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1. CONTEXT 

 

Uniunea Europeană este prima economie majoră care a adoptat un cadru obligatoriu din 

punct de vedere juridic pentru a respecta angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris 

(COP 21) din 2015 și, de asemenea, este pentru  prima dată când statele membre au fost invitate 

să elaboreze propuneri de planuri naționale integrate privind energia și clima. Îndeplinirea 

obiectivelor pentru 2030 privind energia și clima va pune bazele realizării unui obiectiv mai 

ambițios, cel al decarbonizării totale până în 2050, care va fi posibil doar prin eforturile 

multilaterale, ghidate și concertate ale tuturor statelor membre. 

UE a instituit un cadru de politici cuprinzător în domeniul energiei și climei, pentru a facilita 

tranziția de la combustibilii fosili către o energie curată și pentru a-și îndeplini angajamentele 

asumate în cadrul Acordului de la Paris privind reducerea emisiile de gaze cu efect de seră cu 

40% până în 2030.  

La 25 februarie 2015 a fost publicată Strategia privind uniunea energetică, o prioritate-cheie 

a Comisiei Junker, al cărei obiectiv a fost să ofere consumatorilor din UE o energie sigură, 

durabilă, competitivă și la prețuri accesibile, prin reformarea politicilor europene în domeniul 

energiei și al climei. Strategia uniunii energetice prezintă cinci dimensiuni interdependente, care 

se consolidează reciproc, destinate să contribuie la consolidarea durabilității, a competitivității și 

a securității energetice: securitate energetică, solidaritate și încredere; o piață europeană a 

energiei pe deplin integrată; eficiență energetică în sprijinul moderării cererii; decarbonizarea 

economiei; cercetare, inovare și competitivitate. 

În vederea punerii în aplicare a strategiei privind uniunea energetica, Comisia Europeană a 

publicat mai multe pachete de măsuri și rapoarte periodice de evaluare a progresele înregistrate, 

care monitorizează punerea în aplicare a priorităților-cheie. 

În noiembrie 2016 a fost inițiat pachetul de măsuri privind energia curată pentru toți 

europenii din care fac parte opt propuneri legislative:  

https://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=602
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/agri/home.html
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/4th-state-energy-union_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0773
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1572339190527&uri=CELEX:52015DC0080
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_ro
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
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1. Directiva privind performanța energetică a clădirilor; 

2. Directiva privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile; 

3. Directiva privind eficiența energetică; 

4. Regulamentul privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice; 

5. Regulamentul privind piața internă de energie electrică; 

6. Directiva privind normele comune pentru piața internă de energie electrică; 

7. Regulamentul privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice; 

8. Regulamentul de instituire a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților 

de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER). 

 Cel de al patrulea raport privind starea uniunii energetice, publicat în aprilie 2019, a 

evidențiat următoarele: 

 aprovizionarea cu energie a Europei este în prezent mai sigură, mai viabilă și mai 

accesibilă tuturor decât în urmă cu doar câțiva ani; 

 uniunea energetică asigură cadrul de reglementare necesar pentru un sistem modern care 

contribuie la creșterea economică a UE, atrage investiții și creează noi locuri de muncă la nivel 

local; 

 abordarea cuprinzătoare a uniunii energetice a permis stabilirea unor obiective clare și 

ambițioase pentru 2030 în ceea ce privește energia din surse regenerabile și eficiența energetică, 

precum și elaborarea unor politici ambițioase privind mobilitatea curată, inclusiv emisiile pentru 

autoturisme, camionete și camioane noi; 

 uniunea energetică oferă o bază solidă pentru eforturile de a realiza o economie modernă, 

prosperă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei până în 2050.1;  

  uniunea energetică a permis UE să joace un rol important în negocierea și punerea în 

aplicare a Acordului de la Paris și să continue să fie lider prin puterea exemplului în tranziția 

spre un sistem energetic curat, competitiv și echitabil din punct de vedere social.  

Declarația de la Sibiu a reafirmat, la cel mai înalt nivel, angajamentul Uniunii de a fi un 

lider mondial responsabil în materie de schimbări climatice, asigurând, totodată, protejarea 

cetățenilor, conservarea mediul și respectarea principiul echității. 

Temeiul juridic: Regulamentul privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor 

climatice  a creat un sistem unic de guvernanță privind energia și clima, prin intermediul căruia 

Uniunea și statele sale membre pot planifica și îndeplini colectiv obiectivele pentru 2030 privind 

energia și clima. În conformitate cu noul Regulament privind guvernanța uniunii energetice și a 

acțiunilor climatice (parte a pachetului „Energie curată pentru toți europenii”) care a intrat în 

vigoare la 24 decembrie 2018, țările UE s-au angajat:  

 să elaboreze proiecte de planuri naționale integrate privind energia și clima (PNEC) care 

să acopere cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice – securitatea energetică, piața internă a 

energiei, eficiența energetică, decarbonizarea, cercetarea și inovarea și competitivitatea pentru 

perioada 2021-2030 (și pentru fiecare perioadă ulterioară de zece ani), pe baza unui model 

comun; 

 să prezinte Comisiei Europene un proiect de PNEC până la 31 decembrie 2018 și după 

examinarea și evaluarea proiectului de către Comisie, să își prezinte planurile finale până la 31 

decembrie 2019; 

 să raporteze progresele înregistrate în punerea în aplicare a PNEC-urilor respective în 

cadrul raportului anual privind starea uniunii energetice, o primă revizuire a PNEC fiind 

prevăzută în 2024. 

 

 

 

 

                                                 
1 COM(2018)773  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1529483556082&uri=CELEX:32018L0844
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0210.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0054.01.ENG&toc=OJ:L:2019:158:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0125.01.ENG&toc=OJ:L:2019:158:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2019:158:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0022.01.ENG&toc=OJ:L:2019:158:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0022.01.ENG&toc=OJ:L:2019:158:TOC
https://ec.europa.eu/commission/publications/4th-state-energy-union_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/4th-state-energy-union_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/4th-state-energy-union_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0773
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0773
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/05/09/the-sibiu-declaration/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32018R1999
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32018R1999
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/national_energy_and_climate_plans_v4.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/national_energy_and_climate_plans_v4.pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0773
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2.  PREZENTAREA PROPUNERII: 

 

Obiectivul: este de a ajuta statele membre să finalizeze NECP-urile până la sfârșitul anului 

2019, în vederea punerii în aplicare a recomandărilor, prin intermediul unui dialog continuu și 

iterativ. 

 Prezenta comunicare analizează proiectele de planuri naționale integrate privind energia și 

clima și examinează efectele agregate ale acestora în ceea ce privește realizarea obiectivelor 

uniunii energetice a UE și a obiectivelor pentru 2030. Aceasta vine în completarea analizelor 

aprofundate la nivel național2 și european3, precum și a recomandărilor specifice adresate 

fiecărui stat membru în iunie 2019. 

Concret, Comisia consideră că vor fi necesare ajustări suplimentare, stabilite de statele 

membre și împreună cu acestea, în special cu privire la: ambițiile individuale, cooperarea 

transfrontalieră, legătura dintre politica în domeniul climei și calitatea aerului, precum și o mai 

mare atenție acordată investițiilor, competitivității și echității sociale. 

Comunicarea cuprinde recomandările Comisiei bazate pe evaluarea proiectelor de planuri 

naționale, prezentate de statele membre, care se referă în special la: 

 nivelul de ambiție al obiectivelor, țintelor și contribuțiilor în vederea realizării colective a 

obiectivelor uniunii energetice, în special a țintelor 2030 ale Uniunii pentru reducerea emisiilor 

de gaze cu efect de seră în materie de energie din surse regenerabile și eficiență energetică, 

precum și nivelul de interconectivitate a rețelelor de energie electrică până în 2030; 

 referitor la energia din surse regenerabile, recomandările CE către statele membre se 

bazează pe o formulă stabilită în anexa II la Regulamentul (UE) 2018/1999, structurată  pe 

criterii obiective care au drept scop, pe de o parte, să evalueze nivelul general de ambiție la 

nivelul Uniunii și, pe de altă parte, să se asigure că fiecare stat membru în cauză dispune de 

suficient timp pentru a ajunge la un consens social adecvat și a elabora PNEC-urile finale; 

 politicile și măsurile legate de obiectivele statelor membre și cele de la nivelul Uniunii, 

precum și alte politici și măsuri cu posibilă relevanță transfrontalieră; 

 alte politici și măsuri suplimentare ce ar putea fi necesare în cadrul planurilor naționale 

integrate privind energia și clima; 

 interacțiunile și coerența dintre politicile și măsurile existente și cele planificate și incluse 

în PNEC, în cadrul unei singure dimensiuni și între cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice; 

 realizarea obiectivelor, respectându-se pe deplin competitivitatea și echitatea socială. 

  Potrivit recomandărilor CE privind planurile naționale integrate, acestea ar trebui: 

 să indice traiectorii mai clare ale consumului de energie și să identifice decalajele, 

calendarul și economiile de energie preconizate ale politicilor și măsurilor planificate, în special 

pentru punerea în aplicare a obligațiilor privind economiile de energie și a strategiei de renovare 

pe termen lung, precum și pentru identificarea nevoilor în materie de investiții și a surselor de 

finanțare; 

 să identifice, în PNEC, riscurile pentru securitatea energetică, cum ar fi cele asociate 

aprovizionării cu materii prime, impactului schimbărilor climatice sau amenințărilor 

accidentale, naturale, artificiale sau teroriste la adresa infrastructurii energetice critice, în special 

a riscurilor legate de securitatea cibernetică și de digitalizare 

                                                 
2 A se vedea Documentele de lucru ale serviciilor Comisiei:  SWD(2019) 211; SWD(2019) 225; SWD(2019) 214; 

SWD(2019) 275; SWD(2019) 229; SWD(2019) 277; SWD(2019) 230; SWD(2019) 261; SWD(2019) 262; 

SWD(2019) 263; SWD(2019) 224; SWD(2019) 264; SWD(2019) 223; SWD(2019) 265; SWD(2019) 228; 

SWD(2019) 266; SWD(2019) 267; SWD(2019) 268; SWD(2019) 227; SWD(2019) 226; SWD(2019) 281; 

SWD(2019) 272; SWD(2019) 273; SWD(2019) 271; SWD(2019) 274; SWD(2019) 276; SWD(2019) 278; 

SWD(2019) 279. 
3 SWD(2019)212. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1572858248561&uri=CELEX:52019DC0285
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1572859638056&uri=CELEX:52019SC0212
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=OJ:C:2019:297:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1572859638056&uri=CELEX:52019SC0212
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 să ofere informații solide cu privire la politicile și măsurile care sprijină îndeplinirea în 

timp util a obiectivelor și a contribuțiilor propuse în ceea ce privește energia din surse 

regenerabile; 

 să specifice obiectivele, programele și calendarele pentru reformele pieței energiei, în 

conformitate cu legislația adoptată în cadrul pachetului „Energie curată pentru toți europenii” și 

cu orientările și codurile existente privind rețeaua – în condițiile acordării de sprijin pentru 

reformele piețelor angro și dezvoltării unor piețe cu amănuntul competitive –, luând în 

considerare rapoartele de monitorizare ale autorităților naționale de reglementare și ale Agenției 

pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei; 

 să implice, în cadrul acestui proces, toate segmentele societății într-un exercițiu comun de 

concepere, care ar trebui să permită părților interesate să își asume cu adevărat măsurile. 

 

3.  POZIȚII EXPRIMATE: 

 

 Comitetul Economic și Social European (CESE) a adoptat, în cadrul sesiunii plenare din 

30 octombrie 2018, avizul privind Planurile naționale integrate privind energia și clima 

TEN/700. Acesta cuprinde o serie de concluzii si recomandări, după cum urmează: 

 CESE susține inițiativa Comisiei Europene (CE) de a lansa evaluarea proiectelor de 

planuri naționale privind energia și clima (PNEC) prezentate de statele membre, urmând astfel 

noul model de guvernanță lansat de Consiliu și de Parlament în decembrie 2018, menit să 

asigure (împreună cu statele membre, autoritățile regionale și locale, societatea civilă organizată 

și cu cetățenii) un proces de convergență și coerență a acțiunilor la nivel european pentru 

tranziția către energia curată și protecția climei; 

 CESE apreciază contribuția planurilor naționale concrete privind energia și clima, la 

adoptarea unui cadru obligatoriu din punct de vedere juridic la UE în vederea  îndeplinirii 

angajamentelor asumate în cadrul Acordului de la Paris (COP 21) și al Agendei 2030 a ONU.  

 Comitetul sprijină lansarea unei platforme comune, solide și armonizate, pentru a elimina 

compartimentările (dintre politici și sectoare, dintre administrațiile publice, părțile interesate și 

cetățeni și dintre țări) și pentru a trasa căi comune de realizare a obiectivelor pentru 2030, 

asigurând o dezvoltare durabilă și competitivă, neutralitatea climatică, un proces de 

decarbonizare gradual și o abordare integrată și sistemic; 

 în opinia CESE, finalizarea efectivă a pieței europene a energiei reprezintă o 

recomandare prioritară în condițiile în care aceasta  nu este încă pe deplin interconectată, 

interoperabilă și transparentă și prezintă diferențe mari de prețuri la gaze și energie electrică; 

 având în vedere contribuția sectoarelor energiei și transporturilor la decarbonizare, CESE 

a evidențiat importanța măsurilor  de acordare  a stimulentelor pentru  consumatori și de 

promovare a tehnologiilor-cheie pentru atingerea țintei „zero emisii” în 2050. CESE recomandă 

adoptarea unor strategii specifice pentru industriile și regiunile energointensive – inclusiv 

utilizarea ETS și a mecanismelor ce țin de piața carbonului în exploatarea terenurilor, 

schimbarea destinației terenurilor și silvicultură, care ar trebui să fie incluse explicit în PNEC – 

alături de reforme aplicate pentru a decarboniza piața angro și a îmbunătăți integrarea 

sectoarelor electricității, gazelor și energiei termice și pentru a spori transparența pieței 

europene a comerțului cu amănuntul. CESE recomandă atenție deosebită în aplicarea echitabilă 

a ETS în domeniul competitivității, prin introducerea unei taxe adecvate pe carbon la frontiere 

în cazul produselor cu conținut energetic ridicat importate în UE. 

 CESE recunoaște contribuția planurilor naționale pentru energie și climă la realizarea 

colectivă  a obiectivelor comune în domeniul climei și al energiei pentru 2030, în măsura în care 

oferă întreprinderilor și sectorului financiar claritate siguranța și predictibilitate pentru 

stimularea investițiilor în întreaga Europă. 

https://www.eesc.europa.eu/en
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/integrated-national-energy-and-climate-plans
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 CESE recomandă ca PNEC să fie mai clare în ceea ce privește cuantumul investițiilor 

suplimentare necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor prevăzute care necesită un larg 

consens politic și social. 

 CESE recomandă să se acorde atenție deosebită consensului social și rezolvării 

problemelor legate de punerea în aplicare a planurilor, în special în cazul în care urmărirea 

obiectivului privind energia curată va implica restructurarea sau chiar închiderea unor întregi 

sectoare de producție. 

 Comitetul Regiunilor (CoR) a adoptat, în cadrul celei de-a 136-a sesiune plenară din 7-9 

octombrie 2019, avizul privind „Punerea în aplicare a pachetului de măsuri privind energia 

curată: planurile energetice și climatice naționale (PNEC) ca instrument de abordare a 

guvernanței locale și teritoriale în materie de schimbări climatice și energie activă și pasivă”. 

Acesta cuprinde o serie de concluzii și recomandări, prin care CoR: 

 subliniază că (PNEC), care acoperă perioada 2021-2030, trebuie să contribuie la 

realizarea, la nivel național, a noilor obiective ale UE în materie de energie și climă pentru 

2030, la punerea în aplicare cu succes a strategiei pe termen lung pentru 2050 privind 

neutralitatea climatică; solicită statelor membre ca până la sfârșitul anului, PNEC finale să 

răspundă obiectivelor ambițioase ale UE pentru 2030, în special în domeniul energiei din surse 

regenerabile și al eficienței energetice; 

 atrage atenția că multe state membre consideră structurile existente ca fiind suficiente 

pentru realizarea obiectivelor în materie de consultare publică și de dialog pe mai multe niveluri 

privind clima și energia; CoR recomandă statelor membre efectuarea unei evaluări critice a 

acestor structuri, pentru a asigura faptul că obiectivele stabilite în Regulamentul privind 

guvernanța pentru consultarea publică și dialogul pe mai multe niveluri privind clima și energia 

sunt pe deplin îndeplinite; 

 evidențiază faptul că autoritățile locale și regionale sunt actori importanți atât în domeniul 

energiei active, cât și al celei pasive; în calitatea lor de principali investitori, responsabili de 

întreținerea clădirilor, gestionari de rețele de transport public, instanțe pentru sensibilizarea 

populației, actori activi în lupta împotriva sărăciei energetice, autorități de reglementare în 

domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și destinației terenurilor, gestionari ai producției 

de energie descentralizate și autorități contractante pentru achizițiile publice ecologice, ele 

trebuie să fie implicate în punerea în aplicare a PECN la nivel național; 

 recomandă ca CoR, în calitate de organ ce reprezintă autoritățile locale și regionale și ca 

parte a proiectului său pilot de centre regionale, să joace un rol de facilitare în punerea în 

aplicare a PECN și în dialogul pe mai multe niveluri privind clima și energia; 

 în acest scop, invită Comisia Europeană să ia în considerare co-organizarea unui forum 

periodic pentru dezbaterea problemelor legate de climă și energie, inclusiv despre PECN; acest 

lucru ar facilita cooperarea dintre autoritățile locale și regionale, Direcția Generală Politici 

Climatice, Direcția Generală Energie, Comisia ENVE a CoR și statele membre. 

 Consiliul UE 

În cadrul reuniunii Consiliului transporturi, telecomunicații și energie din 24 septembrie 2019 

au fost schimbate opinii cu privire la evaluarea de către Comisia Europeană a proiectelor de 

planuri naționale privind energia și clima. Dezbaterea s-a desfășurat pe baza unui document de 

lucru, pregătit de către președinția finlandeză, cu scopul de a garanta faptul că nivelurile de 

ambiție ale contribuțiilor naționale din planurile finale vor fi suficiente pentru îndeplinirea 

obiectivelor pentru 2030 la nivelul întregii UE. Pentru a facilita acest proces, președinția a pus în 

discuție: 

 progresele realizate de statele membre în ceea ce privește abordarea lacunelor în materie 

de ambiție care au fost identificate în proiectele lor de planuri naționale în ceea ce privește 

eficiența energetică și energia din surse regenerabile; 

https://cor.europa.eu/en
https://cor.europa.eu/en
https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-618-2019
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/tte/2019/09/24/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1572858248561&uri=CELEX:52019DC0285
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1572858248561&uri=CELEX:52019DC0285
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11859-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11859-2019-INIT/ro/pdf
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 modalitățile prin care Consiliul să joace un rol în realizarea, în mod colectiv, a 

obiectivelor UE privind energia și clima pentru 2030 atât înainte de realizarea NECP finale, cât 

și după realizarea NECP finale, fiind avut în vedere faptul că mecanismul de guvernanță 

prevăzut de Regulamentul privind guvernanța este un proces nou.  

 Parlamentul European 

La 18 septembrie 2019 a fost  elaborat, la solicitarea comisiei pentru mediu, sănătate publică 

și siguranță alimentară (ENVI) din cadrul Parlamentului European, studiul intitulat ,,Politicile 

UE în domeniul mediului și al schimbărilor climatice: Situația actuală, provocări actuale și 

viitoare” , care analizează situația actuală a legislației UE în domeniul mediului și al climei și 

care identifică principalele provocări pentru următorii cinci ani, respectiv încheierea Pactului 

ecologic european, finalizarea lucrărilor începute în legislatura precedentă –Regulamentul de 

instituire a unui cadru pentru finanțarea durabilă și cadrul financiar multianual pentru perioada 

2021-2027, examinarea măsurilor propuse pentru actualul mandat și necesitatea de a iniția noi 

acte legislative în cazul în care indicatorii vor arată că obiectivele UE în materie de mediu nu pot 

fi atinse. 

 

4. SITUAȚIA DIN ROMÂNIA 

 

În România, ministerul de resort responsabil aplicarea politicilor și resurselor energetice 

Ministerul energiei. 

În conformitate cu Regulamentul privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor 

climatice Ministerul energiei a elaborat Planul Național Integrat de Energie și Schimbări 

Climatice (PNIESC) pentru perioada 2021-2030. Planul integrează, cu prioritate, obiectivele și 

direcțiile stabilite prin strategiile specifice în domeniul  energetic, respectiv al schimbărilor  

climatice, bazându-se, în același timp, pe documentele programatice inițiate și de alte 

ministere/autorități. Similar cu perspectiva Uniunii de a construi în jurul a cinci piloni politica sa 

energetică și de mediu, la orizontul anului 2030, acest plan ia în considerare următoarele 

elemente strategice:  

 creșterea economică și a veniturilor per gospodărie (la orizontul anului 2030); 

 abordarea holistică energie, economie, mediu și schimbări climatice să se deruleze în 

strânsă corelare cu realitatea economică a statelor membre, astfel încât să nu fie afectat echilibrul 

macroeconomic şi social intern; 

 dimensiunea securitate energetică: realizarea proiectelor cuprinse în Strategia Energetică 

a României, 2019 –2030, cu perspectiva anului 2050; 

 reducerea sărăciei energetice și electrificarea accelerată a transportului; 

 restructurarea cadrului de piață în contextul costurilor induse de tranziție şi capacitatea 

statelor membre de a susține aceste costuri, în termeni de accesibilitate şi competitivitate. 

 

La 18 iunie 2019, Comisia Europeană a prezentat recomandarea privind proiectul de plan 

național integrat privind energia și clima al României pentru perioada 2021-2030. 

 

La 18 iunie 2018 a fost publicat un document de lucru al serviciilor Comisiei: Evaluarea 

proiectului de plan național privind energia și clima al României pentru perioada 2021-2030, 

care reunește o serie de observații și recomandări privind cele cinci dimensiuni ale uniunii 

energetice: decarbonizarea, energia din surse regenerabile, eficiența energetică, securitatea 

energetică, organizarea internă a pieței energiei, cercetare, inovare și competitivitate. 

 

Andreea Mihai  

11 noiembrie 2019 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home.html
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https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eu-budgetary-system/multiannual-financial-framework/mff-negotiations/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eu-budgetary-system/multiannual-financial-framework/mff-negotiations/
http://energie.gov.ro/home/informatii-de-interes-public/surse-regenerabile-de-energie-in-romania/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32018R1999
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32018R1999
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http://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/20181129_Proiect-PNIESC-2021-2030.pdf
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