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PREOCUPĂRILE ACTUALE ALE MINISTERULUI ENERGIEI ÎN DOMENIUL ENERGIEI ELECTRICE 
7 august 2018, Mihai MACARIE 

Priorităţile Ministerului Energiei în perioada următoare vor include investiţii în proiecte care să contribuie la 
rezolvarea problemelor de mediu la termocentralele pe cărbune, foarte importante pentru sectorul energetic 
românesc, conform anunţului făcut de Ministrul Energiei Anton ANTON la începutul anului. Ministerul 
Energiei a reamintit că va pregăti o Strategie Naţională a acestui sector, împreună cu Ministerul Mediului. 
Subiectul a fost reluat recent la evenimentul Energynomics organizat în 17 iulie la Bucureşti, ocazie cu care a 
fost lansat raportul oficial al Energy Strategy Summit 2018 (Link). 

Programul de Guvernare pune accent pe producţia de energie pe cărbune, care datorită poluării creeaza cele 
mai mari probleme, pentru care România riscă proceduri de infringement din partea Comisiei Europene (Link), 
conform precizărilor Ministerului Energiei. “Urmează șase luni de foc pentru Ministerul Energiei care lucrează 
intens pe cel puțin nouă direcții de acțiune, fiecare având termene de finalizare înainte de sfârșitul acestui an” a 
subliniat Elena POPESCU, director general în cadrul ministerului. “Planul Național Integrat Energie și Schimbări 
Climatice – PNIESC este documentul în care se întâlnesc toate temele dominante ale energeticii românești și care 
trebuie transmis Comisiei Europene înainte de 31 decembrie” a continuat reprezentantul Ministerului Energiei, 
care a prezentat preocupările şi priorităţile Ministerului Energiei privind domeniul Energiei Electrice pentru 
semestrul II al anului 2018. Acestea includ: 

- Finalizarea negocierilor și adoptarea pachetul legislativ “Energie curată pentru toți Europeni”, cel mai 

important document al Uniunii Europene privind Strategia pe termen lung de reducere a emisiilor de 

gaze cu efect de seră. Așteptat a fi finalizat în cursul anului 2019, draftul Proiectului de Strategie va fi 

discutat la COP 24 la Katowice în noiembrie 2018.  

- Pregătirea procesului de susținere a Președinției Consiliului Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2019 de 

către România pentru Grupul de Lucru Energie.  

- Finalizarea Strategiei Energetice Naționale, document axat pe creșterea sustenabilă a sectorului 

energetic național, prin construirea de noi capacități, retehnologizarea și modernizarea capacităților de 

producție, transport și distribuție a energiei, creșterea consumului intern în condiții de eficiență 

energetică, exportul de energie și valorificarea resurselor energetice interne.  

- Evaluarea impactului asupra mediului – Raportul de mediu, ce va viza menținerea unui mix energetic 

echilibrat și neutru tehnologic, în condiții de preț accesibil și competitivitate economică, precum și 

dezvoltarea energiei curate din surse regenerabile, nucleare și cărbune curăț.  

- Elaborarea Planului Național Integrat Energie și Schimbări Climatice – PNIESC și transmiterea către 

Comisia Europeană (CE) până la 31 decembrie 2018. Termenul pentru varianta finală este 31 decembrie 

2019, în urma negocierilor cu CE și a consultărilor regionale.    

- Elaborarea Cadrului pentru Contractele pentru Diferență – CFD, în vederea impulsionării dezvoltării 

investițiilor în tehnologii cu emisii scăzute de carbon.  

- Elaborarea Schemei pentru cogenerare de înaltă eficiență pentru perioada 2023-2030, ce va completa 

și continua HG 1215/2009 privind schema de sprijin pentru cogenerarea de înaltă eficiență.  

- Instituirea Fondului specializat de investiții pentru eficiență energetică (FIEE), accesibil companiilor de 

servicii energetice, consilierilor energetici independenți, distribuitorilor de energie, furnizorilor și 

consumatorilor finali.  

- Elaborarea Programului de iarnă 2018-2019 prin constituirea Comisiei interinstituționale de analiză a 

grupurilor energetice a cărei scop este identificarea dispozibilitatilor reale de funcționare a grupurilor 

energetice aferente fiecărui producător.   

La evenimentul Energynomics au participat Harald KRAFT, președinte ROPEPCA și Martin MOISE, vice-președinte 
PATRES, precum și reprezentanți ai presei, inclusiv Focus Energetic, Adevărul, Radio România Actualități, 
Mediafax. Detaliile priorităţilor Ministerului Energiei privind semestrul al 2-lea al anului 2018 pot fi accesate 
AICI.  

http://www.energynomics.ro/ro/energy-strategy-summit-2018-am-inchis-cercul/
http://www.energynomics.ro/ro/energy-strategy-summit-2018-am-inchis-cercul/
https://romanialibera.ro/economie/ministrul-energiei-orice-banut-pe-care-l-am-il-voi-baga-in-investitii-708039
https://www.focus-energetic.ro/urgenta-la-planul-national-integrat-de-energie-si-schimbari-climatice-51633.html
https://adevarul.ro/economie/stiri-economice/ropepca-guvernul-trebuie-creeze-cadru-motiva-consumul-gazelor-naturale-romania-1_5b4e17dedf52022f7555fffb/index.html
http://www.energynomics.ro/wp-content/uploads/2018/07/ME-Preocupari-actuale-in-domeniul-energiei-electrice_Elena-Popescufin.pdf

