
                                                    
 
 
 
 
 
        
 
 

             PLANUL Cladire Inteligenta Energetic 

              Promotion of Intelligent  Energy Building PLAN 

 

                                                              Actiuni  
       pentru promovarea de Reglementari necesare in Sistemul Energetic si Mediu 
 
1.In Romania  
 
Stimulente  financiare pentru promovarea eficienŃei energetice :  
 
-Promovarea de mecanisme financiare noi si inovatoare pentru stimularea investitiilor pentru productia 
de energie verde-prin initiative legislative si derulare proiect privind dezvoltarea mecanismelor de 
stimulare financiara si fiscala ; 
-Accelerare proceduri si documentatii pentru acorduri : reducerea taxelor de eliberare a 
autorizatiilor/avizelor aferente implementarii proiectelor de investitii si ;avize nediscriminatorii si 
simplificare proceduri judiciare prin autorizatii si licente, cu eliberare, în regim de urgenta, fara costuri 
suplimentare -pentru constructia, implementarea unei reglementari de producere Energie-
RES,conectare si distributie in retele electrice/termice si comercializare energie. 
 
 
     1.Scutire de la plata taxelor vamale si accizei -Pentru echipamentele ,utilajele si aparatele 
din import necesare programelor de crestere a eficientei energetice si,respectiv, pentru energia 
electrica produsa din surse regenerabile de energie. 
 
     2. Venituri din privatizare- se vor utiliza si  in urmatoarea cota si destinatie : 30% bugetul 
Ministerului Economiei si Finantelor pentru finantarea programelor cuprinse in Programul de  
crestere a eficientei energetice 2006-2010 ,conform Legii nr.56/2006. 



 
    3. Cota taxei pe valoarea adaugata de  9%- asupra bazei de impozitare pentru prestari de 
servicii si/sau livrari de bunuri ,inclusiv din importuri si achizitii intracomunitare ,stabilite prin 
Hotarare de Guvern.Propuneri : 
- Reabilitarea termica-consolidare blocuri de locuinte/ achizitii materialele de constructie 
/utilitati-ce asigura  economii ale consumului de energie de până la 40% ; 
- Produsele si serviciile care economisesc energie. 
 
    4. Scutire de la plata impozitului pe profit a cotei parti din profitul reinvestit in perioada 
2008-2010 -La articolul 17 din Legea nr.199/2000-Legea Petre Naidin,ca deputat, se introduce 
alineatul (2), cu urmatorul cuprins : 
 « Programele de eficienŃă energetică propuse de beneficiari in vederea scutirii de la plata 
impozitului pe profit a cotei parti din profitul reinvestit in perioada 2008-2010, avizate de  
AgenŃia Română pentru Conservarea Energiei, se aprobă de Guvern, la propunerea Ministerului 
Economiei şi ComerŃului. » (Abrogata prin OG nr.22/2008-completam la art.11 lit.a). 
   Beneficiari-companii de servicii energetice ; consumatorii de energie, persoane juridice si 
fizice ;sproducătorii şi furnizorii de energie electrică şi termică –care utilizeaza optim  sursele 
regenerabile de energie -SRE ;societăŃile de transport, alte societăŃi, care deŃin mai mult de 25 de 
autovehicule ; 

 
    5.Constituire unui fond de garantare a cofinantarii investitorilor romani, prin care sa se 
garanteze 25-30% din valoarea investitiei. 
 

     6.Introducere proceduri de amortizare accelerata privind investitiile. 

  Programele proprii de eficienŃă energetică vor include acŃiuni în următoarele direcŃii principale:  
promovarea utilizării celor mai eficiente tehnologii energetice care să fie viabile din punct de vedere 
economic şi nepoluante;  încurajarea finanŃării investiŃiilor în domeniul eficienŃei energetice, prin 
participarea statului sau a sectorului privat;  evaluarea impactului negativ asupra mediului ;   inclusiv- 
creşterea eficienŃei energetice  conduce  îmbunătăŃirea eficienŃei utilizării energiei datorită schimbărilor 
tehnologice, de comportament şi/sau economice si reducerea barierelor în calea promovării eficienŃei 
energetice, stimulându-se astfel investiŃiile . 

Directii                                                               Actiuni 
O Strategie 
NaŃională  
pentru o 
Dezvoltare 

De ce ?: 

1.-Emisiile GHG :până în anul 2013 – trebuiesc reduse cu 110% faŃă de anul de referinŃă 1989;si cu 40% până 
în anul 2030 ; 



Durabilă ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-33% din consumul intern brut de energie sa fie asigurat din RES -din 2010;  

- Romania, sa nu mai fie dependenta de importurile de energie-pondere de 29% -Eurostat(Cipru -
102% ;Malta-100% ;Luxemburg -99%) si Irlanda -91%). Rezerve de ŃiŃei-14 ani cu productie de 5,2 
mil.t/an şi gaze-15 ani cu  12,5 mld.mc/an;cărbune-229 de ani;uraniu-85 de ani; 
-Schimbari climatice –in 2007-cu peste 44˚C in 107 ani:cu +(0,5-1,5)˚C /2030 si 5˚C pana in 2100  şi  
cu ploi tot mai puŃine-seceta si calitate redusa a apei;dispar plante-apar culturilor de smochin, kiwi sau 
măslin si unele specii; cresc decesele si afecŃiunile cronice -cardiovasculare şi respiratorii, ;apare malaria.  
 
Ordin nr. 1170/2008 pentru aprobarea Ghidului privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice –  
Pericole 1.Acoperirea necesar de energie electrică-hidro acoperă în jur de 17%/an hidrologic normal: 

-arderea cărbune-cu prêt;emisii de SO2, NO X şi pulberi;depăşirea cantităŃii de certificate de emisii 
de gaze cu efect de seră alocate termocentralelor prin Planul naŃional de alocare;  
-creştere consum de aer condiŃionat în perioada verii. 
2.Infrastructura energetică: prăbuşirea liniilor de transport şi distribuŃie, distrugerea 
transformatoarelor electrice din cauza fulgerelor, colmatarea barajelor;oprirea UnităŃii 1 CNE 
Cernavodă din cauza lipsei apei în Dunăre.  

Investitii ▪utilizarea RES; 
▪realizarea de centrale de trigenerare si eficientizare program de funcŃionare iarnă-vară 
la centralele în cogenerare -in plan local. 

  
Sa actionam!: 
 
1.fara  infrastructura critica -Dublarea investitionala a capacitatii sistemului naŃional de transport al 
energiei(2007-maxim de consum tranzitat de  9500 MW)-cu 2 mld. euro pana in 2020-:nu se pot racorda 
propunerile pentru  centrale eoliene-de 12.000 MW(potenŃial eolian -14.000 MW;nivel prezent de 7 
MW;);decat 2.000 MW până în 2013- cu o  investiŃie de  1-1,5 mil. euro/MW. 
  



 

 

 
 
Model :AutorităŃile americane vor oferi 27 milioane de dolari uzinelor electrice, pentru  programe de 
eficientizare a energiei. 
2.Propuneri de proiecte:Petrom cu OMV Future Energy Fund -producerea de energie electrică cu zăcăminte 
depletate de ŃiŃei şi gaze-biogaz din biomasă-energie eoliană-nanotehnologie-captare CO2-constructie de  
centrală electrică pe gaze;instalaŃii eoliene în Dobrogea- Profan Green Energy, CEZ cu cel mai mare parc 
de 600 MW(1,1 mld.euro-139 de turbine cu 100 metri inaltime si  diametru  rotor  de 99 de metri, operationale 
din 2009;in 2010-extins cu cu 252,5 MW)  
3.Plan si studiu de fezabilitate in ConstrucŃia hidrocentrale pe Dunăre-parteneri in cooperare România 
si Bulgaria:2 de 440 MW la Nicopole-Turnu Măgurele;1 de 265 MW la Silistra-Calarasi.  
 

Stimularea 
investiŃii 
de la 
furnizori 
cu ajutor 

1.OUG nr.85/2008- prin autorităŃi şi instituŃii publice centrale sau locale ori alte organisme care administrează 
resurse ale statului sau ale colectivităŃilor locale-pentru: 
-creşterea eficienŃei energetice şi/sau producerea şi utilizarea energiei din  RES, protecŃia şi 
reabilitarea mediului şi dezvoltarea durabilă/coeziune regională-in activităŃi de procesare agroindustrială; 
domenii de vârf ale industriei prelucrătoare;producŃia şi furnizarea de energie electrică şi 



de stat termică;producŃia de echipamente pentru creşterea eficienŃei energetice şi a gradului de utilizare RES; 
stimularea utilizării RES pentru producerea de energie electrică şi/sau termică;protejarea şi 
îmbunătăŃirea calităŃii mediului;distribuŃia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor;  informatică şi comunicaŃii. 
-tipuri de facilităŃi-acordarea de sume nerambursabile la achiziŃionarea de active corporale şi 
necorporale ; bonificaŃii de dobândă la contractarea unor credite. 

 http://www.realitatea.net 
 
2. Hotarâre de Guvern pentru aprobarea schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea 
resurselor regenerabile de energie -Potentialul national al surselor regenerabile-  ridicat si insuficient 
valorificat, având în vedere si costurile destul de ridicate pentru realizarea instalatiilor. ( H.G. 
nr.1069/2007)  
 
Sursa Potential anual  Aplicatie  
Energie solara  
 

60 PJ  
1,2 TWh  

Energie termica -Et 
Energie electrica -Ee 

Energieeoliana(pot.teoretic)  23 TWh Energie electrica  
Energie hidro  
din care sub 10 MW  

36 TWh  
3,6 TWh  

Energie electrica  
 

Biomasa si biogaz   318 PJ  Energie termica/electrica  
Energie geotermala  7 PJ  Energie termica 
H.G. nr. 1535/2003- Strategia de 
valorificare RES –capacitati noi 

2003 – 2010 
2011 – 2015 

Ee-441,5 MW;Et-3.274,64 mii tep 
Ee-798,0 MW;Et-3.527,7 mii tep.  

Axa prioritara 4 a POS CCE si aplicare 
H.G. nr.1069/2007  
 

Total cons. brut Ee  
2010 
2015 
2020 

Cu Ee produsa din RES 
33% ,  
35%, 
38%.  

Necesar: 
 
Importuri de 2008-33% 



resurse primare de 
energie 

2015-50%;3% anual 

1. Impactul 
macroeconomic 
 
 
 2.Impactul asupra 
mediului  

1. îmbunatatirea competitivitatii în economie-dezvoltarea durabila- 
dezvoltare regiuni –ocupare forta de munca; 
economisire resurse energetice fosile-diminuare effort financiar pentru 
achizitionarea resurselor primare epuizabile  
2.atingerea standardelor de mediu prin diminuarea poluarii (producerea de 
energie verde)- obiectiv national privind reducerea emisiilor de poluanti din 
aer (cu 30% pâna în anul 2015).  

Bugetul total-
fonduri de 200 
mil.Euro 

169.700.000 Euro (echivalent în lei)- nerambursabili asigurate  prin Fondul  
European de Dezvoltare Regionala ; 
30.300.000 Euro-cofinantare publica asigurate de la bugetul de stat: 
                      Mil Euro 
An Total (Fonduri comunitare si nationale)  
2008 20,9 
2009 30,6 
2010 39,7 
2011 41,4 
2012 35,8 
2013 31,6  

 
Creşterea eficienŃei energetice şi a securităŃii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice! 

Ministerul Economiei şi FinanŃelor- DirecŃia Generală Politică Energetică – Organismul Intermediar pentru 

Energie(OIE) lansează Cererile de propuneri de proiecte pentru sprijin financiar nerambursabil cofinanŃat din 

Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului OperaŃional Sectorial „Creşterea 

CompetitivităŃii Economice” (POS CCE)  2007-2013, pentru 5 operaŃiuni ale Axei Prioritare 4 „Creşterea 

eficienŃei energetice şi a securităŃii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice“: 

Nr Prezentare 
4.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. „Sprijinirea investiŃiilor în instalaŃii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care 
să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăŃirii eficienŃei energetice - definite în 
Directiva 2006/32/EC.  
b.„Sprijinirea investiŃiilor în extinderea şi modernizarea reŃelelor de transport al energiei 
electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reŃelelor de distribuŃie a energiei 
electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reŃea şi realizării în condiŃii de 
siguranŃă şi continuitate a serviciilor de transport şi distribuŃie”-partea de transport. 
c. „InvestiŃii în instalaŃii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus şi filtre 
pentru instalaŃiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate”.  
 Solicitant Alocare total/din fond public pt. proiect- lei  



 
 
 
 
 
 
 
 

a. Intrepr. mari,IMM- sector industrial 173.000.000/ maxim 35.500.000  
b.  

 
Operatorul transport şi sistem-eg.el ; 
Operatorul transport (transportator) ; 
Transportator-petrol.  

193.000.000 lei modernizare şi extindere reŃele 
transport: 
- 90 milioane/ maxim 50.000.000 ; 
- 90 milioane/ maxim 50.000.000 ; 
-13 milioane/ 

c. Soc. Com.- care deŃin IMA in 
coordonarea autoritati publice centrale 

255.000.000/ 

 
4.2.   "Valorificarea RES pentru producerea energiei verzi"-“-Sprijinirea investiŃiilor în 

modernizarea şi realizarea de noi capacităŃi de producere a energiei electrice şi termice, prin 
valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în 
unităŃi cu putere instalată mai mică sau egală 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a 
resurselor geotermale şi a altor  RES. 
-SolicitanŃii eligibili -autorităŃile administraŃiilor publice locale, asociaŃiile pentru dezvoltare 
intercomunitară si societăŃi comerciale-IMM,mari (cu exceptia celor care solicită finanŃare pentru 
sectoarele neeligible menŃionate în Ghidul solicitantului).  
-Alocarea financiară total -275.000.000 lei/ din fond public pentru proiect -maxim 71.000.000 lei.  
Beneficiari :autorităŃi ale administraŃiei publice locale sau asociaŃii de dezvoltare intercomunitară pentru 
investiŃii în infrastructura tehnico-edilitară proprie şi pentru activităŃi eligibile care nu intră sub incidenŃa 
ajutorului de stat . 
 
   Cheltuieli eligibile pentru investiŃii în infrastructura tehnico-edilitară proprie şi pentru 
activităŃi eligibile care nu intră sub incidenŃa ajutorului de stat: 
 
achiziŃia de teren şi 
obŃinerea de teren 

exproprieri, despăgubiri, schimbarea regimului juridic al terenului, scoaterea 
temporară sau definitivă din circuitul agricol şi alte cheltuieli de aceeaşi 
natură (art. 6 alin. (1) din HG nr. 759/2007)  

amenajarea 
terenului 
 

demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări de materiale rezultate, 
devieri de reŃele de utilităŃi din amplasament, sistematizări pe verticală, 
drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru 
investiŃia de bază), devieri de cursuri de apă etc.  

 protecŃia mediului:  
     
 

-lucrări şi acŃiuni de protecŃie a mediului;  
-refacerea cadrului natural şi aducerea la starea iniŃială după terminarea 
lucrărilor, precum plantarea de copaci, reamenajarea de spaŃii verzi, 
reintroducerea în circuitul agricol a suprafeŃelor scoase temporar din uz.  

asigurarea utilităŃilor 
necesare obiectivului  
 

alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, 
energie electrică, telecomunicaŃii, drumuri de acces, căi ferate industriale, 
care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca 
aparŃinând obiectivului de investiŃie, precum şi cheltuielile aferente 
racordării la reŃelele de utilităŃi  

proiectare şi -studii de teren (studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, 



asistenŃă tehnică fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului);  
 -obŃinerea avizelor, acordurilor şi autorizaŃiilor (obŃinerea/prelungirea 
valabilităŃii certificatului de urbanism; obŃinerea/prelungirea valabilităŃii 
autorizaŃiei de construire/desfiinŃare, obŃinerea avizelor şi acordurilor pentru 
racorduri şi branşamente la reŃele publice de apă, canalizare, gaze, 
termoficare, energie electrică, telefonie etc.; obŃinerea certificatului de 
nomenclatură stradală şi adresă; întocmirea documentaŃiei, obŃinerea 
numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară; 
obŃinerea acordului de mediu; obŃinerea avizului P.S.I.; alte avize, acorduri 
şi autorizaŃii prevăzute sau care rezultă din aplicarea legislaŃiei naŃionale 
legate de obiectivul investiŃiei, precum avizul de racordare la sistem, 
autorizaŃia de înfiinŃare emisă de ANRE etc.);  
- proiectare şi inginerie (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, 
proiect tehnic şi detalii de execuŃie, verificarea tehnică a proiectării, 
certificatul de performanŃă energetică a clădirii, elaborarea documentaŃiilor 
necesare obŃinerii acordurilor, avizelor şi autorizaŃiilor aferente obiectivului 
investiŃiei conform proiectului - documentaŃii ce stau la baza emiterii 
avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaŃii 
urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de 
trafic etc. -, precum şi, după caz, expertiză tehnică şi audit energetic pentru 
intervenŃii la construcŃii existente sau începute şi neterminate, cu condiŃia 
ca aceste clădiri să facă parte integrantă şi inseparabilă din rezultatul 
operaŃiunii);  
-organizarea procedurilor de achiziŃie [cheltuielile aferente organizării şi 
derulării procedurilor de achiziŃii publice, precum cheltuielile aferente 
întocmirii documentaŃiei de atribuire şi multiplicării acesteia (exclusiv cea 
cumpărată de ofertanŃi); cheltuielile cu onorariile, transportul, cazarea şi 
diurna membrilor desemnaŃi în comisiile de evaluare; cheltuieli în legătură 
cu procedurile de achiziŃie publică privind anunŃuri de intenŃie, de 
participare şi de atribuire a contractelor, corespondenŃă prin poştă, fax, 
poştă electronică etc.];  
-consultanŃă (servicii de consultanŃă la elaborarea studiilor de piaŃă şi 
evaluare; servicii de consultanŃă în domeniul managementului execuŃiei 
investiŃiei sau administrarea contractului de execuŃie);  
-asistenŃă tehnică pe perioada de execuŃie a lucrărilor (asistenŃă tehnică din 
partea proiectantului, dacă nu intră în costurile proiectării; asigurarea 
verificării execuŃiei prin diriginŃi de şantier autorizaŃi desemnaŃi de 
autoritatea contractantă)  

investiŃia de bază -construcŃii şi instalaŃii legate de construcŃii, pe obiecte de construcŃie 
(clădiri; construcŃii speciale; consolidări, modernizări, reparaŃii ale clădirilor; 
instalaŃii aferente construcŃiilor, precum instalaŃii electrice, sanitare, 



instalaŃii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaŃii de încălzire, 
ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaŃii şi alte tipuri de instalaŃii 
impuse de destinaŃia obiectivului investiŃiei);  
-montajul utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaŃiile 
funcŃionale, inclusiv reŃelele aferente necesare funcŃionării acestora, 
desfăşurate pe obiecte de construcŃie;  
-utilaje, echipamente tehnologice şi funcŃionale cu montaj, desfăşurate pe 
obiecte de construcŃie;  
-achiziŃionarea utilajelor şi a echipamentelor care nu necesită montaj, 
precum şi a echipamentelor de transport tehnologic, desfăşurate pe obiecte 
de construcŃie;  
-achiziŃia de bunuri din categoria mijloacelor fixe, desfăşurate pe obiecte de 
construcŃie;  
-achiziŃia de active necorporale (aplicaŃii informatice, licenŃe, brevete, 
know-how sau alte cunoştinŃe tehnice nebrevetate)  

organizare de şantier -lucrări de construcŃii şi instalaŃii aferente (cheltuielile aferente construirii 
provizorii sau amenajării la construcŃiile existente de vestiare pentru 
muncitori, grupuri sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru 
materiale, fundaŃii pentru macarale, reŃele electrice de iluminat şi forŃă, căi 
de acces - auto şi căi ferate -,branşamente/racorduri la utilităŃi, împrejmuiri, 
panouri de prezentare, pichete de incendiu şi altele asemenea, cheltuielile 
de desfiinŃare de şantier;  
-cheltuieli conexe(obŃinerea autorizaŃiei de construire/desfiinŃare aferente 
lucrărilor de organizare de şantier, taxe de amplasament, închirierea de 
semne de circulaŃie, întreruperea temporară a reŃelelor de transport sau 
distribuŃie de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, 
a circulaŃiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene, contractele de asistenŃă 
cu poliŃia rutieră, contractul temporar cu furnizorul de energie electrică, cu 
unităŃi de salubrizare, taxe de depozit ecologic, taxe locale; chirii pentru 
ocuparea temporară a domeniului public, costul energiei electrice şi al apei 
consumate în incinta organizării de şantier pe durata de execuŃie a 
lucrărilor, costul cu transportul muncitorilor nelocalnici şi/sau cazarea 
acestora, paza şantierului, asigurarea pompierului autorizat etc.)  

plata cotelor legale cota aferentă Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii pentru controlul calităŃii 
lucrărilor de construcŃii, cota pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcŃii, cota 
aferentă Casei Sociale a Constructorilor  

probe tehnologice şi 
teste 

diminuate cu veniturile obŃinute din efectuarea acestora 
 

informare şi 
publicitate 

conform obligaŃiei stabilite prin contractul de finanŃare 



auditul proiectului solicitat prin contractul de finanŃare 
managementul de 
proiect 

personalul pentru echipa de management, transport, birotică 

 
4.3. “ Sprijinirea investiŃiilor pentru interconectarea reŃelelor naŃionale de transport al energiei 

electrice şi gazelor naturale cu reŃelele europene”.  
-Operatorul de transport şi de sistem energie- transport gaze. 
-Alocarea financiară -192.000.000 lei/ din fond public pentru proiect- maxim 84.000.000 lei.  

Ghidurile Solicitantului cu informatiile necesare pregatirii si depunerii Cererilor de finantare-OIE 
http://oie.minind.ro/ . 

Finantari 
din Taxa 
poluare 
pentru 
autovehicu
le de la  
Fondul 
mediu 

Program necesar de Sustinere cu Ghid de finantare-conform OG nr. 25/2008 privind Fondul pentru 
mediu- pentru proiectele propuse de unităŃi administrativ-teritoriale, unităŃi şi instituŃii de 
învăŃământ, organizaŃii neguvernamentale, composesorate, operatori economici, inclusiv ocoale 
silvice:  
-Programul naŃional de îmbunătăŃire a calităŃii mediului prin realizarea de spaŃii verzi în localităŃi;  
-proiecte de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează 

energie solară, energie geotermală şi energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătăŃirea calităŃii 

aerului, apei şi solului;beneficiari in finantare pentru investitii - programul "Casa Verde" în 2009, cu un 

buget de 520 de mil.  lei - costurile privind achiziŃia sistemului;instalarea sistemului, inclusiv manopera aferentă; 

efectuarea verificărilor, probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă;punerea în funcŃiune a sistemului, 

inclusiv manopera aferentă;proiectare, antemăsurători, expertiză/evaluare tehnică, energetică, numai dacă 

sistemul a fost instalat şi recepŃionat, precum şi alte cheltuieli conexe;TVA 

 
Persoanele fizice; asociaŃii de 
locatari,ONG-uri 

400 de milioane -90% din costuri -dar nu mai mult de 25.000 de lei; 
scaderea facturii la apa calda cu circa 60%, iar cea la incalzire, cu circa 
30% 

Operator economic, 
composesorat sau ocolul silvic 

50%, dar nu mai mult de 250.000 lei pentru un sistem 

Primarie,unitate sau instituŃie 
de învăŃământ 

60%, dar nu mai mult de 300.000 lei pentru un sistem 

 -proiecte privind producerea energiei din RES: eoliană, geotermală, solară, biomasă, 

microhidrocentrale. 

• De Parcurs:www.SOSTerra.go.ro-PLAN de Actiune privind promovarea Energiilor Regenerabile-
in Germania  consumatorului ii este rambursat costul investitiei in proportie de 40%, iar in Franta si Belgia exista 
deduceri de taxe de pana la 20% pentru consumatori. 

Preturi cat 
mai mici 

Ordin ANRE:majorarea cu 12,5%, de la 1 iulie 2008(cerere suplimentara de la Distrigaz Sud si E.ON Gaz –cu 
inca 20% de la 1 oct. 2008 sau in 2009).Productie interna prin:Romgaz si Petrom-97%;transportator prin 



pentru 
consum de 
gaze 
naturale 
autohtone 
 
 
 
 
 

Transgaz. 

Reactie publica:»populatia subventioneaza consumatorii industriali cu 20% din pretul gazelor prin plata 
facturilor care sunt mai scumpe la consumatorii casnici-cu plata diferentiata de la buget, decat la marile 
combinate». 

Structura 
pret-100% 

Redeventa pentru concesiune-80%=20-30 dolari/1000 mc,cheltuielile cu investitiile si 
dezvoltarea 

Pret 
vanzare 

1.210 dolari/1000 mc ;necesar-extragere tehnologic gaz secundar si tertiar(doar 5%). 

2.Diferentiere –fara TVA:casnic-515 dolari/1000 mc(consum casnic:3 mld. mc) ;350 
dolari/1000 mc pentru consumatorii industriali-pot fi si proprii(Arcelor Mittal,Doljchim, 
Azomures, Amonil Slobozia). 

Investigatii 
necesare  

Guvern, Consiliul Concurentei,Comisia Europeana-impune eliminare subventii de stat 

Plata la KW Asigurare aceeasi calitate sau concentratie:gazul poate contine si aer atmosferic ;nu-
masuratori  la consumator.  

Rezerve-
ANRM 

Pentru 12,5 ani:150 mld.mc- 12 mld. producŃia anuală ;posibila o  rezervă de 100 
mld ;import de 30-35%.   

 

2.In Uniunea Europeana : 
 
  Dezvoltarea unei Politici europene comune: 
 
-Propunere Directiva privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile(RES)COM(2008) 19 
final 2008/0016 (COD) pentru încetinirea schimbarilor climatice, la dezvoltarea durabila, la siguranta în 
aprovizionare si la dezvoltarea unei industrii bazate pe cunoastere, dezvoltare regionala si rurala. 
Obiectiv în 2020: obiectiv general obligatoriu de 20% pentru ponderea energiei din RES în consumul final de 
energie;Ponderea Romania -24%(stam mult mai bine-tinta 38% !) 
 
  Propuneri : 
1. Viata lunga in Cladire fara emisii CO2-daca stim nivelul lor! Initiativa legislativa si proiect de 
Directiva-de completare a Legii nr.372/2005  privind performanŃa energetică a clădirilor si Directivei 
2002/91/EC: « PerformanŃa energetică a clădirii se exprimă cu claritate si  include un indicator al 
emisiei de dioxid de carbon, stabilit metodologic prin hotărâre a Guvernului « .   

2.Introducerea necomercializarii lampilor cu incandescenta in Uniunea Europeana-consum si emisii de 
CO2-Initiativa legislativa si proiect de Directiva: Asa cum ,in plan mondial legislativ,in Cuba (Mai 06), 
Venezuela (Nov 06), California (Feb 07), Australia (Feb 07) and Ontario (Feb 07) s-a 
realizat;Ambitioasa Initiativa a Industriei de Noi Becuri  Shows How Europe Can Cut Annual CO2 -
Federatia Europeana a Producatorilor de Becuri–ELC;“Is this campaign in Europe only? Written 



declaration on introducing a prohibition on the sale of incandescent light bulbs in the European 
Union”-Grupul VERZII din Parlamentul European;The European Community ENERGY STAR Programme 
for energy efficient office equipment;Greenpeace International-7steps towards an energy saving 
[r]evolution. 

3. Programul implementarii Schemei Europene Certificate Albe pentru cresterea eficientei energetice- 
proiect de Directiva:„Certificatele  albe sunt  certificatele  publicate de o autoritate de certificare 
independenta care confirma cererile  economiei de energie ale participanŃilor pe piaŃa  ,ca o consecinŃa 
a masurilor de îmbunătăŃire a eficientei energetice – prin verificare, măsurare si estimare”.Prin 
introducerea unor cote obligatorii combinat cu un sistem de comercializare a certificatelor se pot realiza 
o anumita valoare de economii de energie pentru anumiŃi furnizori de energie –termica si/sau electrica, 
prin introducerea de noi tehnologii sau prin achiziŃionarea de pe o piaŃa bilaterala sau centralizata. 

 
 

« Depuis le 15 septembre 1999, les particuliers peuvent bénéficier d'une 

TVA réduite de 5,5 % au lieu de 19,6 % pour les travaux d'amélioration, de transformation, 
d'aménagement et d'entretiens des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi 
que l'achat de certains équipements de production d'énergies renouvelables    Source :www.ademe.fr 

- des travaux d’isolation thermique;-un système de régulation pour mon chauffage;- changer ma chaudière;- un 
chauffage au bois;- un chauffe-eau solaire ou un chauffage solaire;- une pompe à chaleur;- des panneaux 
photovoltaïques ;-améliorer son système de chauffage “ 

Aviz al 
Comitetului 
Economic si 
Social European  
 

Tema „Catre o politica energetica comuna” (2008/C 211/05)  
 
Obiective Directii de actiune 
Realitatea 1.Promovarea surselor de energie si a tehnologiilor cu consum redus de energie si care 

permit reducerea emisiilor. 
2.O situatie geostrategica dificila : 



AIE-mondial crestere a cererii de energie  cu 55 % pâna în 2030.  
EU-
Dependenta   

- combustibilii fosili -80 %; importurile de energie creasc de la 50 la 70 % 
pâna în 2030; 
- resursele petroliere exploatate în prezent vor începe sa scada începând 
din 2050, însa alte resurse (neexploatate înca) vor deveni exploatabile din 
punct de vedere economic în viitor, din cauza cererii crescânde si a 
progresului tehnologic.  

Europa importa în prezent 50 % din energie, iar aceasta dependenta va ajunge la 
70 % în 2030;dependenta de petrol va fi de 90 %,cea de gaz de 70 %.   

Energii 
fosile 

Crearea unor sectoare alternative, mai ales pe baza de „carbune curat” (exploatat prin  
tehnologii nepoluante)-elaborat un amplu plan european de cercetare si dezvoltare-Europa 
continent bogat în carbine si ieftin decât petrolul.  

Piata 
petrol 

Regrupare pozitii EU-in raport cu OPEC; reflectat la elaborarea unei politici de aprovizionare 
din Rusia, republicile caucaziene si cele din Asia Centrala- atitudine constructiva, dar 
prudenta în ce priveste parteneriatele. 

Energie 
nucleara 

Relansare programe privind centralele nucleare de generatie noua –si pentru o reducere cu 
20 % a emisiilor GHG pâna în 2020 

Tehnici  
stocare 
CO2  

Sunt înca costisitoare, dificile si comporta riscuri de scurgeri, de exemplu în caz de fisuri ale 
rocii sau de cutremure, precum si în cazul poluarii pânzelor freatice profunde. 

Propulsie 
vehicule 

1.Masini hibride, cu propulsie pe baza de energie solara, pile cu combustie si aer comprimat  
2.Anvelopele uzate -utilizate ca resursa regenerabila, cu captarea corecta a emisiilor.  

Deseuri Uniunea Europeana produce miliarde de tone –necesar pentru reducere emisii GHG 
Cadru 
juridic 

1.Tratatul CE-art. 308 -adevarata politica energetica; art. 154 -politica în domeniul retelelor 
transeuropene de energie. 
2.Piata energetica-Directiva 2003/55/CE privind deschiderea pietei gazului, Directiva 
2003/54/CE privind electricitatea, Directiva 90/377/CEE modificata de Directiva 93/87/CEE 
privind transparenta preturilor la gaze si electricitate- 
3.Dispozitiile fara caracter obligatoriu („soft law”): Cartea verde privind o strategie 
europeana de securitate a aprovizionarii (28 noiembrie 2000), Comunicarea „Catre o 
strategie europeana pentru securitatea aprovizionarii cu energie” (26 iunie 2002), Cartea 
verde privind eficien.a energetica sau cum sa consumam mai mult cu mai pu.ine resurse, 
Planul de actiune pentru perioada 2007-2012 (19 octombrie 2006), Comunicarea privind 
Fondul mondial pentru promovarea eficientei energetice si a energiei regenerabile (6 
octombrie 2006).  
4.Proiectul Tratatului de la Lisabona –art.176 consacrat energiei-defineste obiectivele Uniunii  
în domeniul energetic „tinând seama de nevoia de a conserva si de a îmbunatati mediul 
înconjurator” si „într-un spirit de solidaritate între statele membre”: sa asigure functionarea 
pietei energiei; sa garanteze siguranta în aprovizionare; sa promoveze eficienta energetica 
si economia de energie, precum si identificarea unor surse de energie noi si regenerabile;  
 sa promoveze interconectarea retelelor;dreptul unui stat membru de a stabili condi.iile de 



exploatare a propriilor resurse energetice, de a alege diferite surse de energie si structura 
generala a aprovizionarii sale cu energie.  

Utilizare  
Becuri 
economice-
fluorescente 
compact-CFL 

1.Inlocuire la instituŃiile publice din 2009 :economie de 5 cinci mld. euro.( România -0,2 becuri 
CFL/locuinta ;EU-medie de 2,71)  

Tip bec Consum Emisii Durata Randament iluminat 
economic 80% < <23 mil.t/an 10 > 13-15W=60W clasic ;  20W =75W ;26-29 = 100 

W ;38-42 W=150W.  
incandescenta    5%(95% in caldura) 

2.Standarde stabilite în funcŃie de numărul de waŃi consumaŃi şi de clasa de eficienŃă energetică.  

Utilizare ecologica-manipulare, depozitare şi reciclare obligatorie :poluare de la continutul de mercur. 

Integrare Sistem BMS. 
Control preturi 
energii 

Rezolutia Parlamentului European-25 sept. 2008, pentru: 

-reducerea cererii de energie-cu masuri concrete;promovare RES si eficienta energetica;diversificare 
surse de aprovizionare cu energie-pentru reducere dependenta import de combustibilii fosili ; 

-abordarea problemei saraciei energetice in UE-definitii nationale si elaborare planuri nationale de 
actiune pentru eradicare; 

-crestere a transparentei privind pietele petrolului- monitorizare evolutii preturi si  stocuri comerciale;  

-politica comuna a UE in domeniul energiei-summit intre tarile consumatoare si cele producatoare de 
petrol si gaz. 

 
Surse 
conventionale de 
energie si 
tehnologii în 
domeniul 

Rezolutia Parlamentului European - 24 oct.2007 pentru: 

-marirea eficientei tehnologiilor utilizate de centralele electrice pe baza de combustibili 
fosili;îmbunatatirea standardelor de siguranta ale centralelor electrice nucleare; dezvoltarea 



energetic  

 

rapida a tehnologiei fuziunii nucleare; majorarea corespunzatoare a fondurilor alocate cercetarii;  

-indeplinire Obiective de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) -2 miliarde de persoane sufera în 
prezent din cauza constrângerilor energetice, care le reduc posibilitatile de dezvoltare economica 
si de îmbunatatire a nivelului de trai; 

-aprovizionarea durabila cu energie a UE se poate realiza numai prin eforturi semnificative de 
cercetare si prin schimbarea comportamentului consumatorilor;  

-investitii în retelele energetice inteligente. 

Emisii GHG 
 
 
 
 
 
 
 

1.In echivalent CO2(cu exceptia rezervoarelor de carbon) comparate cu obiectivele din Protocolul 
de la Kyoto pentru 2008-2012-Agentia Europeana de Mediu 

An 1990 Referinta 1990-2006 Fata de 2006 Obiective 2008-2012 
 Mil.t Mil.t % % % 
UE-27 5572,2 * -7,7 * *-Nu se aplica 
Romania 247,7 278,2 -36,7 -43,7 -8 

2. Strategia Comunitatii de reducere a celor 19% emisii de CO2 provenite de la autoturisme si 
vehicule utilitare usoare - transportul rutier consuma 60 % din cantitatea de petrol -Rezolutia 
Parlamentului European din 24 oct. 2007: 

-atingerea obiectivului UE de 120 g de CO2/km pâna în 2012, prin interventii combinate; 

-depind, în valoare absoluta, de interactiunea complexa intre randamentul motoarelor, intensitatea 
carbonului din combustibili, stilul de conducere, numarul de kilometri parcursi, calitatea 
infrastructurii/conditiile de trafic si eficienta componentelor;  

Graficul de realizare al obiectivelor : 

 -cadru legislativ de reducere a emisiilor de CO2, inclusiv masurile obligatorii pentru îmbunatatirea 
consumului de carburanti la vehiculele usoare prin îmbunatatirea tehnologiei motoarelor,  

alte îmbunatatiri tehnologice .si prin utilizarea biocombustibililor;  

-nivelurile de emisie maxime obligatorii sa fie stabilite din 2011 cu obiectivul de a promova  

îmbunatatirea tehnica a vehiculelor pentru a se garanta ca, exclusiv datorita acestei masuri, nivelul  



mediu de emisie nu depaseste, pe ansamblul autoturismelor introduse pe piata UE în 2015, 125g de CO2/  

km; cu 1 ian. 2020, nivelul mediu de emisii sub 95g de CO2/km. 
Reducerea 
consumului de 
energie electrica 

1.In mod standby al echipamentelor electrocasnice si de birou-bazata pe necesitatile ale 
produselor conform Ecodesign Directive 2005/32/EC : in 2005-consum de 50 TWh pe an =  €7 mld. si 20 
mil. t  CO2  

2.Propuneri  de Reglementari a unei politici industriale durabile a UE -Consum maxim autorizat de 
energie electrica in W cu eliminare pierderi: 

-Plan de acŃiune în privinŃa produselor, axată pe eficientizarea consumului de energie, aspectul produselor 
ecologice şi etichetarea energetică şi ecologică obligatorie(extinderea si la ferestre izolate -reducerea cu 11% 
a facturilor la încălzire şi cu peste 20% a emisiilor GHG)– precizare efecte asupra mediului - şi reglementări 
naŃionale privind produsele ecologice ; 

-promovarea unor produse care implică puŃine pierderi în procesul de fabricaŃie ; 

-promovarea unei producŃii şi a unui consum sustenabile la nivel internaŃional. 

Efecte:reducerea cu 30% a consumului de energie în clădiri, scăderea cu 1/5 a emisiilor de CO2, precum şi o 
diminuare semnificativă a consumului de apă până în 2030. 

3.Propunerea de Regulament pentru reducerea consumului de energie electrica in mod standby al 
echipamentelor electrocasnice si de birou-bazata pe necesitatile ale produselor conform Ecodesign 
Directive 2005/32/EC :Consum maxim autorizat de energie electrica in W cu eliminare pierderi 
 
2010 1- pentru A=Off mode si Standby – reactivation function(definite conform Standard"standby "- 

IEC 62301 );2 –pentru B=Standby – information or status display 
2013 0,5- A;1 - B 
2020 Reducere consum cu 73% in EU-economie de 14 mil. t de emisii CO2/an ; in 2005-consum de 50 

TWh pe an =  €7 mld. si 20 mil. t  CO2   
Activare Experti  
individuali  
 
 

 
Expertiză întreprinderii comune „Fusion for Energy” –
http ://experts.fusionforenergy.europa.eu/ : să  
contribuie, în numele Europei, la Organizatia Internatională a Energiei de Fuziune 
ITER, ca agentie internă europeană-acordul privind abordarea extinsă dintre 
Euratom si Japonia –construirea unor reactoare de fuziune experimentale. 
 



 

3. Actiuni pe Terra: 
 
Elaborare Tratate internationale 
 

Limitare a 
productiei de 
biocombustibili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Raport Banca  Mondiala :producŃia a  majorat preŃurile la alimente cu 75% in perioada 2002-
2008 si se mentin pana in 2012-cu 100 mil. de oameni in saracie(30 in Africa) ;Motivatie-cereale 
cultivate numai pentru acest tip(bioetanol- porumb, trestie de zahăr ;biodiesel-rapiŃa şi floarea soarelui-
reduce 90% din emisiile de CO2 şi cu 98% de sulf.SUA-1/3 este pentru etanol si EU-1/2 uleiuri biodiesel)-
preturi ridicate din valorificare  culturi. 

Raport al AgenŃiei Europene de Mediu pentru EU :3,4% din culturi proprii si 6,6% din statele în curs 
de dezvoltare-unde ridica preturile: 

Directiva promovare biocombustibili 5,75% pana in 2010 
Plan de Actiune 10% pana in 2020 
Vot Comisia parlamentara pentru mediu 4% pana in 2015 
Guvernul britanic 5% pana in 2013/14 
Consiliul European pentru Biodiesel (EBB)  deficit ingrijorator al dieselului in UE 
 
2.Reducere nivel TVA la toate alimentele sau de baza si servicii in domeniu.  
 
Reducere nivel al ponderii de biocombustibil:ex.Comisia pentru mediu din PE pentru 4% pana 
in 2015.  

Poluare Pozitie G8: sub egida ONU-necesar acord privind reducerea cu 50% a emisiilor GHG până în 2050-
partener SUA numai dacă India şi China vor semna(AgenŃia americana pentru protecŃia mediului- 
temperaturile vor creşte cu 2 C, până în 2050, şi cu 7,5 grade Celsius, până in 2100) 

Rezerve minerale  Agentia SUA de cercetari geologice: in Oceanul Arctic sunt rezerve de petrol de > 90 mld. barili /gaze 
naturale(echivalent din neexploatate-13% din petrol;30% din gazul).  

 
 
 


