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Marti, 26 iunie 2012

Minuta celei de-a doua întâlniri a Grupului de Lucru Inter-organizaţional (G.L.I.) în cadrul proiectului
“Îmbunătăţirea eficienţei energetice în cadrul comunităţilor şi gospodăriilor cu venituri reduse din
România”.

Locaţie:
Sediul PNUD România, Bucureşti.
Vorbitori:
E.S. Parviz Fartash – Reprezentant Rezident a.i. – PNUD
Dna. Monica Moldovan – Şef Departament Mediu şi Energie – PNUD
Prezentări:
Prof. Virgil Muşatescu – Consilier Politici Naţionale şi Expert în sărăcia faţă de combustibil - PNUD
Dl. Doru Irimie – Asistent Programe Departament Mediu şi Energie – PNUD
Moderatori:
Dna. Gina Petrescu – Manager de Proiect Eficienţă Energetică – MDRT
Dl. Bogdan Drăgănescu – Coordonator Activităţi Proiect de Eficienţă Energetică – PNUD

Participanţi:
Anexa 1
Ordinea de zi:
Anexa 2
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Introducere
Rolul Grupului de Lucru Inter-organizaţional este acela de a formula şi facilita aprobarea şi adoptarea de
recomandări privind politici şi planuri de acţiune pentru Eficienţa Energetică în vederea integrării în agenda
programelor membrilor grupului de lucru a tematicii reducerii sărăciei.
Grupul de lucru Inter-organizaţional va da posibilitatea membrilor de a:


Transmite opiniile lor către factorii de decizie la nivel naţional cu privire la necesitatea de a aborda
tematica eficienţei energetice şi a sărăciei faţă de combustibil



Coordona mai bine activităţile şi schemele de finanţare direcţionate către Eficienţă Energetică şi
Energii Regenerabile în România (inclusive cele care au impact asupra celor afectaţi de sărăcia faţă de
combustibil)



Stimula activităţi sinergice între entităţile membre.

Scopul principal al celei de-a două sesiuni a grupului de lucru (26 iunie 2012) a fost acela de a discuta
rezultatele primei sesiuni şi, bazându-ne pe părerile consultantului internaţional (Ian Househam), cât şi a
consultantului naţional asupra sărăciei faţă de combustibil/eficienţei energetice (Prof. Virgil Muşatescu), să
prezinte audienţei opinia PNUD cu privire la principalele soluţii (politici şi măsuri) de a a combate sărăcia faţă
de combustibil şi creşterea eficienţei energetice a clădirilor.
Această sesiune de lucru a analizat de asemenea amendamentele recente cu privire la Legea energiei,
adoptată plenar de Camera Deputaţilor la data de 14 iunie 2012 dar şi la OUG 70/2011 cu referire la măsurile
de asistenţă socială în perioada de iarnă, în urma eliminării subvenţionării producţiei de energie şi a creşterii
subvenţiile pentru consumatorii vulnerabili.
La aceasta sesiune a Grupului de Lucru Inter-organizaţional au participat atât membrii desemnaţi ai Grupului
cât şi membri ai autorităţilor locale din localităţile partener, după cum se poate observa în Anexa 1 la această
minută.
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Desfăşurarea întâlnirii
E.S. Parviz Fartash le-a urat bun venit membrilor Grupului de Lucru inter-organizaţional, le-a mulţumit
partenerilor de proiect pentru contribuţiile aduse până acum şi pentru că au acceptat să participe şi la cea dea doua sesiune şi a făcut referire la summitul Rio+20 care a avut loc cu o săptămână înainte.
Doamna Monica Moldovan a făcut o introducere succintă a proiectului, a menţionat schimbările politice care
au avut loc anul trecut şi a evidenţiat nevoia de a dezvolta un plan de acţiune cu privire la subiectul sărăciei
faţă de combustibil. În încheiere, dânsa şi-a exprimat speranţa ca această dezbatere să fie cât mai fructuoasă.
Doamna Gina Petrescu a făcut referire la amendamentele legislative adoptate de curând, legate de Legea
Energiei şi Gazelor şi la dezbaterile cu privire la modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009.
Prof. Virgil Muşatescu a făcut o scurtă trecere în revistă a noii legi a energiei electrice şi a gazelor naturale
care are ca scop punerea în aplicare a directivelor UE 72/2009 şi 73/2009, care va duce la liberalizarea pieţei
energiei electrice şi a gazelor naturale până în 2013 pentru utilizatorii industriali şi 2017 pentru utilizatorii
casnici, dar şi impactul pe care această liberalizare l-ar putea avea asupra consumatorilor vulnerabili.
Prof. Muşatescu a subliniat modificările legislative pe care această lege le declanşează, cum ar fi nevoia de a
defini termenul de “serviciile publice” şi modul lor de operare, dar şi pe acela de “consumator vulnerabil”. De
asemenea, a prezentat, pe scurt, propunerea de directivă a UE din 2011 care are ca scopuri:
o

o reducere a consumului de energie cu 20% din nivelurile “business aş usual”

o

să reabiliteze anual 3% din clădirile publice

o

să micşoreze cantitatea de energie distribuită consumatorilor cu 1.5% anual

o

să menţină subvenţiile doar pentru co-generarea de înaltă eficienţă

o

să introducă mecanisme specifice de sprijin a eficienţei energetice, evidenţiindu-se rolul “pieţei
certificatelor albe”, în cadrul căreia se comercializează eforturile de economisire a energiei.

A fost prezentat - de asemenea - modelul Operatorului Independent de Sistem, adoptat de România prin
noua Lege a Energiei care întăreşte accesul liber şi ne discriminatoriu pe piaţă al operatorilor în producţia de
energie; propunerile pentru instrumentele politice specifice, ce pot fi regăsite în categoria largă a
instrumentelor economice, a politicilor fiscale şi a instrumente normative. De asemenea, s-au prezentat
propuneri specifice de acţiune politică în România, inclusiv:
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o

o mai bună definire a sărăciei faţă de combustibil şi a termenului de “servicii publice” (de exemplu
faptul că accesul oamenilor la apă este recunoscut ca un drept universal în vreme ce accesul la
căldură încă nu);

o

dezvoltarea de Scheme de Investiţii Verzi în conformitate cu mecanismele internaţionale de
comercializare a emisiilor (Assigned Amount Units conform Protocolului de la Kyoto), îndreptate spre
măsurile de atenuare a sărăciei faţă de combustibil

o

dezvoltarea unei pieţe competitive de producţie, transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele
mari;

o

introducerea unei scheme pentru măsuri/ţinte de eficientă energetică pentru distribuitorii de energie

o

tarife flexibile de energie (monom versus binom versus trinom)

De asemenea, Prof. Muşatescu a subliniat faptul că adevărată provocare pentru toate “pieţele” în sectorul
emisiilor de carbon/energie sunt preţurile semnificative pe care le implică activităţile de reglementare a
pieţei, inventarierea, monitorizarea, înregistrarea etc.
Domnul Sipoş a considerat că prezentarea profesorului Muşatescu include multe informaţii utile cu privire la
politicile energetice şi a subliniat necesitatea unei abordări integrate a sărăciei faţă de combustibil/eficienţei
energetice, prin luarea în considerare, în afară de încălzire, a aprovizionării cu apă, gaz şi electricitate.
Profesorul Muşatescu a declarat că există o necesitate de a avea o piaţă comună a energiei în cadrul pieţei
comune a UE. Grupurile vulnerabile pot creşte în mare măsură datorită liberalizării pieţei de energie, ca
urmare, statului trebuie să delimiteze grupul de servicii publice şi, în cadrul acestui grup, să identifice
grupurile sociale vulnerabile, inclusiv cu privire la aprovizionarea cu energie/energie termică. Din păcate,
noua Lege a energiei şi gazelor naturale se concentrează mai mult pe energie electrică (tipul de energie cel
mai în amănunt reglementat), în timp ce subiectul gazelor naturale este mai puţin dezvoltat.
O observaţie critică a fost formulată de către profesorul Asanache, care a subliniat faptul că “combustibilul nu
trebuie confundat cu energia, iar noi trebuie să se concentrăm pe energie”. Este nevoie să ne concentrăm
asupra "energiei ieftine", iar calculul costurilor energiei ar trebui să fie rezultatul unei analizei a ciclului de
viaţă. În general, creşterea preţurilor combustibililor fosili au dus la dezvoltarea unei tehnologii ieftine pentru
producerea de energie, în timp ce sursele regenerabile de energie necesită cele mai scumpe (unele dintre ele
încă în curs de dezvoltare) tehnologii.
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Doamna Moldovan a reamintit Grupului de Lucru că obiectivele şi resursele proiectului sunt limitate în
raportat la multitudinea de probleme din sectorul energetic, iar una din principalele provocări ale proiectului
o reprezintă planul de acţiune ce abordează sărăcia faţă de combustibil.
Profesorul Muşatescu a considerat că este nevoie de o delimitare clară între inaccesibilitatea combustibilului
(de exemplu, lipsa de combustibili fosili, în general) şi sărăcia faţă de combustibil, esenţială în înţelegerea
proiectului (mai precis, accesibilitatea energie în ceea ce priveşte grupurile dezavantajate/vulnerabile, cu alte
cuvinte, accesibilitatea căldurii).
Dna Balaş a sugerat importanţa concentrării asupra surselor de energie regenerabilă şi asupra sistemelor
eficiente de producţie şi distribuţie, în special aplicabile pentru comunităţile mai mici. Producerea energiei
folosind biomasă ar putea cunoaşte o mare dezvoltare în România, având în vedere întinderea mare de teren
fertil neutilizat în prezent, care poate fi cultivat cu plante un randament energetic ridicat, cum ar fi
Miscanthus.
Dl Irimie a menţionat că Directiva UE 28/2009 (Directiva RES) a stabilit creşterea ponderii de energie
provenind din surse de energie regenerabile la nivelul UE, până la cota de 20% până în 2020 (din care, pentru
România ţinta este de creştere de la 17,8% în 2006 la 24% în 2020, în conformitate cu Planul Naţional de
Energii Regenerabile aprobat de către Comisie, care include, de asemenea, obiective şi măsuri/politici pe
tipuri de energie (de exemplu, combustibili destinaţii încălziri, producerii de electricitate şi transportului) şi
tehnologii (anume, biomasă, hidroenergie, energie eoliană, solară, etc). Schema Certificatelor verzi introdusă
în 2011 a condus la dezvoltarea anumitor sectoare.
Doamna Andreescu a subliniat faptul că este nevoie de măsuri de reglementare pentru a diminua practicile
monopoliste din sectorul de distribuţie energetică care, în marea majoritate a cazurilor, duce la creşteri de
preţuri nejustificate, fără posibilitatea de a fi controlate.
Domnul profesor Muşatescu a subliniat că reţelele de transport şi distribuţie a energiei sunt monopoluri
naturale, “per se” şi prin urmare, competitivitatea este cel mai probabil să apară în sectorul de producţie a
energiei, respectiv la furnizare. Atât transportul, cât şi distribuţia energiei electrice şi a gazelor trebuie atent
reglementate de către agenţia de reglementare din domeniul şi – în consecinţă – tarifele acestor servicii atent
urmărite.
Dl Puran a declarat că este nevoie de prioritizare atunci când vine vorba de adoptarea/implementarea unor
politici eficiente de energie, prioritatea fiind:
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1. Reducerea risipei de energie
2. Optimizarea folosirii clădirilor
3. Reabilitarea clădirilor şi implementarea măsurilor de eficienţă energetică
Profesorul Muşatescu a subliniat nevoia unor studii de impact pentru orice schemă adoptată, inclusiv cele
dezvoltate în cadrul proiectului (toate iniţiativele UE sunt bazate pe astfel de studii)
Participanţii au căzut de acord asupra faptului că este nevoie de un cadru mult mai coerent de cooperare
interinstituţională între agenţiile publice şi factorii de decizie naţionali în probleme legate de eficienţa
energetică/sărăcia faţă de combustibil: este nevoie de implicarea Ministerului de Finanţe, Ministerului
Administraţiei şi Internelor, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.
La finalul întâlnirii s-a făcut recomandarea de a transmite minuta/raportul întâlnirii, inclusiv datele de contact
ale participanţilor.
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Anexa 1
Numele Participantului

Rol

E-mail

Telefon

Parviz Fartash

Reprezentant Rezident a.i.

parviz.fartash@undp.org

0212017802

Gina Elena Petrescu

Manager de Proiect Eficientă Energetică MDRT

gina.petrescu@mdrt.ro

0721205644

Monica Moldovan

Şef Departament Energie şi Mediu PNUD

monica.moldovan@undp.org

0212017812

Doru Irimie

Asistent Programe Departament Energie şi Mediu PNUD

doru.irimie@undp.org

0721672872

Virgil Muşatescu

Consilier Politici Naţionale şi Expert în sărăcia faţă de combustibil PNUD

vimu2309@yahoo.com

0723559968

Adina Ghidură

Asistent Proiect PNUD

adina.ghidura@undp.org

0737788883

Agatha Popescu

Asistent Proiect PNUD

agatha.popescu@undp.org

0756088031

Bogdan Drăgănescu

Coordonator Activităţi Proiect Eficientă Energetică PNUD

bogdan.draganescu@undp.org

0737788881

Cristina Dobrescu

Membru GLI - Reprezentant Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România (AIIR)

anacristinadobrescu@yahoo.com

0724018466

Daniela Rotariu

Membru GLI - Reprezentant Asociaţia Auditorilor Energetici din România (AAEC)

rotariudaniela@yahoo.com

0744493787

Mihaela Georgescu

Membru GLI - Reprezentant Asociaţia Auditorilor Energetici din România (AAEC)

mihaelastela.georgescu@yahoo.com

0745058815

Manuela Drăghicescu

Membru GLI - Reprezentant Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie (SUNE)

manuela.draghicescu@gmail.com

0723215532

Ion Mariana

Membru GLI - Reprezentant Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie (SUNE)

ion.mariana@mabec.ro

0788852599

Irina Nicolau

Membru GLI - Reprezentant Agenţia Naţională de Reglementare a Energiei (ANRE)

irina.nicolau@anre.ro

0723912142

Alexandra Ulmeanu

Membru GLI - Reprezentant Ministerul Mediului şi Pădurilor (MMP)

alexandra.olteanu@mmediu.ro

0727286066

Puran Marian

Membru GLI - Reprezentant Consiliul Român pentru Clădiri Verzi (RoGBC)

marian.puran@bss.ro

0721104665
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Numele Participantului

Rol

E-mail

Telefon

Anca Fodi

Membru GLI - Reprezentant Fondul Român pentru Eficienţa Energetică (FREE)

anca.fodi@free.org

Anamaria Stroia

Membru GLI - Reprezentant REC România

astroia@rec.org

0727379995

Horia Asanache

Membru GLI - Reprezentant Universitatea tehnică de Construcţii Bucureşti

horia_asanache@yahoo.com

0726386636

Adriana Iftime

Membru GLI - Reprezentant Federaţia Patronală a Societăţilor de Construcţii

iftime@clicknet.ro

0722694235

Mihai Şipoş

Membru GLI - Reprezentant Centrul pentru Promovarea Energiei Curate şi
Eficiente în România (ENERO)

msipos1@gmail.com

0721533135

Carmen Andreescu

Reprezentant Primăria Craiova

carmena2003@yahoo.com

0766264186

Camelia Balaş

Reprezentant Primăria Petroşani

camelia.balas@yahoo.com

0724272957

Teodora Mititică

Reprezentant Primăria Petroşani

teomititica@yahoo.com

0720774403

Nicolae Diaconu

Reprezentant Primăria Petrila

diaconu_primarie@yahoo.com

0757034410

Popa Cristian

Reprezentant Primăria Vulcan

cryp2003@yahoo.com

0722462774
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Anexa 2
Agenda celei de-a doua întâlniri a Grupului de lucru Inter-organizaţional în cadrul Proiectului
“Îmbunatăţirea Eficienţei Energetice în Gospodăriile şi comunităţile cu venituri mici din România”.

Data:

Marţi, 26 Junie 2012

Locaţie:

Sediul PNUD România, Casa ONU, Blvd. Primăverii 48A, Sector 1 Bucureşti

Moderatori:

Dna. Gina Petrescu
Dl. Bogdan Drăgănescu

13:30– 14:00

Înregistrarea participanţilor şi bufet

14:00 – 14:10

Cuvânt de deschidere
E.S. Parviz Fartash, Reprezentant Rezident PNUD România
Dna. Monica Moldovan, Şef Departament Energie şi Mediu PNUD

14:10 – 14:40

Prezentarea principalelor aspecte ale noii legi a Energiei şi Gazelor
Dl. Iulian iancu, Şeful Comisiei pentru Industrie şi Servicii, Camera Deputaţilor

Manager de Proiect Eficientă Energetică MDRT
Coordonator Activităţi Proiect Eficientă Energetică, PNUD

14:40 – 15:10 Sărăcia faţă de combustibil în România şi mecanisme de abordare a acesteia
Prof. Virgil Muşatescu
15:10– 15:30

Discuţii

15:30-15:45

Pauză de cafea

15:45-16:10

Scurtă prezentare a progresului proiectului şi a impactului propus

16:10-16:20

Concluzii şi discuţii de încheiere
Prof. Virgil Muşatescu

