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I. Ordine ANRE emise și publicate în
Monitorul Oficial al României și
documente aferente eficienței energetice,
supuse dezbaterii publice
Ordine ANRE emise și publicate în Monitorul Oficial al
României
•

Ordinul nr. 9/30.01.2019 privind modificarea și completarea
Metodologiei
de
determinare
și
monitorizare
a
supracompensării activității de producere a energiei
electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență care
beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobate
prin Ordinul președintelui ANRE nr. 84/2013:
https://portal.anre.ro/PublicLists/Ordin/GetOrdinFisier?IdOrdi
n=4879
•

Ordinul nr. 12/08.02.2019 privind modificarea Metodologiei
de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică
și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce
beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului
pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobată prin
Ordinul președintelui ANRE nr. 15/2015:
https://portal.anre.ro/PublicLists/Ordin/GetOrdinFisier?IdOrdi
n=4886
•

Ordinul nr. 13/13.02.2019 de aprobare a preţului reglementat
pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă
eficienţă care beneficiază de bonus, vândută pe bază de
contracte reglementate de către producătorii de energie
electrică şi termică în cogenerare, aplicabil în perioada 01
martie-30 iunie 2019:
https://portal.anre.ro/PublicLists/Ordin/GetOrdinFisier?IdOrdi
n=4887
• Ordinul nr. 33/27.02.2019 privind stabilirea cotei obligatorii
de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2018
(publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din
27 februarie 2019).
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I. Ordine ANRE emise și publicate în
Monitorul Oficial al României și
documente aferente eficienței energetice,
supuse dezbaterii publice
Documente aferente eficienței energetice, supuse
dezbaterii publice
•

Direcția Generală Eficiență Energetică, Surse Regenerabile,
Cogenerare și Energie Termică a supus consultării publice
Proiectul de Ordin pentru aprobarea Metodologiei de
monitorizare a sistemelor de alimentare centralizată cu
energie termică / sistemelor de încălzire/răcire urbană:
https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/documentede-discutie-ee1/energie-termica/proiect-de-ordin-pentruaprobarea-metodologiei-de-monitorizare-a-sistemelor-dealimentare-centralizata-cu-energie-termica-sistemelor-deincalzire-racire-urbana
Proiectul de Ordin amintit stabilește parametrii utilizaţi în
monitorizarea SACET / sistemelor de încălzire/răcire urbană,
obligaţiile care revin operatorilor economici din sectorul energiei
termice în ceea ce privește raportarea datelor de monitorizare,
precum și analizele şi rapoartele realizate de ANRE în baza datelor
de monitorizare primite.
Termenul final de transmitere a observaţiilor este data de
15.03.2019.
•

Direcția Generală Eficiență Energetică, Surse Regenerabile,
Cogenerare și Energie Termică a supus consultării publice
Proiectul de Decizie privind aprobarea machetei pentru
Declarația de consum total anual de energie pentru operatori
economici cu consum anual mai mic de 1000 tep, acesta
aflându- se în procedură de aprobare:
https://www.anre.ro/ro/eficientaenergetica/legislatie/documente-de-discutieee1387285443/eficenta-energetica1387285476/proiect-de-decizieprivind-aprobarea-machetei-pentru-declaratia-de-consum-totalanual-de-energie-pentru-operatori-economici-cu-consum-anualmai-mic-de-1000-tep&page=1
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I.1. Din activitatea Departamentului pentru
Eficiență Energetică
•

În perioada 5-6 februarie 2019, reprezentanții Departamentului
pentru Eficiență Energetică - ANRE au participat la seminarul din
cadrul Proiectului Concerted Action - Energy Efficiency
Directive CA-EED 2, eveniment ce a avut loc la Bruxelles.
Proiectul CAEED – Concerted actions Energy Efficiency
Directive a fost iniţiat de către Comisia Europeană pentru a
asigura transpunerea clară şi coerentă a Directivei 2012/27/UE în
legislaţia naţională a Statelor Membre.

Întâlnirile în cadrul seminarului CAEED 2 au avut loc în zilele de 5 şi 6
februarie 2019, vizând următoarele sesiuni paralele:
• Ţintele în domeniul eficienţei energetice, planificarea,
măsurile şi raportarea economiilor de energie;
• Măsurarea şi facturarea pentru gaze, energie termică şi apă
caldă;
• Raportarea aferentă Regulamentului de Guvernanţă a Uniunii
Energiei – PNIESC 2021-2030
• Stabilirea ţintelor aferente art. 7 EED
După 2 ani de dezbateri (2016-2018), Directivele revizuite privind
eficienţa energetică şi sursele regenerabile de energie, cât şi
Regulamentul privind Guvernanţa Uniunii Energetice au fost publicate
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în data de 21 decembrie 2018.
Aceste Directive revizuite vor avea un termen de transpunere de 18
luni, iar ANRE va participa la grupurile de lucru care vor demara
transpunerile acestor Directive, pentru a crea un cadru legislativ
naţional sustenabil pentru următorul deceniu în energie.
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I.1. Din activitatea Departamentului pentru
Eficiență Energetică
•

În perioada 12-14 februarie 2019, ANRE prin Departamentul
pentru Eficiență Energetică a participat la Berlin, la întâlnirile
Regular & Full Meeting M64, eveniment organizat de EnR Asociaţia agenţiilor naţionale de eficienţă energetică din
Europa.

Asociația EnR - Asociația agențiilor naționale de eficiență
energetică din Europa, în vederea coordonării activităților EnR la
nivel european. EnR este formată din 24 de agenții europene din
domeniul energiei, responsabile pentru elaborarea, implementarea
sau revizuirea programelor naționale de cercetare, dezvoltare sau de
diseminare a informaţiilor din domeniul eficienței energetice, al
energiei regenerabile și al schimbărilor climatice.
ANRE, prin intermediul Departamentului pentru Eficienţă
Energetică, a deţinut Preşedinţia anuală şi Secretariatul Asociaţiei
EnR, în perioada 23 februarie 2017 - 22 februarie 2018, în vederea
coordonării activităților EnR la nivel european şi face parte din Troika
EnR formată din fosta Preşedintă – ANRE - actuala Preşedintă ENEA Italia - viitoarea Preşedintă -EST Marea Britanie.
Schimbul de informații în cadrul EnR are loc, în principal, prin
intermediul celor opt Grupuri de Lucru, acestea fiind deschise și
altor organizații terțe relevante, care doresc să devină membre ale
EnR. De asemenea, în afara rolului pe care îl au în diseminarea
informațiilor, Grupurile de Lucru servesc drept forumuri pentru
elaborarea și implementarea proiectelor comune în cadrul
programelor finanțate de Uniunea Europeană, cum ar fi programul
Orizont 2020 al Comisiei Europene, de care beneficiază şi ANRE.
Cele opt Grupuri de Lucru ale Asociaţiei EnR sunt următoarele:
•
Grupul de Lucru Schimbarea comportamentului energetic
•
Grupul de Lucru Clădiri
•
Grupul de Lucru Eficiență Energetică
•
Grupul de Lucru Industrie
•
Grupul de Lucru Etichetare și Eco design
•
Grupul de Lucru Instrumente de Monitorizare
•
Grupul de Lucru Surse de Energie Regenerabilă
•
Grupul de Lucru Transport
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I.1. Din activitatea Departamentului pentru
Eficiență Energetică
•

În data de 18 februarie 2019, reprezentanții ANRE au participat la
Prima Conferință a Prosumatorilor din România, organizată de
energiaTa. Evenimentul a reunit 150 de participanți: prosumatori,
instalatori, furnizori de echipamente, distribuitori din energie și
autorități.

În prima parte a evenimentului, reprezentanți ai ANRE – Autoritatea
Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, AFM – Administrația
Fondului pentru Mediu și Transelectrica au vorbit despre programul de
subvenție, prin care AFM va aloca aproape 115 milioane de euro
pentru români. Aceștia vor putea primi până la 20.000 lei, acoperind
maxim 90% din suma necesară, pentru a-și achiziționa și instala
sisteme de producție de energie solară.
S-a mai discutat despre reglementările generate de ANRE în contextul
legislației europene, despre cerințele tehnice și certificarea
echipamentelor de către Transelectrica și despre care sunt
procedurile la trei dintre distribuitorii din energie de pe piață.
Mai multe detalii referitoare la eveniment pot fi consultate accesând
următorul
link:
https://energiata.org/150-de-participanti-laconferinta-prosumatorilor-video/
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I.1. Din activitatea Departamentului pentru
Eficiență Energetică
•

Reprezentanții Departamentului pentru Eficiență Energetică au
participat în perioada 19-20 februarie 2019, la Forumul de
investiții al Convenției Primarilor privind clima și energia –
finanțarea pieței de eficiență energetică, eveniment organizat
de către DG Energie, Acțiune Climatică din cadrul Comisiei
Europene, Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii
(EASME), în colaborare cu Convenția Primarilor, ce a avut loc la
Bruxelles. Evenimentul a reunit peste 500 de participanți din
întreaga UE, reprezentând toate sectoarele implicate în procesul
de adaptare la schimbările climatice și de finanțare a eficienței
energetice.

Evenimentul a fost structurat în șase ateliere tematice paralele, în
cadrul cărora a fost expus un număr de 30 de proiecte de succes
privind planificarea și finanțarea proiectelor de energie durabilă și de
adaptare la schimbările climatice: planificare privind energia durabilă,
finanțarea transportului urban curat, finanțarea eficienței energetice
în sectorul public, scheme de renovare a locuințelor din orașe și
regiuni, finanțarea adaptării climatice, sisteme de finanțare inovatoare
care să faciliteze finanțarea pieței pentru climă și energie sustenabilă.
Mai multe detalii referitoare la eveniment pot fi consultate accesând
următorul link:
https://eu.eventscloud.com/ehome/200185311/documents/?&t=a
7d359e623bbb8defd0c1be3261e3ba3
•

În data de 19 februarie 2019, ANRE, prin Departamentul pentru
Eficiență Energetică a organizat cea de-a treia întâlnire a
Punctului Focal național din cadrul proiectului INTAS
(Industrial and Tertiary Product Testing and Application of
Standards) - Proiectul INTAS - instrument important în
implementarea politicii de eficiență energetică în industria din
România. Evenimentul s-a desfășurat la Hotel Ramada Bucuresti
Majestic și a beneficiat de prezența unui număr mare de
participanți. În cea de-a doua parte a seminarului, ANRE a
organizat împreună cu mai mulți invitați o masă rotundă privind
eficiența energetică în industrie și municipalități. Participarea
la eveniment a fost gratuită, cu sprijinul primit din partea Comisiei
Europene, prin Programul HORIZON 2020). Mai multe detalii
referitoare la eveniment pot fi consultate accesând următorul link:
https://www.anre.ro/ro/eficienta-energetica/informatii-deinteres-public/info-eficienta8
energetica1386850500/proiecte/proiectul-industrial-andtertiary-product-testing-and-application-of-standards-intas

I.1. Din activitatea Departamentului pentru
Eficiență Energetică
•

În perioada 27-28 februarie 2019, Comisia Europeană – DG
Justiție și Consumatori a organizat în Portugalia, la Porto,
evenimentul de încheiere al Campaniei-pilot de creștere a
gradului de conștientizare privind eficiența energetică, la care
a luat parte dl. Nagy-Bege Zoltan, vicepreședinte ANRE.

La inițiativa Comisiei Europene prin DG Justiție și Consumatori și
în baza unui parteneriat scris de colaborare, ANRE prin
Departamentul pentru Eficienţă Energetică a desfășurat în anul
2018, activități variate privind informarea publicului din România
referitor la măsurile de reducere a costurilor de energie și alte aspecte
privind eficiența energetică, în contextul Campaniei-pilot de creștere
a gradului de conștientizare privind eficiența energetică “Economie la energie”.
Evenimentul de încheiere al Campaniei de creștere a gradului de
conștientizare privind eficiența energetică, organizat în Portugalia
a reprezentat o bună ocazie de a analiza împreună cu reprezentanții
DG Justiție și Consumatori rezultatele Campaniei, de a participa la
diseminarea celor mai bune practici ale acestui proiect important și a
favorizat conturarea a câteva recomandări pentru viitor. Concluziile și
recomandările conturate în cadrul evenimentului sunt relevante, cu
atât mai mult întrucât, ANRE prin Departamentul pentru Eficiență
Energetică va continua și în anul 2019 acțiunile aferente acestei
campanii, la nivel național, în acest sens existând un nou parteneriat
încheiat cu DG JUST-Comisia Europeană.
De asemenea, pe pagina de internet a ANRE există o rubrică special
dedicată Campaniei, aceasta putând fi consultată accesând următorul
link: https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/economie-la-energie
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I.1. Din activitatea Departamentului pentru
Eficiență Energetică
•

Direcția Generală Eficiență Energetică, Surse Regenerabile,
Cogenerare și Energie Termică a publicat Raportul privind
atestarea
managerilor
energetici,
agrearea/autorizarea
societăților prestatoare de servicii energetice și autorizarea
auditorilor energetici din industrie în luna ianuarie, acesta
putând fi accesat la următorul link:
https://www.anre.ro/ro/eficienta-energetica/rapoarte/rapoarteatestare-manageri-energetici-agreere-societati-prestatoare-deservicii-energetice/20191551275917

* Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul
Energiei a lansat în data de 28.01.2019, aplicația mobilă
care permite accesul la comparatoarele de oferte tip de
furnizare a energiei electrice şi gazelor naturale, precum și
la informații din domeniul energiei.

Aplicația este gratuită şi disponibilă pentru orice utilizator
care are acces la magazinele Google Play și Apple
Store.

10

II. Rapoarte și studii de interes în domeniul
energiei și eficienței energetice
•

Ghidul EuroACE – “Implementarea Directivei reviziuite privind
performanța energetică a clădirilor (EPBD) 2018”

În data de 25 februarie 2019, la sediul ANRE a avut loc o întâlnire
cu reprezentanții EuroACE (Alianța Europeană a Firmelor pentru
Eficiența Energetică în Clădiri).
EuroACE a fost înființată în anul 1998 de către cele mai importante
companii europene implicate în fabricarea, distribuția și instalarea
unei game variate de bunuri și servicii în materie de economisire a
energiei. În cadrul întâlnirii și în perspectiva noii Directive privind
performanța energetică a clădirilor (EPBD) , dl. Adrian Joyce
(Secretar General EuroACE) a prezentat Ghidul EuroACE –
“Implementarea Directivei reviziuite privind performanța
energetică a clădirilor (EPBD) 2018”.
Modificarea Directivei privind performanța energetică a clădirilor
(EPBD) reprezintă una dintre cele mai importante schimbări care au
avut loc în sectorul clădirilor din UE în ultimii 15 ani, forul legislativ
european recunoscând astfel faptul că cea mai mare provocare din
sectorul clădirilor nu este reprezentată de standardele pe care le
folosim pentru clădirile noi, ci de cele pe care le folosim pentru
renovarea celor deja existente. În urma unei analize privind
modificărie aduse EPBD, EuroACE a identificat 12 recomandări
cheie pe care le oferă părților interesate publice și private, la nivel
național și european.
Ghidul EuroACE poate fi consultat accesând următorul link:
https://euroace.org/wp-content/uploads/2018/11/EuroACEGuide-to-EPBD-Implementation-web-version.pdf
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II. Rapoarte și studii de interes în domeniul
energiei și eficienței energetice
•

Analiza - “Perspectiva energetică globală 2019”

Sistemele energetice din întreaga lume se află în fața unor tranziții
rapide care afectează multe aspecte ale vieții noastre. Continuarea și
accelerarea acestor schimbări vor determina schimbări importante în
ceea ce privește modul în care ne alimentăm autovehiculele, ne
încălzim locuințele și în care ne sunt alimentate industriile în
deceniile următoare. Această analiză oferă opinia McKinsey asupra
consensului privind evoluția cererii de energie.
Analiza integrală poate fi consultat accesând următorul link:
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Oil%20
and%20Gas/Our%20Insights/Global%20Energy%20Perspective
%202019/McKinsey-Energy-Insights-Global-Energy-Perspective2019_Reference-Case-Summary.ashx
•

Studiul Comisiei Europene - Centrul de Strategie privind Politica
Europeană - “10 tendințe privind remodelarea sectorului
climei și al energiei”
Această publicație a fost elaborată sub patronajul Comisiei
Europene, de către Centrul de Strategie privind Politica
Europeană în colaborare cu JRC pentru Uniunea Energiei.
Pe fondul acțiunilor și eforturilor întreprinse la nivel global în scopul
limitării încălzirii globale, acest studiu își propune să evidențieze care
sunt acele tendințe majore care transformă piețele energetice
globale și europene, cadrele de reglementare, respectiv politicile
energetice și progresul tehnologic și care vor stabili dacă Europa va
reuși să contureze o economie neutră din punct de vedere al
emisiilor de carbon.
Studiul integral poate fi consultat accesând următorul link:
https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc__10_trends_transforming_climate_and_energy.pdf

12

II. Rapoarte și studii de interes în domeniul
energiei și eficienței energetice
•

ERRA (Energy Regulators Regional Association) a publicat
Raportul de activitate anual aferent anului 2018, care prezintă
multiplele modalități de cooperare ale autorităților membre ale
ERRA (din cadrul căreia și ANRE face parte) și prin care se
prezintă o gamă largă de programe pe care Asociația le oferă
membrilor și partenerilor săi.
Raportul
poate
fi
consultat
accesând
următorul
link:
https://erranet.org/about-us/activity-reports/.
•

Eurostat a publicat statistica Energia regenerabilă în UE,
conform căreia ponderea energiei regenerabile în consumul final
brut de energie, în UE, la nivelul anului 2017 este de 17,5%, astfel
unsprezece state membre atingându-și deja obiectivele pentru anul
2020.
Materialul
poate
fi
consultat
accesând
următorul
link:
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9571695/812022019-AP-EN.pdf/b7d237c1-ccea-4adc-a0ba-45e13602b428
•

Eurostat a publicat analiza Consumul de energie în 2017,
conform căreia, consumul de energie la nivelul UE a crescut cu
1% în 2017, având loc astfel o îndepărtare de obiectivele privind
eficiența energetică.
Analiza
poate
fi
consultată
accesând
următorul
link:
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9549144/807022019-AP-EN.pdf/4a5fe0b1-c20f-46f0-8184-e82b694ad492
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III. Surse de finanţare destinate
eficienţei energetice
Innovation Norway lansează un nou apel de proiecte în cadrul
programului „RO - Energie”, al cărui obiectiv este acela de a oferi
sprijin financiar entităţilor care doresc să realizeze un Audit
Energetic.………………………………………………………………….
Apelul de proiecte se adresează în special IMM-urilor, ONG-urilor şi
sectorului public şi va pune la dispoziţie până la 10.000 de
euro/proiect
pentru
realizarea
unui
Audit
Energetic.………………….................................................................
Operatorul programului a anunţat faptul că la mijlocul anului 2019
vor fi lansate mai multe apeluri de proiecte care vor sprijini
implementarea măsurilor de eficienţă energetică. …….
Pentru a fi eligibili pentru viitoarele apeluri planificate în cadrul
acestui program, va fi obligatorie prezenţa unui Audit Energetic.
…………………………………………….
..
Astfel, realizarea unui Audit Energetic, prin programul „RO Energie” este un prim pas în accesarea fondurilor Norvegiene
pentru implementarea soluţiilor de optimizare a consumurilor
energetice şi reducerea costurilor operaţionale. Termenul limită de
depunere a proiectelor este 18 Aprilie 2019, ora 13.00.
…………………………………….
.
Pentru mai multe informaţii, puteţi accesa următorul link:
https://servelect.ro/finantare-pentru-realizarea-unui-auditenergetic-granturi-norvegiene/
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IV. Evenimente viitoare în domeniul
energiei și eficienței energetice
•

ANRE recomandă seria de Conferinţe aferente anului 2019
organizată de energynomics.ro în cadrul Campaniei de
comunicare “Eficienţă energetică pentru rezultate care
contează”:
 3 aprilie, Constanța – Eficiență energetică – proiecte în curs
și idei noi
 15 mai, Craiova – Afaceri mai sigure prin eficiență energetică
 19 iunie, Brașov – Eficiență energetică – furnizori, soluții,
beneficii
 3 iulie, Timișoara – Eficiență energetică – consum sustenabil
prin automatizare, monitorizare și control
 30 octombrie, Oradea – Eficiență energetică – de unde
pornești, cu cine vorbești
 13 noiembrie, Cluj-Napoca – Eficiență energetică – abordări
verificate, parteneri credibili

Mai multe detalii pot fi consultate accesând următorul link:
http://www.energynomics.ro/ro/evenimentenergynomics/eficienta-energetica-oportunitatilemomentului-iasi-12-februarie/
•

SIER Tineret organizează în perioada 4-9 martie 2019, la
Universitatea Politehnica din Bucuresti, Conferința Carieră
în industria energetică.

Evenimentul este adresat, in principal, tinerilor ingineri si
studentilor din domeniul energetic si isi propune sa ofere informatii
despre programele de practica, internship, locuri de munca si
programe de dezvoltare profesionala ale tinerilor in cadrul
companiilor partenere.
Pentru studenți, proaspăt absolvenții sau tineri profesioniști
evenimentul reprezintă o oportunitate de a intra în contact cu
manageri și persoane importante din industrie și de a afla care
sunt posibilitățile de a participa la diverse traininguri în acest
sector și care sunt cerințele și joburile specifice solicitate de
companiile la care vor putea să aplice pe viitor.
Mai multe detalii aferente evenimentului pot fi consultate
accesând următorul link: http://tineret.sier.ro/cie2019.php
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IV. Evenimente viitoare în domeniul
energiei și eficienței energetice
•

Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei
(CNR-CME), în parteneriat cu SIEMENS organizează vineri, 15
martie 2019, de la ora 900, la Hotel Piatra Mare - Poiana
Brașov,
Simpozionul
“TEHNOLOGII
NOI
PENTRU
DEZVOLTAREA REŢELELOR ELECTRICE”.

Evenimentul are următoarele obiective:
 Evaluarea direcţiilor de dezvoltare a sistemelor de distribuţie în
condiţiile creşterii ponderii surselor distribuite şi regenerabile;
 Automatizarea sistemului de distribuţie şi informatizare;
 Tehnologii noi în sistemele de distribuţie.
Subiecte care vor fi supuse dezbterii:
 Creşterea calităţii serviciului de alimentare a utilizatorilor finali;
 Experienţa operatorilor de distribuţie în modernizarea reţelei;
 Rezultate privind implementarea noilor tehnologii.
La Simpozion vor participa lideri de top și specialiști din industria
energiei, decidenți din rândul ministerelor și autorităților de profil,
reprezentanţi ai mediului de afaceri și academic. Mai multe detalii
aferente evenimentului pot fi consultate accesând următorul link:
www.cnr-cme.ro.
•

Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK
Romania) organizează în data de 26 martie 2019, la JW Marriott
Grand Bucharest Hotel, Conferința “Cities of Tomorrow #7.
Communities in focus”.

Cea de a șaptea ediție a Cities of Tomorrow, va avea loc pe 26
martie 2019, la JW Marriott Bucharest Grand Hotel, și va fi
dedicată comunității (atât celei de business, cât și celei aferente
societății civile) și importanței implicării acesteia în dezvoltarea
sustenabilă a regiunilor și orașelor.
Evenimentul va găzdui 8 mese rotunde şi un market place, unde
vor fi prezentate soluțiile și tehnologiile destinate modernizării și
eficientizării orașului și regiunilor. La eveniment vor participa
reprezentanți ai autorităților locale (Agenții pentru Dezvoltare
Regională, Consilii Județene, primării) şi ai comunităţilor, ce vor veni
să-și prezinte proiecte concrete pe care le doresc realizate.
În plus, Cities of Tomorrow #7 va găzdui şi un concurs de
pitching! 9 participanţi, 3 categorii: administraţie publică, societate
civilă şi mediul de business.
Mai multe detalii aferente evenimentului pot fi consultate accesând
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https://www.citiesoftomorrow.ro/highlights2019.html

5 Martie 2019
ZIUA MONDIALĂ A EFICIENȚEI
ENERGETICE
În fiecare an, la data de 5 martie, se aniversează Ziua Mondială
a Eficienței Energetice. Marcarea acestei zile reprezintă o
oportunitate de a aduce în discuție eficienţa energetică care
prezintă beneficii multiple pentru operatorii economici şi
consumatorii de energie şi constituie un pilon central al
economiei, fiind necesară responsabilizarea factorilor
decizionali privind politicile şi măsurile active pentru creşterea
eficienţei energetice, în vederea atingerii ţintelor naţionale în
domeniu.
Cea mai ieftină energie este cea pe care nu o consumi şi în
contextul tranziţiei energetice, consumatorii de energie au un
rol crucial în sprijinirea soluțiilor inovatoare destinate obținerii
energiei din surse regenerabile și economiilor de energie, prin
participarea activă a acestora la tranziția energetică, printr-o
informare susţinută privind oportunităţile de îmbunătăţire atât
a calităţii vieţii şi mediului, cât şi creşterii economice
sustenabile.
În contextul ţintelor europene şi naţionale din domeniul
energiei privind creşterea eficienţei energetice, ANRE, prin
intermediul Departamentului pentru Eficienţă Energetică,
promovează dialogul constructiv privind schimbul de
informaţii şi bune practici în domeniul energiei, în contextul
tranziţiei energetice şi îndeplinirii dezideratelor naţionale şi
europene pentru anul 2030 privind energia şi schimbărilor
climatice !
Vă dorim mult succes în activitatea dumneavoastra, vă
mulţumim pentru sprijinul acordat autorităţilor române pentru
aducerea la îndeplinire a ţintei naţionale şi europene privind
eficienţa energetică şi vă asigurăm de întregul sprijin al
instituţei noastre pentru intensificarea cooperării şi schimbului
de informaţii în ceea ce priveşte diseminarea prevederilor
cadrului legislativ şi bunelor practici europene şi naţionale în
domeniul eficienţei energetice.

