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Rezumat 

 

Situația actuală a prețurile ridicate la energie și războiul din Ucraina au dat un nou impuls necesității de 

a economisi energie pentru a asigura independența cât mai curând posibil a UE de importurile de 

combustibili fosili din Rusia. Prin urmare, planul UE „Economii de energie” propune o abordare dublă 

prin realizarea de economii de energie imediate prin alegeri voluntare și accelerarea și consolidarea 

măsurilor structurale de eficiență energetică pe termen mediu și lung. Pentru îndeplinirea acestor 

obiective va fi nevoie de implicarea a autorităților, a cetățenilor și a altor actori de la nivel local și regional 

precum și de sprijin suplimentar, alături de politici conexe pentru acțiuni concrete pe teren.  

 

Cuvinte-cheie: eficiență energetică, economisirea energiei prin alegeri voluntare, măsuri structurale de 

eficiență energetică pe termen mediu și lung 
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1. CONTEXT 

Pactul ecologic european este planul de creștere pe termen lung al UE menit să asigure neutralitatea 

climatică a Europei până în 2050. Acest obiectiv este înscris în Legea europeană a climei, precum și în 

angajamentul de a reduce emisiile nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % până în 2030, 

comparativ cu nivelurile din 1990.  

Odată cu pachetul legislativ „Pregătiți pentru 55” din iulie 2021, Comisia Europeană și-a propus 

reducerea consumului de gaze cu 30 % până în 2030, iar o treime dintre aceste economii ar trebui să 

provină din îndeplinirea obiectivului UE în materie de eficiență energetică. Însă perturbările cauzate pe 

piața mondială a energiei de războiul din Ucraina au determinat Comisia Europeană să prezinte, la 8 

martie 2022, un plan prin ca Europa să devină independentă față de combustibilii fosili din Rusia cu mult 

înainte de 2030. 

Comisia Europeană a adoptat sancțiuni ca răspuns la actele de agresiune ale Rusiei; importurile de 

cărbune fac deja obiectul regimului de sancțiuni. În cadrul reuniunii Consiliului European, care a avut 

loc între 24 și 25 martie 2022, liderii UE au solicitat Comisiei Europene să prezinte planul REPowerEU 

detaliat, iar la 18 mai 2022 a fost adoptat. 

Începând cu aprilie 2022, Rusia a întrerupt livrările de gaze către unele state din Uniunea Europeană, 

fapt care a demonstrat necesitatea identificării unei soluții. La 18 mai 

2022, a fost propusă o nouă strategie externă în domeniul energiei, care 

să asigure legătura dintre securitatea energetică și tranziția mondială 

către o energie curată, răspunzând crizei energetice. Strategia 

recunoaște faptul că invadarea Ucrainei de către Rusia are un impact 

asupra piețelor energiei din întreaga lume, afectând, în special, țările în 

curs de dezvoltare. UE va continua să ofere sprijin pentru o energie 

sigură, durabilă și la prețuri accesibile la nivel mondial. 

De asemenea, Comisia Europeană a prezentat planul REPowerEU, 

care urmărește eliminarea dependenței UE de combustibilii fosili din 

Rusia și gestionarea crizei climatice. Măsurile incluse urmăresc 

realizarea de economii de energie, diversificarea aprovizionării cu 

energie și dezvoltarea accelerată a energiei din surse regenerabile.  

Un instrument central al planului este Mecanismul de redresare și reziliență (MRR), care contribuie la 

planificarea și finanțarea coordonată a infrastructurii transfrontaliere și naționale, precum și a proiectelor 

și reformelor din domeniul energetic. Comisia Europeană a propus, în acest sens, 

modificări punctuale  ale Regulamentului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență astfel 

încât să includă și capitole consacrate REPowerEU. Recomandările specifice fiecărei țări formulate în 

cadrul ciclului din 2022 ale semestrului european vor contribui la acest proces. 

A fost creată o platformă energetică a UE, care va permite realizarea de achiziții comune pe bază 

voluntară de gaze, gaz natural lichefiat (GNL) și hidrogen prin centralizarea cererii, optimizarea utilizării 

infrastructurii și coordonarea activităților de comunicare cu furnizorii. Comisia Europeană are în vedere 

dezvoltarea unui „mecanism comun de achiziții” prin care vor fi negociate și încheiate contractele de 

achiziție de gaze în numele statelor membre participante, dar și alte măsuri legislative prin care statele 

membre vor avea obligația de a-și diversifica din timp aprovizionarea cu gaze. 

Cu privire la extinderea și accelerarea masivă a utilizării energiei din surse regenerabile pentru producția 

de energie electrică, în industrie, în sectorul clădirilor și al transporturilor, Comisia Europeană a prezentat 

o strategie a UE în domeniul energiei solare, care va urmări dublarea capacității solare fotovoltaice până 

85 % din 
europeni consideră că UE 
ar trebui să își reducă 
dependența de gazul și 
petrolul rusesc cât mai 
curând posibil pentru a 
sprijini Ucraina. (cf. sondaj 
eurobarometru din aprilie 
2022) 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_640_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1119&from=EN
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_550_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_108_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-sanctions-against-russia-following-invasion-ukraine_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/STATEMENT_22_2685
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/JOIN_2022_23_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_230_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_231_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2387
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_221_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2772
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2772
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în 2025 și instalarea a 600 GW până în 2030. Strategia este însoțită de o recomandare care abordează 

problema procesului lent și complex de autorizare a proiectelor majore în domeniul energiei din surse 

regenerabile, de o modificare punctuală a Directivei privind energia din surse regenerabile care să 

recunoască acest tip de energie drept un interes public major și de un plan de acțiune privind 

biometanul care stabilește, printre altele, o Alianță industrială pentru biometan și stimulente financiare 

pentru a crește producția până în 2030.  

Comisia Europeană a anunțat că va prezenta o inițiativă privind acoperișurile solare, care va include 

pentru clădirile publice și comerciale noi și pentru clădirile rezidențiale noi obligația de a instala panouri 

solare, dublarea ritmului de instalare a pompelor de căldură și măsuri de integrare a energiei geotermale 

și solare termice în sistemele de termoficare centralizate și urbane modernizate. Inițiativa stabilește un 

obiectiv pentru 2030 de a produce 10 milioane de tone de hidrogen din surse regenerabile în interiorul 

UE și 10 milioane de tone provenit din importuri pentru a înlocui gazele naturale, cărbunele și petrolul 

în industriile greu de decarbonizat și în sectoarele transporturilor.  

În plus față de economiile prevăzute în propunerile din pachetul legislativ „Pregătiți pentru 55”, Comisia 

va propune înlocuirea cărbunelui, a petrolului și a gazelor naturale în procesele industriale, va reduce 

emisiile de gaze cu efect de seră și va consolida securitatea și competitivitatea. Economiile de energie, 

eficiența energetică, înlocuirea combustibililor fosili, electrificarea și utilizarea hidrogenului din surse 

regenerabile, a biogazului și a biometanului de către industrie ar putea permite economisirea a până la 

35 de miliarde de metri cubi de gaze naturale până în 2030.  

Pentru a spori economiile de energie și eficiența energetică în sectorul transporturilor și pentru a accelera 

tranziția către vehiculele cu emisii zero, Comisia va prezenta un pachet privind ecologizarea transportului 

de marfă care va viza sporirea semnificativă a eficienței energetice și va avea în vedere o inițiativă 

legislativă prin care să se mărească ponderea vehiculelor cu emisii zero în parcurile de automobile ale 

instituțiilor publice și ale societăților private dincolo de o anumită mărime.  

În concluzie, Comisia Europeană estimează că reducerea voluntară a consumului de energie și 

accelerarea măsurilor de eficiență energetică vor limita penuria de gaze și petrol în cazul unei perturbări 

a fluxurilor din Rusia. Ca atare, acestea constituie un element esențial pentru stabilizarea piețelor și 

prevenirea unei noi manifestări a volatilității prețurilor. Pe termen mediu și lung, economiile de energie 

ar contribui la scăderea prețurilor la energie și la o reacție eficace la creșterile bruște ale prețurilor și la 

deficitele de aprovizionare. 

 

2. PREZENTAREA COMUNICĂRII 

2.1. Obiectivul general 

Comunicarea urmărește realizarea unor economii de energie imediate prin alegeri voluntare și 

accelerarea și consolidarea măsurilor structurale de eficiență energetică pe termen mediu și lung. 

2.2. Obiective secundare  

Comunicarea urmărește încurajarea statelor membre ale UE să lanseze campanii de informare destinate 

gospodăriilor și întreprinderilor, care ar putea reduce cu 5% cererea de gaze și petrol și să recurgă 

la măsuri fiscale pentru a încuraja economiile de energie (ex. prin aplicarea de cote reduse de TVA pentru 

sistemele de încălzire). 

2.3.  Prezentarea propriu-zisă  

Eficiența energetică este un element-cheie al Pactului ecologic european și al strategiei Uniunii de 

realizare a unei economii decarbonizate până în 2050. Totuși, având în vedere situația actuală pe plan 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=PI_COM:C(2022)3219
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_222_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD%3A2022%3A230%3AFIN&qid=1653033922121
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD%3A2022%3A230%3AFIN&qid=1653033922121
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_640_RO_ACTE_f.pdf
https://ec.europa.eu/clima/news-your-voice/news/commission-calls-climate-neutral-europe-2050-2018-11-28_en
https://ec.europa.eu/clima/news-your-voice/news/commission-calls-climate-neutral-europe-2050-2018-11-28_en
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geopolitic, accelerarea punerii în aplicare a politicilor de reducere structurală a consumului de energie în 

UE ar trebui să aibă loc cât mai curând pentru a spori reziliența și independența energetică a UE.  

Conform celui mai recent raport al Grupul Interguvernamental privind Schimbări Climatice, modificările 

aduse stilului de viață și comportamentului cetățenilor pot contribui, în mod semnificativ, la reducerea 

consumului de energie. Alegerea de a reduce temperaturile de încălzire, de a conduce într-un mod mai 

economic și de a trece la o utilizare mai intensă a transportului public și la o mobilitate mai activă, 

utilizarea mai eficientă a aparatelor de uz casnic și a aerului condiționat și stingerea luminilor pot genera 

economii substanțiale pe termen scurt. 

Gazele naturale joacă cel mai mare rol în ceea ce privește încălzirea, reprezentând aproximativ 42% din 

energia utilizată pentru încălzirea spațiilor în sectorul rezidențial și în cel casnic. Petrolul este următorul 

cel mai important combustibil fosil pentru încălzire, reprezentând 14%, în timp ce cărbunele reprezintă 

aproximativ 3%.  

Utilizarea combustibililor fosili în transporturi reprezintă 288 de milioane de tone echivalent petrol pe 

an sau 93 % din necesarul de energie din sectorul transporturilor.  

Transportul aerian și transportul maritim depind aproape în totalitate de combustibilii fosili, în timp ce 

combustibilii fosili asigură 93% din consumul de energie în transportul rutier și 23% din consumul de 

energie în transportul feroviar. Aproximativ 25% din activitatea autoturismelor are loc în mediul 

mobilității urbane. 

Sectoarele-cheie pentru economii semnificative pe termen scurt sunt încălzirea în gospodării și servicii, 

transporturile și mobilitatea, cu un potențial suplimentar pe termen scurt în sectoarele industriale. În 

plus, este importantă și economisirea energiei electrice, deoarece pentru producerea ei sunt utilizate 

gaze naturale, petrol și cărbune.  

Utilizatori de energie vor fi susținuți prin acțiuni de informare și de încurajare și de sprijinire (ex. oferirea 

de reduceri la achiziționarea celor mai eficiente aparate de uz gospodăresc). Statele membre vor putea 

promova aceste tipuri de acțiuni la nivel local, regional prin intermediul Convenției primarilor și al 

misiunii „100 de orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic”. De asemenea, vor putea 

include competențele legate de economiile de energie în programele școlare și în alte sectoarele esențiale 

(ex. cote reduse de TVA pentru sistemele de încălzire cu randament ridicat, asigurarea faptului că 

prețurile energiei încurajează trecerea la pompe de căldură și încurajarea achiziționării unor aparate de 

uz casnic mai eficiente).  

În sprijinul acestor eforturi, Comisia Europeană: 

- a lansat campania „Îmi aduc și eu contribuția” (Playing my part), care oferă informații cu privire 

la măsurile de economisire a energiei, în mod voluntar, pentru persoanele fizice (ex. reducerea încălzirii 

în locuințe, oprirea încălzirii în încăperile neutilizate, informații cu privire la menținerea temperaturilor 

cazanelor de condensare sub 60 de grade, montarea de termostate pentru corpuri de încălzire și de 

regulatoare de încălzire; stimularea auditurilor energetice; reducerea vitezei pe autostradă, încurajarea 

mersului pe jos, cu bicicleta, utilizarea transportului public, încurajarea utilizării transportului feroviar); 

- va lansa o interfață pentru consumatori a bazei de date europene privind înregistrarea produselor 

pentru etichetarea energetică (ERPEL), care oferă sprijin consumatorilor în alegerea unor aparate de uz 

casnic mai eficiente; 

- va elabora o campanie în contextul răspunsului UE la efectele războiului Rusiei împotriva 

Ucrainei și al prețurilor ridicate la energie. 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/
https://iea.blob.core.windows.net/assets/cbc97c70-8bcf-4376-a8a9-4cd875195f6a/Playingmypart.pdf
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Necesitatea de a accelera independența Uniunii de importurile de combustibili fosili, a condus la 

introducerea unor obligații care să garanteze că, în sectoarele-cheie, eficiența energetică va fi sporită, 

subvențiile pentru tehnologiile bazate pe combustibili fosili vor fi oprite și tehnologiile din domeniul 

energiei din surse regenerabile vor fi promovate, în mod constant. În sprijinul accelerării și consolidării 

măsurilor structurale de eficiență energetică, Comisia Europeană urmărește: 

 creșterea la 13% a obiectivului obligatoriu din Directiva privind eficiența energetică;  

 economii suplimentare și câștiguri de eficiență energetică în clădiri prin intermediul Directivei privind 

performanța energetică a clădirilor și al Directivei privind eficiența energetică;  

 proiectarea ecologică pentru produsele sustenabile; 

 creșterea ponderii vehiculelor cu emisii zero în parcurile de automobile publice și corporative; 

 înverzirea transportului de mărfuri; 

 reforma Regulamentului privind Cerul unic european în ceea ce privește modernizarea 

managementului traficului aerian în Europa. 

Actualul cadru financiar multianual, din fondurile politicii de coeziune (FEDR, Fondul de coeziune și 

Fondul pentru o tranziție justă) va oferi un sprijin semnificativ pentru eficiența energetică și transportul 

durabil.  

Programul InvestEU va mobiliza finanțare privată în sprijinul unei game largi de investiții în eficiența 

energetică, prin partajarea riscurilor cu partenerii de implementare.  

În plus, Comisia, în cooperare cu statele membre, va consolida activitatea Grupului instituțiilor financiare 

pentru eficiența energetică (Energy Efficiency Financial Institutions Group – EEFIG) în vederea 

transformării acestuia într-o coaliție europeană la nivel înalt pentru finanțarea eficienței energetice 

împreună cu sectorul financiar. 

 

3. POZIȚII ȘI LUCRĂRI ALE INSTITUȚIILOR UE ȘI ALE PARLAMENTELOR 

NAȚIONALE 

3.1. Parlamentul European 

 19 mai 2022  – Rezoluția referitoarea la consecințele sociale și economice ale războiului rus din 

Ucraina pentru UE – consolidarea capacității de acțiune a UE subliniază importanța abordării crizei 

economice și sociale în contextul unui cadru economic dificil. Deputații europeni au solicitat diminuarea 

prețurilor ridicate la energie pentru gospodării și întreprinderi, menținerea puterii de cumpărare și a 

locurilor de muncă și serviciilor publice de calitate, implementarea Pactului ecologic european și a 

tranziției juste și ecologice și consolidarea Planului de acțiune privind Pilonul european al drepturilor 

sociale. În plus, rezoluția urmărește consolidarea pieței energiei pentru a elimina dependențele UE fără 

a crea altele noi. Invită Comisia Europeană să intensifice coordonarea planificării și finanțării dedicate 

eficienței energetice și energiei din surse regenerabile, în special hidrogenului ecologic și solicită 

eliminarea treptată rapidă a subvențiilor pentru combustibili fosili. Subliniază importanța finanțării 

politicii publice de creștere a eficienței energetice și de extindere a energiei din surse regenerabile; 

3.2. Consiliul UE 

 27 iunie 2022 – Abordarea generală a Consiliului (reuniunea formațiunii Transporturi, 

Telecomunicații și Energie - energie) asupra unor obiective privind sursele regenerabile de energie și 

eficiență energetică din cadrul pachetului „Pregătiți pentru 55”; a se vedea poziția referitoare la 

propunerea de reformare a directivei privind energia din surse regenerabile și poziția privind propunerea 

de reformare a directivei privind eficiența energetică.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A02004R0549-20091204
https://eefig.ec.europa.eu/index_en
https://eefig.ec.europa.eu/index_en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0219_RO.html
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2022/06/27/fit-for-55-council-agrees-on-higher-targets-for-renewables-and-energy-efficiency/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/tte/2022/06/27/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10488-2022-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10746-2021-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10697-2022-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10745-2021-INIT/ro/pdf
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Privind eficiența energetică, s-a convenit asupra reducerii consumului de energie la nivelul UE cu 36 % 

pentru consumul final de energie și cu 39 % pentru consumul de energie primară până în 2030. 

Obiectivul-cheie de reducere cu 36 % a consumului final de energie ar urma să devină obligatoriu. 

Consumul final de energie reprezintă energia consumată de utilizatorii finali, în timp ce consumul de 

energie primară include, de asemenea, cuantumul utilizat pentru producerea și furnizarea de energie. S-

a stabilit, de asemenea, creșterea treptată a obiectivului privind economiile de energie pentru consumul 

final de energie. Statele membre ar asigura economii de 1,1 % din consumul final anual de energie 

începând cu 1 ianuarie 2024. Referitor la sectorul public, s-au stabilit obligații specifice de a realiza o 

reducere anuală a consumului de energie de 1,7 % sau, alternativ, cu cel puțin 1,9 % în fiecare an dacă 

se exclude transportul public sau forțele armate  care ar fi obligatorie la patru ani de la intrarea în vigoare 

a regulamentului și obligația de a renova anual cel puțin 3 % din suprafața totală a clădirilor deținute de 

organele administrației publice. 

 26 iulie 2022 – Acord al miniștrilor energiei (reuniunea extraordinară a Consiliului Transporturi, 

Telecomunicații și Energie - energie) privind o reducere voluntară a cererii de gaze naturale cu 15% 

pentru iarna viitoare cu scopul de a economisii gaze și a ne pregăti pentru posibile întreruperi ale 

aprovizionării cu gaze din Rusia; prevede posibilitatea declanșării de către Consiliu a unei „alerte a 

Uniunii” privind securitatea aprovizionării, caz în care reducerea cererii de gaze ar deveni obligatorie. 

3.3. Consiliul European 

 30-31 mai 2022 – Concluziile reuniunii solicită îmbunătățirea eficienței energetice și promovarea 

suplimentară a economiilor de energie, cât și accelerarea utilizării energiei din surse regenerabile și a 

procedurilor de autorizare a proiectelor privind energia din surse regenerabile. 

3.4. Agenția Internațională pentru Energie  

 Planul în 10 puncte al AIE pentru reducerea consumului de carburanți: 

 reducerea limitelor de viteză pe autostrăzi cu cel puțin 10 km/h; s-ar economisi aproximativ 

290.000 barili de petrol/zi de la autoturisme și încă 140.000 barili/zi de la camioane; 

 munca de acasă până la trei zile pe săptămână, acolo unde este posibil; o zi pe săptămână 

economisește aproximativ 170.000 barili de petrol/zi; trei zile economisesc aproximativ 500.000 

barili/zi; 

 duminici fără mașini în orașe; în fiecare duminică s-ar economisi aproximativ 380.000 barili/zi; 

o duminică pe lună înseamnă o economie de 95.000 barili/zi; 

 ieftinirea transportului public și stimularea micromobilității, mersul pe jos și cu bicicleta - Se 

economisesc aproximativ 330.000 barili/zi; 

 accesul alternativ cu mașinile personale pe străzile din orașele mari; se economisesc aproximativ 

210.000 barili/zi; 

 stimularea utilizării mașinilor în sistem car-sharing și adoptarea practicilor pentru a reduce 

consumul de combustibil; se economisesc aproximativ 470.000 barili/zi; 

 promovarea conducerii eficiente a camioanelor de marfă și livrarea mărfurilor; se economisesc 

aproximativ 320.000 barili/zi; 

 utilizarea transportului cu trenuri de mare viteză și cu trenuri de noapte în locul avioanelor, acolo 

unde este posibil; se economisesc aproximativ 40.000 barili/zi; 

 evitarea călătoriile de afaceri cu avionul acolo unde există opțiuni alternative; se economisesc 

aproximativ 260.000 barili/zi 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/tte/2022/07/26/
https://www.consilium.europa.eu/media/56588/2022-05-30-31-euco-conclusions-ro.pdf
https://www.iea.org/reports/a-10-point-plan-to-reduce-the-european-unions-reliance-on-russian-natural-gas
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 consolidarea adoptării vehiculelor electrice și a celor mai eficiente; se economisesc aproximativ 

100.000 barili/zi. 

În cadrul programului „Playing my part” - Cum să economisiți bani, să reduceți dependența de energia 

rusă, să sprijiniți Ucraina și să ajutați planeta? sunt prezentate recomandări de economisire, cum ar fi 

diminuarea temperaturii pentru încălzire în locuințe și limitarea utilizării aparatelor de aer condiționat, 

reglarea eficientă a temperaturii cazanului, munca de la domiciliu, folosirea redusă a autovehiculului 

personal, reducerea vitezei pe autostradă. 

3.5. Curtea de Conturi Europeană 

 26 iulie 2022 - Avizul 04/2022 avertizează că Planul REPowerEU de a reduce rapid dependența 

de combustibilii fosili ruși, de a diversifica sursele de aprovizionare cu energie la nivelul UE și de a 

accelera tranziția verde, se poate confrunta cu dificultăți considerabile de ordin practic. Succesul acestui 

plan va depinde, în special, de acțiuni complementare de la toate nivelurile și de asigurarea unei finanțări 

de aproximativ 200 de miliarde de euro. 

Auditorii au atras atenția asupra mai multor inconsecvențe privind finanțarea, inclusiv referitoare la 

modul în care este preconizată distribuirea fondurilor către statele membre care ar putea ridica probleme, 

întrucât fondurile vor fi distribuite proporțional cu cele utilizate inițial pentru MRR, acestea nu vor 

reflecta nici provocările curente și obiectivele REPowerEU, nici nevoile specifice ale statelor membre.  

De asemenea, Comisia a estimat că investițiile suplimentare pentru REPowerEU - și, în special, pentru 

eliminarea treptată a importurilor de combustibili fosili din Rusia până în 2027 – s-ar ridica la 210 

miliarde de euro, dar finanțarea totală suplimentară pusă la dispoziție este de numai 20 de miliarde de 

euro. Celelalte surse de finanțare nu se află sub controlul Comisiei și depind de disponibilitatea statelor 

membre de a utiliza împrumuturile rămase din MRR sau de a transfera fonduri de la alte politici ale UE, 

în special de la coeziune și dezvoltare rurală. În plus, Curtea subliniază o serie de alte deficiențe ale 

planului REPowerEU, inclusiv în ceea ce privește raportarea, monitorizarea și evaluările, precum și 

transmiterea și evaluarea capitolelor referitoare la REPowerEU. 

 

4. INFORMAȚII ȘI EVOLUȚII REFERITOARE LA SITUAȚIA DIN ROMÂNIA  

 Legea nr. 220/2008 privind stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 

regenerabile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010. 

 H.G. nr.1.034/2020 privind Strategia Națională de renovare pe termen lung pentru sprijinirea 

renovării parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, cât și private, și 

transformarea sa treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică și decarbonat 

până în 2050 (publicată în M.Of., Partea I, nr. 1.247 din 17 decembrie 2020) are ca obiectiv îmbunătățirea 

performanței energetice a fondului existent de clădiri prin reducerea consumului de energie, a emisiilor 

de carbon și extinderea utilizării surselor regenerabile de energie la clădiri; îmbunătățirea calității vieții 

pentru toți utilizatorii prin îmbunătățirea confortului termic, a condițiilor de igienă, a siguranței și calității 

aerului; reducerea nivelului sărăciei energetice și asigurarea unei încălziri accesibile financiar pentru 

familiile cu venituri modeste; eficientizarea mecanismelor de finanțare privind renovarea fondului 

construit; dezvoltarea competențelor profesionale privind eficiența energetică în clădiri și susținerea 

inovării; creșterea calității fondului construit prin îmbunătățirea siguranței clădirilor și asigurarea calității 

arhitecturale și de integrare în mediul urban a intervențiilor de renovare.  

 30 august 2022 - Proiectul privind Strategia energetică a României 2022-2030, cu perspectiva 

anului 2050 a pus în dezbatere publică de către Ministerul Energiei. Strategia propune reducerea 

emisiilor, creșterea ponderii resurselor regenerabile și scăderea consumului final de energie. Obiectivele 

https://iea.blob.core.windows.net/assets/cbc97c70-8bcf-4376-a8a9-4cd875195f6a/Playingmypart.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/cbc97c70-8bcf-4376-a8a9-4cd875195f6a/Playingmypart.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_04/OP_REPowerEU_RO.pdf
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/98742
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/235378
https://media.stiripesurse.ro/other/202208/media-166184050108864100.pdf
https://media.stiripesurse.ro/other/202208/media-166184050108864100.pdf
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strategiei sprijină realizarea țintelor naționale asumate la nivelul anului 2030: 43,9% reducere a emisiilor 

aferente sectoarelor ETS față de nivelul anului 2005, respectiv cu 2% a emisiilor aferente sectoarelor 

non-ETS față de nivelul anului 2005; 30,7 % pondere a energiei din surse regenerabile în consumul final 

brut de energie; 40,4% reducere a consumului final de energie față de proiecția PRIMES 2007.  

 

Obiectivele asumate de România sunt: 

1. Asigurarea accesului la energie electrică și termică pentru toți consumatorii; 

2. Energie curată și eficiență energetică; 

3. Modernizarea sistemului de guvernanță corporativă și a capacității instituționale de reglementare; 

4. Protecția consumatorului vulnerabil și reducerea sărăciei energetice; 

5. Piețe de energie competitive, baza unei economii competitive; 

6. Creșterea calității învățământului în domeniul energiei și formarea continuă a resursei umane 

calificate; 

7. România, furnizor regional de securitate energetică; 

8. Creșterea aportului energetic al României pe piețele regionale și europene prin valorificarea resurselor 

energetice primare naționale. 

 

5. Alte surse utile 

 Study: Short to mid-term measures in energy efficiency to reduce gas consumption in Europe, 

2022 

 Report: Electricity Market Report, International Energy Agency –2022; 

 Gas Market Report Q3-2022, Including Gas 2022 medium-term forecast to 2025 - International 

Energy Agency – 2022; 

 Good practice in energy efficiency - For a sustainable, safer and more competitive Europe – 2016; 

 Study: ENERGY SAVINGS 2020 - How to triple the impact of energy saving policies in Europe, 

2010. 

 

https://euase.net/wp-content/uploads/2017/09/220422_EUASE-Catalog22-REVISED2.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/deliver/3b27620a-en.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpublication%2F3b27620a-en&mimeType=pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/deliver/fb11a49a-en.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpublication%2Ffb11a49a-en&mimeType=pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/deliver/fb11a49a-en.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpublication%2Ffb11a49a-en&mimeType=pdf
https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2018-02/Clean%20energy%20for%20all%20Europeans.pdf
https://www.roadmap2050.eu/attachments/files/EnergySavings2020-FullReport.pdf

