
      

   
 

 
 

ANUNȚ  
privind inițierea procesului de consultare publică cu privire la  

proiectul Planului Național Integrat Energie și Schimbări Climatice 2021-2030 
 

 
În conformitate cu prevederile propunerii de Regulament al Parlamentului European și 

al Consiliului privind Guvernanța Uniunii Energetice, fiecare stat membru va trebui să notifice 
Comisiei Europene un proiect al Planului Național Integrat Energie și Schimbări Climatice 
2021-2030 (PNIESC), până la data de 31 decembrie 2018, forma finală a acestuia urmând a fi 
definitivată în urma discuțiilor cu Comisia Europeană și transmisă până la 31 decembrie 2019.  

Propunerea de Regulament privind Guvernarea Uniunii Energiei a fost emisă la 
sfârșitul lunii noiembrie 2016 în cadrul pachetului de măsuri "Energie curată pentru toți 
cetățenii europeni". Aceasta propune instituirea unui mecanism de punere în aplicare a 
strategiilor și măsurilor destinate îndeplinirii obiectivelor Uniunii Energiei privind securitatea 
energetică, piața energiei, eficiența energetică, decarbonizarea și cercetarea, inovarea și 
competitivitatea. Mecanismul prevede un sistem de raportare care să asigure oportunitatea, 
transparența, exactitatea, coerența, comparabilitatea și caracterul complet al informațiilor 
furnizate de statele membre. Acest sistem ar trebui să permită evaluarea în timp util a 
progreselor și a previziunilor privind îndeplinirea obiectivelor politicii energetice a UE și a 
obiectivelor convenite în materie de climă și energie în fiecare țară. 

Elaborarea PNIESC este un proces complex, de mare responsabilitate, care necesită 
colaborarea tuturor instituțiilor/entităților cu competențe în domeniile energie și schimbări 
climatice și a căror activitate are impact în procesul de stabilire și implementare a țintelor 
naționale în domeniul energie și schimbări climatice și de elaborare a planurilor de acțiuni 
pentru atingerea acestora. PNIESC va cuprinde țintele naționale pentru reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră în conformitate cu ESR1 și LULUCF2, regenerabile și eficiență 
energetică, care vor fi asumate de către Guvernul României și ulterior, monitorizate la nivel 
intern, de instituțiile responsabile pentru fiecare domeniu și evaluat periodic de Comisia 
Europeană. PNIESC va fi un document strategic cu măsuri de acțiune, care va direcționa 
dezvoltarea României pe următoarele câteva decenii. 

În vederea coordonării la nivel național a elaborării PNIESC, Guvernul României a 
aprobat, prin Memorandumul cu tema “Planurile naționale integrate în domeniul energiei și 
schimbărilor climatice”, constituirea unui Grup de lucru condus de reprezentanți din cadrul 
Ministerului Energiei și Ministerului Mediului (cu rang de secretar de stat), care coordonează 
întregul proces de elaborare a PNIESC. Grupul de lucru include reprezentanți cu putere de 
decizie din cadrul Ministerului Economiei, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului 
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice, Ministerului Fondurilor Europene, 
Ministerului Cercetarii și Inovării, Ministerului Apelor și Pădurilor, Ministerului Finanțelor 

                                                           
1
 Directiva privind comercializarea emisiilor de gaze cu efect de seră (ETS) 

2
 Regulamentul privind integrarea sectorului pentru utilizarea terenurilor, schimbarea utilizării terenurilor și 

silvicultură (LULUCF) 
 



 
 

Publice, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Transporturilor, 
Institutului Național de Statistică, Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, Autorității 
Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, Transelectrica SA, Transgaz SA și 
OPCOM.  

În vederea efectuării analizelor și evaluărilor sectoriale necesare elaborării PNIESC și 
integrării informațiilor disponibile existente la nivelul tuturor instituțiilor implicate în 
elaborarea PNIESC, a fost selectată, în urma unei proceduri de achiziție publică, societatea de 
consultantă Deloitte Consultanță SRL, care să sprijine Guvernul României în acțiunea de 
elaborare a PNIESC. 

PNIESC vizeaza perioada 2021-2030 și se elaborează, conform Anexei I la 
Regulamentul menționat, din următoarele secțiuni principale:  

(a) o prezentare generală a procesului urmat pentru stabilirea PNIESC, constând într-un 
rezumat, o descriere a consultării și implicării părților interesate și a rezultatelor acestora, 
precum și a cooperării regionale cu alte state membre, în procesul de elaborare a planului;  

(b) o descriere a obiectivelor și a contribuțiilor naționale pentru fiecare dintre cele cinci 
dimensiuni ale Uniunii Energetice;  

(c) o descriere a politicilor și a măsurilor prevăzute pentru realizarea obiectivelor și a 
contribuțiilor corespunzătoare stabilite la litera (b);  

(d) o descriere a situației actuale a celor cinci dimensiuni ale Uniunii Energetice 
(securitate energetică; integrare piețe europene de energie; eficiența energetică; 
decarbonizare; cercetare, inovare și competitivitate), inclusiv în ceea ce privește sistemul 
energetic și emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră, precum și previziunile legate de 
obiectivele menționate la litera (b), în raport cu politicile și cu măsurile deja existente (puse 
în aplicare și adoptate);  

(e) o evaluare a impactului politicilor și măsurilor planificate pentru realizarea 
obiectivelor menționate la litera (b);  

(f) o anexă, întocmită în conformitate cu cerințele și cu structura prevăzute în Anexa II 
la Regulament, care să stabilească metodologiile și măsurile de politică ale statului membru, 
pentru îndeplinirea cerinței de economisire a energiei, în conformitate cu articolul 7 din 
Directiva 2012/27/UE [versiunea modificată în conformitate cu propunerea COM(2016)761] 
și cu anexa V la aceasta.  

Având în vedere importanța și implicațiile PNIESC asupra dezvoltării României în 
perioada următoare, Ministerul Energiei supune proiectul PNIESC consultării publice, în 
scopul colectării, de la părțile interesate, de propuneri, sugestii și opinii cu valoare de 
recomandare cu privire la acest document de importanță strategică.  

În acest scop, anexăm proiectul Planului Național Integrat În Domeniul Energiei și 
Schimbărilor Climatice 2021-2030. 

Propunerile, opiniile și sugestiile, însoțite de datele proprii de contact, pot fi transmise 
în scris la adresa de e-mail mircea.sandu@energie.gov.ro, până la data de 10.12.2018, ora 
12.00. 

 


