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 Pachetul legislativ „Energie curată pentru toți europenii” – finalizare negocieri
și adoptarea pachetului;

 Pregătirea procesului de susținere a Președinției Consiliului Uniunii Europene
de la 1 ianuarie 2019 de către România pentru Grupul de Lucru Energie;

 Strategia energetică a României;

 Evaluarea de impact asupra mediului – Raportul de mediu;

 PNIESC – Planul Național Integrat Energie și Schimbări Climatice;

 CFD – Contracte pentru diferență;

 Cogenerare – Schema pentru cogenerare de înaltă eficiență pentru perioada
2023-2030;

 Fondul specializat de investiții pentru eficiență energetica;

 Programul de iarnă 2018-2019 - Comisia de analiză a grupurilor energetice
privind disponibilitatea lor.



 Pachetul legislativ „Energie curată pentru toți europenii” – finalizare negocieri
și adoptarea pachetului.

 Strategia UE pe termen lung de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera:

- va fi unul dintre cele mai importante documente programatice în domeniul
schimbărilor climatice care va fi discutat în 2019;

- proiectul de Strategie va fi disponibil la sfârșitul lunii noiembrie 2018, înainte
de începerea COP24 de la Katowice;

- trimite un semnal puternic partenerilor internaționali privind angajamentul UE
de a atinge obiectivele principale ale Acordului de la Paris;

- impreună cu planurile naționale integrate energie și schimbări climatice
(PNIESC) va ghida modul de transformare a economiilor SM UE pe termen
lung.

-



Pachetul legislativ „Energie curată pentru toți europenii 

 Pachetul legislativ „Energie curată pentru toți europenii” – finalizare
negocieri și adoptarea pachetului

- RES, Eficienta Energetica si Guvernanta – agreate, redactare,

- Finalizarea negocierilor pe cele 4 dosare legislative aferente reformei
pieței de energie electrică: ACER, Risk Prepardness (RP), Market Design-
Directiva, Market Design-Regulament - obiectivul PRES AT. Confirmarea
acordurilor politice ar urma să aibă loc la Consiliul Energie din 19
decembrie 2018.

 RO susține menținerea unui echilibru dintre ambiție și rentabilitate,

luând în considerare circumstanțele specifice statelor membre.



 Strategia UE pe termen lung de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera-
efortul este extrem de ridicat - necesită eforturi financiare considerabile cu
impact asupra competitivitatii.

 Schimbarile climatice se manifestă diferit în SM și este necesar să fie tratate
diferit. Nu este vorba despre „viteze diferite” ci de condiții diferite de
implementere a acelorași politici.

 Dezvoltarea investițiilor necesare pentru reforma sectorului energetic și
tranziția către o nouă structurare a acestuia trebuie să se îmbine într-un mod
realist cu capacitatea SM de a derula acest proces.

 Elemente critice pentru RO:

- Situația în domeniul carbonifer și soluțiile și termenele până la care putem
înlocui acest tip de combustibil;

- combaterea sărăciei energetice în condițiile creșterii prețurilor la
consumatorul final;

- abordarea sectorului nuclear – viziune clară privind dezvoltarea și menținerea
celor mai înalte standarde de securitate nucleară – resursa umană!!!



 Se află în curs de revizuire; a fost ales consultantul care va realiza evaluarea
de impact asupra mediului – raportul de mediu.

 Viziunea Strategiei Energetice a României este de creștere a sectorului
energetic în condiții de sustenabilitate.

 Creștere înseamnă: construirea de noi capacități; retehnologizarea și
modernizarea capacităților de producție, transport și distribuție de energie;
încurajarea creșterii consumului intern în condiții de eficiență energetică;
export.

 Valorificarea eficientă a resurselor interne reprezintă baza dezvoltării
sustenabile a sistemului energetic.

 Viziunea Strategiei Energetice a României se bazează pe atingerea a şapte 
obiective strategice şi pe implementarea unei serii de proiecte noi în cadrul 
unui program de investiţii strategice de interes naţional.



 Păstrarea unui mix energetic echilibrat, neutru din punct de vedere
tehnologic, bazat pe folosirea eficientă a resurselor energetice interne și pe
implementarea tehnologiilor care permit un conținut scăzut de carbon, în
paralel cu diversificarea surselor de energie și de aprovizionare cu energie.

 Strategia urmărește dezvoltarea pieței de energie astfel încât prețul să
rămână accesibil, să fie păstrată competitivitatea economică și să fie evitată
relocarea sectorului industrial.

 Energia regenerabilă (incluzând marile centrale hidorelectrice), energia
nucleară și tehnologiile curate pe cărbune vor avea un rol important în mixul
nostru energetic.

 Strategia energetică se supune evaluării de mediu. În cadrul acestei
proceduri, raportul de mediu realizat de un consultant autorizat este evaluat
în cadrul unui grup de lucru interinstituțional coordonat de Ministerul
Mediului.

 După finalizarea Raportului de mediu, proiectul de Strategie și Raportul de
mediu vor fi supuse unui amplu proces de dezbatere publică, la care pot
participa toate părțile interesate.



 Propunerea de Regulament privind guvernanța Uniunii Energetice prevede ca SM
ale UE să elaboreze și să transmită COM, proiectul de PNIESC pentru perioada
2021-2030, până la data de 31 decembrie 2018.

 Termenul pentru varianta finală a PNIESC este 31 decembrie 2019 – anul 2019 vor
avea loc negocieri cu COM și consultări la nivel regional.

 România va descrie în PNIESC contribuțiile cu privire la atingerea obiectivului
global pe cele cinci dimensiuni ale Uniunii Energetice.

 În România, proiectul PNIESC se va elabora în cadrul unui grup de lucru
interministerial, condus de reprezentanți ai Ministerului Energiei și Ministerului
Mediului.

 Grupul de lucru va include și reprezentanți ai altor instituții cu atribuții în
domeniu, respectiv: Ministerului Economiei, Ministerului Afacerilor Externe,
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice, Ministerului Cercetarii și
Inovării, Ministerului Apelor și Pădurilor, Ministerului Finanțelor Publice,
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Transporturilor, INS,
CNP, ANRE, Transelectrica SA, Transgaz SA, OPCOM, etc.

 Actualmente Ministerul Energiei a lansat licitația pentru achiziționarea de servicii
de consultanță și asistență tehnică pentru elaborarea PNIESC.



 În vederea impulsionării dezvoltării cât mai rapide a investiţiilor necesare
sectorului energetic și a diminuării riscurilor pentru investitorii în tehnologii cu
emisii reduse de carbon, se are în vedere promovarea unui mecanism de tipul
Contracte pentru Diferență (CFD). Mecanismul se va aplica tuturor proiectelor de
producere a electricității prin tehnologii cu emisii reduse de carbon.

 Soluțiile de implementare a acestui mecanism vor avea în vedere condițiile
specifice ale pieței din România și impactul asupra participanților la piață, în
special la nivelul consumatorului final și asupra gradului de suportabilitate al
acestuia.

 Actualmente Ministerul Energiei a lansat licitația pentru achiziționarea de servicii
de consultanță și asistență tehnică pentru elaborarea PNIESC.



 În prezent schema de sprijin pentru cogenerare de înaltă eficiență este schema
bonus conform HG 1215/2009 - a sprijinit unitati noi pana in 31.12.2016 si
inlocuiri de capacitati dupa aceasta data in limita a maxim 4000MW, schema
valabila pana in 2023.

 În perioada 2023-2030 va fi o nouă schemă de sprijin pentru cogenerarea de
înaltă eficiență.

 ME are în vedere elaborarea unui Studiu privind proiectarea unui mecanism de
sprijin în acord cu prevederile legislației comunitare în domeniul ajutorului de stat,
în principal Comunicarea (2014/C 200/01) Comisiei Europene, Orientări privind
ajutoarele de stat pentru protecția mediului și energie pentru perioada 2014-2020

- Documentatia de atribuire este finalizata, procesul de achizitie publica –
luna iulie-august 2018

 Studiul va cuprinde:

a) Descrierea unui nou sistem de sprijin pentru cogenerarea de înaltă
eficienţă.

b) Potenţialul realizabil în contextul economic național, de utilizare a
cogenerării de înaltă eficiență.



 FIEE trebuie „să fie accesibil companiilor de servicii energetice,
consilierilor energetici independenţi, distribuitorilor de energie,
operatorilor, sistemului de distribuţie, societaţilor de vânzare cu
amanuntul a energiei, precum şi consumatorilor finali, nefiind în
concurenţa cu măsurile de îmbunătăţire a eficienţei energetice în
condiţii comerciale”.

 Se va elabora „Studiul privind mecanismul de infiinţare,
organizare și funcționare la nivel național a unui Fond specializat
pentru investiţii în eficienţă energetică” pe baza căruia se va
stabili mecanismul FIEE.

 Achiziția publică este preconizată a avea loc în perioada imediat
următoare.



 Componenta de baza a Programului de iarna – stabilirea balanței de
energie electrică. Producătorii de energie electrică și cei de energie
electrică și termică în cogenerare, cu unități dispecerizabile, comunică
ME estimarea cantităților lunare de energie electrică previzionate ai fi
produse în perioada 1 octombrie 2018 – 31 martie 2019;

 Un aspect critic în ultimele perioade elaborare este legat de capacitatea
efectivă de producere a energiei electrice a producatorilor, respectiv,
disponibilitatea reală a grupurilor energetice aferente fiecărui
producător.

 În vederea stabilirii disponibilității efective a unităților dispecerizabile,
prin Ordinul Ministrului Energiei a fost constituită Comisia
interinstituțională de analiză a grupurilor energetice.

 Rolul Comisiei este identificarea disponibilității reale de funcționare a
grupurilor energetice aferente fiecărui producător de energie electrică,
astfel încât să avem o capacitate reală de producere a energiei electrice.
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