
 

 

[●] martie 2019 

 

In atentia:  Domnului Anton Anton 

Ministrul Energiei  

 

Stimate domnule Ministru,  

 

În continuarea dialogului constructiv pe care Ministerul Energiei l-a purtat cu reprezentanții Coaliției 

pentru Dezvoltarea României („CDR”), Grupul de Lucru pentru Energie vă supune atenției prezenta 

adresa, mulțumindu-vă, în același timp, pentru deschiderea către dialog pe care ați demonstrat-o. 

Mediul de afaceri pe care îl reprezentăm a luat act, la finalul lunii noiembrie 2018, de publicarea în 

consultare publică pe site-ul Ministerului Energiei a Proiectului Planului Național Integrat în domeniul 

Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 („Proiectul PNIESC”), procesul de consultare ulterior 

continuat in februarie 2019. Termenul extrem de scurt de consultare publică (in prima etapa 10 zile 

calendaristice, iar in a doua etapa 30 de zile calendaristice), anvergura documentului, complexitatea 

acestuia, precum și suprapunerea cu alte acte normative emise în regim de urgentă, au împiedicat o 

analiză detaliată a Proiectului PNIESC și furnizarea unui punct de vedere către Ministerul Energiei.  

Pornind de la propunerile de ținte pentru 2030, analiza specialiștilor în energie, care fac parte din grupurile 

de lucru ale asociațiilor membre CDR, a reliefat o serie de îngrijorări cu privire la valabilitatea datelor 

folosite (date fiind modificările de reglementari survenite între timp), a metodologiei de calcul și a 

scenariilor asumate.   

Mediul de afaceri și-a exprimat în mod repetat disponibilitatea la dialog și consultare reală, disponibilitate 

care se menține în continuare. Ținând cont de importanța PNIESC pentru dezvoltarea economică și socială 

a României, vă solicităm inițierea unei consultări profunde cu specialiștii concomitent cu publicarea 

metodologiei și anexei de calcul folosite în elaborarea Proiectul PNIESC.  

În anexa prezentăm un scurt extras din Regulamentul (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al 

Consiliului privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, referitor la modul în care trebuie 

să se desfășoare consultarea publică și cu specialiștii din sector în privința elaborării PNIESC. 



 

 

În speranța ca punctul de vedere al specialiștilor din mediul de afaceri este binevenit pentru echipa de 

experți a Ministerului Energiei, ne exprimam disponibilitatea pentru consultari si lucru in comun pentru 

definitivarea unui document programatic de importanta exceptionala ce va guverna, dupa agrearea cu 

Comisia Europeana si alte state membre ale Uniunii Europene, evolutia sectorului energetic romanesc in 

urmatorul deceniu.  

 

Cu deosebita consideratie, 

Georgios Stassis  

Coordonatorul Grupului de Lucru pentru Energie 

Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei 

  



 

 

Anexa 

Extras din Regulamentul (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 

2018 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) 

nr. 663/2009 și (CE) nr. 715/2009, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 

2010/31/UE, 2012/27/UE și 2013/30/UE, a Directivelor 2009/119/CE și (UE) 2015/652 și de abrogare a 

Regulamentului (UE) nr. 525/2013  

„Preambul (30) 

Fiecare stat membru ar trebui să stabilească un dialog permanent pe mai multe niveluri pe tema energiei, 

care să reunească autorități locale, organizații ale societății civile, mediul de afaceri, investitori și alte părți 

interesate relevante, pentru a discuta diferitele opțiuni avute în vedere pentru politicile privind energia și 

clima. În cadrulacestui dialog ar trebui să poată fi discutate planul național integrat privind energia și clima 

al statului membru, precum și strategia sa pe termen lung. Dialogul se poate desfășura prin intermediul 

oricărei structuri naționale, ca de exemplu un site web, o platformă de consultare publică sau un alt 

instrument de comunicare interactiv. [...] 

Preambul (43) 

Experiența acumulată în ceea ce privește punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 a 

demonstrat importanța transparenței, a preciziei, a consecvenței, a integralității și a comparabilității 

informațiilor. Pe baza acestei experiențe, prezentul regulament ar trebui să asigure că statele membre 

utilizează date și ipoteze solide și consecvente la nivelul celor cinci dimensiuni și pun la dispoziția 

publicului informații complete privind ipotezele, parametrii și metodologiile utilizate pentru scenariile și 

prognozele finale, luând în considerare restricțiile de ordin statistic, datele sensibile din punct de vedere 

comercial și respectarea normelor privind protecția datelor, și prezintă rapoarte cu privire la propriile 

politici și măsuri, precum și la prognoze, aceasta fiind o componentă- cheie a rapoartelor intermediare. 

Informațiile din aceste rapoarte ar trebui să fie esențiale pentru a demonstra punerea în aplicare la timp 

a angajamentelor asumate în temeiul Regulamentului (UE) 2018/842. Operarea și îmbunătățirea în 

permanență a sistemelor la nivelul Uniunii și al statelor membre, împreună cu îndrumări mai bune privind 

raportarea, ar trebui să contribuie în mod semnificativ la consolidarea constantă a informațiilor necesare 

pentru a urmări progresele în ceea ce privește dimensiunea „decarbonizare”. [...] 

Art 8 

[...] (3) Statele membre pun la dispoziția publicului informații complete privind ipotezele, parametrii și 

metodologiile utilizate pentru scenariile și prognozele finale, luând în considerare restricțiile de ordin 

statistic, datele sensibile din punct de vedere comercial și respectarea normelor privind protecția datelor.” 

 


