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INTRODUCERE
Ghidul de faþã îºi propune sã se constituie într-un instrument util autoritãþilor publice locale pentru
implementarea la nivel local a politicii energetice naþionale, în concordanþã cu cerinþele ºi legislaþia în
domeniu a Uniunii Europene ºi cu integrarea obiectivelor privind protecþia mediului la nivel naþional ºi
european.
Ghidul a fost elaborat în cadrul proiectului: "Întãrirea capacitãþii de implementare a acquis-ului
comunitar din sectorul energetic la nivel local", derulat de organizaþiile neguvernamentale "TERRA
Mileniul III" ºi "ALMA-RO", cu sprijinul Asociaþiei Municipiilor din România, în perioada 2002-2003.
Proiectul a fost finanþat de Uniunea Europeanã prin programul Phare - ACCESS.
Proiectul ºi-a propus sã contribuie la întãrirea capacitãþii de implementare a acquis-ului comunitar din
sectorul energetic la nivel local, prin:
- evaluarea stadiului de adoptare ºi implementare a acquis-ului comunitar din sectorul energetic ºi de
integrare a problemelor de protecþie a mediului la nivel local;
- creºterea nivelului de informare ºi perfecþionare a personalului tehnic din administraþia publicã localã
implicat în sectorul energetic la nivel local ºi a organizaþiilor neguvernamentale preocupate de
problematica sectorului energetic ºi de mediu;
- dezvoltarea unor instrumente de transpunere ºi implementare a politicilor naþionale din sectorul
energetic la nivel local.
Ghidul de implementare a acquis-ului comunitar din sectorul energetic la nivel local are la bazã o
documentare detaliatã privind:
- procesul de integrare europeanã;
- aderarea României la Uniunea Europeanã;
- legislaþia ºi politicile Uniunii Europene în domeniul energetic, eficienþei energetice ºi protecþiei
mediului;
- legislaþia ºi politicile României în domeniul energiei, eficienþei energetice ºi protecþiei mediului;
- procesul de negociere a României cu Uniunea Europeanã, în vederea integrãrii, cu accent pe Capitolul
14 - Energia;
- adoptarea ºi implementarea acquis-ului comunitar din sectorul energetic în România;
- capacitatea instituþionalã ºi prioritãþile autoritãþilor publice locale în domeniul energetic.
Varianta de lucru a Ghidului a fost dezbãtutã cu reprezentanti ai autoritãþilor publice locale ºi centrale,
organizaþii neguvernamentale cu activitate în domeniul energetic, precum ºi cu specialiºti din cadrul
Ministerului Industriilor ºi Resurselor, Ministerului Integrãrii Europene, Autoritatea Naþionalã de
Reglementare în domeniul Energiei, Agenþia de Conservare a Energiei. Materialul de faþã reprezintã
varianta finalã care încorporeazã sugestiile primite. Mulþumim, ºi pe aceastã cale, tuturor celor care ºi-au
manifestat interesul ºi au contribuit prin observaþii pertinente ºi folositoare la îmbunãtãþirea acestui
material.
Autorii sperã ca aceastã încercare de a pune în oglindã prevederile europene cu cele româneºti din
domeniul energetic - cu precãdere al eficienþei energetice, zona în care se regãsesc numeroase atribuþii
ºi responsabilitãþi ale autoritãþilor publice locale - va fi utilã administraþiilor locale la elaborarea ºi
implementarea strategiilor ºi planurilor de acþiune în domeniul îmbunãtãþirii eficienþei energetice, în
condiþiile aderãrii României la Uniunea Europeanã.
Trebuie avut totuºi în vedere faptul cã acquis-ul comunitar este un proces dinamic în continuã
transformare chiar ºi pentru statele membre ale Uniunii Europene, iar acest material reprezintã starea de
fapt la momentul iulie 2003.
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I. ADERAREA ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANÃ
Adrian BÃDILÃ - ALMA-RO
1.1.

UNIUNEA EUROPEANÃ

Uniunea Europeanã = comunitate de state europene independente 15 (+ 10 + 2) reunite în jurul unor
valori comune: politice, economice; culturale ºi sociale în procesul de cooperare ºi integrare început în
1951, odatã cu semnarea Tratatului de la Paris.
Obiective principale:
- promovarea progresului economic ºi social (piaþã unicã 1993; monedã unicã 1999);
- afirmarea identitãþii UE pe scena internaþionalã;
- extinderea zonei libertãþii, securitãþii ºi justiþiei;
- pãstrarea ºi întãrirea legislaþiei UE.
Scurt istoric al evoluþiei Uniunii Europene:
9 Mai 1950 - propunere - crearea Comunitãþii Europene a Cãrbunelui ºi Oþelului CECO;
Aprilie 1951 - Tratatul de la Paris (creare Piaþa Comunã - CECO) - Franþa, Germania, Italia, Belgia,
Olanda ºi Luxemburg.
25 Martie 1957 - Tratatul de la Roma (creare în plus Comunitatea Economicã Europeanã CEE ºi
Comunitatea Europeanã a Energiei Atomice EURATOM - Comunitatea Europeanã);
1 Ianuarie 1973 - Prima lãrgire a Comunitãþii Europene - Danemarca, Irlanda ºi Marea Britanie;
1981 - A doua lãrgire a Comunitãþii Europene - Grecia;
1986 - A treia lãrgire a Comunitãþii Europene - Spania ºi Portugalia.
17 Februarie 1986 - Semnarea Actului European Unic, la Luxemburg ºi Haga (document ce leagã
obiectivul unei pieþe interne integrate cu cel privind realizarea coeziunii economice ºi sociale);
1990 - A aderat Germania de Est în momentul unificãrii Germaniei;
Iunie 1993 - Conferinþa de la Copenhaga;
Consiliul European a pus condiþiile de aderare - "Criteriile Copenhaga".
1 Noiembrie 1993 - Tratatul de la Maastricht [Comunitatea Europeanã (organizaþie în principal
economicã) - Uniunea Europeanã];
- a decis realizarea Uniunii Economice ºi Monetare - UEM la 1 Ianuarie 1999;
1995 - A patra lãrgire a Uniunii Europene - Austria, Finlanda ºi Suedia.
1 Mai 1999 - Tratatul de la Amsterdam - 4 obiective principale:
- plasarea problemei locurilor de muncã ºi a drepturilor cetãþenilor în centrul preocupãrilor UE (o Europã
socialã);
- depãºirea ultimelor obstacole privind libertatea de miºcare a persoanelor ºi întãrirea securitãþii;
- prezentarea unei voci unice a UE în problemele mondiale;
- eficientizarea structurii instituþionale comunitare în vederea extinderii Uniunii Europene.
Prin prevederile tratatului se sporeºte puterea Parlamentului European.
26 Februarie 2001 - Tratatul de la Nisa (semnare) - "al extinderii"
- definitiveazã reforma instituþionalizatã a Uniunii Europene;
- stabileºte trecerea la o extindere treptatã a UE, începând cu anul 2003.
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Lãrgirea Uniunii Europene
1998 - UE a lansat oficial procesul extinderii cãtre þãrile din Europa Centralã ºi de Est ºi din zona mediteraneanã
- s-au deschis negocierile pentru aderare;
- 13 state candidate: Bulgaria, Cipru, Republica Cehã, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, România,
Republica Slovacã, Slovenia, Ungaria ºi Turcia;
- au început negocierile de aderare cu 6 state: Cipru, Republica Cehã, Estonia, Polonia, Slovenia ºi
Ungaria.
12 Decembrie 1999 - Summit-ul European de la Helºinki
- s-au deschis negocieri de aderare cu alte 6 þãri: ROMÂNIA, Republica Slovacã, Letonia, Lituania,
Bulgaria ºi Malta.
2004 - A cincea lãrgire a Uniunii Europene - Cipru, Republica Cehã, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia,
Republica Slovacã, Slovenia ºi Ungaria.
2007 - A ºasea lãrgire a Uniunii Europene - estimare - ROMÂNIA, Bulgaria.
Uniunea Europeanã se bazeazã pe TREI PILONI, conform Tratat Maastricht - 1993
I. Procedurile instituþionale tradiþionale ce guverneazã activitatea:
- Comisiei Europene
- Parlamentului European
- Consiliului European
- Curþii Europene de Justiþie
în domenii precum:
- piaþa internã a UE
- politicile comune
Subiecte:
- formarea unei Uniuni Economice ºi Monetare precum ºi a unui sistem monetar comun European pânã
în 1999;
- o politicã socialã comunã, care sã dea noi drepturi cetãþenilor europeni;
- politicã comunã de educaþie ºi sãnãtate;
- extinderea politicii comunitãþii asupra mediului înconjurãtor, tehnologiei, reþelei de transport transeuropean ºi a sistemelor de comunicare;
- creºterea fondurilor pentru regiunile mai sãrace ale UE.
II. Prerogativele statelor membre ºi cooperarea dintre ele în domenii precum:
- politica externã;
- politica de securitate;
- înþelegeri multilaterale dintre guverne, altele decât cele din Tratatul de la Roma; în cadrul acestor
înþelegeri rolul Comisiei Europene ºi al Parlamentului European este marginal;
- crearea Uniunii Politice Europene, în scopul coordonãrii politicii externe ºi de securitate.
III. Prerogativele statelor membre ºi cooperarea dintre ele în domenii precum:
- afacerile interne;
- imigraþia ºi politica de azil;
- poliþia ºi justiþia;
- colaborarea între ministerele de justiþie ºi de interne în problemele de emigrare, vize, azil politic,
terorism, droguri etc.
Democraþia ºi transparenþa în Uniunea Europeanã
- existã un deficit de democraþie în procesul de luare a deciziilor;
- modul de funcþionare a instituþiilor este complex ºi destul de dificil de înþeles de cetãþeni;
- procesele de luare a deciziei sunt dominate de o singurã instituþie - Consiliul - care este înzestratã cu
puteri legislative ºi guvernamentale;
- Comisia Europeanã funcþioneazã fãrã o legitimitate democraticã;
- existã o lipsã de transparenþã a funcþionãrii instituþiilor Uniunii Europene.
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Este de menþionat cã la finalul lunii mai 2003 Convenþia Europeanã condusã de Valery Giscard d'Éstaing
a aprobat ºi a fãcut public proiectul noului Tratat European - în fapt CONSTITUÞIA UNIUNII EUROPENE.
Procesul de elaborare a Constituþieie Uniunii Europene a început în decembrie 2001, când la întâlnirea
liderilor europeni au adoptat o rezoluþie de înfiinþare a Convenþiei Europene pentru elaborarea unui
proiect de acord constituþional adaptat la cerinþele unei Uniuni Europene lãrgite.
Principalele inovaþii din proiectul de Constituþie sunt:
- crearea instituþiei de Preºedinte al Uniunii Europene care va conduce Consiliul de Miniºtri;
- crearea unui Minister de Externe care sã reprezinte Uniunea Europeanã;
- apariþia funcþiei de Preºedinte al Comisiei Europene;
- creºterea autonomiei în zona europeanã (Eurozone);
- cerarea de noi competenþe pentru Uniunea Europeanã (ex: politica de azil sau de imigrare).
Simbolurile Uniunii Europene - exemplificã entitatea politicã a UE.
Drapelul UE - adoptat în 1986 de Consiliul European; pe fond azuriu sunt 12 stele aurii în cerc, ce
reprezintã uniunea popoarelor Europei (12 - simbol al perfecþiunii).
Imnul UE -"Oda Bucuriei" de la finalul simfoniei a 9-a de Ludwig van Beethoven, utilizat începând
din 1986.
Ziua Europei - 9 Mai - stabilitã pentru a marca data de 9 mai 1950, când ministrul de externe Robert
Schuman a propus crearea Comunitãþii Europene a Cãrbunelui ºi Oþelului.

1.2.

INSTITUÞIILE UNIUNII EUROPENE

Instituþiile Uniunii Europene ºi relaþiile dintre ele rezultã din compromisurile continue dintre:
- abordãrile federaliste ºi interguvernamentale;
- dorinþa de centralizare;
- menþinere a autonomiei naþionale.
Cele trei instituþii principale - Comisia Europeanã, Consiliul ºi Parlamentul European, au mandate ºi relaþii
complexe, care depind de problema în cauzã.
Pânã în 1979 - Comunitatea Europeanã se ocupa de un numãr limitat de probleme:
- Comisia avea rol de initiaþivã;
- Parlamentul da recomandãri;
- Consiliul lua deciziile;
- Curtea de Justiþie interpreta deciziile luate.
Parlamentul European
Este forul democratic al popoarelor europene, ai cãrui membri sunt aleºi prin vot universal direct, din 5 în
5 ani; membrii sunt grupaþi în funcþie de partidele politice cãrora le aparþin ºi nu în funcþie de naþionalitate.
1979 - prima oarã membrii au fost aleºi în mod direct (înainte erau desemnaþi de parlamentele naþionale).
Funcþii principale:
- Putere legislativã (participare la procesul de adoptare a legislaþiei UE);
- Putere asupra bugetului;
- Supravegherea executivului (control activitate Comisia Europeanã).
Variante de poziþii în luarea deciziilor de cãtre Parlamentul European
- neimplicare;
- dreptul de a fi consultat;
- procedura de cooperare;
- procedura de codecizie;
- acordul explicit.
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Consiliul Uniunii Europene
Reprezintã principala instanþã de decizie a Uniunii Europene ºi este format din reprezentanþii þãrilor
membre; Preºedinþia Consiliului se asigurã prin rotaþie de cãtre statele membre la fiecare 6 luni.
Fiecare stat membru are o delegaþie naþionalã la Bruxelles cunoscutã sub denumirea de Reprezentanþã
Permanentã.
Reprezentanþii statelor membre:
- elaboreazã legile Uniunii Europene;
- stabilesc obiectivele politice ale UE;
- îºi coordoneazã politicile naþionale;
- rezolvã conflictele.
Reglementarile sunt obligatorii pentru toate statele membre ºi devin parte a legislaþiilor naþionale.
Comisia Europeanã
Reprezintã organul executiv al Uniunii Europene; organ colectiv; este formatã din 20 comisari:
- independenþi de guvernele lor naþionale, dar numiþi de ele;
- mandat de 5 ani în paralel cu perioada legislativã a Parlamentului European;
- fiecare comisar este responsabil de un anumit portofoliu, sau într-un anumit domeniu politic.
Este împãrþitã în 26 de directorate generale (DG) ºi servicii speciale; fiecare directorat este condus de un
director general care are obligaþia de a raporta unui comisar; are sediul la Bruxelles ºi este - condusã de
un preºedinte (Romano Prodi).
Rol:
- asigurã respectarea prevederilor tratatelor fundamentale ale UE;
- propune legislaþia comunitarã ºi odatã legislaþia aprobatã, asigurã aplicarea ei;
- are puteri autonome substanþiale:
- politica concurenþei;
- domeniul conducerii ºi adminstrãrii politicilor comune pe domenii.
- administreazã fonduri ºi programe UE, inclusiv cele destinate sprijinirii þãrilor din afara UE;
- extinderea UE:
- Comisia Europeanã prezintã rapoarte regulate asupra progreselor realizate de fiecare
þarã candidatã în procesul de aderare;
- de întreaga problematicã a lãrgirii UE se ocupã un comisar European (Günter
Verheugen - Germania), ce are în subordine un directorat general;
- capitole de negociere.
În anul 1993, dupã Tratatul de la Amsterdam, Comisia Europeanã a dat publicitãþii documentul denumit
Agenda 2000, în care sunt prezentate strategiile pentru anii urmãtori, privind trei domenii
interdependente:
- lãrgirea cãtre Est a Uniunii Europene;
- finanþarea UE dupã 1999;
- viitorul Politicii Agricole Comune (PAC) ºi a fondurilor structurale.
Curtea Europeanã de Justiþie
Este Curtea Supremã a UE în domeniile în care se aplicã legislaþia UE; legislaþia ce decurge din tratatele
de bazã devine parte a legislaþiei naþionale a statelor membre.
Curtea are un rol foarte important în interpretarea clarã a legislaþiei.
Curtea de Conturi Europeanã
Verificã legalitatea ºi regularitatea veniturilor ºi cheltuielilor Uniunii în vederea unei bune gestionãri a
bugetului European.
Banca Centralã Europeanã
Defineºte ºi aplicã politica monetarã europeanã ºi coordoneazã operaþiunile de schimb ºi asigurã buna
funcþionare a sistemelor de platã.
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Comitetul Economic ºi Social
Reprezintã punctele de vedere ºi interesele societãþii civile organizate pe lângã Comisia, Consiliul ºi
Parlamentul European; consultarea sa este obligatorie pentru chestiunile de politicã economicã ºi
socialã.
Comitetul Regiunilor
Vegheazã la respectarea identitãþii ºi prerogativelor regionale ºi locale ºi este consultat obligatoriu în
chestiuni ce þin de:
- politica regionalã;
- mediu;
- educaþie.
A fost înfiinþat dupã 1993 - Maastricht.
Banca Europeanã de Investiþii
Este instituþia financiarã a UE care finanþeazã proiecte de investiþii pentru a contribui la dezvoltatrea
echilibratã a Uniunii.
“Ombudsman-ul” European
Poate fi sesizat de orice persoanã fizicã (cetãþeni) sau juridicã (instituþii, întreprinderi) din UE care se
considerã victime ale unor acþiuni greºite ale instituþiilor sau organismelor comunitare.
Procesul de luare a deciziilor ºi deciziile Uniunii Europene
Comisia Europeanã este instituþia politicã principalã a UE - Consiliul ºi Parlamentul European au nevoie
de o propunere din partea Comisiei înainte de a ratifica o lege.
Legile Uniunii Europene sunt confirmate de acþiunile Comisiei:
- procesul legislativ începe cu o propunere din parte Comisiei:
- înainte de a-ºi finaliza propunerea, Comisia consultã Statele Membre, grupurile de
interese speciale ºi experþii;
- Comisia trebuie sã ia în considerare principiul subsidiaritãþii.
- propunerea se trimite Consiliului ºi Parlamentului;
- procesul legislativ depinde de colaborarea între cele trei instituþii.
Principalele instrumente legale ale Uniunii Europene:
- Reglementãri - sunt aplicate direct în Statele Membre, fãrã a fi nevoie de mãsuri naþionale de aplicare
a acestora;
- Directive - obligatorii numai în privinþa obþinerii rezultatelor stipulate (obligã statele membre la
atingerea anumitor obiective, dar lasã autoritãþilor naþionale libertatea de a alege formele ºi mijloacele
de realizare a acestora;
- Decizii - toate aspectele acestora sunt obligatorii pentru cei cãrora li se adreseazã; o decizie poate fi
adresatã oricãror sau tuturor statelor membre, întreprinderilor sau persoanelor individuale;
- Recomandãri ºi opinii - statut declarativ (acestea nu sunt obligatorii).

1.3.

ADERAREA ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANÃ

Procesul de aderare al României la Uniunea Europeanã a început practic cu 10 ani în urmã.
1 februarie 1993 - România a semnat Acordul de asociere la Uniunea Europeanã (Acordul European)
- a intrat în vigoare la 1 februarie 1995;
- statueazã cadrul juridic ºi instituþional al raporturilor României cu UE, având ca obiectiv fundamental
pregãtirea aderãrii la UE.
22 iunie 1995 - România înainteazã cererea oficialã de aderare la UE.
Iunie 1999 - România înainteazã Programul Naþional de Aderare la Uniunea Europeanã.
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12 decembrie 1999 - Consiliul European de la Helsinki a decis începerea negocierilor de aderare cu
toate statele candidate, inclusiv România.
28 februarie 2000 - România a început efectiv negocierile de aderare.
În iunie 1993 a avut loc Conferinþa de la Copenhaga, "a extinderii" în care s-a menþionat: "þãrile asociate
din Europa Centralã ºi de Est care îºi exprimã dorinþa, vor deveni membre ale Uniunii Europene.
Aderarea va avea loc de îndatã ce þara asociatã este capabilã sã-ºi asume obligaþile de stat membru prin
îndeplinirea condiþiilor economice ºi politice cerute."
Consiliul European a definit condiþiile de aderare - "criteriile Copenhaga":
- þara candidatã trebuie sã aibã instituþii stabile care sã garanteze democraþia, statul de drept,
drepturile omului ºi respectarea minoritãþilor (criteriul politic);
- þara candidatã sã dispunã de o economie de piaþã funcþionalã, capabilã sã facã faþã presiunilor
concurenþiale de pe piaþa UE (criteriul economic);
- þara candidatã sã aibã capacitatea de a-ºi asuma obligaþiile ce decurg din calitatea de membru al
Uniunii Europene, inclusiv prin subscrierea la obiectivele uniunii politice, economice ºi monetare;
elementul de bazã al procesului de aderare îl constituie adoptarea ºi transpunerea acquis-ului
comunitar, din care este alcãtuit corpul legislaþiei europene ºi al structurilor instituþionale ale Uniunii
(adoptarea acquis-ului comunitar).
Acquis-ul comunitar evolueazã constant ºi cuprinde:
- conþinutul, principiile ºi obiectivele politice cuprinse în Tratatele originare ale Comunitãþilor Europene
(CECO, CEE, CEEA) ºi în cele ulterioare (Actul Unic European, Tratatul de la Maastricht ºi Tratatul de
la Amsterdam);
- legislaþia adoptatã de cãtre instituþiile UE pentru punerea în practicã a prevederilor Tratatelor
(regulamente, directive, decizii, opinii ºi recomandãri);
- jurisprudenþa Curþii de Justiþie a Comunitãþii Europene;
- declaraþiile ºi rezoluþiile adoptate în cadrul Uniunii Europene;
- acþiuni comune, poziþii comune, convenþii semnate, rezoluþii, declaraþii ºi alte acte adoptate în cadrul
Politicii Externe ºi de Securitate Comunã ºi a cooperãrii din domeniul Justiþiei ºi Afacerilor Interne;
- acordurile internaþionale la care CE este parte (ºi nu UE, întrucât aceasta nu are încã personalitate
juridicã), precum ºi cele încheiate între statele membre ale UE cu referire la activitatea acesteia.

Negocierile se concentreazã pe termenii în care þara candidatã va adopta, implementa ºi
exercita acquis-ul ºi, în special, eventualele aranjamente de tranziþie, care vor fi strict
delimitate în timp ºi condiþii de aplicabilitate.

La finalul anului 2002, situaþia României referitoare la îndeplinirea criteriilor de aderare a fost:
- criteriul politic îndeplinit;
- criteriul economic neîndeplinit;
- acquis-ul comunitar - 16 capitole închise.

Procesul de armonizare a legislaþiei româneºti cu reglementãrile comunitare reprezintã un obiectiv
esenþial, care se regãseºte în strategia de aderare a tuturor statelor candidate la calitatea de membru al
Uniunii Europene ºi, în acelaºi timp, o obligaþie juridicã ce decurge pentru þara noastrã din Acordul
European de Asociere România - Uniunea Europeanã, ratificat prin Legea nr. 20/1993. Armonizarea
legislaþiei naþionale cu acquis-ul comunitar este una din conditiile care determinã progresul în procesul de
negocieri pentru aderare.
Programul Naþional de Aderare a României la Uniunea Europeanã include un program de armonizare
legislativã pentru perioada 2002 - 2005 ºi conþine responsabilitãþi clare, pe capitole de acquis comunitar,
fiind actualizat anual.
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Deschiderea negocierilor de aderare este precedatã de reuniuni bilaterale de examinare analiticã a
acquis-ului comunitar - screening - pentru fiecare din cele 31 de capitole de negociere. Pornind de la
concluziile reuniunilor bilaterale de examinare a stadiului preluãrii acquis-ului comunitar de cãtre þara
candidatã, precum ºi a altor instrumente de monitorizare de care dispune (tabele de monitorizare
þarã/capitol, raport de monitorizare ºi rapoarte de progres privind evoluþiile înregistrate de þãrile candidate
în procesul aderãrii la UE), Comisia Europeanã formuleazã o opinie cu privire la capitolele pentru care
gradul de pregãtire al þãrii candidate permite începerea negocierilor. Pe baza acestei opinii, Consiliul UE
adoptã decizia cu privire la capitolele de negociere care sunt deschise cu fiecare þarã candidatã.
În vederea purtãrii negocierilor de aderare a României la UE, autoritãþile naþionale trebuie sã întocmeascã
ºi sã transmitã Consiliului UE câte un document de poziþie corespunzãtor fiecãrui capitol de negociere.
Baza negocierilor de aderare este reprezentatã de documentul de poziþie al României împreunã cu poziþia
comunã a Uniunii Europene.
Delegaþiile sectoriale interministeriale constituite pentru fiecare capitol de negociere reprezintã
structura principalã în procesul intern de negociere ºi consultãri, în urma cãruia sunt elaborate
documentele de poziþie. La baza documentului de poziþie se aflã un dosar de fundamentare, care are
menirea sã asigure un caracter realist angajamentelor exprimate de România în cursul negocierilor.
Odatã elaborate, documentele de poziþie ºi dosarele de fundamentare sunt supuse adoptãrii de cãtre
Guvernul României. În cursul elaborãrii ºi dupã adoptare, au loc consultãri cu Comisia Parlamentului
pentru integrare europeanã ºi cu comisiile parlamentare relevante pentru fiecare capitol de negocieri, în
conformitate cu prevederile Constituþiei României. Documentul de poziþie este apoi transmis
Consiliului UE.
În relaþia cu Uniunea Europeanã, negocierile de aderare se realizeazã în cadrul Conferinþei
interguvernamentale de aderare a României la UE. La reuniunile Conferinþei participã România, statele
membre UE ºi Comisia Europeanã.
Comisia Europeanã este instituþia comunitarã care elaboreazã proiectul de poziþie comunã a Uniunii
Europene, prin consultarea statelor membre. Poziþia comunã a Uniunii Europene este adoptatã de
Consiliul UE. Acesta poate decide închiderea provizorie a negocierilor pe capitolul respectiv sau, în cazul
în care considerã cã este necesar, poate sã solicite informaþii suplimentare sau clarificãri din partea þãrilor
candidate. Principiile de bazã sunt urmãtoarele: acquis-ul comunitar trebuie preluat în întregime de cãtre
fiecare stat candidat (fiind admise derogãri doar în mod excepþional, precum ºi unele aranjamente
tranzitorii ºi tehnice, limitate ca duratã ºi întindere); nici un capitol de negociere nu este definitiv închis pânã
ce toate cele 31 de capitole nu sunt închise; orice punct de vedere exprimat de oricare dintre pãrþi asupra
unui capitol de negociere nu va influenþa poziþia cu privire la alte capitole de negociere.
Rezultatele negocierilor sunt încorporate într-un proiect de tratat de aderare, elaborat de Comisia
Europeanã în colaborare cu viitorul stat membru. Acest document este supus spre adoptare Consiliului UE
ºi spre avizare Parlamentului European. Dupã semnare, tratatul de aderare este ratificat de toate statele
membre, precum ºi de þara candidatã. În unele þãri, înainte de ratificare, tratatul este supus referendumului.
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II. ENERGIA ªI EFICIENÞA ENERGETICÃ ÎN UNIUNEA EUROPEANÃ
Dr. Ing. Mihaela Dupleac - TERRA MIleniul III
2.1.

ACQUIS-UL COMUNITAR ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Uniunea Europeanã este un actor principal pe piaþa internaþionalã a energiei, fiind cel mai mare
importator ºi al doilea mare consumator de energie din lume. Aceastã situaþie reclamã diverse mãsuri
pentru care Comisia Europeanã a lansat recent o amplã dezbatere: Cartea Verde - "Spre o strategie
europeanã pentru securitatea aprovizionãrii cu energie". Mãsurile posibile în sectorul energetic ar trebui
sã ducã la un flux mai stabil de energie ºi, în cele din urmã, la mai multã pace, stabilitate, securitate ºi
prosperitate. Procesul de extindere a Uniunii Europene joacã, în acest context, un rol principal.
Principalele domenii ale acquis-ului comunitar în domeniul energetic sunt urmãtoarele:
- dezvoltarea politicii energetice; realizarea cadrului instituþional;
- piaþa internã de energie (gaz, energie electricã); accelerarea procesului de liberalizare a pieþei;
- constituirea stocurilor de þiþei ºi/sau produse petroliere;
- combustibili solizi: necesitãþi de reabilitare/închidere a centralelor existente;
- eficienþa energeticã ºi surse regenerabile;
- securitate nuclearã.
OBSERVAÞIE: Din parcurgerea domeniilor din acquis-ul comunitar privind energia, pe care
România trebuie sã le implementeze, atribuþiile administraþiilor publice locale se regãsesc în
principal în domeniul îmbunãtãþirii eficienþei energetice.
Întrucât Ghidul de faþã îºi propune sã se constituie într-un instrument de lucru pentru autoritãþile
locale, în implementarea acquis-ului comunitar în domeniul energiei, în cele ce urmeazã se vor
trata cu precãdere aspectele legate de implementarea acquis-ului comunitar în domeniul eficienþei
energetice.

2.2. EFICIENÞA ENERGETICÃ ÎN UNIUNEA EUROPEANÃ
2.2.1. Aspecte generale
Se poate spune cã, pentru penetrarea în totalitate pe piaþã a eficienþei energetice, factorul preþ este foarte
important; eficienþa energeticã va penetra doar dacã preþul energiei reflectã cu acurateþe costul acesteia.
Acest lucru poate fi realizat prin:
- internalizarea costurilor externe prin introducerea de taxe;
- liberalizarea sectorului electric ºi a celui al gazelor; astfel se va îmbunãþãþi eficienþa producerii
energiei ºi preþul energiei va coborî.
De asemenea, existã ºi unele obstacole instituþionale ºi legale pentru îmbunãtãþirea eficienþei energetice,
cum ar fi:
- practica de a vinde energia sub forma de kWh, în locul comercializãrii unor servicii energetice (de
exemplu pentru încãlzire, iluminat etc.);
- practica constructorilor ºi a proprietarilor de clãdiri de a monta aparate electrice cu costuri iniþiale
scãzute, dar cu cheltuieli energetice mari pe perioada exploatãrii, cheltuieli care sunt preluate de
cumpãrãtorii sau chiriaºii acestor clãdiri.
Investiþiile în domeniul eficienþei energetice sunt îngreunate de lipsa de informare a consumatorilor ºi a
producãtorilor, precum ºi de unele bariere tehnice ºi financiare.
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2.2.2. Planuri ºi programe de îmbunãtãþire a eficienþei energetice la nivelul Uniunii Europene
Mãsurile existente pentru îmbunãtãþirea eficienþei energetice la nivelul Comunitãþii Europene au
diferite aspecte:
- programe tehnologice (de ex. JOULE-THERMIE);
- programul SAVE, împreunã cu realizarea ºi adoptarea unei legislaþii în domeniu (de ex. etichetarea
energeticã a frigiderelor, congelatoarelor ºi a combinaþiilor acestora);
- suportul investiþiilor prin Fondul de Dezvoltare Regionalã ºi Fondul de Coeziune;
- cooperare internaþionalã (în principal prin programele PHARE, TACIS ºi SYNERGIE).
Suplimentar acestor programe, se propune o strategie pentru utilizarea raþionalã a energiei. Pe
termen scurt ºi mediu sunt propuse urmãtoarele domenii prioritare:
- eficientizarea energeticã a clãdirilor;
- revizuirea Directivei Consiliului 93/76/EEC pentru limitarea emisiilor de dioxid de carbon;
- realizarea de aparaturã casnicã eficientã energetic;
- îmbunãtãþirea diseminãrii informaþiei;
- finanþarea de câtre o terþã parte (‚third-party financing'), garantarea rezultatelor ºi alte scheme
financiare creative;
- îmbunãtãþirea eficienþei energetice din sectorul electricitãþii, gazelor naturale ºi al cogenerãrii;
- managementul energetic.

Politicile UE întãresc ºi suplimenteazã pe cele ale þãrilor membre, UE având un rol
coordonator important prin programul SAVE.

Planul de acþiune în domeniul eficienþei energetice
Potrivit Rezoluþiei Consiliului Europei din 1998, consumul de energie din Uniunea Europeanã poate fi
redus cu 18% faþã de situaþia curentã prin îmbunãtãþirea eficienþei energetice. Rezoluþia introduce
un Plan de acþiune în domeniul eficienþei energetice care are urmãtoarele obiective principale:
- promovarea eficienþei energetice;
- propunerea de politici ºi acþiuni comune ºi coordonate sub Protocolul de la Kyoto ºi Programului
European în domeniul Schimbãrilor Climatice;
- clarificarea rolurilor, a costurilor aferente ºi propunerea de etapizare a mãsurilor la nivelul Comunitãþii
Europene ºi al statelor membre;
- atingerea potenþialului economic disponibil de îmbunãtãþire a eficienþei energetice, corespunzãtor
þintei de a reduce intensitatea energeticã cu 1% pe an, faþã de tendinþa actualã estimatã a fi aproape
nulã. Atingerea acestei þinte ar conduce la realizarea a douã treimi din potenþialul de economisire de
18%. Astfel se va reduce producerea de energie cu peste 100 Mtep, respectiv cantitatea de gaze cu
efect de serã aferentã cu circa 200 Mt/an sau aproximativ 40% din angajamentul UE sub Protocolul
de la Kyoto;
- punerea bazelor unui proces continuu ºi pe termen lung de îmbunãtãþire a eficienþei energetice prin
dezvoltarea acceleratã ºi difuzarea tehnologiilor noi ºi cu consum eficient de energie.

Acþiunile propuse în cadrul Planului de acþiune pentru creºterea eficienþei energetice în
Uniunea Europeanã se împart în trei categorii:
1. mãsuri pentru integrarea eficienþei energetice în cadrul celorlalte politici ale UE;
2. iniþiative de întãrire ºi extindere a politicilor existente;
3. politici ºi mãsuri noi.
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În cele ce urmeazã se prezintã domeniile la care se referã acþiunile propuse pentru fiecare categorie în
parte, cu detalierea aspectelor în care se regãsesc atribuþiile administraþiilor publice locale.
1. Mãsuri pentru integrarea eficienþei energetice în cadrul celorlalte politici UE
În
-

aceastã categorie se gãsesc urmãtoarele domenii principale:
transport;
politici industriale moderne;
politici regionale ºi urbane;
cercetare ºi dezvoltare;
politica de taxe ºi tarife;
cooperare internaþionalã ºi activitãþi de preaderare.

2. Iniþiative de întãrire ºi extindere a politicilor existente
Politicile existente trebuie întãrite ºi extinse în patru domenii prioritare:
- transport;
- aparatura electrocasnicã de putere mare ºi lãmpile de uz casnic; mãsurile propuse în principal se
referã la un sistem de etichetare a eficienþei lor energetice, ca ºi la un standard minim de eficienþã
energeticã în care acestea trebuie sã se înscrie;
- industrie (inclusiv companiile de gaze ºi energie electricã):
- realizarea unor înþelegeri pe termen lung;
- creºterea ponderii cogenerãrii, întrucât aceasta contribuie atât la îmbunãtãþirea eficienþei
energetice, cât ºi la reducerea impactului asupra mediului;
- creºterea preocupãrilor de eficienþã energeticã la nivelul companiilor de servicii
energetice ºi al celor de utilitãþi, prin realizarea unor înþelegeri voluntare prin care acestea
sã se angajeze sã promoveze eficienþa energeticã ºi sã asigure niºte oferte de servicii
energetice performante (astfel încât recuperarea costului acestor servicii sã poatã fi
fãcutã, integral sau parþial, prin economia de energie realizatã);
- clãdiri: 40% din consumul total de energie al UE se înregistreazã în clãdiri, potenþialul de reducere a
consumului energetic în acest sector fiind de peste 20%. Planul de acþiune îºi propune sã amendeze
una din directivele cheie din acest domeniu - Directiva 93/76/EEC asupra certificãrii energetice a
clãdirilor, care include mãsuri privind izolarea clãdirilor ºi cerinþe pentru încãlzirea acestora, în scopul
limitãrii emisiilor de dioxid de carbon. Între acþiunile principale ce se înscriu în acest sector figureazã
de asemenea Directiva asupra cazanelor (92/42/EEC) ºi Directiva asupra materialelor de construcþie
(89/106/EEC).
De asemenea, sunt precizate ºi mãsurile orizontale care trebuie luate - initiative care afecteazã mai multe
sau toate sectoarele implicate - ºi anume:
- descentralizarea managementului energetic la nivel local ºi regional;
- întãrirea finanþãrii de cãtre o a treia parte: TPF - Third Party Financing - acea formã de finanþare a
lucrãrilor de investiþii pentru economisirea energiei, realizatã cu ajutorul unei organizaþii externe, de
pildã o companie de servicii energetice (ESCO - Energy Services COmpany ), în care echivalentul
bãnesc al economiei de energie este utilizat pentru acoperirea costului investiþiei;
- o mai bunã diseminare a informaþiei ºi o instruire mai performantã, prin intermediul unei campanii noi
de informare ºi pregãtire specializatã la nivelul UE;
- metode mai bune de supraveghere ºi evaluare a implementãrii mãsurilor specifice de îmbunãtãþire a
eficienþei energetice în diferitele sectoare.
3. Politici ºi mãsuri noi
Din aceastã categorie fac parte:
- promovarea criteriului de eficienþã energeticã în licitaþiile privind lucrãrile publice;
- audituri energetice în industrie ºi sectorul terþiar;
- aplicarea bunelor practici de management energetic.
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Programe europene de eficienþã energeticã ºi energii regenerabile
Programul SAVE
În Uniunea Europeanã, promovarea politicii de eficienþãþ energeticã a început în 1993, prin adoptarea
Programului SAVE (Directiva Consiliului 93/76/EEC din 13 septembrie 1993 pentru limitarea
emisiilor de dioxid de carbon prin îmbunãtãþirea eficienþei energetice. Implementarea acestui
program se realizeazã în urmãtoarele domenii:
- certificarea energeticã a clãdirilor;
- facturarea cãldurii, aerului condiþionat ºi a apei calde pe baza consumului real;
- finanþarea investiþiilor de eficienþã energeticã în sectorul public de cãtre o a treia parte;
- izolarea termicã a clãdirilor noi;
- inspecþia periodicã a cazanelor;
- auditul energetic al consumatorilor energofagi.
Pe baza Deciziei Consiliului 96/737/EEC a fost adoptat programul Save II (1998-2000), care a fost
prelungit pânã în 2002 ºi la care a participat ºi România. Programul îºi propune sã stimuleze mãsurile de
eficienþã energeticã, sã încurajeze investiþiile în conservarea energiei ºi sã micºoreze intensitatea
energeticã a consumului final. Categoriile de acþiuni care pot fi finanþate din program sunt:
- studii privind eficienþa energeticã pentru stabilirea acesteia ca un criteriu în cadrul altor programe ale
CE, efectul preþurilor energiei ºi acþiuni complementare mãsurilor CE;
- acþiuni pilot sectoriale în scopul accelerãrii investiþiilor ºi/sau îmbunãtãþirii utilizãrii energiei;
- mãsuri de accelerare a schimbului de experienþã;
- monitorizarea progreselor din domeniul eficienþei energetice ºi evaluarea acþiunilor realizate în cadrul
programului;
- acþiuni specifice în favoarea managementului energetic la nivel regional ºi urban ºi o mai mare
coeziune între Statele Membre ºi regiuni.
Programul ALTENER
Programul ALTENER promoveazã utilizarea resurselor regenerabile de energie în Uniunea Europeanã
ºi a fost adoptat în 1993 prin Decizia Consiliului 93/500. Prin Decizia 646/2000/EC s-a adoptat
prelungirea programului de promovare a resurselor regenerabile în Comunitatea Europeanã, ALTENER,
pe perioada 1998-2002.
Principalele obiective ale Programului ALTENER sunt:
- crearea condiþiilor necesare din punct de vedere legal, socio-economic ºi administrativ pentru a
implementa planul de acþiune pentru energii regenerabile al Comunitãþii Europene;
- încurajarea investiþiilor private ºi publice în producerea ºi utilizarea energiei produsã de sursele
regenerabile de energie.
ALTENER este legat de obiectivele de mediu ºi energie generale ale Comunitãþii Europene, ºi anume:
- limitarea emisilor de CO2;
- creºterea proporþiei surselor de energie regenerabilã în balanþa energeticã pentru a atinge obiectivul
de 12% din consumul intern de energie în Comunitatea Europeanã în 2010;
- reducerea dependenþei faþã de importurile de energie;
- aºigurarea securitãþii aprovizionãrii;
- contribuirea la dezvoltarea economicã localã ºi regionalã ºi la coeziunea economicã ºi socialã.
Tipurile de acþiuni eligibile pentru a primi suport financiar din acest program sunt:
- studii ºi mãsuri de implementare, precum ºi mãsuri complementare luate de Comunitatea Europeanã
ºi statele membre pentru dezvoltarea potenþialului surselor de energie regenerabilã;
- acþiuni pilot pentru a creea sau extinde structuri pentru dezvoltarea surselor de energie regenerabilã;
- mãsuri pentru creºterea informãrii, dezvoltarea structurilor de educaþie ºi training, încurajarea
schimbului de experienþã;
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- acþiuni þintã care sã faciliteze penetrarea pieþii de cãtre sursele de energie regenerabilã ºi know-how
relevant ºi sã încurajeze investiþiile în domeniu;
- acþiuni de evaluare ºi monitorizare a implementãrii planului de acþiune al Comunitãþii Europene
pentru dezvoltarea surselor de energie regenerabilã, de sprijinire a iniþiativelor luate pentru
implementarea planului de acþiune ºi de evaluare a impactului ºi a eficienþei economice a mãsurilor
luate în cadrul programului ALTENER.
În funcþie de tipul acþiunii, Comunitatea Europeanã poate sã acopere toate costurile sau sã asigure pânã
la 50% din finanþare, restul sumelor provenind din surse publice sau private. Participarea la program este
deschisã þãrilor asociate din Europa Centralã ºi de Est ºi Ciprului. România ºi-a manifestat interesul
pentru participarea la acest program în anul 2002.
De curând, Comisia Europeanã a propus un nou program în domeniul energiei: "Energie inteligentã
pentru Europa" ("Intelligent Energy for Europe"). Acest program implementeazã strategiile evidenþiate în
Cartea Verde pentru resursele de energie regenerabilã ºi conservarea energiei. Programul urmeazã sã
se desfãºoare în intervalul 2003-2006 ºi propune, printre altele, un sprijin mult mai mare pentru
promovarea resurselor regenerabile, continuarea programelor ALTENER ºi SAVE.
2.2.3. Directivele europene referitoare la sectorul energetic, cu impact la nivelul autoritãþilor
publice locale
În cele ce urmeazã sunt prezentate principalele domenii cu implicaþii asupra eficienþei energetice, în care
au atribuþii autoritãþile publice locale ºi pentru care existã reglementãri europene. Astfel, sunt trecute în
revistã domeniile respective cu Directivele UE corespunzãtoare, pentru a putea uºura urmãrirea, de cãtre
autoritãþile publice locale, a prevederilor europene - referitoare la creºterea eficienþei energetice - pe care
acestea trebuie sã le respecte, în vederea integrãrii României în Uniunea Europeanã.
Directiva Consiliului 93/76/EEC pentru limitarea emisiilor de dioxid de carbon prin îmbunãtãþirea
eficienþei energetice (Programul SAVE)
Directiva cere statelor membre sã realizeze ºi sã implementeze programe în urmãtoarele domenii:
- certificarea energeticã a clãdirilor, pentru a aºigura utilizatorilor clãdirii informaþii privind caracteristicile
energetice ale clãdirii;
- facturarea încãlzirii, apei calde menajere ºi a aerului condiþionat pe baza consumului real (contorizat)
ºi posibilitatea repartizãrii juste a costurilor acestor servicii între utilizatorii clãdirii;
- finanþarea de cãtre o a treia parte a unor investiþii de eficienþã energeticã în sectorul public (inclusiv
a activitãþilor de audit energetic, instalare, exploatare, întreþinere º.a.);
- izolarea termicã a clãdirilor noi;
- inspecþia periodicã a instalaþiilor de încãlzire mai mari de 15 kW;
- auditul energetic (în cazul activitãþilor cu consum mare de energie).
Directiva 2002/91/EC privind performanþele energetice ale clãdirilor
Directiva a apãrut ca un rãspuns la o nevoie de reglementare a micºorãrii consumurilor energetice din
clãdiri, dat fiind cã, la nivel european, aceste consumuri reprezintã circa 40% din consumul energetic
total. Prima mãsurã de acest fel a fost reprezentantã de Directiva 93/76/EEC de limitare a emisiilor de
dioxid de carbon prin îmbunãtãþirea eficienþei energetice (SAVE), care a fost adoptatã într-un context
politic diferit, înainte de Protocolul de la Kyoto. Alte mãsuri colaterale deja existente la data apariþiei
Directivei 2002/91/EC sunt: Directiva 92/42/EEC asupra cazanelor, Directiva 89/106/EEC asupra
materialelor de construcþii. Directiva 2002/91/EC reprezintã un instrument care reflectã noile cerinþe ºi
propune acþiuni mai concrete, completând zonele neacoperite de vechea Directivã 93/76/EEC.
Directiva 2002/91/EC acoperã toate aspectele de eficienþã energeticã a clãdirilor într-o încercare de a
realiza o tratare integralã a problemei, care þine cont de problemele specifice legate de: instalaþiile de
încãlzire ºi rãcire, instalaþiile de iluminat, poziþia ºi orientarea clãdirii, recuperarea de cãldurã, condiþiile
climatice interioare (confortul termic) etc. Directiva se referã la sectorul rezidenþial ºi terþiar (birouri,
institutii publice etc.), însã nu include anumite categorii de clãdiri, precum clãdiri istorice, industriale º.a.
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Cele patru aspecte principale tratate de directivã sunt:
- o metodologie comunã pentru calculul performanþelor energetice totale ale clãdirilor;
- un standard minimal pentru performanþele energetice ale clãdirilor noi ºi ale celor existente care sunt
subiectul unor renovãri majore;
- un sistem de certificare energeticã a clãdirilor noi ºi existente, iar pentru clãdirile publice o afiºare uºor
accesibilã a acestui certificat ºi a altor informaþii relevante; validitatea certificatelor nu trebuie sã fie
mai mare de 10 ani;
- inspecþia periodicã a cazanelor ºi a sistemelor centrale de aer condiþionat în clãdiri ºi, suplimentar,
evaluarea instalaþiilor de încãlzire în care cazanele au o vechime mai mare de 15 ani.
Standardele minime pentru cladiri sunt elaborate pe baza metodologiei introduse de Directiva, iar
responsabilitatea stabilirii acestor standarde revine statelor membre.
Certificatele de performanþã energeticã trebuie sã fie disponibile atunci când clãdirea este construitã,
vândutã sau închiriatã.
Directiva 2001/77/EC privind promovarea producerii de energie electricã din surse regenerabile de
energie pe piaþa internã de electricitate
Directiva urmeazã Cãrþii Albe privind sursele regenerabile de energie care a confirmat urmãtoarele þinte
pe care Comunitatea Europeanã îºi propune sã le atingã:
- asigurarea din surse regenerabile a 12% din consumul brut de energie al Comunitãþii Europene,
pânã în 2010;
- asigurarea din surse regenerabile a 22% din consumul brut de energie electricã al Comunitãþii
Europene, pânã în 2010.
Principalele direcþii de acþiune înscrise în aceastã directivã sunt urmãtoarele:
- stabilirea unei cote-þintã pentru fiecare þarã privind consumul de energie electricã produsã din surse
regenerabile;
- adoptarea de proceduri adecvate pentru asigurarea finanþãrii investiþiilor în domeniul surselor
regenerabile de energie;
- accesul garantat ºi prioritar la reþelele de transport ºi distribuþie de energie;
- implificarea ºi adecvarea procedurilor administrative de implementare a proiectelor de exploatare a
surselor regenerabile;
- garantarea originii energiei produse pe bazã de surse regenerabile.
OBSERVAÞIE : Din iulie 2003, au devenit operaþionale douã noi directive europene, una referitoare
la electricitate, iar cealaltã la gazele naturale, în scopul accelerãrii liberalizãrii în cadrul acestor
sectoare, în scopul realizãrii unei pieþe interne complet operaþionale. Mai jos sunt trecute în
revistã principalele prevederi ale acestora, de interes pentru autoritãþile publice locale.
Directiva 2003/54/EC privind reguli comune pentru piaþa internã de electricitate, care abrogã
Directiva 96/92/EC
Directiva stabileºte, printre altele, cã:
- toþi cetãþenii CE, în particular gospodãriile, trebuie sã poatã beneficia de servicii publice garantate; în
acest sens, statele membre pot impune operatorilor din sectorul energiei electrice, anumite obligaþii de
îndeplinit, relative la: securitatea alimentãrii cu energie, regularitatea, calitatea, preþul, protecþia
mediului, inclusiv eficienþa energeticã ºi protecþia climei;
- consumatorii de energie electricã trebuie sã îºi poatã alege gratuit furnizorul (abordare etapizatã);
- pentru a promova protecþia mediului ºi a noilor tehnologii (prin, între altele, sursele regenerable ºi
cogenerarea = producerea combinatã ºi simultanã de energie electricã ºi termicã), statele membre vor
trebui sã aibã posibilitatea de a licita noile capacitãþi pe baza unor criterii specifice publice;
- statele membre vor trebui sã ia mãsuri astfel încât consumatorii casnici sã se bucure de dreptul de a
fi alimentaþi cu energie electricã de o calitate specificatã la preþuri clare, comparabile, transparente ºi
rezonabile; statele membre vor lua mãsurile necesare pentru a proteja consumatorii vulnerabili, în
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contextul pieþei interne de electricitate (de ex. mãsuri referitoare la plata energiei electrice sau mãsuri
generale luate în cadrul sistemului de asigurare socialã);
- statele membre vor implementa mãsuri pentru atingerea obiectivelor legate de coeziunea socialã ºi
economicã, protecþia mediului, care pot include: eficienþa energeticã, mijloace de combatere a
schimbãrilor climatice º.a.
Directiva 2003/55/EC privind reguli comune pentru piaþa internã de gaze naturale, care abrogã
Directiva 98/30/EC
Directiva statueazã, între altele, mãsuri de protectie a consumatorilor referitoare la:
- calitatea serviciilor furnizate, precum ºi compensaþiile/returnãrile care se fac atunci când calitatea
serviciilor nu este respectatã;
- transparenþa preþurilor ºi a tarifelor;
- oferirea consumatorilor, de cãtre furnizori, a unei palete largi de modalitãþi de platã; condiþiile trebuie
sã fie transparente ºi corecte;
- netaxarea consumatorului în cazul în care acesta schimbã furnizorul;
- obligaþia furnizorului de a informa consumatorul asupra drepturilor sale de a fi alimentat cu gaz natural
de o calitate specificatã, la preþuri rezonabile.
Propunerea de Directivã privind promovarea cogenerãrii bazate pe cererea utilã de energie
termicã în piaþa internã de energie - COM(2002)415
Directiva propusã de Comisia Europeanã îºi propune sã promoveze cogenerarea printr-o identificare
sistematicã ºi o realizare progresivã a potenþialelor naþionale pentru cogenerarea cu eficienþã ridicatã1.
Promovarea cogenerãrii se face în scopul contribuirii acesteia atât la securitatea alimentãrii cu
energie, cât ºi la politicile din domeniul schimbãrilor climatice. De asemenea, promovarea
cogenerãrii reprezintã o parte a strategiei europene de utilizare eficientã a energiei ºi este
suplimentarã strategiei de creºtere a utilizãrii resurselor regenerabile. Cogenerarea nu este un
scop în sine, ci ea poate fi un instrument eficient în generarea economiei de energie ºi în atingerea
sarcinilor de reducere a emisiilor de CO2 (prin înlocuirea producerii separate de energie electricã
ºi termicã cu producerea combinatã)2.
Propunerea de directivã stabileºte urmãtoarea definiþie a cogenerãrii:
Cogenerarea reprezintã producerea, în cadrul aceluiaºi proces, a energiei termice ºi a celei
electrice ºi/sau a energiei mecanice.
Propunerea de directivã clasificã instalaþiile de cogenerare în felul urmãtor:
- aplicaþii industriale, care necesitã în general abur sau apã fierbinte cu o temperaturã de peste
140°C;
- aplicaþii de încãlzire centralizatã, care necesitã apã caldã cu o temperaturã între 40°C ºi 140°C;
- aplicaþii agricole, de exemplu pentru încãlzirea serelor (apã caldã cu o temperaturã sub 40°C),
pisciculturã (15-25°C).
Pentru a înlãtura barierele curente ale cogenerãrii, statele membre vor trebui sã acþioneze astfel:
- sã garanteze cã energia electricã produsã în cogenerare va putea fi transmisã ºi distribuitã pe baza
unor criterii obiective, transparente ºi nediscriminatorii;
- sã faciliteze accesul la reþea pentru energia electricã produsã în cogenerare prin utilizarea resurselor
regenerabile, ca ºi din unitãþi cu o capacitate de sub 1 MW(el);
1

Statele membre ale UE se caracterizeazã prin diferente climatice, de aceea propunerea nu îºi propune sã asigure acelaºi nivel
de penetrare a cogenerãrii în toate statele membre, scopul fiind promovarea cogenerãrii peste tot unde se identificã un potenþial
- justificat economic - de a economisi energie ºi a reduce emisiile de CO2.
2
Termenii “cogenerare” ºi “producere combinatã de energie termicã ºi electricã” (combined heat and power - CHP) au acelaºi
înþeles, conform propunerii de directivã.
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- sã asigure ca garanþiile de origine a energiei electrice din cogenerare pot fi obþinute la cerere de cãtre
unul sau mai multe organisme competente;
- sã analizeze potenþialul naþional al cogenerãrii de eficienþã ridicatã.
Statele pot realiza scheme de sprijinire a schemelor de cogenerare, dar nu sunt obligate sã o facã.
Suportul trebuie sã se bazeze pe cererea utilã de energie termicã ºi sã se limiteze la o producþie de
energie electricã de 50 MW(el)/ centralã. Sprijinul nu trebuie sã fie utilizat la subvenþionarea încãlzirii.
Propunerea nu stabileºte sarcini naþionale pentru realizarea cogenerãrii, deºi Strategia de cogenerare a
Comisiei Europene din 1997 stabileºte o creºtere a ponderii energiei electrice produse în cogenerare - în
totalul producþiei de electricitate - de la 9% în 1994 la 18% în 2010. Aceastã strategie se aflã, de fapt, la
baza propunerii de directivã privind cogenerarea. Propunerea pune accent pe beneficiile economice,
sociale ºi de mediu ale cogenerãrii, ca ºi pe posibilitatea statelor de a utiliza viitoarea directivã drept
factor de suport al cogenerãrii la nivel naþional.
Comisia sperã cã Directiva va sprijini utilizarea ºi dezvoltarea cogenerãrii în statele candidate
din Europa Centralã ºi de Est, datã fiind utilizarea pe scarã largã a încãlzirii centralizate în
acestea.
Propunerea de directivã se aflã în prezent în discuþie la Parlamentul European. Între principalele
amendamente propuse se situeazã:
- stabilirea unei þinte obligatorii de 18% energie electricã produsã în cogenerare din totalul energiei
electrice în 2012;
- un regim special pentru cogenerarea de micã putere (micro-cogenerare, cu aplicaþii în spitale,
ºcoli etc.)
Directiva a fost propusã de cãtre Comisia Europeanã în iulie 2002. Se aºteaptã ca statele membre sã
ajungã la o poziþie comunã în cea de-a doua jumãtate a anului 2003. Astfel, Directiva ar putea fi adoptatã
spre sfârºitul anului 2003, caz în care majoritatea prevederilor sale trebuie sã fie implementate pânã în
anul 2005.
CONCLUZIE:
Îmbunãtãþirea eficienþei energetice la nivelul local (municipalitãþi, de exemplu) trebuie sã fie un element
de bazã al politicii naþionale energetice. În toate þãrile Comunitãþii Europene, municipalitãþile sunt
proprietarii sau asigurã servicii unei pãrþi semnificative a clãdirilor, acestea asigurând un potenþial
considerabil pentru îmbunãtãþirea eficienþei energetice. De asemenea, municipalitãþile reprezintã unul din
actorii importanþi în domeniul eficienþei energetice, întrucât acestea sunt foarte aproape de consumatorii
finali.
OBSERVAÞIE: La momentul introducerii Directivei privind energia electricã în þãrile candidate,
este important sã fie implementate de asemenea ºi Directivele privind sursele regenerabile de
energie, respectiv cogenerarea. Aceastã abordare poate conduce la evitarea unei situaþii în care
introducerea pieþei libere ar putea împiedica dezvoltarea durabilã.
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III. ADOPTAREA ACQUIS-ULUI COMUNITAR
ÎN DOMENIUL EFICIENÞEI ENERGETICE DE CÃTRE ROMÂNIA
Dr. Ing. Mihaela Dupleac- TERRA MIleniul III
3.1. DOCUMENTUL DE POZIÞIE AL ROMÂNIEI PRIVIND CAPITOLUL 14 - ENERGIA3
Principalele aspecte ale Strategiilor de preaderare la Uniunea Europeanã ale þãrilor candidate, referitoare
la sectorul energetic, includ:
- crearea condiþiilor pentru o economie de piaþã;
- îmbunãtãþirea eficienþei energetice ºi a utilizãrii surselor regenerabile;
- realizarea alimentãrii cu energie în condiþii de siguranþã;
- reducerea impactului sectorului energetic asupra mediului;
- liberalizarea pieþei de energie.
Documentul de poziþie al României privind Capitolul 14 - Energia (revizuit în urma observaþiilor
Comisiei Europene asupra documentului iniþial) a fost elaborat considerându-se data de 1 ianuarie 2007
drept ipotezã de lucru pentru încheierea pregãtirilor de aderare la Uniunea Europeanã.

România va implementa acquis-ul comunitar în domeniul energiei pânã la data aderãrii, cu
excepþia Directivei Consiliului 68/414/EEC, amendatã de Directiva Consiliului 98/93/EC,
cu privire la obligaþia Statelor Membre de a menþine un stoc minim de þiþei sau produse
petroliere, pentru care solicitã o perioadã de tranziþie pânã la 31.12.2001.

Documentul de poziþie cuprinde urmãtoarele capitole:
1.
2.
3.
4.
5.

Politica energeticã a României
Securitatea aprovizionãrii
Piaþa de energie din România
Eficienþa energeticã
Sectorul nuclear

În Document se afirmã ca "România urmãreºte îndeaproape politica Uniunii Europene în domeniul
energiei, cu scopul de a dezvolta o piaþã naþionalã energeticã competitivã integratã în piaþa internã
europeanã". În acest sens, Guvernul României a aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 647/2001
"Strategia naþionalã de dezvoltare energeticã a României pe termen mediu" (2001 - 2004), þinând
seama de evoluþia sectorului energetic al Uniunii Europene, precum ºi de evoluþia Sistemului Energetic
Naþional (SEN). Obiectivul principal al Strategiei îl constituie crearea unei pieþe eficiente de energie, a
cãrei dezvoltare sã fie realizatã în mod durabil, în condiþii de înaltã calitate ºi siguranþã a alimentãrii cu
energie, cu respectarea standardelor Uniunii Europene referitoare la utilizarea eficientã a energiei ºi la
protecþia mediului.
Strategia energeticã urmãreºte trei direcþii principale de acþiune:
- deblocarea financiarã a sectorului energetic;
- demararea privatizãrii în subsectorul de distribuþie ºi apoi în cel de producere a energiei electrice;
- asigurarea funcþionãrii ºi dezvoltãrii durabile pe termen mediu a sectorului energetic, prin stimularea
investiþiilor noi.
3

"Document de poziþie revizuit al României. Capitolul 14 - Energia" - adoptat de Guvernul României în ºedinþa din 13 decembrie
2001.
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Principalele direcþii ale politicii naþionale de utilizare eficientã a energiei sunt:
- creºterea eficienþei energetice în toate sectoarele economiei naþionale;
- promovarea de noi mecanisme financiare pentru stimularea investiþiilor destinate conservãrii energiei;
- promovarea iniþiativei private ºi dezvoltarea serviciilor energetice;
- promovarea introducerii tehnologilor noi cu eficienþa energeticã ridicatã;
- cooperarea cu alte þãri în domeniul eficienþei energetice.
OBSERVAÞIE: În prezent se lucreazã la finalizarea Strategiei naþionale în domeniul eficienþei
energetice pânã în 2015 (surse: ARCE, MIR).

3.2. TRANSPUNEREA DIRECTIVELOR SPECIFICE ÎN LEGISLAÞIA ROMÂNEASCÃ
Legislaþia României în energetic se aflã într-un proces de aliniere la cea europeanã corespunzãtoare.
Declaraþii oficiale recente din partea Ministerului Economiei ºi Comerþului (Dan Ioan Popescu - ministru,
24 iulie 2003, declaraþie de presã) susþin cã România va finaliza alinierea la normele europene din
domeniul energiei pânã la sfârºitul acestui an, prin adoptarea în totalitate a acquis-ului comunitar în
domeniul energetic.
Pânã în luna martie 2003, România a transpus Directivele UE în domeniul eficienþei energetice dupã cum
se prezintã în tabelul 3.1. Liniile pe fundal gri ale tabelului se referã la Directive din domeniul eficienþei
energetice, cu impact asupra autoritãþilor publice locale.
Comparând datele din tabelul 3.1. cu prevederile Documentului de poziþie privind Capitolul 14 - Energia,
referitoare la planificarea alinierii legislaþiei româneºti în domeniul eficienþei energetice cu cea europeanã,
se constatã cã alinierea se face la termenele prevãzute în Document.
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OBSERVAÞII:
1. Se aflã în curs de transpunere Directiva 2002/91/EC asupra performanþelor energetice ale
clãdirilor, responsabilitatea pentru aceasta revenind MLPTL (sursa: ARCE).
2. Facturarea energiei termice ºi a apei calde pe baza consumului individual pentru clãdiri cu
instalaþii colective este prevazutã în Legea nr. 199/2000 (privind utilizarea eficientã a energiei), modificatã
prin OG 78/2001. Programul pilot de aplicare a acestei reglementãri a fost realizat în 1995/96, iar al doilea
program este în curs de evaluare, urmând a fi aplicat pe 50.000 de apartamente în perioada 2003-2004.
3. Standardele de izolaþie pentru clãdiri noi au fost revizuite ºi îmbunãtãþite în 1998/1999.
4. Realizarea bilanþurilor energetice pentru douã categorii de consumatori - cei care consumã peste
200 tep./an ºi cei care consumã peste 1000 tep./an este prevãzutã în Legea nr. 199/2000, modificatã
prin OG nr. 78/2001).
5. În baza Legii nr. 199/2000, care prevede stimulente fiscale pentru formele de servicii energetice se va
promova sistemul de finanþare printr-o a treia parte (ESCO), începând cu 01.10.2002.
6. HG 442/2003 privind promovarea producþiei de energie electricã din surse regenerabile de
energie reprezintã transpunerea în legislaþia româneascã a Directivei 2001/77/EC (privind promovarea
producþiei de energie electricã din surse regenerabile de energie). Printre altele, hotãrârea prevede cã
"tarifele de transport ºi distribuþie sunt nediscriminatorii între energia electricã produsã din surse
regenerabile de energie ºi cea produsã din surse convenþionale de energie, inclusiv în cazul energiei
electrice din surse regenerabile de energie, produsã în zone izolate". De asemenea, hotãrârea susþine
reducerea barierelor de reglementare ºi a altor bariere în calea creºterii producþiei de energie electricã
din surse regenerabile de energie.
Conform Documentului de poziþie ºi având în vedere consultãrile cu ARCE, pentru realizarea obiectivelor
politicii de eficienþã energeticã ºi a angajamentelor asumate, România va aplica urmãtoarele mãsuri:
- Cofinanþarea din bugetul de stat prin intermediul ARCE a unor proiecte de utilizare eficientã a
energiei. În perioada 2001-2002 vor fi alocate 5,0 milioane euro pentru cofinanþarea proiectelor din
zonele demonstrative de eficienþã energeticã, continuarea proiectelor de utilizare a biomasei pentru
producerea de energie termicã pentru populaþia din localitãþile montane ºi a proiectului de contorizare
individualã a energiei termice. Pentru anii urmãtori se va avea în vedere promovarea de proiecte
pentru utilizarea energiei hidroelectrice, solare ºi eoliene, România posedând un important potenþial
în acest sens.
- Realizarea Observatorului Energetic Naþional ca o bazã de date unicã, veridicã ºi performantã care
sã permitã calculul principalilor indicatori energetici, monitorizarea evoluþiei consumurilor de energie
ºi dimensionarea programelor naþionale de creºtere a eficienþei energetice, pânã la 31.12.2003.
- Îmbunãtãþirea managementului energetic, precum ºi atestarea personalului cu atribuþii în domeniul
gestiunii energiei începând cu 01.06. 2002.
- Realizarea zonelor demonstrative de eficienþã energeticã pânã la 31.12.2003.
- Realizarea unui program naþional de reglare ºi contorizare a energiei termice pentru consumatorii
racordaþi la sistemele de termoficare urbanã, prin cooperare cu Uniunea Europeanã; prima etapã a
programului va fi aplicatã în iarna anului 2003/2004.
În domeniul energiilor regenerabile, ca urmare a rezultatelor pozitive obtinuþe în urma finalizãrii a douã
proiecte cu asistenþã Phare - pentru biomasã ºi energie geotermalã, ARCE deruleazã alte cinci proiecte
pentru biomasã în colaborare cu Agenþia Danezã pentru Mediu.
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IV. ATRIBUÞII ªI RESPONSABILITÃÞI ALE AUTORITÃÞILOR PUBLICE
LOCALE ÎN DOMENIUL ÎMBUNÃTÃÞIRII EFICIENÞEI ENERGETICE,
REZULTATE DIN LEGISLAÞIA CURENTÃ ROMÂNEASCÃ
Dr. Ing. Mihaela Dupleac- TERRA MIleniul III
Ing. Marian DEACONU - AGIR
4.1. ROLUL AUTORITÃÞILOR PUBLICE LOCALE ÎN CREªTEREA EFICIENÞEI
ENERGETICE
Conducerea democraticã localã presupune ca activitãþile autoritãþii publice locale sã se orienteze ºi sã
se bazeze pe politici publice solide, orientate cãtre cetãþean ºi pe proceduri interne adecvate.
Continuarea reformei în administraþia publicã localã se bazeazã pe creºterea autonomiei colectivitãþilor
locale prin realizarea atât a autonomiei decizionale, cât ºi a celei financiare ºi instituþionale.
Organizarea ºi funcþionarea administraþiei publice locale/centrale, precum ºi administrarea serviciilor
publice se bazeazã pe urmãtoarele principii:
- autonomie localã ºi descentralizarea serviciilor;
- responsabilitate ºi legalitate;
- dezvoltarea durabilã, corelarea cerinþelor cu resursele, protecþia/conservarea mediului natural ºi
construit;
- asigurarea mediului concurenþial bazat pe competenþa ºi performanþa, transparenþa licitaþiilor
publice;
- participarea publicã ºi consultarea cetãþenilor în soluþionarea problemelor de interes general;
- asocierea intercomunalã ºi parteneriatul, accesul liber la informaþii.
În acest context, administraþiei publice locale îi revine deosebita responsabilitate de a aplica cadrul legal
existent, de a gãsi soluþiile cele mai performante ºi de a veni cu propuneri adecvate în ceea ce priveºte
utilizarea eficientã a energiei ºi reabilitarea ºi modernizarea termicã a clãdirilor ºi instalaþiilor, prin
elaborarea ºi implementarea unor strategii locale ºi planuri de acþiune în acest scop.
Astfel, administraþia publicã localã trebuie sã transpunã în practicã politica naþionalã de utilizare eficientã
a energiei, în conformitate cu prevederile Tratatului Cartei energiei, ale Protocolului Cartei energiei privind
eficienþa energeticã ºi aspectele legate de mediu, precum ºi cu principiile care stau la baza dezvoltãrii
durabile ºi a legislaþiei europene în vigoare.
Administraþiei publice locale îi revine un rol important ºi în activitatea de reabilitare ºi modernizare termicã
a clãdirilor existente ºi a instalaþiilor aferente. Scopul acesteia este de a îmbunãtãþi condiþiile de igienã ºi
confort termic interior ºi de a reduce pierderile de cãldurã, respectiv consumurile energetice ºi de
combustibil. Trebuie subliniate, de asemenea, ºi impactul social asupra populaþiei, ca parte a politicii
sociale a guvernului, în ceea ce priveºte reducerea costurilor de întreþinere pentru încãlzire ºi alimentare
cu apã caldã de consum, precum ºi impactul asupra mediului, prin reducerea emisiilor poluante
generate de producerea, transportul ºi consumul de energie. În contextul Planului naþional antisãrãcie
ºi de promovare a incluziunii sociale ºi al Programului ºi politicii sociale a reformei, administraþia
publicã localã are un important rol ºi în organizarea de acþiuni referitoare la formarea unui curent de
opinie favorabil economisirii energiei utilizate pentru încãlzirea clãdirilor ºi alimentarea cu apã caldã de
consum în rândul cetãþenilor-consumatori.
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Sintetizând, principalele responsabilitãþi ale autoritãþilor publice locale în domeniul
îmbunãtãþirii eficienþei energetice la nivel local sunt urmãtoarele:
- creºterea capacitãþii factorilor locali în vederea realizãrii ºi implementãrii unei politici de
eficienþã energeticã;
- realizarea de strategii locale de eficienþã energeticã, care sã cuprindã:
- identificarea domeniilor mari consumatoare de energie;
- mãsurile care trebuie luate;
- identificarea surselor de finanþare;
- diseminarea informaþiilor.
- programe privind reabilitarea de urgenþã a sistemelor centralizate de încãlzire;
- introducerea energiilor regenerabile;
- promovarea cogenerãrii de medie ºi mica putere.

4.2. PRINCIPALELE PREVEDERI DIN LEGISLAÞIA CURENTÃ ROMÂNEASCÃ
REFERITOARE LA ATRIBUÞIILE ªI RESPONSABILITÃÞILE AUTORITÃÞILOR PUBLICE
LOCALE
4.2.1. Definiþii
Ciclul energetic: întregul lanþ energetic, inclusiv activitãþile legate de prospectarea, exploatarea,
producerea, conversia, stocarea, transportul, distribuþia ºi consumul diferitelor forme de energie ºi
prelucrarea ºi înlãturarea deºeurilor, ca ºi întreruperea sau încetarea acestor activitãþi, minimizind
impactul negativ asupra mediului.
Eficienþa energeticã: realizarea unei unitãþi de produs, bun sau serviciu fãrã scãderea calitãþii sau
performanþelor acestuia, concomitent cu reducerea cantitãþii de energie cerute pentru realizarea acestui
produs, bun sau serviciu (Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientã a energiei).
Utilizarea eficientã a energiei/îmbunãtãþirea eficienþei energetice: a acþiona pentru realizarea unei
unitãþi de produs, bun sau serviciu fãrã scãderea calitãþii/performanþelor acestuia, concomitent cu
reducerea cantitãþii de energie cerute pentru realizarea acestui produs, bun sau serviciu.
Reabilitarea/modernizarea termicã:
- îmbunãtãþirea performanþelor de izolare termicã a elementelor de construcþie care delimiteazã de
exterior spaþiile interioare încãlzite;
- creºterea eficienþei energetice a instalaþiilor interioare de încãlzire ºi de alimentare cu apã caldã de
consum, a centralelor termice, punctelor termice ºi a reþelelor de distribuþie a agentului termic ºi apei
calde de consum din interiorul clãdirilor ºi adiacente acestora.
Audit energetic:
- metoda sistematicã prin care se identificã fluxurile de energie intrate ºi ieºite dintr-un proces/sistem
tehnic, precum ºi transformãrile energiei în interiorul acestuia;
- analiza calitativã a aspectelor majore legate de performanþa energeticã ºi posibilitãþile de conservare
a energiei.
Certificat energetic:
- act oficial prin care se atestã performanþa energeticã a clãdirii la un moment dat (izolare termicã,
randamentul instalaþiei de încãlzire);
Va fi utilizat:
- la stabilirea valorii clãdirii în relaþiile de vânzare/cumpãrare/asigurare;
- la diferenþierea tarifelor pentru energia termicã;
- la stabilirea taxelor de mediu.
Dezvoltarea durabilã: dezvoltarea care corespunde necesitãþilor prezentului, fãrã a compromite
posibilitatea generaþiilor viitoare de a ºi le satisface pe ale lor.
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4.2.2. Compendiu de prevederi legale privind îmbunãtãþirea eficienþei energetice, în care
autoritãþile locale au atribuþii ºi responsabilitãþi
4.2.2.1. Abrevieri
a.c.c.
a.p.l.
ANRE
ARCE
ASRO
ANPC
BIRD
BRML
CGMB
DGTC
DST
EE
FREE
FSDSE
HGR
MAP
MDP
MFP
MIC
MIE
MIR
MLPTL
MO
OGR
OPC
OUGR
PIB
RTET
SACET
SCD
UE

- apã caldã de consum;
- administraþia publicã localã;
- Autoritatea Naþionalã de Reglementare în domeniul Energiei;
- Agenþia Românã pentru Conservarea Energiei;
- Asociaþia de Standardizare din România;
- Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Consumatorilor;
- Banca de Investiþii pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare;
- Biroul Român de Metrologie Legalã;
- Consiliul General al Municipiului Bucureºti;
- Direcþia Generalã Tehnicã în Construcþii;
- drepturi speciale de tragere;
- eficienþã energeticã;
- Fondul Român de Eficienþã Energeticã;
- Fondul Special de Dezvoltare a Sectorului Energetic;
- Hotãrârea Guvernului României;
- Ministerul Administraþiei Publice;
- Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei;
- Ministerul Finanþelor Publice;
- Ministerul Învãþãmântului ºi Cercetãrii;
- Ministerul Integrãrii Europene;
- Ministerul Industriei ºi Resurselor;
- Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei;
- Monitorul Oficial al României;
- Ordonanþa Guvernului României;
- Oficiul pentru Protecþia Consumatorului;
- Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului României;
- Produsul Intern Brut;
- reþele de transport al energiei termice;
- sistem de alimentare centralizatã cu energie termicã;
- sistem centralizat de distribuþie;
- Uniunea Europeanã.

4.2.2.2. Reglementãri care conþin explicit responsabilitãþi ºi atribuþii ale administraþiilor publice
locale în domeniul creºterii eficienþei energetice
Legea nr. 199/2000 (republicatã în MO nr. 734/2002) privind: Utilizarea eficientã a energiei conþine:
Legea nr. 199/2000 (MO nr. 577/2000) privind: Utilizarea eficientã a energiei.
OG nr. 77/2001 (MO nr. 541/2001) pentru: modificarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientã
a energiei.
Legea nr. 120/2002 (MO nr. 193/2002) privind: aprobarea OG nr. 77/2001.
HG nr. 393/2002 (MO nr. 292/2002) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 199/00 privind utilizarea eficientã a energiei.
Scop: crearea cadrului legal pentru elaborarea ºi aplicarea unei politici naþionale de utilizare eficientã
a energiei (PNUEE).
Legea instituie obligaþii/stimulente pentru producãtori/consumatori în utilizarea eficientã a energiei.
Principiile PNUEE:
- reducerea barierelor în calea promovãrii eficienþei energetice, stimulându-se investiþiile;
- promovarea unor mecanisme de finanþare a initiaþivelor în domeniul eficienþei energetice;
- educarea/conºtientizarea utilizatorilor pentru necesitatea reducerii consumurilor energetice pe produs;
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- sprijinirea cercetãrii fundamentale ºi aplicative în domeniul utilizãrii eficiente a energiei;
- cooperarea cu alte þãri în domeniul eficienþei energetice/respectarea convenþiilor internaþionale;
- obþinerea beneficiului maxim în întregul lanþ energetic care cuprinde producerea/conversia/
stocarea/transportul/distribuþia/consumul diferitelor forme de energie;
- reducerea consumului de energie al României pe unitatea de PIB;
- creºterea eficienþei energetice în toate sectoarele de activitate ale economiei naþionale;
- promovarea surselor noi de energie.
Obligaþiile:
Consumatorilor de energie 1.000 tone echivalent petrol/an ºi ale a.p.l. cu peste 20.000 locuitori:
întocmirea de programe proprii de eficienþã energeticã.
ARCE:
- elaboreazã PNUEE împreunã cu MIR;
- monitorizeazã PNUEE ºi programele de UEE;
- elaboreazã norme/reglementãri tehnice în scopul creºterii EE pentru aparate, echipamente, utilaje
pentru producere/transport/distribuþie ºi consum de energie pentru clãdiri/alte domenii de activitate;
- certificã conformitatea aparatelor/echipamentelor/utilajelor;
- autorizeazã persoanele ce realizeazã bilanþuri energetice;
- coordoneazã programele de eficienþã energeticã finanþate extern;
- evalueazã tehnic ºi avizeazã proiectele de investiþii în domeniul EE;
- elaboreazã sinteza programelor de EE din economia naþionalã;
- realizeazã balanþele energetice;
- formeazã baza de date energetice;
- acordã consultanþã gratuitã a.p.l./administratorilor clãdirilor publice, celor de locuit, agenþilor
comerciali la elaborarea/aplicarea proiectelor de eficienþã energeticã;
- avizarea programelor de eficienþã energeticã ale consumatorilor.
Consumatorilor de energie persoane juridice:
- respectarea reglementãrilor tehnice la proiectarea, construirea, exploatarea, întreþinerea, repararea
instalaþiilor/receptoarelor de energie proprii;
- dotarea cu aparate de mãsurã ºi control;
- realizarea unui sistem propriu de evidenþã ºi monitorizare a consumurilor energetice.
Consumatorilor de energie persoane fizice:
- sã ia mãsuri pentru dotarea cu aparate de mãsurã ºi control individuale.
Agenþii economici cu activitate de producere/transport/distribuþie:
- reducerea consumului propriu de combustibili/energie;
- promovarea energiei solare, eoliene, geotermale, biomasei, biogazului, energiei din deºeuri menajere;
- executarea de lucrãri, contra cost, la consumatori, pentru creºterea eficienþei utilizãrii combustibililor
ºi energiei în instalaþiile acestora.
Administratorii clãdirilor publice:
- utilizarea eficientã a sistemului de încãlzire ºi climatizare;
- utilizarea materialelor de construcþii eficiente energetic;
- utilizarea raþionalã a iluminatului interior;
- utilizarea aparatelor de mãsurã ºi reglare a consumului de energie;
- realizarea bilanþurilor energetice pentru clãdirile cu o suprafaþã desfãºuratã 1.500 m2 la 5 ani;
- creºterea eficienþei energetice conform reglementãrilor emise în baza Legea nr. 199/2000.
Stimulente financiare/fiscale:
- surse proprii, cote de profit destinate special, Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic,
ajutoare de stat, investiþii terþi, cofinanþare, credite;
- consumatorii pot beneficia de maxim 50% din valoarea investiþiilor pentru creºterea eficienþei
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energetice prin sprijin financiar din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic;
- cotele de profit alocate creºterii eficienþei energetice sunt scutite la plata impozitului pe profit;
- creditele pentru lucrãri de creºtere a eficienþei energetice se acordã cu o dobândã de maximum 75%
din cea stabilitã de bãnci, diferenþa fiind asiguratã prin alocaþii de la bugetul de stat;
- import scutit de taxe vamale pentru aparate, utilaje, echipamente destinate proiectelor de creºtere a
eficienþei energetice;
- reducerea impozitului pe profit cu 50% pe 5 ani la societãþile comerciale de management/servicii
energetice.
======//=======
OG nr. 73/02 (MO nr. 650/02) privind Organizarea ºi funcþionarea serviciilor publice de alimentare
cu energie termicã produsã centralizat
Scop: stabilirea cadrului juridic privind înfiinþarea, organizarea, gestionarea, reglementarea, finanþarea,
monitorizarea ºi controlul funcþionãrii serviciilor publice de alimentare cu energie termicã produsã
centralizat a localitãþilor.
Obiective:
- Asigurarea eficienþei energetice, creºterea eficienþei energetice pe întregul ciclu tehnologic
(producere/transport/transformare/distribuþie/furnizare/utilizare);
- Corelarea cerinþelor cu resursele;
- Conservarea mediului, asigurarea viabilitãþii economice durabile a sistemului;
- Creºterea siguranþei în exploatare a instalaþiilor.
Sarcini a.p.l. - administraþia publicã localã urmãreºte, controleazã ºi supravegheazã:
- calitatea ºi eficienþa serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanþã stabiliþi;
- exploatarea, conservarea ºi menþinerea în funcþiune, dezvoltare ºi/sau modernizare a sistemelor
energetice de interes local;
- propune montarea de centrale de scarã/imobil.
MONITORIZAREA de cãtre a.p.l. a:
Producãtorului:
- asigurarea eficienþei energetice ºi a economiei de combustibil;
- întocmirea bilanþurilor energetice;
- eficientizarea energeticã;
- realizarea de programe de reabilitare/retehnologizare a instalaþiilor pentru creºterea eficienþei
energetice.
Transportatorului:
- întocmirea bilanþurilor energetice;
- dezvoltarea/modernizarea în condiþii de eficienþã energeticã a reþelei de transport al energiei termice
(RTET);
- exploatarea în condiþii de siguranþã, eficienþã ºi de protecþie a mediului a RTET.
Distribuitor/furnizor:
- facturarea consumurilor pe baza indicaþiilor echipamentelor de înregistrare ºi mãsurare;
- întreþinerea/repararea/dezvoltarea sistemului de distribuþie în condiþii de eficienþã energeticã;
- întocmirea bilanþurilor energiei termice;
- revizuirea/reglarea periodicã a instalaþiilor de încãlzire ºi de alimentare cu a.c.c. aparþinând
utilizatorilor pe bazã de contract;
- depistarea pierderilor de cãldurã ºi agent termic/ remedierea defecþiunilor ºi avariilor pe reþelele de
distribuþie;
- asigurarea sistemelor de înregistrare-mãsurare la utilizatori;
- realizarea de lucrãri de dezvoltare/modernizare a instalaþiilor;
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- prestarea de activitãþi de reparaþii/reabilitãri/la instalaþiile utilizatorilor contra cost pentru creºterea
eficienþei ºi utilizãrii raþionale a energiei termice;
- montarea de centrale termice de scarã/bloc.
Utilizatori/consumatori:
- remedierea defecþiunilor la instalaþiile de distribuþie;
- montarea de termostate de radiator ºi a sistemelor de alocare a consumurilor, contra cost;
- exploatarea/întreþinerea instalaþiilor proprii pentru asigurarea utilizãrii eficiente a energiei termice;
- montarea, în condiþiile legii, de centrale termice de scarã/imobil;
- montarea, în condiþiile legii, a sistemelor individuale de apartament.
Termene:
- de la 31 XI 2002 - noile imobile condominiale racordate la sistemul de alimentare centralizatã cu
energie termicã (SACET) vor fi dotate cu sisteme de mãsurare-înregistrare la nivel de imobil ºi de
apartament;
- 31 XII 2004 - echiparea imobilelor actuale (necontorizate) cu sisteme de mãsurare-înregistrare de
cãtre operatorii furnizori de energie termicã;
- 31 V 2003 - elaborarea metodologiei de aplicare a tarifului binom la facturarea energiei termice (cu o
componentã variabilã proporþionalã cu consumul).
Modalitãþi de finanþare:
- tarife care sã descurajeze consumul excesiv ºi sã asigure funcþionarea eficientã a sistemului;
- tarif binom (cu componentã pentru eficienþa sistemului ºi componentã pentru nivelul consumului);
- fonduri proprii ale operatorilor;
- credite bancare;
- surse nerambursabile;
- investiþii interne/ externe;
- concesionare, privatizare;
- taxe speciale.
======//=======
HG nr. 811/02 (MO nr. 611/02) privind: aprobarea Programului social pe perioada 2002-2003
Scop:
- consolidarea politicii sociale a guvernului PSD ca expresie a solidaritãþii ºi echitãþii sociale;
promovarea unui model social bazat pe echilibrul dintre competiþie, colaborare ºi solidaritate;
- ameliorarea condiþiilor de viaþã ºi de muncã pentru largi categorii sociale prin mãsuri concrete ºi
fonduri importante.
Obiective a.p.l.:
- modernizarea/reabilitarea centralelor termoelectrice ºi termice din subordinea a.p.l.;
- executarea reparaþiilor/reviziilor programate la centralele termice din subordinea a.p.l.;
- modernizarea/reabilitarea/retehnologizarea sistemelor centralizate de alimentare cu apã potabilã din
urban/rural;
- reducerea pierderilor ºi raþionalizarea consumurilor.
Sarcini a.p.l.:
- monitorizarea lunarã a programelor de reparaþii la instalaþiile prevãzute sã funcþioneze în iarna
2002-2003;
- pregãtirea investiþiilor pentru urmãtorii ani funcþie de necesarul de energie termicã al fiecãrei
localitãþi;
- promovarea de programe locale pentru lucrãri de reparaþii, reabilitarea, retehnologizarea sistemelor
de apã potabilã;
- îmbunãtãþirea randamentelor, reducerea consumurilor ºi a pierderilor pe reþelele publice de
distribuþie a apei;
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- introducerea sistemului binom de tarifare pentru stimularea economisirii ºi utilizãrii raþionale a apei
potabile de cãtre consumatori;
- contorizarea tuturor consumatorilor pe branºamentele principale ºi contorizarea la nivel de
apartament.
Termene:
- lunar: reparaþii la instalaþii;
- permanent: reducerea pierderilor la producþie/transport energie;
- 01.10.2002: reparaþii/revizii;
- 2002-2003: reducerea pierderilor sisteme transport/distribuþie energie termicã ºi puncte termice;
- 31.12.2002: reducere/rationalizare consumuri, grilã de tarifare progresivã, contorizare branºamente/
apartamente.
Fonduri:
- surse proprii de finanþare;
- bugete locale ºi/sau de stat;
- alocaþii bugetare;
- credite externe garantate de stat;
- parteneriat public-privat sau procedura "BOT";
- investiþii prin programele: MUDP-I/II, ISPA, SAMTID (BERD, BEI), SAPARD, PDR;
- proiecte PIBL I/II (Banca Mondialã).
======//=======
HG nr. 829/02 (MO nr. 662/02) privind: aprobarea Planului naþional antisãrãcie ºi promovare a
incluziunii sociale (PNAinc)
Scop:
- Elaborarea unui program de construcþie socialã în direcþia realizãrii unei societãþi europene, bazatã
pe filozofia de a construi împreunã, ca obiectiv comun al întregului continent;
- Relansarea unui proces de dezvoltare pentru a deveni o societate modernã, competitivã, cu un grad
ridicat de coeziune socialã;
- Realizarea unui element de sprijin al unei noi practici de guvernare: de la administarea problemelor
curente la programe de dezvoltare socialã planificatã.
Obiective:
- Crearea unei societãþi prospere, activã economic, social ºi politic, cu un nivel ridicat de
responsabilitate colectivã ºi individualã;
- Iniþierea, la nivelul fiecãrei localitãþi, a planurilor de reabilitare a locuinþelor sever degradate ºi
de producþie a utilitãþilor publice necesare, la costuri acceptabile.
Sarcini a.p.l.:
- Restructurarea ºi eficientizarea utilitãþilor publice;
- Înnoirea tehnologiei ºi un management corespunzãtor în domeniul utilitãþilor publice;
- Investiþii suplimentare în infrastructura ruralã (apã potabilã, canalizare, distribuþia gazelor naturale);
- Lansarea de largi programe de amenajãri de infrastructurã ºi teritoriale, inclusiv de mediu;
- Elaborarea de standarde minime de calitate pentru creºterea eficacitãþii ºi eficienþei serviciilor
publice;
- Racordarea la reþeaua de curent electric a tuturor locuinþelor aflate în zonele urbane
defavorizate, degradate, astfel ca pânã în luna decembrie 2004 toate locuinþele sã dispunã
de curent electric;
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- Cvasieliminarea numãrului de localitãþi rurale neracordate la reþeaua de curent electric ºi creºterea
pânã la 98% a numãrului de gospodãrii care beneficiazã de curent electric, pânã în luna decembrie
2002;
- Asigurarea accesului la apã curentã pentru cvasitotalitatea gospodãriilor în comunitãþile din
mediul urban;
- Aplicarea Strategiei naþionale pentru utilizarea durabilã a resurselor de apã în interesul generaþiilor
prezente ºi viitoare;
- Restructurarea ºi eficientizarea sistemului de producere ºi distribuire a energiei termice la
populaþie;
- Reabilitarea sistemelor de furnizare a utilitãþilor publice ºi creºterea gradului de acces al
gospodãriilor sãrace din mediul urban la utilitãþile publice;
- Reabilitarea infrastructurii locuinþelor urbane (cca. 2,5 milioane locuinte);
- Reabilitarea pãrþilor comune ce þin de instalaþiile prin care se distribuie utilitãþile publice de cãtre
companiile furnizoare pe baza abonamentelor diferenþiate, în funcþie de consumul individual/al
asociaþiei, care sã cuprindã ºi o taxã de service/întreþinere;
- Iniþierea unui program ºi propunerea unor soluþii adaptate cazurilor tip existente pentru
încãlzire: centrale individuale, contorizare/centrale de cvartal etc. cu termen iunie 2003.
======//=======
OG nr. 21/2002 (MO nr. 86/2002) privind: Gospodãrirea localitãþilor urbane ºi rurale
Scop: stabilirea obligaþiilor ºi rãspunderilor ce revin a.p.l., instituþiilor publice, agenþilor economici ºi
cetãþenilor pentru buna gospodãrire a localitãþilor.
Obiective: efectuarea lucrãrilor de întreþinere a clãdirilor aflate în proprietate sau folosinþã.
Obligaþii:
a) consiliile judeþene:
- conservarea ºi protecþia mediului;
- menþinerea în stare corespunzãtoare a spaþiilor verzi ºi extinderea acestora;
- întocmirea, aprobarea ºi respectarea documentaþiilor de amenajarea teritoriului ºi de urbanism,
precum ºi a normelor privind executarea construcþiilor;
- înfiinþarea, organizarea ºi asigurarea bunei funcþionãri a unor servicii publice de transport public local
de cãlãtori, eficiente ºi nepoluante.
b) consilii locale/primãrii:
- respectarea prevederilor legale ºi a documentaþiilor de amenajarea teritoriului ºi de urbanism
aprobate, precum ºi a normelor privind executarea construcþiilor;
- întreþinerea în bunã stare a construcþiilor existente, repararea periodicã a acestora;
- repararea, întreþinerea ºi modernizarea reþelei de distribuþie a apei;
- instituþii publice, agenþi economici, persoane juridice;
- întreþinerea în stare corespunzãtoare a imobilelor, efectuarea de lucrãri de reparaþii, amenajãri ºi alte
lucrãri specifice.
c)
-

cetãþeni:
întreþinerea locuinþelor;
finalizarea construcþiilor începute pe baza autorizaþiilor eliberate de primãrii;
repararea ºi întreþinerea instalaþiilor aferente imobilelor.

Finanþare: taxe locale, fonduri proprii, fonduri atrase.
======//=======
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Legea nr. 326/2001 (MO nr. 359/2001) privind: Legea serviciilor publice de gospodãrire comunalã
Scop: stabilirea cadrului juridic unitar privind înfiinþarea, organizarea, monitorizarea ºi controlul
funcþionãrii serviciilor publice de gospodãrire comunalã în judeþe, oraºe ºi comune.
Obiective:
- Furnizarea de servicii de utilitate publicã;
- Alimentarea cu apã;
- Canalizarea ºi epurarea apelor uzate ºi pluviale;
- Alimentarea cu energie termicã produsã centralizat;
- Alimentarea cu gaze naturale ºi energie termicã;
- Salubrizarea localitãþilor;
- Administrarea fondului locativ public;
- Transportul public local.
Principii:
- Pricipiul dezvoltãrii durabile;
- Principiul corelãrii cerinþelor cu resursele;
- Principiul protecþiei ºi conservãrii mediului natural ºi construit.
Sarcini a.p.l.:
- reabilitarea infrastructurii utilitãþilor publice;
- asigurarea performanþelor utilitãþilor publice;
- instituirea unor taxe;
- asigurarea calitãþii ºi nivelului serviciilor publice oferite;
- stabilirea politicilor ºi stategiilor locale, adoptarea normelor locale.
======//=======
HG nr. 348/1993 (MO nr. 190/1993) privind Contorizarea apei ºi energiei termice la populaþie,
instituþii publice ºi agenþi economici
Scop: asigurarea cadrului legal pentru contorizarea branºamentelor generale ale consumatorilor.
Obiective:
- Economisirea apei ºi energiei termice;
- Facturarea/gestionarea corectã a consumurilor;
- Stabilirea de raporturi corecte distribuitor-consumator;
- Ridicarea calitãþii serviciilor.
Sarcini:
- distribuitorul doteazã consumatorii cu sisteme de mãsurare (de la consumator la surse).
- noile imobile vor fi dotate cu mijloace de mãsurare.
- mijloacele de mãsurare vor respecta normele metrologice Biroului român de metrologie legalã
(BRML);
- recepþie în prezenþa consumatorului-distribuitorului;
- distribuitorul asigurã exploatarea, întreþinerea, repararea, înlocuirea ºi verificarea metrologicã a
sistemelor de mãsurare.
Obligaþii (monitorizate de a.p.l.):
- consiliile locale întocmesc programele de contorizare;
- distribuitorul alege ºi monteazã contoarele pentru populaþie;
- agenþii economici/instituþiile publice suportã costurile contorizãrii.
Termene: 31.12.1994 pentru agenþii economici ºi instituþiile publice cu branºamente separate.
======//=======
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Ordinul MLPAT nr. 29/N/1993 (MO nr. 25/1994) pentru aprobarea Normativului-cadru privind
contorizarea apei ºi energiei termice la populaþie, instituþii publice ºi agenþi economici
Scop: reglementarea modului de derulare a acþiunii de contorizare a apei ºi a energiei termice a
consumatorilor racordaþi la sistemul centralizat de distribuþie (SCD) sau la SACET.
Obiective:
- Economisirea resurselor;
- Gestionarea/facturarea corectã a resurselor;
- Stabilirea de raporturi echitabile distribuitor-consumator.
Obligaþii (monitorizate de a.p.l.):
- unitãþile de distribuþie au obligaþia întocmirii de programe proprii de contorizare;
- consiliile locale analizeazã/aprobã programele de contorizare;
- sistemele de mãsurare trebuie sã fie conforme cu reglementãrile BRML;
- distribuitorul asigurã documentaþia tehnico-economicã ºi montajul contoarelor;
- agenþii economici/instituþiile publice suportã contorizarea proprie.
Termene:
- 31.01.1994 - analizarea/aprobarea programelor de contorizare de cãtre consiliile locale;
- 31.12.1994 - montarea de contoare de cãtre agenþi economici/instituþii publice.
Finanþare:
- surse proprii distribuitor;
- alocaþii de la bugetul local;
- transfer din bugetul de stat;
- sume avansate de abonaþi;
- credite bancare.
======//=======
OG nr. 174/2002 (MO nr. 890/2002) privind
termicã a unor clãdiri de locuit multietajate.

Instituirea mãsurilor speciale pentru reabilitarea

Scop:
- sprijinirea mãsurilor speciale pentru reabilitarea termicã a unor clãdiri de locuit multietajate ºi a
instalaþiilor aferente construite în perioada 1950-1985 ºi alimentate la sistemele centralizate de
furnizare a energiei termice;
- reducerea consumului energetic în clãdiri ºi instalaþiile aferente.
Beneficiari:
- persoanele fizice ºi/sau juridice, propietare ale clãdirilor de locuit multietajate;
- asociaþiile de proprietari/locatari;
- persoanele juridice care au în administrare spaþii în aceste clãdiri.
Realizare: prin programe anuale de acþiuni pentru reabilitarea termicã, elaborate de MLPTL ºi aprobate
de guvern.
Obiective: intervenþii de reabilitare termicã la:
- pereþi exteriori, inclusiv ferestre ºi uºi exterioare, terasa, planºeul peste subsol ºi alte elemente
structurale ºi nestructurale care constituie anvelopa clãdirii;
- instalaþiile de încãlzire ºi de preparare a apei calde de consum, aferente clãdirii.
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Obligaþii/atribuþii:
Guvernul: adoptã anual programe anuale.
Proprietari/administratori:
- efectuarea expertizei ºi auditului energetic al clãdirii;
- aprobarea în adunarea generalã a proprietarilor/locatarilor a deciziei pentru reabilitarea termicã a
clãdirii;
- proiectarea ºi executarea lucrãrilor de reabilitare termicã a anvelopei clãdirii ºi/sau a instalaþiilor de
încãlzire ºi apã caldã de consum, aferente clãdirii.
Proprietarii, persoane fizice:
- aprobã în adunarea generalã decizia de intervenþie ºi semneazã convenþia-cadru cu consiliile
judeþene, locale, CGMB ºi consilii de sector;
- sã instituie în favoarea statului ipoteca legalã asupra locuinþei;
- sã restituie sumele alocate din bugetul de stat în rate lunare egale.
MLPTL:
- elaboreazã ºi promoveazã programele anuale de acþiuni pentru reabilitare termicã;
- iniþiazã studii, audit ºi realizarea de prototipuri;
- coordoneazã din punct de vedere tehnic acþiunile privind reabilitarea termicã;
- analizeazã documentele necesare fundamentãrii programelor anuale transmise de consiliile
locale/judeþene.
Consilii judeþene ºi locale, CGMB ºi consiliile locale de sector:
- pun la dispoziþia MLPTL datele ºi documentele necesare fundamentãrii programelor anuale;
- încheie convenþiile cu persoanele fizice ºi/sau juridice ºi asociaþiile de proprietari/locatari din clãdirile
nominalizate în programele anuale;
- deruleazã acþiunile pentru reabilitarea termicã a clãdirilor: audit energetic, proiectarea ºi execuþia lucrãrilor de intervenþie.
Finanþare/facilitãþi:
- pentru: expertizare ºi audit energetic, proiectarea lucrãrilor de reabilitare termicã a clãdirilor - alocaþii
de la bugetul de stat (în limita fondurilor MLPTL, aprobate anual cu aceastã destinaþie);
- pentru: executarea lucrãrilor de reabilitare termicã - pentru locuinþele proprietate personalã:
- 85% din credite ºi/sau alocaþii de la bugetul de stat (în limita fondurilor MLPTL, aprobate
anual cu aceastã destinaþie), din care 30% subvenþie de la bugetul de stat;
- 15% din fondul de reparaþii al asociaþiei de proprietari/locatari.
- pentru locuinþele ºi spaþiile cu altã destinaþie decât cea de locuinþã în proprietatea/administrarea
unitãþilor administrative-teritoriale:
- bugete locale pentru locuinþele ºi spaþiile cu altã destinaþie decât cea de locuinþã în
proprietatea/administrarea instituþiilor publice;
- bugetul de stat;
- bugete locale;
- venituri proprii.
- pentru locuinþele ºi spaþiile cu altã destinaþie decât cea de locuinþã în proprietatea/administrarea
agenþilor economici: fonduri proprii.
Proprietarii, persoane fizice, beneficiazã de o dobândã de 5% pentru sumele alocate din bugetul de stat
(85 - 30 = 55%) ºi o duratã de rambursare de 10 ani de la data recepþiei lucrãrilor.
Termene: 09.02.2003: MLPTL elaboreazã Normele metodologice de aplicare.
======//=======
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4.2.2.3. Alte reglementãri în domeniul eficienþei energetice
Legea nr. 318/2003 a energiei electrice (MO nr. 511/2003) care abrogã OU nr. 63/1998 privind
energia electricã ºi termicã, precum ºi OU nr. 29/1998 privind înfiinþarea, organizarea ºi
funcþionarea ANRE aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 99/2000
Domeniu: Reglementarea desfãºurãrii activitãþilor din sectorul energiei electrice ºi al energiei termice
produse în cogenerare, în condiþii de securitate ºi la standarde de calitate, în vederea utilizãrii optime a
resurselor primare de energie ºi cu respectarea normelor de protecþie a mediului.
Obiective:
- asigurarea dezvoltãrii durabile a economiei naþionale;
- crearea ºi asigurarea funcþionãrii pieþelor concurenþiale de energie electricã;
- asigurarea accesului nediscriminatoriu ºi reglementat al tuturor participanþilor la piaþa de energie
electricã, la reþelele electrice de interes public;
- transparenþa tarifelor, preþurilor ºi taxelor la energie electricã în cadrul unei politici de tarifare,
urmãrind creºterea eficienþei energetice pe ciclul de producere-transport-distribuþie ºi utilizare
a energiei electrice;
- asigurarea stocurilor de siguranþã la combustibilii necesari pentru producerea energiei electrice ºi
energiei termice produse în cogenerare;
- promovarea utilizãrii surselor noi ºi regenerabile de energie;
- asigurarea protecþiei mediului la nivel local ºi global.
Autoritatea competentã este Autoritatea Naþionalã de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE,
instituþie publicã autonomã de interes naþional, cu personalitate juridicã, coordonatã de ministerul de
resort.
ANRE:
- acordã, modificã, suspendã sau retrage autorizaþiile ºi licenþele pentru agenþii economici din sectorul
energiei electrice, inclusiv pentru producãtorii de energie termicã produsã în cogenerare;
- stabileºte preþurile ºi tarifele practicate între agenþii economici din cadrul sectorului energiei electrice,
[…], preþurile ºi tarifele practicate pentru activitãþile ºi serviciile aferente producerii energiei termice în
cogenerare;
- stabileºte contractele cadru de furnizare […], precum ºi cele de vânzare a energiei termice produse în
cogenerare.
Electrificarea localitãþilor: Autoritãþile administraþiei publice locale ºi ministerele implicate rãspund de
implementarea proiectelor ºi a programelor de electrificare ºi extindere a acestora.
Sursele regenerabile de energie:
- autoritatea competentã va reglementa condiþiile tehnice de acces la reþeaua electricã ºi cele de
comercializare a energiei electrice ºi a energiei termice produse în cogenerare, din surse regenerabile.
Interdicþia subvenþionãrii în producerea combinatã: Agenþii economici care produc combinat energie
electricã ºi termicã ºi care comercializeazã cel puþin una din ele vor repartiza costurile între cele douã
forme de energie, potrivit reglementãrilor […], fiind interzisã subvenþionarea încruciºatã între cele douã
forme de energie.
======//=======
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Legea nr. 14/1997 (MO nr. 26/97) pentru ratificarea Tratatului Cartei Energiei ºi a Protocolului
Cartei Energiei privind eficienþa energeticã ºi aspecte legate de mediu, încheiate la Lisabona la
17 decembrie 1994
Cuprinde:
1) Tratatul Cartei Energiei
Scop: stabileºte cadrul juridic pentru promovarea cooperãrii pe termen lung în sectorul energetic, bazatã
pe complementaritãþi ºi avantaje reciproce, în conformitate cu obiectivele ºi principiile Cartei.
Obiective:
- Transfer de tehnologie - pãrþile contractante sunt de acord sã promoveze accesul la ºi transferul
privind tehnologia energeticã pe bazã comercialã ºi nediscriminatorie, pentru a sprijini dezvoltarea
comerþului efectiv cu materiale ºi produse energetice ºi a investiþiilor în acest domeniu.
- Acces la capital - pieþele de capital deschise încurajeazã fluxul de capital care sã finanþeze comerþul
cu materiale ºi produse energetice, pentru efectuarea investiþiiilor în activitãþile economice din sectorul
energetic.
Aspecte legate de mediu:
- Îmbunãtãþirea eficienþei energetice (EE);
- Promovarea folosirii combustibililor curaþi;
- Folosirea surselor de energie regenerabile;
- Folosirea de tehnologii ºi mijloace tehnologice care reduc poluarea;
- Promovarea diseminãrii informaþiilor privind politicile energetice eficiente economic;
- Conºtientizarea opiniei publice privind acþiunile cu impact asupra mediului din sistemul energetic ºi
costurile privind acþiunile ºi mãsurile de prevenire ºi reducere.
Respectarea de cãtre autoritãþile locale:
Pãrþile contractante rãspund pentru respectarea dispoziþiilor tratatului de cãtre guvernele regionale ºi
locale ºi autoritãþile din aria sa.
2) Protocolul Cartei Energiei privind eficienþa energeticã ºi aspecte legate de mediu
Scop:
- Defineºte principiile politicii pentru promovarea eficienþei energetice ca o sursã importantã de energie
ºi pentru reducerea impactului negativ al sistemelor energetice asupra mediului;
- Oferã direcþii privind dezvoltarea programelor de EE;
- Indicã domenii de cooperare;
- Oferã un cadru pentru dezvoltarea de acþiuni ca prospectare, explorare, producere, conversie, stocare,
transport, distribuþie,consum de energie.
Obiective:
- Promovarea politicilor de EE, compatibile cu o dezvoltare durabilã;
- Crearea condiþiilor cadru care sã-i determine pe producãtori ºi pe consumatori sã utilizeze energia cât
mai economic posibil, eficient ºi benefic pentru mediu (organizarea pieþelor de energie eficiente
reflectarea costurilor ºi beneficiilor legate de mediu);
- Încurajarea cooperãrii în domeniul eficienþei energetice.
Politicile de eficienþã energeticã vor promova:
- reducerea barierelor în calea eficienþei energetice;
- mecanisme pentru finanþarea iniþiativelor în domeniul EE;
- educare, conºtientizare;
- diseminare ºi transfer de tehnologii;
- mecanisme de piaþã eficiente ºi funcþionale;
- transparenþa cadrului legislativ ºi de reglementare.
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Strategii: reducerea impactului ciclului energetic asupra mediului.
Finanþare:
- cu terþi (societãþi mixte între utilizatorii de energie ºi investitorii externi);
- cofinanþare.
3) Actul final al Conferinþei Cartei Europene a Energiei
======//=======
HG nr. 455/2001 (MO nr. 267/2001) privind aprobarea Planului de acþiune al Programului de
guvernare pe perioada 2001- 2004
Scop: stabilirea politicii guvernamentale pentru relansarea economiei naþionale, îmbunãtãþirea mediului
de afaceri, privatizarea ºi atragerea investiþiilor strãine, reforma vieþii social-culturale, reforma
administraþiei publice centrale ºi locale.
Obiective:
- restructurarea societãþilor comerciale prin retehnologizare, modernizare;
- siguranþa conductelor, reabilitarea sistemului naþional de transport pentru þiþei ºi produse petroliere;
- reabilitarea reþelelor de utilitãþi: extinderea ºi modernizarea reþelelor de alimentare cu apã,
surse energetice noi;
- reducerea pierderilor de apã pe aducþiuni, pe reþeaua de distribuþie;
- dotarea reþelelor cu echipamente de mãsurã ºi control.
======//=======
HG nr. 941/2002 (MO nr. 673/2002) privind Organizarea ºi funcþionarea Agenþiei Române pentru
Conservarea Energei (ARCE )
ARCE: organ de specialitate la nivel naþional în domeniul EE, în subordinea MIR.
Atribuþii/responsabilitãþi:
- elaboreazã Politica Naþionalã de Utilizare Eficientã a Energiei (PNUEE) ca parte componentã din
Politica Energeticã Naþionalã;
- implementeazã/monitorizeazã PNUEE ºi programele de utilizare eficientã a energiei;
- coopereazã cu instituþii/organisme interne/internaþionale pentru utilizarea EE ºi reducerea impactului
asupra MEDIULUI;
- elaboreazã norme/reglementãri tehnice în scopul creºterii EE pentru aparate/echipamente/utilaje/
transport/distribuþie/consum de energie pentru clãdiri etc.;
- certificã conformitatea aparatelor, echipamentelor, utilajelor;
- autorizeazã persoanele fizice/juridice care realizeazã bilanþuri energetice;
- atestã responsabilii cu atribuþii în domeniul gestiunii energiei;
- coordoneazã programele de EE finanþate internaþional;
- evalueazã tehnic ºi avizeazã proiectele de investiþii în domeniul EE finanþate din Fondul special de
dezvoltare a sectorului energetic (FSDSE), din surse interne/externe la dispoziþia Guvernului;
- elaboreazã sinteza programelor naþionale de EE;
- coopereazã pentru realizarea bilanþurilor energetice, pentru realizarea unor baze de date energetice,
pentru realizarea unor scenarii pe termen scurt, mediu, lung ºi a calculului indicatorilor naþionali de EE;
- acordã consultanþã gratuitã a.p.l., administratorilor clãdirilor în elaborarea ºi aplicarea proiectelor
de creºtere a EE;
- pregãteºte, instruieºte, atestã personalul cu atribuþii în domeniul gestiunii energiei;
- avizeazã programele de EE ale consumatorilor;
- supravegheazã, cu ANPC, piaþa pentru respectarea reglementãrilor tehnice privind EE;
- promoveazã sursele noi, regenerabile de energie (biomasã, eolianã, geotermalã, minihidro,
solarã etc.).
======//=======
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Ordinul MIR nr. 578/2002 (MO nr. 938/2002) pentru aprobarea Prescripþiilor tehnice de stabilire a
tarifelor percepute de ARCE pentru activitãþile proprii de autorizare, avizare, certificare, atestare,
ce decurg din atribuþiile ºi responsabilitãþile acesteia, în conformitate cu prevederile HG
nr. 941/2002
Scop: stabilirea tarifelor percepute de ARCE pentru activitãþile proprii care asigurã venituri extrabugetare
referitoare la:
- autorizarea persoanelor fizice ºi juridice care au dreptul sã realizeze bilanþuri energetice, ca auditor
energetic;
- atestarea personalului [la agenþii economici al cãror consum total anual de energie este mai mare de
1.000 t echivalent petrol/an] cu atribuþii în domeniul gestiunii energiei: eliberarea atestatului de
competenþã;
- evaluarea tehnicã ºi avizarea proiectelor de EE, cu finanþare din veniturile cu destinaþie specialã
pentru dezvoltarea sistemului energetic;
- evaluarea ºi avizarea documentelor tehnico-economice pentru obiectivele de investiþii cu caracter de
creºtere a eficienþei energetice finanþate din veniturile cu destinaþie specialã pentru dezvoltarea
sistemului energetic;
- avizarea programelor de eficienþã energeticã întocmite de cãtre consumatori conform Legii
nr. 199/2000 republicatã în 2002: autoritãþile a.p.l. din localitãþile cu peste 20.000 de locuitori, agenþii
economici al cãror consum total anual de energie este mai mare de 1.000 t echivalent petrol/an.
======//=======
HG nr. 647/2001 (MO nr. 444/2001) privind aprobarea Strategiei naþionale de dezvoltare energeticã
a României pe termen mediu 2001-2004
Scop: conturarea evoluþiei sectorului energetic în dezvoltarea pe baze durabile a economiei naþionale,
prin prognoze ºi strategii. Integrarea industriei energetice în structurile europene impune dezvoltarea
durabilã a sectorului energetic, cât ºi remodelarea ºi restructurarea industriei energetice ca obiectiv major
al procesului de reformã a economiei naþionale.
Obiective:
- Majoritatea capacitãþilor de producþie din sectorul energetic ºi infrastructurile de transport/distribuþie
necesitã mãsuri urgente de modernizare vizând creºterea eficienþei ºi reducerii impactului asupra
mediului;
- Reabilitarea reþelelor de transport /distribuþie a energiei termice ce prezintã un grad avansat de uzurã,
provocând pierderi mari, cu consecinþe importante asupra consumatorilor;
- Reabilitarea grupurilor ºi reþelelor de termoficare;
- Introducerea cogenerãrii de micã putere;
- Promovarea echipamentelor performante;
- Creºterea izolaþiei termice a clãdirilor;
- Dimensionarea corectã a consumurilor energetice atât la agenþii economici, cât ºi la populaþie este
determinatã de perfecþionarea tehnologiilor, precum ºi de îmbunãtãþirea sistemelor de mãsurare ºi de
gestiune a consumurilor energetice;
- Dirijarea eforturilor în dezvoltarea resurselor energetice sau în programe de conservare a energiei
(prioritate în urmãtorii 2 ani).
Sarcinile în domeniul utilizãrii eficiente a energiei:
- Realizarea Observatorului Energetic Naþional (O.E.N.) pentru sinteza datelor privind producþia ºi
consumul de energie, calcularea indicatorilor energetici, corelarea datelor naþionale ºi internaþionale
privind producþia ºi consumul de energie;
- Îmbunãtãþirea managementului energetic vizând crearea condiþiilor necesare pentru formarea ºi
asigurarea autoritãþii persoanelor calificate pentru gestiunea energiei la consumatorii industriali;
- Utilizarea raþionalã a energiei electrice ºi gazelor naturale în industrie;
- Realizarea zonelor demonstrative de eficienþã energeticã la Ploieºti ºi Craiova printr-o finanþare
Guvern-UE-Global Environment Fund (GEF).
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- Înfãptuirea programului naþional de reglare ºi contorizare a energiei termice pentru
consumatorii racordaþi la sistemul de termoficare urbanã, prin cooperare cu UE;
- Realizarea Fondului Român pentru Eficienþã Energeticã, pentru susþinerea proiectelor de investiþii, prin
cooperare cu GEF ºi BM;
- Extinderea programului de investiþii început prin cooperare cu BERD ºi vizând extinderea
reabilitãrii reþelelor de termoficare ºi în alte oraºe;
- Aplicarea directivelor UE pentru echipamente electrocasnice ºi cazane de capacitate micã;
- Crearea pieþei de servicii energetice în scopul reducerii intensitãþii energetice prin utilizarea
eficientã a energiei.
Finanþare: credite bancare interne/ externe, fonduri proprii, privatizarea sectorului energetic pe
componente, investitori strategici, vânzare de energie prin deschiderea pieþelor.
======//=======
OU nr. 124/2001 (MO nr. 644/2001) privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Fondului Român
pentru Eficienþã Energeticã
Scop: gestionarea resurselor financiare ºi finanþarea proiectelor de investiþii pentru creºterea eficienþei
utilizãrii energiei in România.
Atribuþii:
- Elaboreazã criterii de evaluare/selecþie ºi proceduri de operare pentru identificarea/evaluarea/
selecþionarea/finanþarea beneficiarilor proiectelor de creºtere a eficienþei energetice;
- Acordã asistenþã tehnicã pentru elaborarea proiectelor de investiþii în domeniul eficientizãrii
consumului de energie;
- Finanþeazã proiectele selectate.
Finanþare:
- Resurse financiare primite de la Fondul Global de Mediu prin BIRD;
- Autofinanþare;
- Donaþii;
- Venituri financiare din dobânzi/comisioane;
- Împrumuturi/investiþii.
======//=======
OG nr. 188/02 (MO 946/02) privind: ratificarea Acordului de asistenþã financiarã nerambursabilã
dintre România ºi BIRD, acþionând în calitate de agenþie de implementare a Fondului Global de
Mediu, pentru finanþarea Proiectului de eficienþã energeticã, semnat la Bucureºti la 18.10.2002
Scop: acordare de asistenþã financiarã NERAMBURSABILÃ în valoare de 8 milioane DST echivalent,
pentru finanþarea Proiectului de eficienþã energeticã.
Obiective:
- Luarea de mãsuri împotriva încãlzirii climei pe glob prin reducerea pe termen lung a emisiilor de gaze
cu efect de serã prin subproiecte de investiþii pentru utilizarea EE în România;
- Finanþarea de investiþii la beneficiri solvabili, pentru implementarea unor subproiecte care întrunesc
obiectivele proiectului;
- Asistenþã tehnicã pentru activitãþi de dezvoltare a capacitãþii instituþionale pentru elaborarea
subproiectelor iniþiale, instruire, consfãtuiri ºi seminarii;
- Sprijin acordat FREE pentru servicii privind administrarea subîmprumuturilor ºi servicii de audit.
Aplicare:
- aplicarea prevederilor acordului ºi realizarea Proiectului de EE vor fi asigurate de Fondul Român
pentru Eficienþã Energeticã (FREE).
Beneficiari:
- orice comunitate, organizaþie, agenþie sau persoanã fizicã eligibilã pentru asistenþã în cadrul
proiectului.
======//=======
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V. CÃI DE FINANÞARE A PROIECTELOR DE ÎMBUNÃTÃÞIRE
A EFICIENÞEI ENERGETICE
Lavinia ANDREI - TERRA Mileniul III
5.1. PROGRAMUL LIFE
Programul LIFE reprezintã un instrument financiar care are ca scop protecþia mediului, prin promovarea
activitãþilor de conservare a naturii, prin promovarea practicilor ºi tehnologiilor industriale nepoluante,
amenajarea teritoriului ºi planificarea dezvoltãrii zonelor urbane.
Acest program are trei componente diferite: LIFE- Mediu, LIFE- Natura, LIFE- State terþe, iar în cele ce
urmeazã vom face o scurtã prezentare a componentei Mediu.

LIFE-Mediu
CARE SUNT OBIECTIVELE GENERALE?
- De a contribui la implementarea, actualizarea ºi dezvoltarea politicii ºi legislaþiei comunitare de mediu,
în special cu privire la integrarea aspectelor de protecþia mediului în alte politici sectoriale ºi de a
contribui la dezvoltarea durabilã;
- De a contribui la dezvoltarea unor tehnici ºi metode inovatoare ºi integratoare ºi la dezvoltarea politicii
comunitare de mediu.
CINE POATE SOLICITA FINANÞAREA?
- Autoritãþile locale;
- Companii industriale ºi comerciale;
- Institute de cercetare;
- Organizaþii neguvernamentale;
- Întreprinderile mici ºi mijlocii.
CE PROIECTE SUNT ELIGIBILE?
- Proiecte pilot (de ex. trebuie sã propunã soluþii pentru problemele de mediu);
- Proiecte pregãtitoare (tematica este definitã de Comisia Europeanã).
CONDIÞIILE DE FINANÞARE?
- Tipul de asistenþã financiarã: credit nerambursabil;
- Contribuþia Comisiei Europene nu poate depãºi suma de 1.500.000 Euro.
CARE SUNT CONDIÞIILE DE CO-FINANÞARE?
- 30% din costurile pentru proiectele generatoare de venituri ºi/sau care conduc la reducerea costurilor
operaþionale;
- 50% din costurile pentru proiectele care nu întrunesc condiþiile de mai sus.
CARE ESTE PROCEDURA PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE FINANÞARE?
Cererile de finanþare pentru Programul Life-Mediu se depun anual la sediul autoritãþii naþionale
responsabile care este reprezentatã de Ministerul Apelor ºi Protecþiei Mediului - Direcþia Programe ºi
Proiecte Internaþionale, iar rolul acesteia în procesul de evaluare este de a verifica dacã s-au îndeplinit
toate condiþiile în ceea ce priveºte depunerea cererii de finanþare. Autoritatea naþionalã are obligaþia de
a transmite cererile de proiecte cãtre Comisia Europeanã, iar evaluarea acestora se va face de cãtre un
Comitet de evaluare stabilit conform unor reguli procedurale.
Cererea de finanþare se depune în patru exemplare conform formatului standard.
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Alte informaþii utile despre programul LIFE-Mediu se obþin ºi de la:
- http://europa.eu.int/comm/life/envir/index.htm
- www.mappm.ro

5.2. PROGRAMUL SYNERGY
Este un program coordonat de Directoratul General pentru Energie ºi Transporturi (DG TREN) al Comisiei
Europene, fiind o componentã de cooperare internaþionalã a Programului Cadru pentru Energie.
CARE SUNT OBIECTIVELE GENERALE?
- Îmbunãtãþirea competivitãþii industriilor din cadrul Uniunii;
- Creºterea gradului de asigurare a alimentãrii cu energie;
- Promovarea dezvoltãrii durabile, îmbunãtãþirea eficienþei energetice;
- Asigurarea alimentãrii cu energie;
- Implementarea Protocolului de la Kyoto.
CINE POATE SOLICITA FINANÞAREA?
- Entitãþi publice sau private;
- Institute;
- Autoritãþi locale sau regionale;
- Companii private;
- Universitãþi.
CE PROIECTE SUNT ELIGIBILE?
Proiecte care þin cont de:
- promovarea alinierii la standardele UE în domeniul energetic;
- creºterea securitãþii în aprovizionarea comunitãþii ºi þãrilor canditate;
- contribuþii la implementarea Protocolului de la Kyoto.
CARE SUNT CONDIÞIILE DE FINANÞARE?
- Tipul de asistenþã financiarã: credit nerambursabil;
- Finanþarea prin programul SAVE nu este mai micã de 250.000 Euro/proiect.
CARE SUNT CONDIÞIILE DE CO-FINANÞARE?
- 50% fonduri asigurate de Comisia UE;
- 50% fonduri din surse naþionale.
Alte informaþii utile la:
- Comisia Europeanã, Directoratul General pentru Energie ºi Transporturi, Programul SYNERGY,
e-mail: synergy@cec.eu.int, fax: +32-2-2959816
- http://www.cordis.lu/synergy/home.html
- http://europa.eu.int/comm/energy/en/pfs-synergy-en.html

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

BERD ºi România
România este unul dintre membrii fondatori ai bãncii; de la începutul activitãþii sale ºi pânã în anul 1998
banca a semnat 48 de proiecte în valoare de 1324 milioane de euro.
CE TIPURI DE PROIECTE SE FINANÞEAZÃ?
- finanþarea infrastructurii municipale, inclusiv a proiectelor de eficienþã energeticã;
- privatizarea pe scarã largã a industriei ºi a sectorului bancar, urmãrindu-se atragerea de investitori
strategici;
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- investiþii private în societãþi comerciale la nivel local;
- investiþii private în dezvoltarea infrastructurii;
- participarea la finanþarea prin emisiunea de titluri de valoare.
CINE POATE BENEFICIA DE FINANÞARE?
- Administraþiile locale;
- Ministere;
- Companii energetice sau bãnci care deruleazã proiecte pentru întreprinderile mici ºi mijlocii.
CARE SUNT CRITERIILE PENTRU ACORDAREA FINANÞÃRII?
- BERD acordã fonduri în valoare de pânã la 35% din costul total al proiectului;
- Este necesarã contribuþia semnificativã ºi a altor investitori, în mod special a sponsorilor industriali în
cazul proiectelor de protecþie a mediului care necesitã aptitudini tehnice ºi de management speciale;
- Este necesarã finanþarea adiþionalã a proiectului respectiv (din alte surse);
- Sponsorii nu trebuie sã participe numai cu numerar, ei pot aduce ºi echipamente, maºini, instalaþii care
sã sprijine proiectul.
CARE SUNT CRITERIILE CARE STAU LA BAZA EVALUÃRII PROIECTULUI:
- Viabilitatea financiarã;
- Impactul economic în contextul tranziþiei;
- Resursele de cofinanþare;
- Impactul asupra mediului.
CRITERII DE FINANÞARE:
BERD finanþeazã numai proiecte mari, în valoare de peste 5.000.000 USD, cu garanþii guvernamentale,
solicitãri din partea companiilor private sau prin intermediul bãncilor româneºti.
Informaþii utile pentru finanþare:
- Aplicaþiile pentru obþinerea unei finanþãri BERD vor fi depuse la biroul din Bucureºti al BERD:
Str. Orlando, nr. 8, Bucureºti, sector 1, Tel.: 021 202.71.00, Fax: 021 202.11.00
- Pot fi depuse ºi la sediul central al bãncii din Londra: EBRD HQ, London Exchange Square, London
EC2A2JN, United Kingdom, Tel.: + 44 207 338 6000, Fax: +44 207 338 6100; http://www.ebrd.com

5.4. BANCA MONDIALÃ, prin principala sa instituþie, Banca Internaþionalã de Reconstrucþie ºi
Dezvoltare (BIRD), acordã þãrilor în curs de dezvoltare împrumuturi, asistenþã tehnicã ºi consultanþã în
materie de strategie. Activitatea Bãncii Mondiale în România a început în anul 1991.
ACTIVITÃÞI DESFÃªURATE:
- acordare de împrumuturi - reprezintã o parte fundamentalã a activitãþii desfãºurate de Banca
Mondialã;
- asistenþã tehnicã în realizarea de proiecte;
- anual se finanþeazã proiecte pentru acordarea asistenþei de specialitate ºi perfecþionãrii personalului;
- Institutul de Dezvoltare Economicã al Bãncii acordã asistenþã pentru creearea ºi derularea de
programe de dezvoltare;
- atragere de ajutoare nerambursabile pentru þãrile în care lucreazã.
CE TIPURI DE PROIECTE SE FINANÞEAZÃ?
- Încurajarea creºterii substanþiale a investiþiilor pentru utilizarea eficienþã a energiei;
- Învãþãmânt ºi dezvoltare ruralã;
- Creºterea eficienþei administraþiei publice ºi justiþiei;
- Reabilitarea sistemului de irigaþii.
Informaþii utile pentru finanþare:
- Biroul Bãncii Mondiale în România, Tel.: 021 312.10.18, e-mail: free-ro@k.ro
http://www.worldbank.org.ro
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5.5. FONDUL ROMÂN PENTRU EFICIENÞÃ ENERGETICÃ (FREE)
Fondul s-a format prin OG nr. 124/2001 ºi este o organizaþie independentã non-profit.
Scop: Stimularea investiþiilor în domeniul eficienþei energetice ºi al managementului energetic din
sectorul industrial, comercial ºi instituþional.
Obiectiv principal:
Gestionarea resurselor iniþiale ale unui grant iniþial în valoare de 10 milioane de dolari primit de România
de la Global Environment Facility, în vederea creºterii eficienþei utilizãrii energiei în þara noastrã.
CINE POATE BENEFICIA DE ACESTE FONDURI?
- Autoritãþile locale;
- Utilitãþile energetice.

FINANÞAREA FREE
Iniþial serviciile de finanþare oferite de FREE constau în acoperirea a maximum 80% din valoarea
proiectelor de eficienþã energeticã aprobate ºi se vor materializa prin:
- împrumuturi la termen oferite utilizatorului final;
- împrumuturi acordate companiilor de servicii energetice;
- împrumuturi în care se formeazã un parteneriat cu un consorþiu de furnizare de produse ºi servicii.
Se acordã asistenþã tehnicã pentru instruire ºi pentru pregãtirea proiectelor.
FREE nu solicitã garanþii colaterale celor care cer împrumuturi.
În prezent se lucreazã la metodologia de analizã a proiectelor ºi de acordare a finanþãrii.

5.6. VERTIS Environmental Finance este o companie înfiinþatã în 2001 care finanþeazã proiecte de
dezvoltare durabilã a afacerilor în domeniul protecþiei mediului - utilizarea eficientã a energiei în Europa
Centralã ºi de Est.
CE PROIECTE SE FINANÞEAZÃ?
- Proiecte care au ca scop principal utilizarea eficientã a energiei;
- Proiecte care promoveazã resursele alternative de energie;
- Managementul deºeurilor, protejarea resurselor de apã ºi dezvoltarea produselor ºi serviciilor.
Joint Implementation reprezintã unul dintre mecanismele de piaþã stabilit prin Protocolul de la Kyoto.
Mecanismul permite companiilor de stat sau private sã investeascã în proiecte de reducere a emisiilor
oriunde în lumea industrializatã.
Prin astfel de investiþii în mãsuri de eficienþã energeticã, instalaþii de energie regenerabilã sau alte
proiecte ce reduc sau eliminã emiºiile de gaze cu efect de serã, investitorul primeºte Unitãþi de Reducere
a Emisiilor (ERUs) obþinute prin acest proiect pe care le poate folosi pentru a se încadra în standardele
de emisii de gaze cu efect de serã.
CINE POATE SOLICITA FINANÞARE?
- Companii locale ºi internaþionale din sectorul energetic
Informaþii utile pentru finanþare:
Vertis Environmental Finance
Keleti Karoly u. 11/a, 1024 Budapest, Hungary
Tel.: + 36 1 438 0937; Fax: + 36 1 438 0938; E-mail: info@vertisfinance.com ;
Romania: Andrew Taylor; Tel: 021 307.90.31
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5.7. FONDUL ROMÂNO-AMERICAN DE INVESTIÞII (RAEF)
Înfiinþat în anul 1994 de cãtre Preºedintele ºi Congresul SUA pentru a promova investiþiile ºi spiritul
antreprenorial în România.
CARE SUNT OBIECTIVELE?
- Sã joace un rol formativ în stabilizarea economiei de piaþã prin înfiinþarea unui puternic centru pentru
investiþii de capital în România;
- Sã reprezinte un puternic pilon în sectorul energiei ºi al utilitãþilor, printr-un portofoliu de proiecte ºi sã
participe la crearea ºi co-investirea într-un Fond de Eficienþã Energeticã.
CARE SUNT TIPURILE DE PROIECTE FINANÞATE?
Existã o tendinþã recentã pentru finanþarea proiectelor focalizate pe sectorul energetic ºi financiar:
- investiþii în sectorul energetic ºi financiar, dar ºi servicii de consultanþã ºi de „investment banking“;
- partener local în „investment banking“ ºi consultanþã, împreunã cu bãnci de investiþii de reputaþie
internaþionalã.
CINE POATE BENEFICIA DE FINANTARE?
- Autoritãþi locale;
- Regii;
- Companii de electricitate;
- Bãnci.
Informaþii utile:
Valeriu Binig
FONDUL ROMÂNO-AMERICAN DE INVESTIÞII
Str. Vasile Conta, nr. 4, sector 2, 70138 Bucureºti
Tel.: 021 210.07.01
Fax: 021 210.07.13
E-mail: valeriu.binig@raef.ro
www.raef.ro
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ANEXA I
STUDIU DE CAZ PRIVIND ADOPTAREA ACQUIS-ULUI COMUNITAR
ÎN DOMENIUL ENERGIEI ªI MEDIULUI4
LEGEA PRIVIND UTILIZAREA EFICIENTÃ A ENERGIEI
A. ADOPTARE - Bruxelles
Directiva 93/76/EEC pentru limitarea emisiilor de CO2 prin îmbunãtãþirea eficienþei energetice (SAVE)
care prevede crearea ºi implementarea de programe în urmãtoarele direcþii:
- certificarea energeticã a clãdirilor;
- facturarea cãldurii, a apei calde menajere ºi a aerului condiþionat pe baza consumului real (contorizat)
ºi posibilitatea repartizãrii juste a costurilor acestor servicii;
- finanþarea cu a treia parte a investiþiilor în sectorul public;
- izolarea termicã a clãdirilor noi; inspecþia periodicã a cazanelor;
- audituri energetice pentru marii consumatori de energie.
B. TRANSPUNERE - Bucureºti
- Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientã a energiei, republicatã;
- Norme metodologice pentru aplicarea legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, aprobate
prin HG nr. 393/2002;
- Ordinul MIR nr. 245/2002 care aprobã Regulamentul pentru autorizarea persoanelor fizice ºi juridice
care au dreptul sã realizeze bilanþuri energetice.
C. IMPLEMENTARE - Nivel local
Administraþia publicã localã trebuie sã:
- realizeze bilanþuri energetice;
- întocmeascã programe proprii de eficienþã energeticã care sã includã:
- mãsuri pe termen scurt, de tipul fãrã cost sau cu cost minim, care nu implicã investiþii
majore;
- mãsuri pe termen lung, de 3 pânã la 6 ani, vizând un program de investiþii pentru care se
vor întocmi studiile de fezabilitate;
- înfiinþeze compartimente specializate în domeniul eficienþei energetice la nivelurile corespunzãtoare,
care sã aibã personal capabil sã elaboreze, sã implementeze ºi sã monitorizeze programe de eficienþã
energeticã.

4

Sintezã realizatã de ARCE
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ANEXA II
STUDIU DE CAZ PRIVIND DIRECTIVA DE EVALUARE
A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI (EIM)
A. ADOPTARE - Bruxelles
Directiva 85/337, modificatã de Directiva 97/11 referitoare la evaluarea efectelor anumitor proiecte
publice ºi private asupra mediului.
B. TRANSPUNERE - Bucureºti
- Hotãrârea Guvernului nr. 918/2002 - privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului
asupra mediului ºi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri
- Ordinul MAPM nr. 860/2002 - pentru aprobare procedurii de evaluare a impactului asupra mediului
(EIM) ºi de emitere a acordului de mediu
- Ordinul MAPM nr. 863/2002 - privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor
procedurii - cadru de evaluare a impactului asupra mediului (EIM)
C. IMPLEMENTARE - Nivel local
- Administraþia publicã localã trebuie sã aplice o procedurã proiectelor ºi programelor cu potenþial
impact asupra mediului

Directiva UE (85/337)- Procedura cadru a evaluarii impactului asupra mediului (EIM)
Definiþia EIM - descrie efectele proiectului asupra:
- fiinþe umane, faunã ºi florã;
- sol, apã, aer, climã ºi peisaj;
- bunuri materiale ºi patrimoniu cultural;
ºi interacþiunea acestora.
Principiile EIM:
- acþiuni de prevenire a dezastrelor ºi nu tratarea acestora;
- daunele vor fi eliminate la sursã (acolo unde se produc);
- poluatorul trebuie sã plãteascã;
- liber acces la informaþia privind mediul.
Hotãrârea Guvernului (918/2002) - Procedura cadru a evaluãrii impactului asupra mediului (EIM)
(transpunere Directiva UE)
Art. 1 (1) Prezenta hotãrâre stabileºte procedura cadru de evaluare a impactului asupra mediului, aplicatã
în scopul emiterii acordului de mediu, pentru anumite proiecte publice sau private care pot avea efecte
semnificative asupra mediului prin natura, dimensiunea, sau localizarea lor.
(2) Evaluarea impactului asupra mediului este parte integrantã din procedura de obþinere a acordului de
mediu.
Glosar de termeni:
- acord de mediu;
- acord integrat de mediu;
- proiect;
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-

titular de proiect;
definiþie EIM;
colectiv de analizã tehnicã (CAT);
autoritate competentã pentru protecþia mediului (ACPM).

Formulare:
- cerere tip;
- fiºã tehnicã;
- memoriu de prezentare;
- model pentru prezentarea datelor;
- dovadã de platã.
Clasificarea proiectelor/ criterii de selecþie
- impact nesemnificativ;
- impact redus;
- impact semnificativ.
3. Ordin Ministerului Apelor ºi Protectiei Mediului (860/2002) pentru aprobarea procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului ºi de emitere a acordului de mediu
-

lista activitãþilor cu impact semnificativ asupra mediului;
normativ de conþinut pentru memoriul tehnic;
proces verbal al amplasamentului;
anunþul public;
acord de mediu/ acord integrat de mediu.

4. Ordin Ministerului Apelor ºi Protectiei Mediului (863/2002) privind aprobarea ghidurilor
metodologice aplicabile etapelor procedurii - cadru de evaluare a impactului asupra mediului
(EIM)
-

locul ºi rolul etapei de definire a domeniului ca parte a procedurii de EIM;
aspectele practice ale analizãrii etapelor de definire a domeniului EIM;
folosirea listei de control a criteriilor pentru definirea domenioului EIM;
luarea deciziei asupra etapei de analizã.

5.
-

Administraþia publicã localã
participã în Comisia de Analizã Tehnicã (CAT);
participã la vizite în teren;
participã la discuþiile dintre:
- autoritatea competentã pentru protecþia mediului (ACPM);
- titularul proiectului;
- membruii CAT;
- alte organizaþii;
- reprezentanþi ai cetãþenilor.
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