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CONFERINŢA 

EFICIENŢA ENERGETICĂ ÎN ROMÂNIA,  

STADIU ŞI PERSPECTIVE 

15 octombrie 2019, orele 1000-1330 
 

Societatea Energetică ELECTRICA SA, Sala Radu Zane 

 

Eveniment organizat de: Partener: 

   

 
 

MOTIVAŢIE  

Creşterea eficienţei energetice reprezintă una dintre cele cinci dimensiuni ale strategiei energetice la nivel UE. 
Recenta  Directiva nr. 2018/ 2002 /UE de modificare a Directivei 2012/ 27/ UE privind eficiența energetică 
prevede, ca obiectiv la nivelul Uniunii, reducerea consumului de energie primara/ finala cu 32,5 % pentru 2030, 
in comparatie cu prognozele realizate in anul 2007.  Statele membre trebuie să-și stabilească propriile contribuții 
naționale orientative în materie de eficiență energetică.  
 

La nivel naţional, proiectul Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 
prevede o  scădere de 37,5% a consumului de energie primară aferentă anului 2030,in comparatie cu valoarea 
din prognoza PRIMES 2007 pentru România. 
 

CNR-CME promovează continuu dialogul constructiv cu toţi factorii interesaţi pentru realizarea obiectivelor 
strategice în domeniul energiei, contribuind astfel la îmbunătăţirea cadrului legislativ/ normativ, la diseminarea 
celor mai noi realizări tehnico-ştiintifice, la schimbul de bune practici, la înlăturarea barierelor din domeniul 
creşterii eficienţei energetice. 

 

SUBIECTE DE INTERES MAJOR  

 Analiza evoluţiilor şi tendinţelor recente privind eficienţa energetică la nivel european şi naţional (inclusiv 

a cadrului legislativ); 

 Eficienţa energetică la nivelul localităţilor; smart cities; 

 Tehnologii moderne în sectoarele de consum final, cu eficienţă energetică ridicată; 

 Dezvoltarea pieţei pentru serviciile energetice; 

 Rolul cercetării ştiinţifice în creşterea eficienţei energetice; 

 Perfectionarea 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. 
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AGENDA 

 

9.30-10.00        Înregistrare participanți și invitaţie la cafea 

 

10.00-10.15 
CUVÂNT INTRODUCTIV  

 Iulian IANCU, Preşedinte CNR-CME / Ştefan GHEORGHE, Director General Executiv 

 

MODERATOR: Vasile RUGINĂ, Consilier, CNR-CME 

 

MODERATOR: Niculae HAVRILEŢ, Membru în Consiliul de Administraţie, Electrica 

Panelişti:  

 

13.15-13.30        Concluziile conferinţei 

 
 
 

10.15-11.45       SESIUNE DE PREZENTĂRI 

 

► Eficienţa energetică - prioritate naţională şi europeană 
Irina NICOLAU, Expert în cadrul Departamentului pentru Eficienţă Energetică, Serviciul Monitorizare 
Eficienţă Energetică, ANRE 

► Eficienţa energetică în strategia ODS 
Elena STANCU, Director Asset Management, SE Electrica  

► Oportunităţi şi soluţii concrete de creştere a eficienţei energetice în industrie şi comunităţi locale 
Andrei CECLAN,  Preşedinte, Societatea Auditorilor şi Managerilor Energetici din România (SAMER) 

► Finanţarea proiectelor de eficienţă energetică din fonduri norvegiene  
Camelia MANOLIU, Innovation Norway 

► Reabilitarea spitalelor în contextul definiţiei clădirilor NZEB 
Florin CIAUSIU, Director Tractebel Engineering 

11.45-13.15        SESIUNE DE DISCUŢII 

 

► Livioara SUJDEA, Director Executiv Distribuţie, SE Electrica  

► Irina NICOLAU, Expert ANRE 

► Sorin Elisei, Senior Consultant, Deloitte 

► Andrei CECLAN,  Preşedinte SAMER  

► Florin CIAUSIU, Director Tractebel Engineering 

► Corneliu ROTARU, consultant independent 


