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Pozitie Apreciere Detalii 
Asociatia CNR-
CME Energia 
electrică  

Scumpire in 2007 cu 40%, 
din cauza 
disfuncŃionalităŃilor din 
sistemul energetic 

 

La consumatorul final prin: internalizare costurile de mediu(pondere de 4,5-
5%), energia hidro cu  40% mai mica(productie de 1.600 MWh),consum de gaze 
scumpe,achiziŃiile de păcură şi de cărbune din import la preŃuri de vârf, 
majorarea de 100% pretul apa uzinala (cu 6-7% la prêt final). (Electricitate-
ANRE doar de  7%;Gaze- ANRGN- maxim 1% la 1 septembrie si 8% in 
2007/MEC-cu 3-5%). 

Der Spiegel Un sfert din rezervele 
mondiale de petrol şi gaze, 
descoperite lângă coastele 
Norvegiei! 

Pe Insula Melkoya, la 600 de kilometri de Cercul Polar, se lucrează la 
asamblarea staŃiei de lichefiere gaz natural(LNG), apoi îmbuteliat si 
transportat cu vase (construire conducta până în centrul continentului de peste 
3.000 de kilometri fiind scumpa);investitie de 500 de mil.Euro pina în 2010 

Conventie  Ungaria, Bulgaria si Grecia 
au proiecte de 
infrastructura energetica in 
parteneriat cu firme rusesti 

Conventie intre:Bulgaria, Macedonia si Albania pentru o conducta de petrol 
AMBO din portul bulgar Burgas cu portul albanez Vlore pana in 2011(iar 
,conducta alternativa Constanta-Trieste -PEOP: Marea Neagra si Marea 
Adriatica nu a primit acordul guvernelor: Romånia, Serbia, Croatia, Slovenia-a 
respins si Italia;desi Kazahstanul vrea sa furnizeze petrol catre Europa) 



Alta varianta propusa:conducta petroliera Burgas (Bulgaria)-
Alexandroupolis (Grecia) pentru export rusesc de 200.000 de barili de petrol 
pe zi. 

ANRE De la 1 aprilie 2007 , 
energia electrică pentru 
consumatori casnici s-ar 
putea scumpi 

Energia, la preŃ mai mic pentru consumatorii casnici:producătorii de 
electricitate să livreze anumite cote din producŃie la preŃuri reglementate, aflate, 
de obicei, sub preŃul pieŃei libere(CET Rovinari, vinde 33,6% pe piaŃa 
reglementată, cu un preŃ aflat la circa 70% din cel obŃinut pe piaŃa liberă). 

Univers si 
Federatia 
Mileniului III 

ANRE si Guvernul roman 
incalca directivele 
energetice europene, prin 
favorizarea "baietilor 
destepti" 

Federatile sindicale din domeniul energetic vor sa sesizeze Comisia 
Europeana asupra incalcarii Directivei 54/2003:"consumatorii de energie 
electrica ar trebui sa aiba posibilitatea de a-si alege liber furnizorul" si "statele 
membre ar trebui sa asigure consumatorilor casnici si intreprinderilor mici 
dreptul de a se aproviziona cu energie electrica de o calitate bine definita, la 
preturi clar comparabile, transparente si rezonabile".In Romania, un procent de 
sub 10% din energia totala se tranzactioneaza pe bursa de energie, restul fiind 
vanduta de producatori pe baza unor contracte directe.  

Ministrul 
Vosganian 

Comentariu public-despre 
strategia energetica 

 

1.Obiectivele principale-cresterea securitatii alimentarii cu energie, cresterea 
competitivitatii in domeniul energiei si reducerea impactului asupra mediului: 
-pana in 2014, cand vor intra in functiune reactoarele 3 si 4 de la Cernavoda-
investitie de 2,2 miliarde de E(enegie totala produsa de 20 TW/an;iar Nuclear-
28% de electricitate), vom avea o crestere a productiei de 25%. Odata cu 
evolutia PIB - ului, va creste si consumul de energie electrica, si trebuie sa fim 
pregatiti pentru aceasta cerere; 
-in 2014 Romania va fi o putere energetica regionala si un exportator serios de 
energie electrica. Sustin dezvoltarea unui concept nou, acela de diplomatie 
energetica, parte a diplomatiei economice, pe care il vom prezenta atasatilor 
nostri comerciali. Romania trebuie sa dezvolte noi zone de interes in Africa de 
Nord, zona Marii Caspice, Federatia Rusa si Orientul Apropiat; 
-in 2007 va trebui sa gasim o solutie pentru reglarea pietei energiei 
electrice.OPCOM este singura bursa de energie si pe scheletul sau se va 
dezvolta viitoarea bursa regionala de energie. Bursa Romana de Marfuri va 
incheia numai contracte bilaterale si nu va avea o piata pentru ziua urmatoare, 
pentru ca de reglajul fin al sistemului se va ocupa tot OPCOM. Tranzactiile cu 
energie electrica realizate pe piata centralizata a contractelor bilaterale 
reprezinta, in acest moment, circa 7% din consum, pondere care va creste la 



40% - 50% in cativa ani, dupa ce contractele incheiate anterior, inaintea crearii 
OPCOM, vor ajunge la scadenta.Transgaz va fi listata la Bursa de Valori 
Bucuresti in acest an, urmand sa inceapa procedurile de listare si pentru 
Romgaz, Hidroelectrica si Nuclearelectrica. Fondurile atrase de pe piata de 
capital le vor permite acestor companii strategice investitii in infrastructura; 
-Romgaz si Gazprom vor stabili, in acest an, mecanismele de constructie a unui 
depozit mare de gaz metan, care va fi amplasat in judetul Neamt; 
-Romania se va implica activ in dezvoltarea proiectelor Nabbuco si Constanta -
Trieste, care ne vor permite diversificarea aprovizionarii cu petrol si gaz metan; 
-in 2007 va incepe programul de extindere a retelei de energie la nivel national, 
prin electrificarea a 150 de sate izolate si a unor noi cartiere rezidentiale, proiect 
in valoare de 150 milioane euro. Astfel, in 2009 nu va mai exista nici o locuinta 
care sa nu aiba curent electric; 
-preturile la energie electrica si gaz metan, acestea vor creste moderat, in acest 
an, cu un procent de maximum 6-7 %, neinfluentand rata inflatiei. 
2.Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera costa 10% din PIB-
Termocentralele Turceni, Rovinari si Isalnita risca sa fie inchise pana in 2010, 
din cauza problemelor de mediu si vor fi privatizate.EU doreste sa construiasca 
12 termocentrale mai putin poluante ce folosesc tehnologii de captare si stocare 
a carbonului –una poate fi si in Romania. 
3.Investitii de 3 miliarde de euro pana-n 2012 pentru mentenanta 
unitatilor de productie energetica(in 2007- 600 mil. de E).In UE, sunt necesare 
investitii de 2-3% din PIB pentru a atinge un procent de 20% pana in 2020 de 
utilizare a RES si pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon, mai tarziu, in 
urmatorii ani, investitiile vor creste pana la 25% din PIB. 
4.Intensitatea energetică mare a României de 4 ori mai mare decât în Ńările 
EUdetermină un deficit al nivelului de competitivitate:calculată ca raport 
între consumul intern brut de energie şi produsul intern brut, intensitatea 
energetică are în Ńările dezvoltate un nivel situat sub 350 kilograme echivalent 
petrol la 1.000 euro.   
Programul OperaŃional Sectorial: consumul mediu de energie va creşte cu 
un ritm mediu anual de 2,5 la sută, în perioada 2007-2015,cand intensitatea 
energetică trebuie redusa cu 40 %(comparativ cu anul 2001) prin investitii  în 
noi capacităŃi de producere a energiei electrice şi termice şi existente(sectorul 
de producere a energiei electrice şi termice este cel mai mare consumator de 



energie din întregul lanŃ, de la resurse primare, la producere, transport şi 
distribuŃie/furnizare a energiei electrice şi termice)- energie electrică pe bază de 
combustibili fosili, peste 32 la sută din echipamente sunt mai vechi de 30 ani, 
50 la sută au 20-30 ani şi doar 0,7 la sută au mai puŃin de zece ani; grupurile 
hidroenergetice, 37 la sută din totalul acestora au durata normată de 
funcŃionare a combustibililor 'curaŃi'.În acest context, construirea de noi 
capacităŃi de co-generare, în concordanŃă cu prevederile Directivei CE 
nr.8/2004, poate constitui un instrument de creştere a eficienŃei energetice 
(prin economiile de energie primară), de reducere a emisiilor poluante, precum 
şi de acoperire a cererii de energie în zonele izolate sau a cererii de energie în 
zonele rezidenŃiale, comerciale şi industriale, în contextul condiŃiilor economice 
şi de mediu specifice acestor zone, menŃionează programul. 

Presedintele 
Basescu 

Bucuresti, capitala-calorifer- 
incalzim atmosfera 

 

Pierderile energetice pentru incalzirea locuintelor din cauza "neizolarii 
ca lumea" a constructiilor reprezinta 15% din factura la 
energie:Romania are o problema cu consumul mare de energie pe unitatea de 
PIB in raport cu media europeana. Energia este una  dintre cele patru probleme 
principale(necesitatea unei strategii nationale pentru realizarea convergentei cu 
nivelul de trai din UE, rezolvarea crizei "profunde" a fortei de munca si 
consolidarea agentilor economici) pe care Romania trebuie sa le rezolve ca sa 
ridice nivelul de trai al romanilor la cel al cetatenilor din celelalte state membre 
UE: poate ca in luna septembrie va fi dat in folosinta reactorul 2 de la 
Cernavoda, care va asigura 9% din consumul national de energie electrica. 

Jean 
Constantinescu 
IRE 

Privatizarea, necesară în 
sectorul producŃiei termo  

 

ImbunătăŃire a situaŃiei sectorului energetic prin privatizarea în zona de 
producŃie -mai ales în sectorul termo, întrucât aici modernizarea a fost anemică 
şi nu a introdus noile tehnologii, ci numai mici îmbunătăŃiri locale:„tehnologii de 
prin anii ’70!. Statul nu a fost capabil să aducă tehnologiile noi – cred că suntem 
singura Ńară europeană care nu are tehnologia ciclului combinat gaze-abur. Noi 
folosim aproape de două ori mai mult gaz metan pentru aceeaşi producŃie de 
energie. Ne plângem că plătim cu 10% mai mult la ruşi, dar nu ne plângem prea 
mult că folosim de două ori mai mult gaz pentru aceeaşi cantitate de energie. 
Acest lucru era la mâna noastră, să putem să schimbăm tehnologiile". 

Comisarul 
pentru mediu- 
Stavros Dimas. 
 

CE vrea sa urce consumul de 
energie regenerabila la 20% 
pana in 2020 

Programul Comisiei Europene pentru energie a fixat o tinta de 20% din 
totalul consumului de energie care trebuie sa provina din RES, pana in 2020 si 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera cu 20% pana in 2020(pentru 
obiectivul de limitare a cresterii temperaturii globale la doua grade Celsius peste 



 nivelurile de dinaintea industrializarii). Acesta este motivul pentru care Uniunea 
Europeana trebuie sa isi asume acest obiectiv, in orice situatie, in fiecare 
scenariu", a spus Dimas.) : 
-in 1997-a fost de  12% pana in 2010( in 2005-era de doar 7%); 
- tinta de 10% din consumul energetic care sa fie acoperita din biocombustibili. 
Acord international necesar: extindere pana la 30% a consumului de energie 
provenita din surse regenerabile pana in 2020. 

Frank Reith- 
cercetător 
german 

Bacteriile pot  produce şi 
stoca energie electrică 
pentru un ceas digital de 
mână. 

 

Bacteriile care mananca zaharuri şi ape menajere dezvoltă un soi de apendici 
asemănători ca proprietăŃi firelor electrice: preiau electroni din atomii 
zaharurilor şi ii lăsâ în oxigen sau în atomii metalici ;acest transfer creează un 
curent si .daca,este conectată la un electrod se generează electricitate : 
-specia Geobacter sulfurreducens eliberează electronii în metal, creascănd fire 
nanometrice care intră în contact cu atomii aflaŃi la distanŃă ; 
-enzimele produc reacŃii chimice şi sunt alimentate cu hidrogen şi oxigen 
pentru a produce electricitate, singurul “deşeu” lăsat în urmă fiind apa ; 
-bacteria Rastolnia metallidurans „poate acumula aurul din sol şi să contribuie la 
formarea pepitelor”. 

Grupul 
energetic 
german E.ON 

Respinge planul Comisiei 
Europene 

 

Rehau 

 

De separare a productiei de energie, de gestiunea retelelor de 
distributie(este interesat sa preia Endesa, principalul furnizor de energie 
electrica din Spania, fuziunea urmand sa conduca la crearea celui mai mare 
grup de pe piata europeana a energiei.).  
Si grupul francez Electricite de France (EdF) si-a exprimat recent opozitia 
referitor la politica europeana. 
Comisarul pentru Competitie, Neelie Kroes: piata europeana de energie trebuie 
liberalizata, una dintre conditii fiind tocmai aceasta separare a 
activitatilor(Romania:companiile precum Electrica, CEZ Oltenia, E.ON Moldova, 
Enel Banat fiind obligate sa isi separe activitatile de distributie de energie, de 
cele de furnizare) 

Presa Imposibila comunitate 
energetică 

EU doreste o"revoluŃie postindustrială"-RES şi limităre încălzire 
globala:-proiectul ITER din FranŃa, unde se prepară viitoarea energie curat 



extrasă din fisiunea nucleară; - reducerea importurilor de petrol şi gaze, mai 
ales din Rusia – sau din Algeria;-diversificarea surselor de alimentare cu 
hidrocarburi: Azerbaidjan şi Kazahstan, Turkmenistan şi Uzbekistan, Turcia, 
Egipt, eventual Libia sau Qatar ori Caraibe şi America Latină.  

Ziarul on-line 
"Utro" 

 
Rusia continua sa domine  

 Patru proiecte de transport pentru aprovizionarea cu petrol de la 
terminalele rusesti spre Europa: 
-1 de 280 km - face legatura intre portul bulgar Burgas de Alexandroupolis, in 
Grecia; 
2 de 860 km - Burgas, prin Macedonia, de portul albanez Vlora; 
-3 de 1.300 km - oleoductul Constanta-Trieste,  prin Serbia, Croatia si Slovenia; 
-4-conducta pe teritoriul turcesc, din Samsun la Ceyhan. 
 La transport gaze naturale : 
- conducta Nabucco, cu finalizare  pana in 2011-Azairbaijan,Romania ,EU; 
- proiect din Rusia,Serbia, Bulgaria si Ungaria (cu ultimele doua exista deja o 
intelegere). 
 
 

Ministrul 
Mediului 
German 

Comisia Europeana ar putea 
stinge becurile cu filament 

Propunere de interzicere, in EU a becurilor electrice incandescente pe motiv ca 
sunt ineficiente-transformand in lumina doar 5% din energia pe care o 
consuma .Comisarul Stavros Dimas: EU poate reduce CO2 la 25 mil.  Tone/an  
cu becurile economice fluorescente.  

 
 
 

 Source:europa.eu 
 



 
                                    2. Politica EU-27 pentru CetăŃeni sănătoşi 
 
Parlamentul 
European 

Rezolutie privind 
schimbarile climatice 
 

Rezolutia constituie raspunsul Parlamentului la documentul Comisiei 
intitulat "Limitarea Schimbarilor Climatice Globale la doua grade Celsius - 
obiectivul pentru 2020 si dincolo de aceasta data", publicat in 
ianuarie:strategia Uniunii Europene privind schimbarile climatice ar trebui sa se 
bazeze pe doua obiective-cheie 

-limitarea cresterii medii a temperaturii globale la 2 grade Celsius peste nivelul de 
pre-industrializare; 

-pana in 2020, reducerea emisiilor globale de gaze pentru toate statele 
industrializate cu 30%, in comparatie cu nivelul din 1990, pentru a putea realiza o 
reducere de ordinul a 60-80% pana in 2050. 

Deputatii deplang lipsa de claritate a "Pachetului energie/schimbari 
climatice" prezentat de Comisie in ce priveste obiectivele de reducere a gazelor 
cu efect de sera (GES) pana in 2020 si subliniaza ca o reducere minima de 30% 
este necesara pentru a avea o sansa rezonabila de a realiza obiectivul fixat de UE 
de a limita la 2 grade media de incalzire globala. Parlamentul precizeaza ca 
Uniunea ar trebui sa tina cont in toate politicile sale interne de obiectivul de 
reducere a GES cu 30% pana in 2020, si ca aceasta valoare ar trebui retinuta 
pentru toate tarile industrializate 

Parlamentul 
European 

Rezolutie cu set de 
actiuni ce trebuie 
realizate pentru 
indeplinirea Strategiei 
de la Lisabona-14 
martie 2007 

Strategia de la Lisabona, adoptata pentru prima oara de liderii Uniunii Europene 
in 2000, constituie un pachet de masuri al caror obiectiv este imbunatatirea 
performantelor economiilor Europene: 

Cercetare si Energie-Eforturile pentru stabilirea unei politici comune de energie 
sunt esentiale pentru succesul Strategiei de la Lisabona. Obiectivul ar trebui sa fie 
crearea unei competitii sporite si a unui numar mai mare de beneficii pentru 
consumatori. Parlamentul noteaza ca energia nucleara constituie o parte 
importanta a politicii energetice pentru unele State Membre, insa subliniaza si 
riscurile care apar si problema deseurilor nucleare. Utilizarea energiei nucleare 
este o problema asupra careia fiecare Stat Membru trebuie sa decida singur, 



estimeaza deputatii europeni. 
Parlamentul solicita Consiliului European sa sprijine planul de actiune al Comisiei 
in care consumatorii sunt plasati in centrul politicii energetice. Deputatii considera 
ca ar trebui sa existe un plan de lucru care-si propuna ca obiectiv utilizarea in 
procent de 20% a energiei regenerabile pana in 2020, reducerea cu 30% a 
emisiilor de dioxid de carbon pentru toate statele industrializate pana in 2020, 
procentul minim care ar reveni Uniunii fiind de 20%. 

Europarlamentari 

 

Europarlamentarii cred ca, daca nu vor fi luate masuri, dependenta 
Europei de importurile de energie va creste de la 50% (in zilele noastre) 
pana la 71% in 2030. Ei vor investitii masive si mai multa eficienta 
energetica.  

Uniunea Europeana ar trebui sa ia masuri pentru a preveni cresterea 
preturilor la energie, care afecteaza economia, considera Parlamentul European. 
Deputatii au adoptat, joi, un raport in care mentioneaza ca daca nu vor fi luate 
masuri, dependenta Europei de importurile de energie va creste de la 50% (in 
zilele noastre) pana la 71% in 2030. Ei cer investitii masive in infrastructura 
energetica si noi masuri de imbunatatire a eficientei energetice. 
Nevoia  de investitii masive -Parlamentul solicita "investitii masive in 
infrastructura energetica si noi masuri de imbunatatire a eficientei energetice" in 
urmatorii ani. Deputatii europeni ar dori din partea Comisiei si a Consiliului un plan 
detaliat care sa vizeze reducerea gradata a dependentei Uniunii fata de importurile 
de petrol. 

Ministerul 
M.T.C.T  

Programe de reabilitare 
termică in Bucuresti 

Doar 68 de asociaŃii de proprietari din cele peste 8.000 au cerut.Estimare 
costuri-la o garsoniera locatarul trebuie să plătească între 230 -3.400 de euro; 
apartament cu patru camere pentru izolare de 7.000 de euro. 

 
 
                                                                                                                                                                           
 
 
                
                                        
 
 



 
 
 
 
                         3.Surse Regenerabile de Energie-RES 
 
MEC Prag biodiesel in 

motorina 
Proiect act normativ(conform  calendar propus de Comisia Europeana privind 
obligativitatea productiei de biodiesel): 
-din 1 iulie 2007-de 2%(minim 100.000 de tone;in martie- cele 17 unitati existente produc 
circa 95.000;estimari in 2007 de 400.000); 1 ianuarie 2008,-3%;1 iulie 2008-4 %;2010-
5,75%, calculat in functie de continutul energetic, procent care echivaleaza cu o pondere de 
7% in volum (desi peste 5% in volum exista riscul unui impact negativ asupra 
motorului;vor urma studii de clarificare). 
 
Plante  Rapita, floarea-soarelui si soia, dar si sfecla de zahar si cerealele; Biodieselul 

este un combustibil alternativ, nepoluant, produs din resurse regenerabile. 
EU Directiva Bio-combustibili- Biofuels 2003/30/EC-minimul proportiei de 

biocarburanti (bioetanol si biodiesel) ce trebuie introdusi pe piata de fiecare stat 
(in procente din totalul carburantilor petrolieri existenti pe piata la data 
respective; Norma de calitate a Biodieselul-ului -EN14214 si in lucru pentru 
Bioetanol): 
-2% pana la 31 decembrie 2005 ; 
-5,75% biodiesel in motorina de pe piata pana la sfarsitul anului 2010; 
-20% in  2020. 
2.Directiva Energy Taxation  2003/96/EC se acorda facilitati fiscale (scutiri sau 
reduceri de taxe producatorilor de biocarburanti) 
3.Statistica biodiesel in 2005: 
-3,18 milioane tone; 
-75% din cantitatea mondiala de biodiesel; Germania –peste 50%(1,67 mil. tone 
si 1,03 in 2004),apoi Franta si Italia.  

ANL Construieste case 
incalzite cu 
panouri solare 

Alimentate cu energie electrica si termica produsa de pompe de caldura si panouri 
solare:in opt locatii prin concurs de solutii eficiente din punct de vedere al consumului 
energetic si la un raport optim cost-calitate realizate prin utilizarea de tehnologii performante 

International 
Herald 

Unii bio-
combustibili ar 

Olanda-subventii suspendate  pentru producere energie prin arderea bio-combustibililor, in 
special ulei de palmier(prin puterea calorica eliberaza  cea mai mare cantitate de energie 



Tribune. putea fi mai 
poluanti decat cei 
fosili 

din randul uleiurilor comestibile) provenit din sud-estul Asiei ,dar pentru plantatii de palmieri 
rezulta emisiide carbon : 
-defrisare a padurii tropicale cu  utilizare de  ingrasaminte chimice; 
-incendiere campuri de turba.(Indonezia -al treilea mare poluator al lumii, dupa Statele 
Unite si China)  

Consiliul 
Judetean 
Alba 

Parc eolian in Alba Proiectul in valoare de 150.000 euro "Consultanta privind identificarea potentialului de 
energie regenerabila (in special energie eoliana) in judetul Alba”pentru  construirea 
unui Parc Eolian, a primit  avizul favorabil al Ministerului Federal al Cooperarii Economice si 
Dezvoltarii din Germania(realizarea acestui proiect se va face prin intermediul Societatii 
Germane pentru Cooperare Tehnica -GTZ):identificare zone geografice si efectele asupra 
mediului inconjurator.  

Spania Multa energie 
regenerabila 

Cere industriei energetice să amplifice cantităŃile de electricitate obŃinută prin 
ferme eoliene şi panouri solare; în paralel cu inaugurarea de noi centrale nucleare. 
Portugalia mizează pe transformarea energiei valurilor în electricitate.  

Japonia RES castiga tot 
mai mult teren. 

Pilele de combustie, care nu produc gaze nocive, ci numai electricitate, caldura si apa- 
folosite in 1.260 de locuinte;in  2008 alte mii. 

MEC Energie eoliana-
2000 MW 

Germania este cel mai mare producator-21.000 MW in 2006( 32% din totalul mondial de 
energie eoliana si 6% din productia sa totala de energie electrica;16.000 de turbine eoliene, 
cele mai multe in nordul tarii, inclusiv trei dintre cele mai mari din lume, din care doua 
produc cate 5 MW si una 6 MW) 
Spania-11.615 MW;Danemarca produce  20% din eolian. 
Italia-2.123 MW si Marea Britanie-1.963 M. 



Distrigaz 
Sud 

Gazele s-ar putea 
scumpi in acest an 
cu påna la 10% in 
2007 
 

 
 
1.e Aliniere preturi interne la cele din UE:max. 2% 
fata de rata inflatiei,deci aproximativ 6 – 7%. 
2.Eliminare  facilitati:discountul de 15% aplicat 
costurilor de distributie a gazelor naturale nu va mai fi 
practicat in acest an, adica  o majorare a cu circa 3%. 
 
Potrivit normelor UE, firmele de distributie si furnizare a 
energiei electrice si a gazelor naturale sunt obligate sa îsi 
separe activitatile pâna la 1 iulie 2007. 
 
Source:www.gardianul.ro 

 

Paul Hellyer- 
fost ministru 
canadian 

Informatii 
declasificate 
despre tehnologiile 
extraterestre 
contra 
schimbărilor 
climatice 

Surse de energie alternative, care să contribuie la eliminarea combustibililor 
fosili:Germania-va trimite o rachetă fără echipaj pe Lună, pentru a prelua un izotop de heliu 
3 necesar in centrala nucleara( prezent în straturile superioare solare este respins de câmpul 
magnetic terestru) 

 
                              4.Decizii,planuri si reglementari 
 
Concluziile 
Consiliului 
European-
7224/07 

Energie şi mediu – 
Politica Energetică 
pentru Europa -9 
martie 

Coordonatele Politicii Energetice pentru Europa (PEE) -20-20-20 -10 până în 2020: 
20% reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, 20% reducerea consumului de energie în 
Europa, 20% utilizare energii din surse regenerabile şi 10% transport pe combustibili bio.  
 
Planul de AcŃiune până în 2009 pentru politica energetică comună,revizuit anual: 
cu 3 obiective-siguranŃa aprovizionării statelor membre UE cu energie, creşterea 
competitivităŃii sectorului energetic şi stoparea încălzirii globale: 
 



-Tinta de a limita încălzirea globala până în 2050 la 2 grade celsius peste nivelurile 
din era pre-industrială-ca lider mondial în ceea ce priveşte măsurile privind schimbările 
climatice; 
-invita Comisia Europeană să revizuiască urgent Schema de ComerŃ cu Certificate de 
Emisii (EU ETS) pentru a îi mări eficienŃa, transparenŃa şi pentru a o extinde şi la alte 
domenii, cum ar fi transportul terestru; 
-piaŃa europeană de energie nu este încă o adevărată piaŃă unică deoarece pieŃele de gaz 
şi electricitate nu sunt complet liberalizate la nivel european-necesitatea separării activităŃilor 
de distribuŃie şi producere a energiei de operaŃiunile de transport (unbundling);prin  
gestionarea independentă şi eficientă a reŃelelor de transport pentru a garanta accesul liber 
la transportul de energie; 
-întărirea securităŃii aprovizionării cu energie- coordonatori la nivel european pentru 
proiectele energetice de importanŃă europeană, pentru accelerarea acestora;  
-reducerea gazelor cu efect de seră -fiecare stat va stabili procentul şi  elabora Planurile 
NaŃionale de AcŃiune care să conŃină Ńintele sectoriale şi măsurile care pot fi implementate la 
nivel local; procent si la fiecăre resursa de energie regenerabilă. 

Comisia 
Europeana- 
COM(2006) 
847 final               

Plan Strategic 
European privind 
Tehnologia 
Energetica 

Noua  politica energetica la nivel internaŃional în cadrul căreia UE dispune de o voce 
comună(conlucrare atât cu Ńările dezvoltate şi cu cele în curs de dezvoltare, cât şi cu consumatorii şi 
producătorii de energie; cu adevărate parteneriate energetice cu furnizorii, bazate pe principiile 
transparenŃei, predictibilităŃii şi reciprocităŃii) menita să combată schimbările climatice, să stimuleze 
securitatea şi competitivitatea sectorului energetic al EU. Obiective privind: 

-emisiile de gaze cu efect de seră – prin noul acord internaŃional privind cadrul post-din 
2012 necesar o reducere de 30% a emisiilor în Ńările dezvoltate si industrializate până în 
2020 şi cu 60-80% până în 2050(iar EU-in 2020 cu cel puŃin 20%; cu rol principal în 
declanşarea unei noi revoluŃii industriale, care ar genera beneficii pentru toate Ńările; evaluare  
progrese realizate prin reorientarea economiei energetice actuale spre o economie care răspunde pe 
deplin exigenŃelor privind durabilitatea, competitivitatea şi securitatea aprovizionării); Există peste 
50% şanse ca temperaturile globale să crească pe parcursul acestui secol cu mai mult de 5°C. Având 
în vedere previziunile actuale privind politicile energiei şi transporturilor, în loc să scadă, emisiile la 
nivel de UE ar creşte cu aproximativ 5% până în 2030; 

-Având în vedere tendinŃele şi politicile actuale, dependenŃa de importul de energie a UE va creşte 
de la 50% din consumul de energie total al UE în prezent la 65% în 2030.  

Politica energetică pentru Europa: Comisia îşi intensifică eforturile pentru a răspunde provocărilor 
pe care secolul 21 le rezervă în domeniul energiei-asigurarea unor surse de energie competitive şi 



curate pentru Europa în contextul nefavorabil al schimbărilor climatice, intensificarea cererii de energie 
la nivel global şi nesiguranŃa privind aprovizionarea pe viitor.  

Punctul de plecare pentru o politică energetică pentru Europa vizează trei aspecte: lupta împotriva 
schimbărilor climatice, promovarea creşterii economice şi a ocupării locurilor de muncă, precum şi 
limitarea dependenŃei externe a UE faŃă de importurile de gaze şi petrol pentru formarea unei pieŃe 
europene a energiei mai competitive. 

Măsuri privind domeniul energiei: îmbunătăŃirea eficienŃei energetice; sporirea ponderii deŃinute de 
energiile regenerabile în cadrul surselor de energie, precum şi noi măsuri de garantare a faptului că 
avantajele pieŃei interne a energiei sunt resimŃite la nivel global; consolidarea solidarităŃii între statele 
membre, prin abordarea unei viziuni pe termen mai lung pentru dezvoltarea tehnologiilor energetice, o 
orientare reînnoită asupra siguranŃei şi securităŃii nucleare, precum şi eforturi hotărâte din partea UE 
de a „vorbi cu o singură voce“ cu partenerii săi internaŃionali, inclusiv producători de energie, 
importatori de energie sau Ńări în curs de dezvoltare.  

Plan de acŃiune privind energia, format din zece puncte, precum şi o planificare a măsurilor 
necesare orientării UE spre atingerea noului obiectiv strategic,cuprinzand (aprobare în cadrul summit-
ului de primăvară din 8-9 martie 2007): 

- Un prim pachet de măsuri concrete este prezentat împreună cu planul de acŃiune- 

• un raport referitor la punerea în aplicare de către statele membre a pieŃei interne a gazelor şi a 
energiei electrice, precum şi rezultatele unei anchete privind starea concurenŃei existente în 
aceste două sectoare;  

• un plan pentru interconectări prioritare în cadrul reŃelelor de energie electrică şi gaze ale 
statelor membre, în vederea creării unei reŃele europene;  

• propuneri de dezvoltare a producerii de energie durabilă din combustibili fosili;  
• o foaie de parcurs şi alte iniŃiative de promovare a surselor regenerabile, în special a 

biocombustibililor destinaŃi transporturilor;  
• o analiză a situaŃiei energiei nucleare din Europa;  
• un document de lucru pentru un viitor plan tehnologic strategic privind energia europeană. 

-Planul de acŃiune privind eficienŃa energetică; 

-Comunicarea Comisiei intitulată „Limitarea schimbărilor climatice la 2° - opŃiuni politice la 
nivel de UE şi la nivel global pentru 2020 şi pe mai departe“ şi analiza strategică se completează 



şi se consolidează reciproc. 

Piloni ai politicii (direcŃii de acŃiune): 

1. O adevărată piaŃa energetică internă asigura competitivitate, durabilitate şi siguranŃa 
furnizării;necesar pentru  alegere de catre utilizatori de energie si a încuraja investiŃii imense 
energetic(în centralele electrice şi reŃelele de transport pentru a evita întreruperile de curent 
electric sau de furnizare a gazului); asigură preŃuri reduse pentru cetăŃeni şi întreprinderi 
intr-o piaŃă competitivă si liberalizata: 

-separare mai clară între producŃia şi distribuŃia de energie (see IP/07/26); 

-exercitarea unui control legislativ independent mai puternic,pentru  obiectivul -nivel minim 
de interconectare de 10%, prin identificarea problemelor cheie şi prin desemnarea 
coordonatorilor.  

Obiectivul principal al Comisiei este finalizarea, până în ianuarie 2009, a unei pieŃe interne a 
energiei cu o  reŃea unică.  caracterizată printr-o concurenŃă deschisă şi un cadru de 
reglementare eficient:  

-norme noi pentru evitarea discriminărilor, de exemplu, printr-o separare mai clară între 
producŃia şi distribuŃia de energiei(separarea proprietăŃii); 

-cadru reglementar.în special pentru facilitarea comerŃului transfrontalier cu electricitate-
crearea unui nou organism unic la nivel european sau, cel puŃin, a unei reŃele europene de 
autorităŃi de reglementare independente ; 

-reŃelele de electricitate şi gaz -acŃiuni pentru accelerarea investiŃiilor destinate să elimine 
principalele blocaje care apar în special la graniŃele dintre Ńări; 

-transparenŃa pentru funcŃionarea pieŃei  prin adoptarea unor acte normative noi pentru 
stabilirea unor condiŃii minime; 

-norme minime comune, obligatorii, pentru securitatea reŃelelor. 



Se va lansa o cartă a consumatorilor de energie,ca serviciu public,care va include măsuri 
destinate combaterii lipsei de combustibil, informaŃii destinate consumatorilor privind 
alegerea unui furnizor şi opŃiunile de furnizare, măsuri pentru reducerea demersurilor 
administrative ocazionate de schimbarea furnizorului de energie şi pentru protecŃia 
cetăŃenilor împotriva practicilor de vânzare neloiale. O campanie de informare va fi lansată în 
sprijinul acestei iniŃiative.  

2. Accelerarea trecerii la energia cu nivel scăzut de carbon-menŃinerea poziŃiei UE ca 
lider mondial în domeniul RES cu obiectiv obligatoriu-20% din totalul amestecului său 
energetic să fie reprezentat de RES până în 2020 prin creştere masivă în toate cele trei 
sectoare ale energiei regenerabile(pachet legislativ in 2007):  

-Energie electrică în care se vor utiliza combustibili fosili cu  eficienŃa a transformării 
cărbunelui în electricitate(generează cea mai mare cantitate de dioxid de carbon ,dar poate 
contribui la securitatea aprovizionării cu energie); tehnologiile de captare şi stocare 
permanentă a dioxidului de carbon produs de centralele electrice trebuie dezvoltate şi 
utilizate într-o mai mare măsură.Cărbunele şi gazul generează peste 50 % din volumul 
energiei electrice furnizate si este necesar să se utilizeze tehnologii care se bazează pe 
cărbune curate şi să se reducă semnificativ emisiile de CO2.Global, până în anul 2030, 
producŃia de energie electrică din cărbune se va dubla în raport cu nivelul actual cu 
perspective pentru exporturile europene. Schema de comercializare a certificatelor de emisii 
din UE va trebui, în viitor, să includă în egală măsură captarea şi stocarea; În 2007 Comisia 
va începe să lucreze pentru: a crea un mecanism de stimulare pentru construirea şi punerea 
în practică, până în 2015, a douăsprezece proiecte demonstrative la scară largă privind 
tehnologiile de utilizare durabilă a combustibililor fosili la producerea comercială a energiei 
electrice în UE si a indica un termen clar pentru instalarea de dispozitive de captare şi stocare 
a CO2 în centralele care utilizează gaz şi cărbune; în prezent, Comisia consideră că, până în 
2020, toate centralele noi care utilizează cărbune trebuie să fie dotate cu tehnologii de 
captare şi stocare a CO2, iar centralele deja existente trebuie să urmeze progresiv aceeaşi 
direcŃie, astfel încât, după 2020, în UE şi în lume, nivelul emisiilor generate de producŃia de 
energie electrică să fie aproape zero. 

a.ReŃelele europene de energie electrică şi gaz: îmbunătăŃiri urgente 

Măsuri urgente în vederea dezvoltării unei infrastructuri energetice eficiente -reŃea noua 



„energie electrică ecologică”, a unor reŃele electrice şi de gaz la nivel European(funcŃionează 
aproape de limitele lor fizice; anual, au fost investite numai 200 milioane de € în reŃele trans-
frontaliere; mai mult de 60% din proiecte de interes comunitar, înregistrează întârzieri 
semnificative, datorate îndeosebi complexităŃii procedurilor de autorizare), precum şi în 
vederea atingerii obiectivelor de durabilitate, competitivitate şi securitate a aprovizionării: 

-Desemnarea coordonatorilor europeni în vederea continuării celor patru proiecte vitale: 
Legătura energetică dintre Germania, Polonia şi Lituania; conexiunile cu instalaŃiile energetice 
din larg în Europa de Nord; o interconectare electrică între FranŃa şi Spania; precum şi 
conducta Nabucco care transportă gaz din Asia Centrală, regiunea caspică şi Orientul Mijlociu 
către Europa Centrală;  

-Armonizarea planificării regionale prin consolidarea cooperării dintre operatorii sistemelor de 
transmisie care vor monitoriza şi analiza evoluŃia planificării la nivel regional;  

-Încurajarea unei planificări flexibile şi a procedurilor de autorizare, invitând statele membre 
să stabilească planuri naŃionale în cadrul cărora planificarea şi aprobarea proiectelor de 
interes comunitar să fie finalizate cu o întârziere fixată la cel mult cinci ani;  

-Examinarea necesităŃii de a mări volumul finanŃării comunitare, îndeosebi pentru a facilita 
integrarea surselor de energie regenerabile în cadrul reŃelei. 

b. Abordare europeană asupra energiei, siguranŃei şi securităŃii nucleare-fiecare stat 
membru are libertatea de a decide dacă să utilizeze sau nu energia nucleară. Propunere de 
constituire a  unui Grup la nivel înalt care să reunească la nivelul UE reprezentanŃi ai 
autorităŃilor naŃionale de reglementare nucleară în vederea elaborării unei abordări comune şi 
a unor norme europene în domeniul siguranŃei şi securităŃii nucleare-comform art. 40 din 
Tratatul Euratom, trebuie publicat periodic un program nuclear indicativ.  

Finlanda şi FranŃa au luat de curând decizia de a dezvolta această sursă energetică; łările de 
Jos, Polonia, Suedia, Republica Cehă, Lituania, Estonia, Letonia, Slovacia, Regatul Unit, 
Bulgaria şi România au lansat o nouă dezbatere asupra politicii lor privind energia 
nucleară(152 de reactoare răspândite pe teritoriul UE 27, energia nucleară contribuie la 
producerea a 30% din electricitatea generată in Europa si reprezenta o cale de reducere a 
emisiilor de CO2 ;o centrală nucleară implică o investiŃie iniŃială de ordinul a 2 până la 3 



miliarde €,dar,costurile de funcŃionare sunt net inferioare si nu e afectată de variaŃia 
preŃurilor pentru materiile prime) 

Industria nucleară a realizat investiŃii semnificative din 1997 încoace. UE recunoaşte 
importanŃa menŃinerii unui avans tehnologic în domeniul energiei nucleare şi susŃine 
dezvoltarea cadrului celui mai avansat în acest domeniu, inclusiv în domeniul neproliferării, al 
gestionării deşeurilor şi al declasării. De la încheierea Tratatului Euratom, siguranŃa nucleară 
şi protecŃia radiologică a populaŃiei au reprezentat unele dintre preocupările majore ale 
ComunităŃii Europene şi au câştigat în importanŃă în contextul ultimelor extinderi; 

-Bio-combustibili-ca alternative credibile în transporturile ce se dezvolta ale utilizarii si 
dependentei de petrol(consum de motorina şi benzina de 98% din petrol si  creştere 
semnificativă a preŃului, îngrijorări sporite cu privire la sursele de aprovizionare cu energie 
stabile, sigure şi adaptate la mediu); consolidarea cadru legislativ pentru un obiectiv 
minim de 10% din carburantul pentru autovehicule până în 2020;o treime din emisiile 
de CO2 provin din transporturi.Aceştia sunt combustibili curaŃi, regenerabili, produşi din 
material organic  creeaza  locuri de muncă şi deschide noi pieŃe pentru producŃia 
agricolă,precum si diversificarea surselor de energie şi realizarea obiectivelor prevăzute în 
Protocolul de la Kyoto- introducerea unui stimulent/sistem de sprijin pentru a încuraja 
dezvoltarea biocombustibililor „de a doua generaŃie”(din materiale lemnoase, din ierburi şi 
unele tipuri de deşeuri.) scutirea de taxe,introducerea obligaŃii de plasare pe piaŃă a unui  
procent de catre furnizori.  

Directiva privind biocombustibilii are ca obiective: înlocuirea a 2% din benzina şi motorina 
utilizate în transporturi cu biocombustibili până în 2005(neatins), respectiv 5,75% până în 
2010. Biocombustibilii cei mai cunoscuŃi în prezent sunt biodiesel-ul (obŃinut din plante 
oleaginoase precum rapiŃa şi floarea soarelui) şi bioetanolul (obŃinut din zahăr şi amidon, 
respectiv din recoltele de sfeclă şi cereale) si pot fi utilizaŃi pentru motoarele maşinilor 
moderne (nemodificaŃi pentru amestecurile joase sau cu modificări minore pentru 
amestecurile înalte) ; 

-Sistemele de încălzire şi răcire; 

-Tehnologii energetice pentru surse regenerabile cu costuri mai reduse, creşterea 
eficacitatii energetice şi o poziŃie de lider a industriei europene pe piaŃa mondială:investitii de 



aproximativ 1 miliard de euro/an  în perioada 2007-2013, pentru inovare şi cercetare 
tehnologică. Comisia,pentru ca EU sa devina lider, va pregăti primul Plan european 
strategic privind tehnologia din domeniul energetic în 2007, ca parte a Politicii 
Energetice pentru Europa.Sursele regenerabile precum energia eoliană, biocombustibilii şi 
energia solară, centralele energetice pe bază de cărbune şi gaz natural, tehnicile de captare 
şi stocare a dioxidului de carbon şi, ulterior, pilele de combustie şi hidrogen, tehnicile 
avansate de fisiune nucleară şi energia de fuziune;asociate cu utilizarea mai eficientă a 
energiei în procesele de prelucrare, în construcŃii, industrie şi transport.  

a.Foaie de parcurs pentru energia regenerabilă si viitor durabil:până în 2020, obiectiv 
global obligatoriu de 20% energie regenerabilă şi minim de 10% pentru biocarburanŃii de 
transport din UE, precum şi un plan de integrare /planuri de acŃiune naŃionale  în 
marile orientări economice şi politice a utilizării surselor de energie regenerabile în domeniul 
electricităŃii, încălzirii şi răcirii si biocarburanŃi.Necesitate pentru schimbările climatice, 
creşterea dependenŃei faŃă de petrol şi combustibili fosili şi creşterea preŃurilor la energie: 

-in 1997-propus obiectiv de 12% energie regenerabilă în totalul surselor sale de energie până 
în 2010(nu va depasi 10%,desi consumul de energie regenerabilă a crescut cu 55% de la 
acea dată); 

b.In 2001-stabilit un obiectiv prin care 21% din energia electrică produsă trebuie să 
provină, în 2010, din surse de energie regenerabile-ponderea va fi de  19%(deşi s-a produs 
cu 50% mai multă energie electrică regenerabilă): 

-o creştere a capacităŃii eoliene de 150% din 2001(EU-pondere de 60% din piaŃa 
mondială;consum echivalent cu suma consumului de energie electrică din Danemarca şi 
Portugalia; desi nu este captată la o capacitate suficientă din cauza întârzierilor înregistrate 
în procesul de autorizare, a condiŃiilor inechitabile de acces la reŃea şi a consolidării şi 
extinderii lente a reŃelei electrice); 

-energia electrică obŃinută din biomasa solidă se produce prin combustia unor produse 
forestiere şi agricole, precum şi a unor reziduuri, în centrale termoelectrice(Finlanda şi 
Suedia, urmate de Germania, Spania, Regatul Unit, Danemarca, Austria şi łările de Jos;un 
Plan de acŃiune al UE pentru silvicultură prevede, printre altele, şi utilizarea resurselor 



forestiere ca materii prime energetice); 

-biogazul -sursă importantă pentru producŃia de energie electrică -2/3 si 1/3 teremica,cat si 
tratare deşeurisau combustibil pentru mijloacele de transport(Regatul Unit şi Germania sunt 
liderii UE); 

-energia solară este o tehnologie în curs de dezvoltare care prezintă un potenŃial important 
pe termen lung-fotovoltaică totală instalată din cadrul UE a crescut cu o rată anuală medie 
record de 70% în ultimii cinci ani( Germania în frunte); 

-hidrocentrale mici (cu o capacitate de până la 10 MW) dezvoltate  lent din cauza 
potenŃialelor deja realizate şi a obstacolelor administrative (cum ar fi autorizaŃiile de mediu)-
Slovenia şi Polonia, au dinamică mai accentuată ; 

-producŃia de energie electrică din surse geotermale este în principal folosită în Italia, 
Portugalia şi FranŃa(lider european este Italia, cu peste 95% din capacitatea instalată totală 
în cadrul UE).  

În 2007, Comisia va reexamina schemele de sprijin pentru energia electrică regenerabilă şi 
va propune un nou cadru legal pentru promovarea surselor de energie regenerabile.  

Eforturi şi pentru eliminarea obstacolelor nejustificate, dezvoltarea şi liberalizarea pieŃei 
interne a energiei electrice, cu integrare a în reŃeaua electrică, prin inovaŃii si instrumentele 
financiare comunitare, în special a fondurilor structurale şi de coeziune. Procedurile de 
autorizare trebuiesc a fi rapide, echitabile şi simple si imbunatatite mecanismele de 
planificare prealabilă prin care regiunile şi municipalităŃile trebuie să specifice amplasamente 
adecvate pentru introducerea energiilor regenerabile şi să integreze aceste energii 
regenerabile în planurile lor regionale şi locale.  

3. EficienŃa energetică-obiectiv pana in 2020  privind economisirea a 20% din totalul 
consumului de energie primară,adica utilizare de  aproximativ cu 13% mai puŃină energie 
decât la ora actuală,economisire de  100 miliarde de euro si aproximativ 780 de tone de CO2 
annual,si prin Planul său de acŃiune privind eficienŃa energetică din octombrie 
2006(in sase ani-75 actiuni pentru îmbunătăŃirea competitivităŃii, a nivelului de trai al 
cetăŃenilor acesteia, la stimularea creării de locuri de muncă şi la creşterea importului de 



tehnologii noi şi eficiente din punct de vedere energetic): 

-utilizare vehicule cu combustibil eficient în domeniul transporturilor;prin dezvoltarea unor 
pieŃe de vehicule nepoluante, prin garantarea unei presiuni pneumatice corespunzătoare şi 
prin îmbunătăŃirea eficienŃei sistemelor de transport urban, feroviar, maritim şi aerian; 

- standarde mai stricte şi un marcaj mai eficient aplicate instalaŃiilor- privind performanŃele 
energetice minime pentru o gamă largă de instalaŃii şi echipamente (de la bunuri casnice, 
cum ar fi frigiderele şi sistemele de aer condiŃionat până la pompe şi ventilatoare industriale), 
precum şi pentru clădiri şi servicii energetice; 

- îmbunătăŃirea performanŃelor energetice ale clădirilor actuale în UE - cerinŃe 
privind performanŃele minime ale clădirile noi şi ale celor renovate si promovate clădirile cu 
consum energetic foarte scăzut (aşa numitele „case pasive”); 

-eficienŃă mai mare a generării, transmiterii şi distribuŃiei de căldură şi de electricitate si  
reducere a pierderilor; 

-un Acord al Edililor din 20-30 de oraşe, considerate ca fiind cele mai active în 
domeniu la nivel European si un acord internaŃional privind eficienŃa energetică prin 
intermediul unor parteneriate internaŃionale. 

Măsuri concrete menite să consolideze acordurile internaŃionale, cum ar fi Tratatul 
privind Carta energiei, regimul privind schimbările climatice de după Kyoto şi extinderea 
programului de comercializare a emisiilor către partenerii mondiali, precum şi extinderea 
acordurilor bilaterale cu Ńări terŃe pentru ca energia să devină o parte integrantă a tuturor 
relaŃiilor externe ale UE, îndeosebi a Politicii europene de vecinătate. Ca noi iniŃiative majore, 
Comisia propune dezvoltarea unui parteneriat Africa-Europa şi a unui Acord 
internaŃional privind eficienŃa energetică. 

 


