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Economia României şi sectorul energetic nu sunt sustenabile.
România nu are o strategie economică şi o strategie energetică efectivă.
După 1990 sectorul energetic a fost puternic subfinanţat. Lipsă de atractivitate
şi incredere a investitorilor privind cadrul legislativ şi de reglementare.
Eficienţa energetică nu a reprezentat o prioritate în România.
Intensitate energetică ridicată, pierderi energetice mari (30-35%), consum redus
de energie pe locuitor (de 2 ori mai mic decât media UE).
Clădirile şi sistemele de termoficare neglijate economic şi social.
Distorsiuni mari în piaţa energiei (preţul gazelor naturale, insolvenţa
Hidroelectrica, disproporţie surse regenerabile, retragere preţuri reglementate).
Factura consumatorului de energie:
Factura energetică = Prețul energiei × Consumul de energie



Dispute sterile şi interminabile privind preţul energiei, dar nu există preocupări
privind consumul de energie (care conţine pierderile energetice).
Sărăcia energetică în România – peste 40% (media UE-27, 21%).
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Directiva privind eficienţa energetică (Directiva 2012/27/UE)
Termene scadente: ● Transpunere în legislaţia naţională (5 iunie 2014);
● Stabilire scheme de obligaţii sau măsuri alternative (5 dec. 2013); ● Planul
naţional de acţiune în domeniul EE (30 aprilie 2014); ● Strategia naţională de
renovare a clădirilor publice şi private (30 aprilie 2014); ● Renovarea anuală a
3% din suprafaţa clădirilor administraţiei centrale (1 ian. 2014); ● Stabilirea
potenţialului de EE pentru infrastructura de gaze naturale şi energie electrică
(30 iunie 2015); ● Notificare Comisia Europeană privind potenţialul naţional de
cogenerare eficientă şi de termoficare centralizată (31 dec. 2015).
Datele preliminare arată că România a realizat o economie importantă de
energie totală din ţinta angajată faţă de Comisia Europeană, dar factorul
important în această direcţie a fost recesiunea economică şi nu
investiţiile în utilizarea energiei.
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A. Legislaţie şi strategie:
- strategie economică şi socială;
- legea energiei;
- legea eficienţei energetice;
- strategie energetică;
- strategie de eficienţă
energetică;
- legea asociaţiilor de locatari;
- altă legislaţie permisivă.

C. Preţurile energiei:
- preţuri relative corecte pentru energie;
- preţuri absolute ale energiei care să reflecte
costurile.
D. Mecanisme de finanţare:
- fondul de eficienţă energetică;
- împrumuturi de la băncile comerciale;
- DSM susţinut de utilităţi;
- companii de servicii energetice.

B. Instituţii:
- agenţia de eficienţă energetică; E. Susţinerea sectorului public:
- reglementator independent
- program pentru clădirile publice;
pentru energie.
- program de reducere a sărăciei energetice;
- campanii de informare;
- plan naţional concentrat pe eficienţa energetică;
- planuri de dezvoltare urbană axate pe eficienţa
energetică.
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F. Coduri si standarde
Clădiri:
- coduri pentru clădiri;
- constrângere efectivă
(penalizări, folosirea
licenţelor etc.);
- standarde pentru
aparate;
- standarde pentru
iluminat.
Industrii:
- acorduri voluntare;
- revederea obligatorie
a potenţialului de
cogenerare.

Transport:
- standarde pentru eficienţa utilizării carburanţilor
de autovehicule;
- inspecţia periodică a autovehiculelor;
- taxe pe combustibil.
Etichetare:
- autovehicule, aparate, clădiri.
G. Stimulente economice
- reduceri de taxe;
- subvenţii pentru dobânzi bancare;
- granturi pentru investiţii;
- permise tranzacţionabile.
H. Societatea civilă
- organizaţii profesionale;
- organizaţii neguvernamentale de mediu;
- “infrastructura inventivă” (eficienţa energetică
inteligentă).
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Biomasa:
 principala sursă regenerabilă de energie; 
curațarea/
întreținerea a milioane de hectare de pădure;  un milion hectare culturi
energetice, teren impropriu pentru agricultură;  biogaz din ferme agricole
și de creștere a animalelor.
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Nu trebuie impus un regim de taxare punitiv sau retrograd.
Trebuie introdus un cadru legal acceptabil, stabil şi previzibil.
Trebuie susţinute reglementările administrate de o autoritate de
reglementare independentă şi imparţială.
Trebuie creat un mediu care facilitează accesul garantat
nediscriminatoriu la pieţele energiei.
Nu trebuie interferat cu funcţionarea pieţei.
Nu trebuie să existe discriminări între investitori.
Trebuie respectate standardele internaţionale acceptate.
Trebuie respectate prevederile contractuale şi exclusă folosirea
birocraţiei administrative pentru constrângerea activităţilor
investitorilor.
Trebuie prevenite abuzurile oricărui monopol.
Trebuie asigurat că în sectorul energiei nu există corupţie.

Stabilirea unui program suficient, stabil şi previzibil de
finanţare a măsurilor de eficienţă energetică justificate sub
aspectul costurilor. Alegerea şi utilizarea celor mai bune
mecanisme de finanţare.
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Vectorii politicii guvernamentale de eficienţă energetică sunt: securitatea
energetică, dezvoltarea economică şi competitivitatea, suportabilitatea facturilor
energetice, schimbările climatice, respectarea convenţiilor supra-naţionale şi
sănătatea publică.
Recunoaşterea eficienţei energetice ca o resursă energetică de maximă
prioritate. Stabilirea instituţiilor şi legislaţiei, a politicilor dedicate eficienţei
energetice. Înfiinţarea instituţiilor pentru EE şi energetica localităţilor.
Eficienţa energetică măreşte securitatea energetică. Prin reducerea şi
eficientizarea consumului de energie se micşorează vulnerabilitatea economiei şi a
consumatorilor individuali.
Acordarea de stimulente utilităţilor furnizoare de energie pentru promovarea
investiţiilor eficiente la consumatorii de energie. Promovarea programelor
ESCO, DSM, audituri energetice, acorduri voluntare, modificarea reglementărilor.
Costul EE la consumatori este, de regulă, mai mic decât investiţiile într-o nouă
capacitate de producere.
Preţurile mari ale energiei nu îndepărtează automat barierele care împiedică
investiţiile în eficienţa energetică, ci, de regulă, le atrag.
Eficienţa energetică necesită atenţia şi angajamentul tuturor grupurilor de
interese: guvern, reglementatori, utilităţi, mari consumatori finali, consumatori
rezidenţiali şi comerciali, organizaţii de energie şi mediu.
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Volumul de apă dulce al Pamântului reprezintă doar 2,54%
din resursele totale de apă ale Terrei, adică 35000 km3, din
care:
69% - ghetari, zapezi vesnice
 30% - ape subterane
 1% - apa dulce utilizabila (accesibila)


(20% din rezervele mondiale de apa dulce sunt in lacul Baical)





Cantitatea de apă dulce de pe Pamânt este astăzi practic
aceeași cu cea de acum 2000 de ani, când populația
globului era 3% din populația de astăzi
Resursele de apă dulce utilizabilă în România
1700 m3 /locuitor si an
 34 km3/an (de 2,5 ori sub media Europei)
 0,0001% din rezervele mondiale (1/1 milion)




Apa – resursă critică în România

Economia de apă, reducerea pierderilor
 Refacerea sistemelor de irigații, amenajări hidroenergetice
complexe, alimentarea cu apă a localităților
 Apa pentru exploatarea gazelor de șist
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