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I. Eficienţa energetică – Context actual

Ţinta UE 

20%*) → 2020

Directiva 2012/27/UE

privind eficienţa 
energetică

Directiva 2009/125/CE

privind proiectarea 
ecologică

Directiva 2010/31/UE

privind performanţa 
energetică a clădirilor

*) Prin memorandumul privind aprobarea valorilor finale ale obiectivelor României pentru 
Strategia Europa 2020, din 11 iunie 2010, s-a propus o ţintă naţională pentru anul 2020 de 

reducere a consumului de energie primară de 19 % (estimat la cca.10 Mtep).
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II. Eficienţa energetică - Context naţional

� Cine coordonează domeniul eficienţă energetică?
� Cine gestionează fondurile?
� Cine monitorizează atingerea ţintelor?
� Cine raportează?



Octombrie 2013

II. Cadrul legislativ în România

Directiva 2012/27/UE
de eficienţă energetică 

(25 octombrie 2012) 

Parlament:
Amendare Lege nr. 199/2000 
privind utilizarea eficientă a 

energiei

Ministerul Economiei: 
Departamentul pentru 

Energie

• Asigură armonizarea cu reglementările UE
• Monitorizează implementarea directivelor din domeniul energie
• Elaborează reglementări pentru sectorul energie
• Implementează şi controlează politica de eficiență energetică 

Transpunere până 
la 5 iunie 2014

Atribuţii conform 
H.G. nr. 429/2013
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II. Cadrul legislativ în România
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III. Obiective

Îmbunătăţirea eficienţei energetice reprezintă o prioritate esenţială a politicii energetice naţionale 
datorită contribuţiei majore pe care o are la realizarea siguranţei alimentării, dezvoltării durabile şi 
competitivităţii, la economisirea resurselor energetice primare şi la reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de seră.
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IV. Tipuri de investiţii

**) Sectorul clădirilor reprezintă 40 % din consumul total de energie în Uniunea Europeană (UE). 
Reducerea consumului de energie în acest domeniu constituie, astfel, o prioritate în cadrul obiectivelor „20-20-20”

în materie de eficienţă energetică.

Tehnologii:
Sigure 

Accesibile 
Curate

Eficiente

Producere/Transport/Distribuţie 
ET/EE

Iluminat public Transport public

Termoizolare clădiri **)
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IV. Tipuri de investiţii (II) – Iluminat public
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IV. Tipuri de investiţii - Iluminat public 

Sydney, Australia – 4,6 milioane locuitori

2012

Langen, Germania – 50 000 locuitori

2010 - 2011

Schimbarea 
becurilor 

obişnuite cu 
leduri

Măsuri de 
îmbunătăţire a 

iluminatului 
public

Vignola, Italia – 24 363 locuitori / Finanţat ESCO, suport ELENA

2013

Îmbunătăţire  
iluminat public 

/ Control 
inteligent
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SERVICII  
EFICIENŢĂ ENERGETICĂ ÎN INDUSTRIE (1)

Consultanţă tehnică, economică şi financiară 
�Audit energetic complex:

� Diagnoza stării iniţiale
� Schema fluxului tehnologic şi de proces
� Întocmirea bilanţului termoenergetic şi electroenergetic
� Măsuri şi recomandări pentru creşterea eficienţei energetice:

• Dezvoltarea şi implementarea de soluţii / tehnologii de conservare a energiei (recuperarea 
şi valorificarea energiei reziduale)

• Dezvoltarea şi implementarea de soluţii / tehnologii pentru valorificarea energetică a 
deşeurilor

• Dezvoltarea şi implementarea de soluţii / tehnologii Smart Grid / Smart Metering

�Documentaţii de analiză de risc tehnic şi tehnologic
�Analiza viabilităţii operatorilor şi a oportunităţii proiectelor pe criterii tehnologice, ecologice, 
economice, comerciale şi sociale
�Analiza schemelor de sprijin aplicabile proiectelor de eficienţă energetică
�Analiza tehnico-economică a proiectelor - studii de oportunitate, de prefezabilitate şi de 
fezabilitate
�Analiza cost – beneficiu
�Plan de afaceri
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Consultanţă tehnică, economică şi financiară 
�Identificare de surse de finanţare/cofinanţare pentru proiecte

de investiţii  prin accesare de programe naţionale / bilaterale
/ internaţionale,  bănci de investiţii, bănci comerciale, instituţii financiare dedicate, 

mecanisme financiare adecvate
�Modelarea financiară a structurilor optime de finanțare a proiectelor de investiţii
�Asistenţă pentru accesarea fondurilor rambursabile și nerambursabile
�Impactul social, economic şi de mediu al proiectelor de investiţii 
�Documentaţii de licitaţie
�Analiza comparativă a ofertelor tehnice și financiare a proiectelor de investiții

Management de proiect (fază proiectare, fază proiect la cheie)
Inginerie de bază şi de detaliu
�Proiecte tehnice, caiete de sarcini şi detalii de execuţie pentru retehnologizarea 
echipamentelor existente / montaj echipamente noi
�Verificări de proiecte
�Avizare documentaţie tehnică de instalare, montare, reparare
�Realizarea proiectelor la cheie

Documentaţii pentru autorizaţii, avize tehnice şi licenţe

SERVICII 
EFICIENŢĂ ENERGETICĂ ÎN INDUSTRIE (2)
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SOLUTII TEHNICE 

� Utilizarea actionarilor cu turatie variabila ( convertizoare de frecventa);
� Regandirea schemelor de alimentare a obiectivelui  in scopul reducerii 

numarului si puterii transformatoarelor pentru reducerea pierderilor;
� Optimizarea retelelor de cabluri de distributie si utilizarea echipamentelor 

cu transmisie  seriala de date;
� Masuri pentru imbunatatirea factorului de putere;
� Utilizarea de sisteme de iluminat eficiente (corpuri de iluminat cu LED-uri);
� celui de ventilatie;
� Reabilitarea termica a cladirilor;
� Implementarea instalatiilor de cogenerare / trigenerare;
� Implementarea de turbine cu gaze si cazane recuperatoare;
� Integrarea unui recuperator de căldură cu tuburi termice pe traseul 

canalelor de gaze arse la CET;
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REZULTATE – BENEFICII IMEDIATE

� Reducerea consumului de resurse energetice primare

� Reducerea la minim a pierderilor de energie termică şi 

electrică

� Utilizarea resurselor energetice locale, inclusiv a resurselor energetice 
regenerabile

� Utilizarea echipamentelor moderne cu tehnologii performante 

de înaltă eficienţă realizate pe plan mondial

� Elasticitatea şi creşterea gradului de siguranţă în funcţionare

Siguranţă sporită în funcţionare

Costuri reduse de întreţinere şi exploatare

Costuri reduse de producţie

Protecţia mediului înconjurător
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SERVICII 
EFICIENŢĂ ENERGETICĂ ÎN CLĂDIRI

• Expertiza tehnica a cladirilor;
• Audit energetic al cladirii, inclusiv Certificatul de Performanta Energetica a 

Cladirii la starea initiala si dupa receptia executiei  lucrarilor de reabilitarea 
termica acladirii;

• Solutii tehnice pentru eficienta energetica privind instalatiile HVAC, precum 
si iluminat si alimentari cu apa (inclusiv PSI);

• Solutii  eficiente de modernizare a cladirilor existente si / sau proiectarea 
cladirilor noi conform Directivei 2010/31/CE ( anvelopa si instalatii aferente 
cladirii);

• Consultanta prinvind implementarea solutiilor de modernizare si /sau 
proiectare a cladirilor eficiente energetic (NZEB);

• EPC Contractor
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V. Mecanisme de finanţare la nivel UE (I)

• Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR): fond destinat tranziţiei către o 
economie cu emisii reduse de carbon; contribuţie SM 6% în regiunile de competitivitate / 20% 
în alte regiuni

• Fondul de Coeziune (FC): finanţează proiecte în domeniul infrastructurii de transport şi 
mediu

Suma disponibilă 2014-2020: 183,3 miliarde EUR

Proiecte finanţate:

• În România: POS Mediu – Axa 3 / Beneficiari: Iaşi, Bacău, Botoşani, Focşani, Râmnicu 
Vâlcea, Timişoara, Arad / Cost total: 400 milioane €

a. Fonduri Structurale şi de Coeziune



Octombrie 2013

V. Mecanisme de finanţare la nivel UE (II) 

b. Programe de cooperare:
• INTEREG IV A – Cooperarea transfrontalieră;

- Program operațional Ungaria – România / Introducerea energiei alternative în practica 
obişnuită, 2010

- Program: ERDF 2007-2008

- Investiţie UE:                   830 000 000 €

• INTEREG IV B – Cooperare transnațională;

c. Programul de asistenţă tehnică JASPERS, 2006

• Asistă cele 12 State membre UE din Europa centrală şi de est în pregătirea proiectelor în 
vederea solicitării de finanţare din subvenţii din Fondurile Structurale şi de Coeziune. 

• Contribuie la creşterea cantităţii şi calităţii proiectelor care vor fi trimise pentru aprobare la 
serviciile Comisiei. 

• Asistenţa JASPERS, acordată gratuit, este direcţionată către accelerarea absorbţiei 
fondurilor disponibile.
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V. Mecanisme de finanţare la nivel UE (III)

d. Programul de asistenţă tehnică JESSICA , 2009

• Iniţiativă CE dezvoltată în cooperare cu Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB).

• Oferă sprijin european comun pentru investiţii durabile în zonele urbane

• Sprijină dezvoltarea urbană durabilă şi regenerarea prin mecanisme de inginerie 
financiară.

Sprijină proiecte în domeniile:

• infrastructura urbană;

• patrimoniu sau locuri cu valoare culturală;

• reluarea dezvoltării terenurilor dezafectate;

• crearea de noi spaţii comerciale pentru IMM-uri, sectorul IT şi/sau sectorul CDI;

• clădiri pentru universităţi;

• sporirea eficienţei energetice. 
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V. Mecanisme de finanţare la nivel UE (IV)

e. Programe de cooperare INTEREG IV C şi URBACT
• INTEREG IV C, 2007: 

- parte a Obiectivului de Cooperare Teritorială Europeană a Politicilor Fondurilor 
Structurale din perioada 2007- 2013;

- buget 2007-2013: 405 094 936 €; 

- aria eligibilă: UE27, Norvegia şi Elvetia.

• URBACT, 2002:

- cooperarea inter-regională;

- buget 2007-2013: 68 890 739 €;

- se derulează şi în perioada 2014 – 2020.

f. Programul Energie Inteligentă pentru Europa – IEE II, 2007-2013 

Programul IEE cofinanţează proiecte care contribuie la succesul iniţiativei Convenţiei 
Primarilor.

• Deschis tuturor SM ale UE, plus Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croația și Fosta 
Republică Iugoslavă a Macedoniei. 

• Disponibil pentru finanțarea proiectelor și punerea în aplicare o serie de portaluri 
europene, facilități și inițiative

• Buget 2007-2013:                   730 milioane €. 
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V. Mecanisme de finanţare la nivel UE (V)

g. Programul ELENA – finanţat în cadrul IEE II, 2009
(European Local Energy Assistance/ Asistenţă europeană pentru 
energie locală)

• Oferă sprijin autorităţilor locale sau regionale pentru accelerarea programelor de 
investiții în domeniul creșterii eficienţei energetice şi utilizarea surselor 
regenerabile de energie.

• Activităţi eligibile: studii de fezabilitate şi de piaţă; programe de structurare a 
investiţiilor; planuri de afaceri; audituri de energie; pregătirea procedurilor de 
licitaţie.

• Acoperă până la 90% din costurile de asistenţă tehnică pentru pregătirea 
proiectelor de investiţii de peste 50 mil. € sau pachete de proiecte de aceeași 
mărime.

• ELENA se derulează ȋn parteneriat cu CEB, KfW, EBRD, EIB şi MLEI PDA.
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V. Mecanisme de finanţare la nivel UE (VI)

h. Al 7lea Program Cadru de Cercetare – Smart Cities

• Susţine un număr limitat de oraşe relativ mari şi regiuni care implementează măsuri de 
pionierat pentru a atinge ţeluri ambiţioase privind clima printr-o folosire şi producţie durabile 
de energie. 

• Aceasta va necesita abordări sistemice şi inovaţie organizaţională, care includ 
eficientizarea energetică, tehnologii cu emisii scăzute de carbon şi o gestionare inteligentă 
a ofertei şi cererii.

• În particular, măsurile din domeniile construcţiilor, reţelelor locale de energie şi 
transportului vor constitui principalele componente ale Iniţiativei.

• Acțiuni

- Clădiri noi și renovarea clădirilor existente (pentru 20 milioane de cetățeni)

- Sistem energetic (încălzire, răcire și energie electrică)

- Transport

• Fonduri indicative (2010-2020): 10 000 -12 000 milioane €
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V. Mecanisme de finanţare la nivel UE (VII)

i. TAF - Facilitatea de Asistență Tehnică oferită de EEEF, 2011
(Fondul European de Eficienţă Energetică)

Obiectivele EEEF:

• Oferă oportunități de finanțare pentru eficiența energetică, proiectele de energie 
regenerabilă la scară mică şi proiecte de transport urban.

• Sprijină parteneriatele public-private

• Buget: 265 milioane €;

Tipuri de proiecte eligibile:

TAF: sprijină beneficiarii săi prin acordarea de granturi de până la 90% din costurile totale 
pentru: elaborarea de studii de fezabilitate, planuri de afaceri, proceduri de licitație, etc.

• Buget: 20 milioane €;
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V. Mecanisme de finanţare, (VIII)

Plan de acțiune Banca Mondială –
Eficienţă Energetică pentru Dezvoltare Durabilă
(Energy Efficiency for Sustainable Development - EEfSD)

Scop: creşterea eficienței energetice pentru a susține creșterea economică, securitatea 
energetică, durabilitatea mediului şi pentru reducerea sărăciei. 

Domenii prioritare:

1. Integrarea eficienței energetice în cadrul sectorului economic 
2. Abordarea integrată a eficienței energetice în operațiunile de investiții
3. Îmbunătățirea capacităţii operaționale interne de învățare și de analiză
4. Monitorizare, evaluare şi acţiuni viitoare/demersuri realizate

EEfSD este parte integrată din planul de acțiune privind Energia Curate și Cadrul de 
Investiții pentru Dezvoltare. 
Strategia EEfSD cuprinde intervenţii pe trei niveluri: politica și sectorul de reglementare, 
sectoare și sub-sectoare, precum și echipamente și aparate de utilizarea finală.
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V. Mecanisme de finanţare (IX)

Companii de servicii energetice – ESCO

ESCO - companie care se implică în realizarea unui proiect energetic oferind soluţii integrate 
pentru obţinerea eficienţei energetice.

Modelul Berlin:

•Obiectiv: Reabilitarea clădirilor publice şi private şi reducerea emisiilor de CO2 în 
medie cu 26%

•Dezvoltat de: Senate Administration for Urban Development” (SAUD) în parteneriat cu    
“Berlin Energy Agency” (BEA)

•Data de începere a proiectului: 1997

•Reduceri anuale de CO2:  60 484 tone

•Economii anuale: 10 164 848 Euro în 1400 de clădiri

•Eficienţă energetică: 26% media economiilor de energie/grup 
de clădiri (aprox.20 de clădiri)
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Surse utilizate:

• Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind 
eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a 
Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE

• World Bank. 2005. Energy efficiency for sustainable development (EEfSD): scale up strategy and 
action plan. Washington D.C. - The Worldbank.

http://documents.worldbank.org/curated/en/2005/12/16371057/energy-efficiency-sustainable-
development-eefsd-scale-up-strategy-action-plan

• Gary Stuggins, Alexander Sharabaroff, and Yadviga Semikolenova. 2013. Energy Efficiency: Lessons 
Learned from Success Stories. Washington, DC: World Bank. 

• City in focus: Sydney, Australia – Nagpur, India – Lighting up the street, International Renewable 
Energy Agency 

• Energy efficiency: new context, new opportunities, Paul Hodson, DG Energy, Unit C3 Energy 
Efficiency

• The MLEI PDA initiative: European policy context & state of play, Adrien Bullier, European 
Commission, EACI, 27 June 2013

• http://www.covenantofmayors.eu/Funding-Instruments,87.html

• http://setis.ec.europa.eu/implementation/technology-roadmap/european-initiative-on-smart-cities
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Contact:
Departament Dezvoltare Afaceri

Dr. ing. Leonard Mihail Coteanu –
Director

Telefon: 021 2101401
Fax: 021 2103481
E-mail:
mihail.coteanu@ispe.ro


