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EFIECIENȚA ENERGETICĂ, O PRIORITATE  ÎN ACEST NUMĂR 

La nivel european, politica de eficiență 
energetică are ca scop asigurarea că statele 
membre se reînscriu în calendarul stabilit 
pentru realizarea obiectivelor impuse pentru 
orizontul de timp 2030. 

În acest context, eficiența energetică apare 
nu numai ca un instrument de a economisi 
bani și resurse, dar și ca o necesitate de 
adaptare flexibilă la nevoile consumatorilor. 

În România, Legea nr. 121/2014 este cea care 
face referire la elaborarea programelor de 
informare și de motivare a consumatorilor 
mici de energie, inclusiv cei casnici, pentru a 
utiliza eficient energia, precum și la 
identificarea instrumentelor și politicilor de 
promovare a schimbării comportamentale, 
care pot include stimulente financiare, acces 
la finanțare, împrumuturi nerambursabile sau 
subvenții. 

Totuși, la nivel național, capacitatea redusă 
de conformare în ceea ce privește prevederile 
legale ce reglementează domeniul eficienței 
energetice constituie o problemă. 

În decursul activităților noastre de până acum 
am constatat că în genere ONG-urile 
implicate în politicile de eficiență energetică, 
deși derulează activități de sensibilizare și 

sprijinire a autorităților locale în crearea 
strategiilor locale pentru eficiență 
energetică, nu dețin instrumentele necesare 
pentru a asigura armonizarea la nivel central 
a prevederilor legislative cu realitățile de la 
nivel local. 

În același timp, obligativitatea conformării la 
prevederile legislative în vigoare privind 
realizarea și raportarea planului de 
îmbunătățire a eficienței energetice, 
prevederi ce au fost preluate și în cadrul Legii 
nr. 160/2016, potrivit alin.20 și alin.21, fac ca 
această problemă să fie una stringentă la 
nivelul autorităților locale (în special la cele 
din categoria 5.000-20.000 de locuitori). 

Răspunsul AEEPM la această situație este 
implementarea proiectului Politici publice 
alternative pentru dezvoltarea Planurilor de 
Acțiune de eficientizare energetică, care 
contribuie la rezolvarea problemei de a avea 
o capacitate redusă de conformare în 
teritoriu la un cadru legislativ, ce 
reglementează domeniul eficienței 
energetice, instabil și mereu în schimbare. 

Proiect cofinanțat din Fondul Social 
European prin Programul Operațional 
Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 

AEEPM, o agenție în slujba 
dezvoltării durabile  
Asociația Agenția pentru Eficiență Energetică și 
Protecția Mediului (AEEPM) este un ONG care servește 
interesul public și nevoile din comunitatea locală în 
materie de eficiență energetică și protecția mediului.  
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”Turnul de hârtie” 
În cadrul activităților proiectuloui POCA113125 
participanții au învățat eficiența resurselor prin jocuri 
interactive.    
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Eficiența energetică, între nevoi 
locale și priorități legislative 
by [Article Author] 
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AEEPM a încheiat cu succes șirul dezbaterilor 
și sesiunilor de instruire pentru politici 
publice alternative în domeniul eficienței 
energetice derulate peste tot în țară.  

8 orașe, 32 de evenimente, peste 60 de 
autorități locale, parteneri sociali și ONG-uri, 
acestea sunt datele demersului întreprins de 
Agenția pentru Eficiență Energetică și 
Protecția Mediului de a pune sub lupă Legea 
Eficienței Energetice și de a construi, 
împreună cu cei interesați, un drum fiabil 
către perspective și soluții noi. 

Input-ul generat de participanții la 
evenimentele organizate în București, 
Pitești, Alba-Iulia, Craiova, Timișoara, Baia 
Mare, Suceava și Tulcea s-a concentrat în 
special pe punctele de vedere cu privire la 
aplicarea Legii 121/ 2014 privind eficiența 
energetică și la modul în care ar putea fi 
îmbunătățită eficiența energetică la nivel 
local. 

Astfel, probleme generate de forma actuală a 
legii 121/2014, precum lipsa unei delimitări 
clare a atribuțiilor instituțiilor și autorităților 

implicate, lipsa unui set unic de definiții 
aferente termenilor de specialitate și 
formulelor de calcul folosite, lipsa 
elementelor de adaptare la realitățile socio-
economice de la nivelul local, lipsa 
elementelor de stimulare a consumatorului 
pentru a aplica măsuri eficiente energetic, 
gradul nesatisfăcător de conștientizare și 
informare în rândul consumatorilor de toate 
tipurile, lipsa resurselor umane calificate care 
să asigure aplicarea legii la nivelul UAT-urilor, 
lipsa inițiativei de aplicare a sancțiunilor 
prevăzute de lege – norme de aplicare slabe, 
și respectiv lipsa fondurilor alocate la nivelul 
autorităților locale pentru implementarea 
măsurilor de eficientizare energetică au fost 
supuse atât dezbaterii, cât și soluționării prin 

sugestii alternative de intervenție directă la 
nivel local. 

SOLUȚII IDENTIFICATE 

Derularea de campanii de informare și 
educare a consumatorilor; clarificarea la nivel 
legislativ a atribuțiilor fiecărei entități 
responsabile; introducerea de măsuri de 
asigurare a transparenței calității serviciilor 
furnizate; introducerea de măsuri de 
recompensare și flexibilitate în negocierea 
tarifelor pentru consumatorii „eficienți 
energetic”; dezvoltarea și implementarea de 
standarde de cost; ș.a. 

 

 

 

 

Asociația Agenția pentru Eficiență 
Energetică și Protecția Mediului (AEEPM) 
este un ONG înființat conform prevederilor 
Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la Asociații 
și Fundații care servește interesul public și 
nevoile din comunitatea locală în materie de 
eficiență energetică și protecția mediului. 

Conform atribuțiilor și îndatoririlor sale, 
Agenția ajută autoritățile locale să-și 
formuleze strategii în aceste domenii și 
susține comunitățile locale în ceea ce 
privește 

 furnizarea de informații către 
public și comunitatea de afaceri, 

 creșterea gradului de 
conștientizare a problemelor lor 
actuale în acest domeniu, precum 
și 

 oferirea de consiliere cu privire la 
pornirea și gestionarea proiectelor 
legate de energie și protecția 
mediului. 

Obiectivele principale ale Agenției, așa cum 
sunt prezentante și în statut, sunt legate de 
dezvoltarea durabilă a comunităților locale, 
AEEMP aflându-se în totalitate în slujba 
acestora. 

 

8 orașe,  

32 de 
evenimente 
 

AEEPM, o agenție în slujba dezvoltării 
durabile a comunităților locale 
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TURNUL DE HARTIE 

 

 

 

 

 

 

Reprezentanții din primării, precum și ai 
sindicatelor și patronatelor și ai ONG-urilor 
din toate zonele de dezvoltare ale României 
au participat în perioada martie-iunie a.c. la 
workshop-urile și sesiunile de instruire 
organizare de AEEMP în cadrul proiectului 
POCA113125. 

În cadrul activităților de implementare a 
Proiectului “Politici publice alternative pentru 
dezvoltarea Planurilor de Acțiune de 
eficientizare energetică”, derulat de Agenția 
pentru Eficiență Energetică și Protecția 
Mediului (www.managenergy.ro) în 
parteneriat cu Guvernul României și Comisia 
Europeană (European Commission) din 

Fondul Social European prin POCA 2014-
2020, participanții au învățat eficiența 
resurselor prin jocuri interactive în cadrul 
unui curs experențial și informativ cu privire 
la domeniul eficienței energetice regăsite în 
legea 121/2014. 

Unul dintre jocurile propuse în cadrul 
sesiunilor de instruire, cât și în cadrul 
workshop-ului, a fost „Turnul de hârtie”. 
Participanții au fost provocați să construiască 
cel mai înalt turn cu cât mai puține resurse. 

Acest joc vine după un model de instruire ce 
implică faptul că părțile interesate trebuie să 
se autogestioneze și să găsească resurse și 
soluții privind domeniul eficienței energetice 
și schimbărilor climatice. 

 

Suntem bucuroși că toți participanții 

noștri au reușit să facă față acestei 
provocări, găsind soluțiile de care 
aveau nevoie pentru un turn de hârtie 
înalt de 1,8 m. 

În urma dezbaterilor organizate în țară și a 
consultărilor cu reprezentanți ai autorităților 
și instituțiilor publice centrale și locale, ai 
partenerilor sociali (patronate și sindicate) și 
ai mediului asociativ (sectorul ONG) din 
România, Asociația Agenția pentru Eficiență 
Energetică și Protecția Mediului se 
pregătește să propună o politică publică 
alternativă în domeniul eficienței energetice. 

Dezvoltată în cadrul proiectului ”Politici 
publice alternative pentru dezvoltarea 
planurilor de acțiune de eficientizare 
energetică”, proiect cofinanțat din Fondul 
Social European prin POCA 2014-2020, 
propunerea de politică publică este conformă 
prevederilor HOTĂRÂRII nr. 775/2005 pentru 
aprobarea Regulamentului privind 
procedurile de elaborare, monitorizare și 

evaluare a politicilor publice la nivel central, 
cu modificările și completările ulterioare. 

Numită ”Îmbunătățirea eficienței energetice 
la nivel local prin dezvoltarea și 
implementarea de planuri de eficiență 
energetică”, politica publică ce urmează să 
fie propusă de AEEPM pornește de la 
problema unei capacități reduse de 
conformare a unităților administrativ-
teritoriale la cadrul de reglementare a 
domeniului eficienței energetice. Potrivit 
„Raportului privind progresul înregistrat în 
îndeplinirea obiectivelor naționale de 
eficiență energetică”, publicat în aprilie 2016 
de către Autoritatea Națională de 
Reglementare în domeniul Energiei, sunt 
avute în vedere 105 localități cu peste 20.000 
de locuitori și 558 de localități având între 

5.000 și 20.000 de locuitori, care se regăsesc 
sub incidența prevederilor Legii nr. 121/2014 
privind eficiența energetică. Pentru această 
categorie de localități cele mai frecvente 
probleme întâmpinate sunt în realizarea și 
transmiterea planului de îmbunătățire a 
eficienței energetice sau presupun lipsa 
datelor de consum în instituțiile publice și la 
populație, lipsa personalului de specialitate 
pentru elaborarea planului, lipsa fondurilor 
pentru achiziția de servicii de consultanță de 
specialitate. 

Cauzele care au generat problema țin, pe de 
o parte, de interesul scăzut al unităților 
administrativ-teritoriale pentru subiectul 
eficienței energetice, iar pe de altă parte, de 
slaba capacitate a instituției publice 
responsabilă la nivel național cu aplicarea 
prevederilor legii la nivelul local. În ceea ce 
privește unitățile administrativ-teritoriale 
avute în vedere, acestea nu doar că nu 
consideră tematica eficienței energetice ca 
fiind o prioritate, însă nu cunosc aproape 
deloc subiectul, realitate constatată în mod 
direct în cadrul evenimentelor derulate în 
cadrul proiectului, la care au fost invitați să 
participe și reprezentanți ai primăriilor.  

AEEMP:  

  

”Turnul de hârtie”, o provocare 
 

AEEPM pregătește o propunere de 
politică publică alternativă în 
domeniul eficienței energetice 
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Mai mult, o constatare esențială desprinsă 
din procesul de consultare publică se referă la 
faptul că starea de fapt din prezent se 
datorează faptului că Legea nr. 121/2014 
privind eficiența energetică a eșuat în 
atingerea următoarelor două obiective: 
promovarea mecanismelor de eficiență 
energetică și a instrumentelor financiare 
pentru economia de energie și, respectiv, 
reeducarea și conștientizarea consumatorilor 
finali asupra importanței și beneficiilor 
aplicării măsurilor de îmbunătățire a 
eficienței energetice. 

Pentru a răspunde la problemele identificate, 
propunerea de politică publică alternativă a 
AEEPM are scopul de a reducere impactul 
negativ asupra mediului, asupra sănătății 
populației și a condițiilor de viață, generat de 

consumul de energie de la nivelul tuturor 
tipurilor de consumatori de energie. 

Printre obiectivele propunerii se numără: 
contribuirea la reducerea consumului de 
energie și la creșterea eficienței energetice la 
nivelul tuturor categoriilor de consumatori 
energetici, contribuirea la eficientizarea 
aplicării măsurilor de eficiență energetică, 
stimularea implicării UAT-urilor în 
conceperea și implementarea măsurilor de 
creștere a eficienței energetice pentru toate 
categoriile de consumatori, toate acestea 
prin îmbunătățirea nivelului de informare și 
conștientizare în rândul consumatorilor 
casnici și necasnici cu privire la necesitatea și 
avantajele reducerii consumului de energie și 
creșterii eficienței energetice, prin creșterea 
acurateței, gradului de acoperire geografică 

și transparenței măsurătorilor cu privire la 
consumul de energie și rezultatele aplicării 
de măsuri de eficiență energetică, precum și 
prin promovarea și susținerea implementării 
la nivel local a măsurilor de creștere a 
eficienței energetice, cu privire la clădiri, 
instalații de încălzire și răcire, iluminat, 
aparatură și echipamente electronice și 
electrocasnice, ș.a. 

Propunerea de politică publică alternativă va 
fi făcută publică în perioada imediat 
următoare și va fi asociată unei campanii 
intense de mediatizare și advocacy care are 
ca principal obiectiv punerea pe agenda 
publică a problemei eficienței energetice 
conform standardelor impuse la nivel 
european. 

 

 

 

AEEMP: POCA113125 

AEEMP: 


