
 
28  februarie 2020 

 

Domnului Virgil-Daniel POPESCU 

Ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri 

 

Ref.  Observațiile Coaliţiei pentru Dezvoltarea României (CDR) cu privire la Planul Național 

Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC) în cadrul 

procesului de consultare publică  

 

Stimate domnule Ministru Popescu,  

Coaliţia pentru Dezvoltarea României (CDR) salută publicarea în consultare publică a variantei actualizate a 

Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC) de către 

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Considerăm că este esențială contribuția mediului de 

afaceri și a actorilor relevanți la definitivarea unui document programatic de importanță strategică națională, 

care va guverna atât evoluția sectorului energetic românesc, cât și dezvoltarea economică și socială a 

României, în următorul deceniu.  

Prin prezenta adresă, înaintăm spre atenția dumneavoastră trei propuneri rezultate în discuția cu companiile 

pe care CDR le reprezintă, menite să sprijine demersul Ministerului de a prezenta partenerilor europeni un 

proiect de plan pragmatic, fezabil și aliniat cu Regulamentul (UE) 2018/1999 privind guvernanța uniunii 

energetice și a acțiunilor climatice și recomandările adiacente:  

1. Elaborarea unei foi de parcurs și a unui plan de acțiune, complementare PNIESC – în vederea 

asigurării unui cadru predictibil pentru operaționalizarea obiectivelor și țintelor înscrise în Planul 

Național Integrat, precum și în sprijinirea evaluării ulterioare a implementării acestora la nivelul 

politicilor publice. Totodată, subliniem importanța realizării unui studiu de impact privind măsurile 

cuprinse în Pactul Ecologic European, care să însoțească PNIESC 

2. Corelarea programelor operaționale din fonduri structurale, a altor alocări de fonduri din 

partea Uniunii Europene (Just Transition Fund, Modernisation Fund, etc) și a schemelor de 

ajutor de stat și a altor instrumente financiare inclusiv private destinate sectorului energetic 

și eficienței energetice cu PNIESC – în contextul proiectării și a definirii obiectivelor naționale 

subsumate viitorului exercițiu financiar multianual (CFM) 2021-2027, precum și a necesității de a 

avea în vedere investiții prioritare în proiecte care vizează eficiența energetică, flexibilitatea și 

tranziția justă către o energie curată; 

3. Crearea unui cadru formal de dialog permanent cu mediul privat în vederea dezvoltării 

instrumentelor de mobilizare a investițiilor private pentru finanțarea obiectivelor Planului 

Național Integrat; 

4. Dezvoltarea capacității instituționale – în vederea asigurării unei abordări consecvente și a unui 

efort susținut în implementarea PNIESC, incluzând accesarea si angajarea fondurilor europene la 



 
timp si conform procedurilor, în virtutea interesului național. Accentul ar trebui pus pe 

suplimentarea personalului din entitățile cheie ale administrației publice care asistă la 

implementarea obiectivelor ce țin de tranziția ecologică.  

5. Crearea unui post de secretar de stat care să se ocupe exclusiv de implementarea Green Deal 

în România, atât sub aspectul coordonării interinstituționale, cât și al relației cu mediul de 

afaceri. 

În spiritul bunei colaborări, rămânem deschiși pentru consultări suplimentare și ne exprimăm 

disponibilitatea de a sprijini, prin expertiza membrilor CDR, demersurile Ministerului în elaborarea unor 

politici integrate și sustenabile în domeniul energetic, în conformitate cu angajamentele României privind 

alinierea la standardele și obiectivele comunitare, cu precădere în contextul Pactului Ecologic European.  

Cu apreciere, 

Christina Verchere 

Leader, CDR Energy TF 

Coaliţia pentru Dezvoltarea României 


