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Misiunea noastră
• “(…) REC este o organizaţie non-profit cu misiunea
de a asista în soluţionarea problemelor de mediu (…)”
•
•
•
•

REC are ca bază legală o cartă
semnată de guvernele a 28 de ţări
şi Comisia Europeană
Organizaţie inter-guvernamentală
• 180+ angajaţi (30 naţionalităţi)
• peste 300 de proiecte derulate
anual

www.rec.org

Reţeaua REC
• 17 birouri naţionale

• 1 birou teritorial
• Kosovo / UNMIK (Prishtina)

• Sediu central
• Szentendre,
Ungaria

Activităţi
dincolo de
Europa Centrală
şi de Est

www.rec.org

Arii de interes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dezvoltare Durabilă
Biodiversitate
Dezvoltare, executare şi conformitate legislativă
Finanţare de mediu
Guvernare locală
Transport durabil
Guvernare participatorie
Managementul Apelor
Managementul Mediului
Sănătate şi mediu
Schimbări climatice şi energii curate
Educaţia de mediu

www.rec.org

Propuneri privind articolul 7 al Directivei
2012/27/EU
Certificate albe
• Corelare cu politica in domeniul energiei regenerabile
• Sistemele tehnologice compensate prin certificate albe ar trebui sa
aiba un design bazat pe masuri pasive si inspirat de natura (bionica)
• Mecanismele de Masurare si Verificare (M&V)
• Bazate pe cunostinte dobandite in alte tari (Italia, Franta, UK)
unde au trecut printr-un proces “learning by doing”
• Atentie la compromisuri intre necesitatea de a simplifica
mecanismele de M&V si a reduce costurile lor, si necesitatea de
a garanta integritatea schemelor (in special cand schema este
finantata de bani publici)
Directionarea fondurilor structurale in perioada de programare 20142020 catre proiecte care sustin eficienta energetica
• Propunerea si utilizarea unor seturi de indicatori ai eficientei
energetice pentru toate programele operationale relevante
www.rec.org

Propuneri privind articolul 7 al Directivei
2012/27/EU
• Infiintarea unui Fond pentru eficienta
energetica care sa ofere imprumuturi cu
dobanda scazuta catre persoane fizice cu
venituri mijlocii / medii sau catre persoane
juridice
• Fondul ar putea fi finantat de catre banci de
dezvoltare / comerciale, iar dobanda si
garantarea creditului ar fi asigurata de stat
• Evaluare rapida a cererilor de finantare; in cazul
unei evaluari pozitive, primire rapida a finantarii
(partiale) pentru a se asigura inceperea
proiectului
www.rec.org

Propuneri privind articolul 7 al Directivei
2012/27/EU

Casa Verde

Folosirea
surselor
regenerabile

2

Casa Verde
Versiunea 2

Energie regenerabila
Persoane cu venituri
medii si mari
Reducerea
consumului

1

Aspecte
sociale
3

Masuri de eficienta
energetica
Energie regenerabila
Persoane cu venituri mici
www.rec.org

Propuneri privind articolul 7 al Directivei
2012/27/EU
Programe de educatie si constientizare in domeniul
eficientei energetice, diferentiate in functie de profilul
consumatorului:
• educarea consumatorului urban, cu venituri mijlocii - mari,
care face risipa de resurse
• prezentarea de solutii tehnologice accesibile pentru
populatia cu venituri modeste
• preluarea unor modele de buna practica din randul
populatiei cu venituri modeste, care este eficienta energetic
in mod involuntar
• Achizitii ecologice: adoptarea de catre Guvern a Planului
National de Actiune pentru Achizitii Publice Ecologice
• Contracte de Performanta Energetica: adoptarea unui
model de contract
www.rec.org

Expertiza REC in domeniu

Energy Research
Knowledge Center
Financing Low-Carbon
Refurbishment
www.rec.org

•
•
•
•
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Contact:
Str. Episcop Timus nr.4, sector 1, Bucureşti
Tel.: (40-21) 316 73 44/45
Fax: (40-21) 316 72 64
http://romania.rec.org

www.rec.org

