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I. Context 

 În vederea punerii în aplicare a Acordului de la Paris și pentru a îndeplini obiectivul de 

reducere a emisiilor de CO2  cu 40% până în anul 2030 în cadrul Uniunii Europene, Comisia 

Europeană a completat  în anul 2016 Cadrul privind energia și clima pentru 2030 cu următoarele  

inițiative: 

1. Pachetul privind securitatea energetică din luna februarie care prevede o serie de măsuri menite 

să consolideze capacitatea UE a face față întreruperilor aprovizionării cu gaze, printre acestea se 

numără:  creșterea producției de energie din surse regenerabile și dezvoltarea în continuare a unei 

pieței energetice interne; 

2.  Pachetul din vară este un important pas în punerea în aplicare a strategiei privind uniunea 

energetică, cu o politică privind schimbările climatice orientată spre viitor:principiul de bază 

promovat este „eficiența energetică înainte de toate” și plasează gospodăriile și consumatorii 

comerciali în centrul pieței europene a energiei; 

3. Pachetul din iarnă ”O energie curată pentru toți europenii” reprezintă ultimul element al 

cadrului pentru energie și climă pentru 2030: propunerile de reglementare și măsurile de facilitare 

prezentate în pachet au ca scop accelerarea, transformarea și consolidarea tranziției economiei UE 

către o energie curată, creând astfel locuri de muncă și creștere economică în noi sectoare 

economice și modele de afaceri; propunerile legislative se referă la eficiența energetică, energia 

din surse regenerabile, organizarea pieței energiei, securitatea aprovizionării și norme de 
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guvernanță pentru uniunea energetică; totodată ele sunt menite să arate că tranziția către o energie 

curată este sectorul de creștere al viitorului; mobilizând anual până la 177 de miliarde de euro de 

investiții publice și private  începând din 2021 acest pachet poate genera o creștere de până la 1 % 

a PIB-ului.     

 

II. Prezentarea propunerii: 

Pachetul privind energia curată urmărește trei obiective: plasarea eficienței energetice pe 

primul loc, atingerea poziției de lider mondial în domeniul energiei din surse regenerabile; asigurarea 

unor condiții echitabile pentru consumatori  pe baza energiei accesibile. 

În capitolul 1 din comunicare se face referire la plasarea eficienței energetice pe primul loc 

care presupune luarea în considerare a eficienței energetice în întregul sistem,  prin gestionarea activă 

a cererii, prin optimizarea consumului de energie, reducerea costurilor suportate de consumatori, 

precum și pentru a nu crea  dependența de importuri, prin investiții în infrastructura eficienței 

energetice. Aceste lucruri vor permite scoaterea din uz a supracapacității de producție de pe piață, în 

special în ceea ce privește producția de energie din combustibili fosili. Totodată, această secțiune 

include referiri la obiectivul Uniunii Europene privind eficiența energetică, la obligațiile de 

economisire a energiei, importanța accelerării ratelor de renovare a clădirilor prin modificarea 

Directivei privind performanța energetică și prin lansarea unei inițiative privind clădirile europene cu o 

componentă de finanțare inteligentă pentru clădiri inteligente, la consolidarea planului de lucru privind 

proiectarea ecologică și etichetarea energetică. 

În capitolul 2 din comunicare se prezintă modalitățile de atingere a obiectivului de minimum 

27% pentru ponderea energiei din surse regenerabile, în mod special prin intermediul planurilor 

energetice și climatice naționale integrate, prin infrastructuri solide de transport și de distribuție și prin 

crearea unei rețele europene bine interconectate, printr-o mai bună utilizare a potențialului încălzirii și 

răcirii, prin dezvoltarea de combustibili alternativi avansați pentru transporturi, prin creșterea nivelului 

de utilizare a biomasei solide, prin necesitatea unei sinergii mai mari între economia circulară și 

diverse moduri de utilizarea a biomasei, prin propuneri de extindere a criteriilor de durabilitate 

existente ale UE pentru a acoperi toate tipurile de bioenergie. 

În capitolul 3 din comunicare se pornește de la premisa asigurării unor condiții echitabile 

pentru consumatori. Astfel, propunerile Comisiei Europene vizează reformarea pieței energiei pentru a 

responsabiliza consumatorii și pentru a le permite să aibă mai mult control asupra alegerilor lor în ceea 

ce privește energia prin creșterea transparenței  privind costurile și prețurile energiei, prin trecerea de 

la producția tradițională centralizată la piețe descentralizate, inteligente și interconectate, prin 

stabilirea unei noi abordări referitoare la protecția consumatorilor vulnerabili. 

Capitolul 4 este dedicat măsurilor de facilitare care vizează, în principal, aplicarea efectivă a 

reglementărilor UE, utilizarea finanțării Uniunii Europene într-un mod eficient, coerent și încurajarea 

parteneriatelor cu părțile interesate. Sunt reliefate Comunicarea Comisiei privind accelerarea inovării 

în domeniul energiei curate, intenția Comisiei de a sprijini inițiativele lansate de industrie pentru a 

promova rolul de lider mondial al UE în domeniul energiei cuarte și al soluțiilor tehnologice cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon, intenția Comisiei de a sprijini mai bine tranziția în regiunile carbonifere și 

în regiunile industriale cu emisii ridicate de dioxid de carbon, prin introducerea de noi planuri de 

cooperare sectorială în materie de competențe în domeniul energiei regenerabile și pentru sectorul 
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construcțiilor prin monitorizarea eliminării progresive a subvențiilor pentru combustibili fosili. 

Concluziile acestei comunicări vizează necesitatea menținerii coerenței globale a acestui 

pachet de către Parlamentul European și Consiliu, cu propunerile anterioare ale Comisiei referitoare la 

sistemul de comercializare a certificatelor de emisii, partajarea eforturilor, utilizarea terenurilor și 

mobilitatea cu emisii reduse. 

 

 III. Poziții exprimate: 

În cadrul Consiliului transporturi, telecomunicații și energie din data de 27 februarie 

2017, preşedinţia malteză a organizat un schimb de opinii referitoare la 8 propuneri legislative din 

cadrul pachetului privind energia curată referitoare la piaţa internă a energiei electrice, ACER, 

guvernanţa Uniunii Energetice, performanţa energetică a clădirilor, eficienţa energetică, energia din 

surse regenerabile, fără a se acorda o atenţie deosebită acestei Comunicări. 

 Poziția României: România își dorește ca inițiativele cuprinse în Pachetul din iarnă privind 

energia curată să conducă la consolidarea securității în aprovizionarea cu energie a Uniunii Europene 

și la o reformă a pieței de energie electrice precum și la conturarea unui proces de guvernanță și de 

monitorizare integrat pentru a se asigura că acțiunile în domeniul energiei vor contribui la realizarea 

obiectivelor Uniunii Energiei. 

   

Legislația națională: 

 

            Strategia Energetică a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050; Legea nr. 23/2014  

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea și completarea 

Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovarea a producerii energiei din surse 

regenerabile de energie; 

OUG nr. 57/2013  privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea 

sistemului de promovare a producerii de energie din surse regenerabile de energie; 

HG. nr. 1110/2014 pentru aprobarea cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din 

surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, pentru 

anul 2015; 

Legea nr. 122/2015 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei 

electrice  din surse regenerabile de energie și privind modificarea și completarea unor acte normative; 

HG. nr. 1015/2015 pentru aprobarea cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din 

surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, pentru 

anul 2016. 

 

 

 

Andreea Mihai 

                 2 mai 2017 
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