PROGRAMUL:
EVENIMENTE CNR – CME 2017

INVITAŢIE
Conferinţa
cu tema: „LEGISLAŢIA ROMÂNEASCĂ ŞI NOILE ORIENTĂRI EUROPENE PRIVIND
PROTECŢIA CONSUMATORILOR VULNERABILI ŞI ÎN SĂRĂCIE ENERGETICĂ”
AGENDA

09.30-10.00

Înregistrare participanți și invitaţie la cafea

DATA SI LOCUL DESFĂŞURĂRII



14 septembrie 2017, orele 10.00-13.00
ISPE SA, Amfiteatrul Acad. Martin Bercovici

CONSILIER CNR-CME RESPONSABIL: Dr. ing. Vasile Rugină
ORGANIZATORI
 ASOCIAŢIA COMITETUL NAŢIONAL ROMÂN AL CONSILIULUI MONDIAL AL ENERGIEI
 ANRE
PARTENERI DE EVENIMENT
 Academia Romana si institute de cercetari ale Academiei
 Instituţii de învăţământ superior partenere ale CNR-CME
 Asociaţii profesionale în domeniile Energie şi Mediu.
MOTIVAŢIA ORGANIZĂRII EVENIMENTULUI
În trecut, sărăcia energetică era considerată o simplă componentă a sărăciei în general, provocată de lipsa
resurselor financiare. Creşterea veniturilor (inclusiv prin ajutoare sociale) sau reducerea artificială a costurilor
(prin subvenţii) ar fi trebuit să fie suficiente pentru a rezolva problemele celor în dificultate. În prezent se
consideră ca această stare socială este mult mai complexă, incluzând precaritatea energetică a condiţiilor de
viaţă (în primul rând starea locuinţei) precum şi accesul la sistemul de furnizare a energiei.
În data de 30.11.2016, Comisia Europeană a publicat pachetul de măsuri legislative Energie curată pentru
toți europenii care vizează trei obiective principale:
- să acorde un rol primordial eficienței energetice,
- să devină lider mondial în domeniul energiei din surse regenerabile și
- să le ofere consumatorilor o soluție echitabilă.
Pachetul conține măsuri menite să îi protejeze pe consumatorii cei mai vulnerabili. Printre altele,
-

preţurile reglementate precum tarifele sociale vor fi permise o perioadă de tranziţie pentru consumatorii
vulnerabili până când situaţia lor poate fi îmbunăţită prin măsuri corespunzătoare de eficienţă
energetică şi măsuri de politici sociale;

-

statele membre sunt obligate să măsoare şi să monitorizeze sărăcia energetică şi să raporteze către
Comisia Europeană la fiecare 2 ani, iar Comisia va facilita schimbul de bune practici prin înfiinţarea
Energy Poverty Observatory.

În concluziile Citizens Energy Forum 2017 organizat de Comisia Europeană la Londra în mai 2017 se
recomandă abordarea sărăciei energetice şi protecţia consumatorilor vulnerabili, în principal, prin intermediul
măsurilor de eficienţă energetică (precum reabilitarea termică a clădirilor şi eco-proiectarea echipamentelor),
împreună cu politici sociale şi măsuri de protecţie împotriva deconectărilor.
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Propunerile Comisiei privind eficiența energetică solicită statelor membre ca o parte dintre măsurile de
eficiență energetică să fie puse în aplicare în mod prioritar pentru gospodăriile afectate de sărăcia energetică și
pentru locuințele sociale. Strategiile de renovare a clădirilor pe termen lung ar trebui, de asemenea, să
contribuie la reducerea sărăciei energetice.
Legea nr.196/2016 defineste sărăcia energetică ca fiind imposibilitatea consumatorilor vulnerabili de
acoperire a nevoilor energetice minimale privind încălzirea optimă a lociunţei pe timpul sezonului rece.
ANRE, prin intermediul Departamentului pentru Eficienţă Energetică, a preluat Preşedinţia anuală şi
Secretariatul Asociaţiei EnR - Asociaţia agenţiilor naţionale de eficienţă energetică din Europa începând cu data
de 23 februarie 2017 până în data de 22 februarie 2018, în vederea coordonării activităților EnR la nivel
european, inclusiv dezvoltarea temei propuse privind sărăcia energetică la nivel european şi naţional.
Între CNR- CME şi ANRE s-au dezvoltat în timp relaţii foarte bune de colaborare pe teme de interes comun
şi cu respectarea profilului fiecărei organizaţii în parte. Organizarea evenimentului din 14 septembrie a.c. se
înscrie în aceste relaţii şi exprimă dorinţa CNR-CME de a sprijini ANRE în îndeplinirea cu succes a rolului său
european din acest an.
SUBIECTE DE INTERES






Conceptele de „sărăcie energetică” şi „consumator vulnerabil” între teorie şi practică;
Posibilitatea reducerii sărăciei energetice prin creşterea eficienţei;
Rolul autorităţilor locale şi al agenţiilor locale de eficienţă energetică;
Dezvoltarea pieţei pentru serviciile energetice;
Cadrul legislativ şi de reglementare - prezent şi perspective;



Introducerea tehnologiilor cu eficienţa energetică ridicată, a sistemelor moderne de măsurare şi control,
precum şi a sistemelor de gestiune a energiei;






Clădiri inteligente, reţele inteligente, oraşe inteligente;
Perfecţionarea pregătirii profesionale a managerilor energetici, a auditorilor energetici, a altor specialişti
cu activităţi în domeniu;
Educarea opiniei publice (şi în particular a tinerilor) în probleme de eficienţă energetică; rolul şcolii,
instituţiilor statului, mass-mediei;
Rolul tarifelor, subvenţiilor, stimulentelor financiare şi fiscale;



Costul eficienţei energetice.



MODERATOR


Dr. ing. Vasile RUGINĂ, Consilier CNR- CME

VORBITORI INVITAŢI
 Dr. ing. Emil CALOTĂ, Vicepreşedinte ANRE
Eficienţa energetică şi sărăcia energetică în România
 Prof. dr. ing. Virgil MUŞATESCU, Consilier CNR-CME; dr. ing. Cătălin ZAMFIR, Academia
Română
Consideraţii privind vulnerabilitatea utilizatorilor de servicii energetice
 Monica ARDELEANU, Director Romania Green Building Council - RoGBC
Eficienţa energetică şi casele verzi: beneficii financiare, de mediu şi de sănătate pentru toţi
 Claudia STAICU, Secretar General ARPEE
 Bogdan ANTON, Director Dep. Eficienţă Energetică TRACTEBEL ENGINEERING - ENGIE GROUP
BERD – Program de 100 milioane euro pentru eficienţa energetică în România
 Anca SINEA, Vicepreşedinte Centrul pentru Studiul Democraţiei
 Daniel VLĂSCEANU, Partener Vlăsceanu, Ene şi Asociaţii
12.30-13.00

Participanţi

Discuţii, Concluzii
Reprezentanţi ai Ministerelor: Energiei, Mediului, Dezvoltării Regionale, Finanţelor; Autorităţilor
şi companiilor din domeniul energie-mediu; Băncilor; Asociaţiilor Profesionale; specialişti din
domeniu; mass-media.
Informaţii suplimentare:
Secretariatul Executiv CNR-CME
Tel. 0372 821 475; 0372 821 476;
e-mail: ghbalan@cnr-cme.ro; website: www.cnr-cme.ro
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