
Seminar TAIEX pe tema eficientei energetice

În perioada 28-29 septembrie 2009, jude ul Maramure  a fost gazda seminarului
pe tema implement rii legisla iei comunitare în domeniul eficien ei energetice
organizat cu suportul instrumentului TAIEX al Comisiei Europene de c tre Uniunea
Na ional  a Consiliilor Jude ene din România în colaborare cu Consiliul Jude ean
Maramure .

          La seminar au participat reprezentan i ai 18 consilii jude ene, urmând ca în
zilele de 1-2 octombrie 2009 jude ul Prahova s  g zduiasc  un eveniment similar cu
participarea celorlalte jude e.

 Plecând de la intele Uniunii Europene din Pachetul Legislativ Energie i
Schimb ri Climatice i anume:

• Reducerea emisiilor de GES cu 20% în 2020 raportat la anul 1990
• Reducerea cu 20% a consumului total de resurse primare la nivelul UE la

nivelul anului 2020 ;
• Ponderea SRE – 20% în consumul total de energie în 2020 i o pondere

minim  de 10% biocombustibil.
          i de la obiectivele României:
• ponderea SRE de 24% în consumul final de energie
• ponderea SRE în consumul de energie electric :

§ 2010: 33%
§ 2015: 35%
§ 2020: 38%

          Participan ii au dezb tut cadrul legislativ comunitar i transpunerea acestuia în
legisla ia na ional  în ceea ce prive te promovarea eficien ei energetice i a surselor
regenerabile de energie în scopul combaterii schimb rilor climatice, subliniindu-se
faptul c  în lipsa unor m suri urgente, societatea contemporan  nu va putea gestiona
cre teri ale temperaturii de peste 20C, ceea ce va duce la dezechilibre majore ale
mediului i societ ii în ansamblu.

          Au sus inut prezent ri reprezentan i ai Agen iei Na ionale pentru Conservarea
Energiei, Agen iei Na ionale de Reglementare în Energie, Ministerului Mediului,
Fondului Român de Eficien  Energetic , Agen iei de Dezvoltare Regional  Centru,
Ministerului Economie, precum i invita i din str in tate care au împ rt it din
experien a proprie, prezentând ac iuni de succes ini iate de autorit i locale din Fran a,
Belgia sau Spania.

          S-a concluzionat c  exist  un poten ial însemnat de reducere a consumului de
energie în toate regiunile Europei, în special în sectoarele mari consumatoare precum
cl dirile, industria i transportul. Pentru realizarea acestui poten ial exist  legisla ie
corespunz toare i programe de finan are a proiectelor de eficien  energetic . De
asemenea, exist  tehnologii i servicii pentru ca regiunile s  devin  mai eficiente



energetic. Totu i, aceste oportunit i nu sunt valorificate, iar regiunile nu
implementeaz  m suri clare de economisire a energiei, iar acest lucru trebuie s  se
schimbe pentru c  îmbun irea eficien ei energetice este una din cele mai simple
metode de a reduce emisiile de gaze cu efect de ser i de a spori durabilitatea i
siguran a aprovizion rii cu energie. Autorit ile publice, care constituie nivelul
administrativ cel mai apropiat de cet eni, au rolul de a da conduce ac iunile i de a da
un exemplu prin îmbun irea eficien ei energetice a propriilor cl diri sau prin
realizarea unor instala ii proprii de producere a energiei din surse regenerabile.
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