

ile publice locale con
a protec

ilor pentru ini ierea pro
ti actori stimulentele guvernamentale nu sunt semnificative 

pentru a determina comportamentul acestora în direc iile amintite. 



Analiza principalelor oportunit i identificate prin proiect ca 
m suri de îmbun t re a cadrului general de utilizare a energiilor 
regenerabile

i

Proiectul a permis stabilirea unei serii de opt întâlniri (una în fiecare regiune 
de dezvoltare) în cadrul c rora au participat reprezentanti ai mediului de 
aface i ai autorit

 de 
problematica utiliz rii resurselor regenerabile de energie.  

iat faptul c  în alte ri europene care au un nivel de dezvoltare 
economic  comparabil cu al României (ex. Bulgaria) eforturile de 
promovare a utilizariii surselor regenerabile de energie ofer  deja rezultate 
concrete, v

i activit
. E l 

românesc cu privire la resursele enegetice regenerabile, iar activit ile din 
grupurile de lucru au fost îndreptate c tre identificarea aspectelor care pot 
fi îmbun t

care zon  geografic  a rii. La nivel local, existen a acestor birouri 
demonstreaz , de asemenea interesul pe care autorit ile publice locale îl 
acord  problematicii dezvolt rii durabile din punctul de vedere al acoperirii 
necesarului de energie.  

i punerea lui în practic  
i num rul deplas rilor la Bucure

tegia regional  de 
dezvoltare, astfel încât dezvoltarea sectorului de utilizare a resurselor 
regenerabile nu ar mai fi l sat numai la latitudinea pie a cum se 

ri, reprezentan ilor publice locale i ONG-uri. Elementul 
comun al acestor întâlniri a fost interesul participan ilor fa

În mod invariabil, la fiecare dintre întâlnirile organizate, participan ii au 
eviden

izibile, în special prin construirea i punerea în func iune a unor 
parcuri eoliene de puteri mari. ,  

Seminariile organizate au combinat expuneri i în grupuri de 
lucru xpunerile s-au referit la cadrul legal european i cadrul lega

ite în cadrul legislativ i institu ional referitor la resursele 
regenerabile de energie în România.  

Despre cadrul institu ional general, participan ii la întâlniri au subliniat 
necesitatea existen ei unor birouri de informare locale/regionale cu privire 
la legisla ie i la tipurile de proiecte posibil a fi dezvoltate/acceptate în 
fie

Biroul de informare local/regional ar veni în întâmpinarea poten ialilor 
investitori clarificându-le atât cadrul legal cât i traseul de urmat i 
termenele. 

Apari ia unor astfel de birouri de informare ar conduce la reducerea 
timpului dintre ideea de proiect i ar încuraja 
investitorii. De asemenea ar reduce ti 
pentru ob inerea de informa ii. Nu în ultimul rând aceste birouri ar putea 
oferi informa ii despre resursele locale/poten ial i stra

ei, a
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întâmpl  acum, 

e desprinse din întâlnirile regionale este 
aceea a necesit rii Ghi

ial investitor s-ar adresa acestui birou unic în 
vederea autoriz rii proiectului pe care î i propune s  îl real

i costurile pe 
perioada dezvolt rii proiectului.  

i 
impozitelor în mai multe localit

ri europene în jude ul B

inerea avizelor în domeniul utiliz rii RES 
ar diminua o mare parte a nemul
-

-
-

- iunile sistemului juridic (num r mare de acte normative i 
modificarea lor frecvent ). 

De cealalt  parte introducerea ghi

- capacitatea redus  a institu

- olumul mare de activit i în raport cu num rul de personal ; 
- logistic  insuficient  ; 
-

- îmbun t
- monitorizare mai bun  a calit
-
- i o mai bun  posibilitate de monitorizare, în 

cazul existen ei unui num r mai mic de puncte de contact între 
func i cet

-

- rea num rului de deplas ri efectuate de c tre solicitan
- îmbun t

i ar corespune unui plan integrat. 

Una dintre ideile cele mai valoroas
ii înfiin eului Unic pentru autorizarea proiectelor 

bazate pe SER. Un poten
izeze, ar avea 

termene clare i i-ar putea evalua mult mai bine etapele 

Conceptul Ghi eului unic este deja implementat în România în mod 
preponderent la nivelul administra iei locale (ex: pentru plata taxelor 

i sau pentru avizele necesare proiectelor 
cu finan ihor). 

Apari ia Ghi eului Unic pentru ob
umirilor investitorilor, precum: 

modul general de organizare a sistemului de comunicare (birocra ia 
foarte mare i lipsa de transparen a); 
termenele, durata i condi iile impuse de diverse institu ii;
modul de organizare a rela iilor cu publicul la nivelul institu iilor 
(corup ia i  comportamentul inadecvat al func ionarilor publici); 
imperfec

eului unic ar rezolva i  alte cauze cum 
ar fi:

iilor, de a utiliza mijloacele de popularizare 
(mediatizarea serviciilor i informa iilor necesare);
v

constrângeri bugetare. 

 Avantajele unui astfel de Ghi eu Unic sunt:
irea cadrului legislativ existent; 

ii serviciilor oferite; 
reducerea actelor de corup ie prin eliminarea etapelor intermediare; 
cre terea transparen ei 

ionari eni; 
interconectarea institu iilor implicate prin intermediul unui sistem 
informatic integrat; 
reduce i; 

irea imaginii institu iilor publice. 

  

  

  

 

  



Referitor la cadrul institu ional existent, în situa

iile implicate în procesele de 
autorizare ale proiectelor în domeniul SER i chiar necesitatea de a corela 
informa ii, în a a fel încât, un 
document care a fost 

ia în 
care chiar în cadrul aceleia i institu ii  -

i proiect, în momente diferite de autorizare: 
autoriza ia de înfiin are, respectiv licen

ii

(ex. ANRE califi

ANRE calific  grupurile/centralele electrice care beneficiaz  de 
schema de promovare, în temeiul Regulamentului de calificare a 
produc torilor de energie electric  din surse regenerabile de energie 
pentru aplicarea schemei de promovare;)  

(ex. Metodologia de calcul al consumului final brut de energie din surse 
regenerabile se stabile te de ANRE în termen de 90 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi.) 

(ex. “

Cadrul de tranzac ionare a certificatelor verzi pe pia a 
certificatelor verzi este asi Operatorul 
Pie ei de Energ  OpcomA» S.A., ca operator al pie

ANRE are atribu ii i în sectorul eficien ia 
ARCE, astfel revenindu-i sarcini suplimentare i în baza Planului Na ional de 
Ac iune. 

ia în care el ar r mâne 
nemodificat, toate grupurile de lucru au subliniat necesitatea unei mai 
bune cooper ri i coordon ri între institu

iile solicitate de c tre diversele institu
solicitat de c tre o institu ie, s  nu mai fie solicitat i 

de o alta (exemplul contrar oferit de c tre participan i vizeaz  situa
 ANRE - se solicit  dosare similare 

pentru autorizarea aceluia
a de produc tor). 

De altfel, prezenta lege 220/2008 modificat , confer  ANRE foarte multe 
atribu :

-
c  produc torii de energie electric  din surse regenerabile 

de energie pentru a beneficia de sistemul de promovare prin certificate 
verzi (...) 

-

-
elaboreaza cadrul de reglementare pentru monitorizarea 

costurilor/veniturilor de producere a produc torilor de energie electric  din 
surse regenerabile care beneficiaz  de schema de promovare prin 
certificate verzi." 

gurat de Societatea Comercial   «
ie Electric  - ei de energie 

electric , conform reglement rilor ANRE”. 

-
-

ei energetice o dat  cu absorb

  

 

  

  

  

calific  produc torii de energie din SER 

realizeaz  metodologii 

legea 220/2008 modificat . 

func ie de reglementare; 

func ie de informare;  
func ie de monitorizare i raportare a stadiul de implementare 
al intelor - cap VIII - 

Capitolul 3 



ANRE de asemenea este abilitat s  acorde autoriza are pentru 
lucr ri de realizare sau retehnologizare a unit

ie monitorizeaz  func

tea competent  s  implementeze 
Programul Na i Utilizarea 
Surselor de Energie Regenerabil  în sectorul public pentru anii 2009 -

i s  verifice utilizarea fondurilor (PNAER pg 160). 

liberalizarea” accesului micilor produc tori de energie electric  la re
i prin aplicarea unui sistem de 

compensare a consumului de energie. O idee foarte valoroas  a fost aceea 
a implement rii unui sistem de premiere inclusiv pentru energia produs  
din surse regenerabile i consumat  în gospod ria proprie; motiva ia a fost 
legat  de faptul c  aceast  cantitate de energie este purt toarea unor 
avantaje legate de îns i îmbun t Sistemului, prin 
evitarea pierderilor ocazionate de transportul ei de la o alt  surs .  

. ia poate fi îmbun t it  
t ire ar fi îns

iat lipsa de seriozitate a autorit ilor cu privire la 
implicarea în acest domeniu al producerii energiei din surse regenerabile. 
Legea 220/2008 (modificat  deja de dou  ori în cursul anului 2010) nu a 
fost, practic, aplicat  niciodat , de la momentul apari

Pentru accelerarea dezvolt rii domeniului este nevoie de coeren  
a mai mare din partea autorit

iei specifice. Implicarea real  a publicului interesat 
presupune luarea deciziilor într-un termen mai îndelungat, dar garanteaz  
faptul c  aceste decizii sunt cele corecte i acceptate de c tre majoritatea

Este necesar  ei din partea companiilor de tip 

ii de înfiin
ilor de producere a energiei 

electrice sau electrice i termice în cazul cetralelor pe cogenerare. 

Aceea i institu ionarea i dezvoltarea pie ei de 
certificate verzi (PNAER pg 53) 

ANRE este de asemenea i autorita
ional  pentru Cre terea Eficien ei Energetice 

 2010 
(PNAER pg 120), dar aceea i instutie are i sarcina de a supraveghea 
indelinirea obliga iilor 

Suplimentar celor men ionate, aceea i autoritate are i atribu ia de a 
monitoriza implementarea PNAER (pg 204). 

Referitor la dezvoltarea domeniului, în majoritatea întâlnirilor s-a propus 
“ ea, 
prin montarea de contoare dublu sens 

irea eficien ei globale a 

Legea trebuie s  fie astfel elaborat  încât s  trateze cu respect 
consumatorul Legisla i, de i pare un paradox, 
primul pas sper îmbun i aplicarea legisla iei. Ca urmare, 
toate întâlnirile au eviden

iei acesteia în MO în 
luna noiembrie 2008.  

i de o 
transparen ilor în procesul de creare i de 
modificare a legisla

 
celor interesa i.  

i asigurarea transparen

  

  



monopol natural (ex : Transelectrica) în leg tur  cu posibilit
i de o promovare real  a legii parteneriatului public privat, f r  

ca aceast  s  devin  un nou instrument ce ar putea genera corup
ii publice, care s  permit  

dezvoltarea de proiecte în care s  fie implicate autorit ile (locale) al turi 
de investitori priva

ntextul în care în cele mai multe cazuri, energia este consumat  în alt  
loca ie decât în cea în care este produs , este necesar  adoptarea unor 
m suri de protec ie real  a investitorilor în fa

aua electric  (distribuitori/ 
transportator) în sensul conceperii unor contracte cadru mai flexibile i/sau 
care s  permit  negocierea clauzelor (exist  situa ii în care investitorii 
suport  consecin ion rii defectuoase a unei re

De asemenea, în contextul lipsei unei orient ri strategice reale din punctul 
de vederea al aloc rii (în timp 

esare producerii de energie electric  din SER 
este dificil  men inerea echilibrului între puterea instalat  

elei s  fie dep it  cu mult iar operatorul acesteia s  
transmit  c tre pia  semnale contradictorii cu privire la posibilit ile reale 
de racordare ale unor produc tori noi, totul fiind în limitele legale, dar nu 

ccesul produc torilor la re ele nu poate fi 
refuzat, îns , din punct de vedere practic, atâta vreme cât operatorul nu 
realizeaz /amân  investi ii în extinderea propriilor capacit iile de 
racordare propuse acestora dep

 
pe care entit ile responsabile o las  s  se exprime haotic. 

Este indiscutabil faptul c  România beneficiaz  de un poten
i biomasei pentru 

producerea de energie secundar  (electric , termic ). Nu sunt de 
neglijat nici resursele solare (în special pentru producerea de energie 
termic ) i nici cele geotermale. Îns  sugestiile primite din partea 
par ilor la mesele rotunde organizate se refer  inclusiv la mai bun  
evaluare a poten ii strategice clare pentru 
fiecare zon  în parte.   

iile autorit ilor în leg tur  cu domeniul utiliz rii SE

ile de acces la 
re ea, dar 

ia, numai 
pentru evitarea procedurilor de achizi

i.   

În co

a abuzurilor (chiar i 
poten iale ale) responsabililor cu re e

ele func ele slabe de i ei au 
montat toate echipamentele de protec ie necesare la sursa de producere). 

i spa iu) a zonelor/suprafe elor de 
teren/tipurilor de resurse nec

i capacitatea 
re elelor de transport a energiei (electrice). Ca urmare, pot apare situa ii în 
care capacitatea re

i 
în limitele fair play-ului în afaceri. 

Din punct de vedere legal, a

i, solu
esc cu mult limitele acceptabile din punct 

de vedere economic. În acest fel, investitorii pierd timp i resurse pe o pia

ial favorabil 
în ceea ce prive te utilizarea energiei vântului 

ticipan
ialului i la oferirea unor direc

Depinzând de inten R, 
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legisla

ii, cât 
i din cel al eficien ei acesteia. 

tere a aspectelor tehnice, de mediu i economico-
sociale se a

irea nivelului de utili
i a se 

reflecta i asupra balan ei energetice, asupra nivelulu emisiilor de 
poluan i chiar asupra nivelului de 
educa e noi i se pot înfiin

Valoarea proiectelor de investi

iile în care 
investitorii î iile într-un interval de timp 
comparabil cu cel al tehnologiilor bazate pe combustibili fosili. În 
România, utilizarea combustibililor fosili este subven

i a contribu
inute de Stat). 

Ca urmare, practica interna
anisme de stimulare a investi iilor în domeniul SER, prin acordarea 

de sprijin menit a diminua dezavantajele pe care tehnologiile SER le au în 
fa

i cotele obligatorii.  
ii la mesele rotunde s-au exprimat în 

sensul favorabil tarifelor verzi (mecanismul feed-in-tariff) fa
tia au propus i adoptarea unor mecanisme 

suplimentare de stimulare  a investi iilor pe pia
Garantarea par

oz etc.) 
U

ia privind utilizarea acestora ar putea fi simplificat ; consultarea 
real  a publicului în leg tur  normele legislative din domeniu ar putea 
aduce beneficii semnificative atât din punctul de vedere al eficacit

Nu în ultimul rând, a fost sugerat  preg tirea personalului autorit ilor. 
Cu o mai bun  cunoa

teapt  ca personalul men ionat s  poat  contribui la 
îmbun t zare a SER. Efectele acceler rii procesului 
de evaluare i aprobare/respingere se estimeaz  a fi  benefice 

i (inclusiv gaze cu efect de ser ) 
ie tehnic  pentru c  vor fi create pie a 

întreprinderi noi care s  produc  echipamente necesare.

ii în domeniul resurselor regenerabile este 
prohibitiv  pentru majoritatea tipurilor de tehnologii iar costul producerii 
unit ii de energie util  devine extrem de ridicat în condi

i doresc s  recupereze investi

ionat  sub diverse 
forme (incluzând neplata taxelor iilor pentru s n tate, 
omaj, pensie etc de c tre companiile de

ional , recomand  utilizarea unor 
mec

 tehnologiilor clasice.  

Dup  cum este precizat în capitolele anterioare, în România, mecanismul 
utilizat pentru a sprijini dezvoltarea sectorului de SER cuprinde dou  
componente : certificatele verzi 
 Dincolo de faptul c  participan

 de 
certificatele verzi, ace

 SER :  
- ial  sau total  de c tre Stat a creditelor pentru 

investi ii (eventual pe modelul prima cas /primul sil
- tilizarea mecanismelor de tip “garan ii beneficiar”  

O alt  posibilitate propus  pentru stimularea dezvolt rii sectorului SER 
este aceea a condi ion rii autoriz rii construirii în cazul locuin elor noi. 
Acestea ar trebui s  î i poat  asigur  o parte a consumului de energie din 

  

  



energie prin producerea la locul de consum. Idealul ar fi acela al 
construirii caselor psive, eventual prin crearea unui sistem de premiere. 

Produc torii agricoli ar putea reprezenta un nou val de investitori 

iat  i nevoia de a îmbun t a în leg tur  cu 
selectarea proiectelor câ

Cultura antreprenorial  a cet enilor români ar trebui dezvoltat  prin 
programe de preg ti
colar  a unor materii care s  contribuie la formarea 

în 
domeniul resurselor regenerabile de energie, prin implementarea unor 
instala ii de generare i captare a biogazului.  

Pentru a încuraja domeniul, Statul ar putea imagina un sistem de stimuli 
pentru încurajarea producerii de utilaje i echipamente la nivel na ional.  

A fost eviden i transparen
tigatoare ale fondurilor europene.  

re dedicate dar i prin introducerea în curricula 
i orientarea 

tinerilor.
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În i pentru implementarea legisla n 
domeniul ile 
c  mare 

 numarul popula iei  nu 
 avem ini

t ceea ce suntem obliga  facem. 

Diversele proiecte rora am participat recent, la fel ca 
a, ilustreaz ti pa i  lipsa de 

seriozitate a demersului ionat 
 proiecte implementate,  demersurile 

rii unui proiect nu sunt imposibil de urmat.

Adesea, autorit sesc rile eu
 pentru a complica un sistem  un 

nivel extrem de înalt, mediul economic având opinii divergente  cu 
modificarea acestor mecanisme. 

În timp ce unii reprezentan i ai mediului de afaceri sus
ional i a celui de reglementare pentru a înlesni 

aprobarea i implementarea proiectelor referitoare la utilizarea surselor 
regenerabile de energie, în sensul de a trata aceste surse a

i reprezentan i ai mediului de afaceri î

inerea 
diverselor avize/acorduri/permise/autoriza ii. 

To irea transparen ei 
decizionale 

ilor interesate contribuind la 
îndeplinirea obiectivelor na ionale.  

ile centrale mediului privat inte

iile în care la mai 
mult de un an de la termenul de intrare în vigoare a unei legi (220/2008) pe 
de o parte ace ti

ionate.  

De asemenea inexisten a unui cadru formal în interio
ile de lobby te percep ia asupra 

corup iei i în acest sector, ceea ce va ine în continuare departe investitorii. 

România se fac pa iei europene î
surselor de energie regenerabil ; dar numai atât. Autorit

entrale par a nu con tientiza faptul c  suntem o ar în Uniunea 
European  (a 7 –a dup i a 9-a dupa suprafa ) i
în eleg faptul c  nu ne este interzis s iativ  i chiar s  facem mai 
mult decâ i s

în cadrul c i proiectul 
de fa  lentoarea cu care ace i sunt realiza i

întreprins. A a cum este men în PNAER, dac  
exist înseamna c în vederea 
implement

ile române g în reglement ropene scuza cea 
mai avantajoas în care birocra ia atinge deja

în legatur

in modificarea 
complet  a cadrului institu

a cum se 
precizeaz  în legea prioritar , al i 
exprim  team  c  se vor produce modific ri tocmai în momentul în care 
înv aser  unde, cu cine i în ce mod trebuie s  discute pentru ob

i au fost de acord, îns , c  este necesar  îmbun t
i a proceselor de consultare a publicului interesat. Chiar dac  

procesul de adoptare a normelor legislative ar fi mai îndelungat, rezultatul se 
estimeaz  c  ar mul umi majoritatea p r

Semnalul oferit de c tre autorit resat de 
domeniul utiliz rii surselor regenerabile de energie este de ezitare în 
adoptarea unor decizii i de lips  de seriozitate, în condi

a din urm  sunt informa i c  se a teapt  aprobarea CE 
pentru aplicarea prevederilor acesteia i pe de alt  parte, autorit ile solicit  
formal CE un punct de vedere asupra problematicii men

rul c ruia s  se 
desf oare activit i advocacy, înt re

Epilog 




