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Uniunea energetică constituie
vectorul principal și contribuția
majoră a UE la o tranziție globală și
cuprinzătoare către o economie cu
emisii reduse de dioxid de carbon.



Acordul de la Paris oferă o direcție clară
și ambițioasă pentru investițiile în inovarea
cu emisii scăzute de dioxid de carbon.



Agenda 2030 pentru dezvoltare
durabilă ( „Agenda 2030”) are ca
element central obiectivele de dezvoltare
durabilă (ODD).

Politici Globale





Acordul de la Paris oferă o direcție clară și ambițioasă
pentru investițiile în inovarea cu emisii scăzute de dioxid de
carbon. Punerea în aplicare a angajamentelor ambițioase
de la Paris privind schimbările climatice asumate de UE
reprezintă în prezent o prioritate și depinde în mare măsură
de o tranziție de succes către un sistem energetic curat,
dat fiind că două treimi din emisiile de gaze cu efect de
seră sunt generate de producția și utilizarea energiei.
Pentru implementarea prevederilor Acordului de la Paris,
Comisia Europeană a înaintat propunerile legislative din
Cadrul Energie-Climă 2030, care asigură promovarea
tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și
către o societate care să facă față provocărilor schimbărilor
climatice.

Politici Globale

Summitul One Planet a avut loc la 12 decembrie
2017 la Paris, cu ocazia aniversarii a 2 ani de la
semnarea Acordului de la Paris, inclusiv de catre
Romania.

POLITICI GLOBALE

Summitul a fost organizat de Președintele
Franței Emmanuel Macron în colaborare cu
Secretarul General ONU Antonio Guterres
și Președintele World Bank, Jim Yong Kim
pe patru tematici:
 Redimensionarea finanțării acțiunii
climatice
 Înverzirea finanțării în favoarea unei
economii durabile
 Accelerarea acțiunii locale și regionale în
favoarea climeiÎntărirea politicilor publice
pentru o tranziție incluzivă


Politici Globale



Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă ( „Agenda 2030”) are 17
Obiective de Dezvoltare Durabila si 169 de tinte asociate acestora.



Este un obiectiv dedicat energiei:ODD 7 Asigurarea accesului
tuturor la energie la preturi accesibile, intr-un mod sigur, durabil
si modern și are 3 tinte



Intr-o serie de alte ODD –au o natura interconectata (social,
economic si mediu), in special la ODD13- Schimbari climatice,
ODD 11 – Orase si asezari umane dar si ODD12 – Consum și
Producție, ODD8 Economie și Muncă si intr-o multitudine de tinte
(target-uri)



Romania va prezenta Raportarea Nationala Voluntara in iulie 2018
(Grup de lucru in cadrul Comitetului Interministerial) la New York
la Forumul Politic la nivel Inalt privind Dezvoltare Durabila (HLPF).
Dintre obiectivele aflate in revizuire anul acesta este si ODD7Energia
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Al șaptelea PAM – Programul general al Uniunii
de acțiune pentru mediu până în 2020
’Următorii pași către un viitor european durabil
Acțiunea europeană pentru durabilitate’
(COM(2016) 739
Propunerea de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI
EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind
promovarea utilizării energiei din surse
regenerabile COM(2016) 767
Comunicarea Comisiei Către Parlamentul
European, Consiliu,Comitetul Economic Și Social
European ,Comitetul Regiunilor, și a Băncii
Europene Pentru Investiții „O energie curată
pentru toți europenii “ (COM(2016) 860)
Cadrul European privind energia și schimbările
climatice pentru anul 2030

CONTEXT EUROPEAN

România a aprobat Legea nr.
57/2017 pentru ratificarea
Acordului de la Paris la 12
decembrie 2015 și semnat de
România la New York la 22 aprilie
2016.
În noiembrie 2016 a fost adoptată
Strategia naţională privind
schimbările climatice şi creşterea
economică bazată pe emisii
reduse de carbon pentru perioada
2016 - 2020 şi a Planului naţional
de acţiune pentru implementarea
Strategiei naţionale privind
schimbările climatice şi creşterea
economică bazată pe emisii
reduse de carbon pentru perioada
2016 – 2020 aprobate prin HG
739/2016.

CONTEXT NAȚIONAL

• Declarația Parlamentului României
privind Obiectivele Dezvoltării Durabile,
adoptată în Ședința comună a Camerei
Deputaților şi a Senatului din 18 aprilie 2016
• În Strategia Naţională pentru Dezvoltare
Durabilă a României - Orizonturi 20132020-2030 se prevede utilizarea raţională şi
eficientă a resurselor primare neregenerabile
şi scăderea progresivă a ponderii acestora în
consumul final
În prezent, Departamentul Dezvoltare Durabilă
de la Secretariatul General al Guvernului prin
Comitetul interministerial pentru coordonarea
integrării domeniului protecției mediului în
politicile și strategiile sectoriale la nivel național,
lucrează la actualizarea Strategiei Naţionale
pentru Dezvoltare Durabilă a României prin
înglobarea ODD prevăzute în Agenda 2030.

CONTEXT NAȚIONAL

Creat prin OUG 106/2005, Fondul
pentru Mediu (FM)
este un instrument economicofinanciar destinat susținerii și
realizării proiectelor și
programelor pentru protecția
mediului și pentru atingerea
obiectivelor Uniunii Europene în
domeniul mediului și schimbărilor
climatice
Administraţia Fondului pentru Mediu finanţează proiecte şi
programe de mediu care au impact asupra obiectivelor
stabilite prin Strategia Naţională pentru Dezvoltare
Durabilă, astfel prin Fondul pentru Mediu se derulează
următoarele programe cu impact asupra schimbărilor
climatice:

PROGRAME

privind instalarea sistemelor de încălzire
care utilizează energie regenerabilă, inclusiv
înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de
încălzire (bugetul anului 2017 a fost de 15 mil. lei
pentru finanțarea a 2500 de sisteme).
•Programul

PROGRAME

•

Programul privind reducerea emisiilor de gaze
cu efect de serã în transporturi, prin promovarea
vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de
vedere energetic (bugetul pentru anul 2017 a fost de
45 mil. de lei, fiind acceptate pentru finanțare 264
cereri de finanțare pentru 680 mașini pur electrice și
160 mașini electric hibrid);

PROGRAME

•

Programul multianual privind reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de
transport rutier nepoluant din punct de vedere
energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule
electrice şi electrice hibrid plug-in(bugetul pentru anul
2017 a fost de 45 mil. de lei, fiind aprobate 9 proiecte,
pentru realizarea a 16 stații de încărcare);

PROGRAME

Proiectul„Calea Verde spre Dezvoltare Durabila”
•
adaptarea sediului Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu la
schimbările climatice și din punct de vedere al eficienței energetice,
rezultând o reducere a consumului de energie al clădirii, cu aprox.
48%, prin dotarea cu sisteme de încălzire, răcire și ventilație bazate pe
pompe de căldură și panouri solare, sistem de captare și recirculare a
apei de ploaie, acoperiș verde și sisteme de termoizolație;
•
adaptarea sediului Grădiniţei Frații Grimm din Sibiu la
schimbările climatice și îmbunătățirea din punct de vedere al eficienței
energetice, rezultând o reducere a consumului anual total de energie a
clădirii, cu aprox. 30% prin izolarea termică a clădirii și instalarea de
panouri solare;
•
clădirea Centrului Social Tg. Mureș
îmbunătățită din punct de vedere al
eficienței energetice, rezultând o reducere a
consumului anual total de energie a clădirii,
cu aprox. 20%, prin izolarea termică a
clădirii și înlocuirea cazanelor centralei
termice;

BUNE PRACTICI

Clădirea APM Sibiu
Ianuarie 2015

20 octombrie 2017

Grădiniţa
Fraţii Grimm
din Sibiu

Centrul Social
din Tîrgu Mureș

VĂ MULȚUMESC !

