
SCHIMBARI PRODUSE PRIN OUG NR. 1/2020, TRECERE DEE DE LA ANRE LA 
MINISTER SI SOLUTII PROPUSE 

Nu exista o motivatie oficiala
Necesar o unitate de eficienta energetica in Minister, cel putin cu capacitatea DEE din ANRE, desi DEE 
a fost creat prin amputarea masiva a capacitatii ARCE (in special structura teritoriala)
OUG nr 1/2000 respinsa de Senat pe 10 02 2020. Camera decizionala este camera Deputatilor

Structura unui Minister care sa includa o unitate de EE a mai fost utilizata si a fost abandonata prin
cerintele UE in procesul de negociere de integrare

1991-1994 organism cvazi independent, in subordinea Ministerului
1994-2001 directie generala in structura Ministerului
Agenția Română pentru Conservarea Energiei este organul de specialitate la nivel național în
domeniul eficienței energetice, instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea
Ministerului Economiei și Comerțului.(legea 199/2000)

Modificarea prin OG a legii 199-eliminarea prevederilor de finantare
Reducere numar filiale teritoriale ARCE de la 16 la 8 – 2001



2001 externalizare din Minister si refacerea structurii teritoriale pana in 2005

Agenția Română pentru Conservarea Energiei este organul de specialitate al administrației publice centrale

care participă la elaborarea politicii de eficiență energetică, fiind instituția responsabilă la nivel național cu

implementarea și monitorizarea acesteia, având personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului

Economiei și Finanțelor. (OG nr 22/2008)(integrarea Romaniei in UE 1 01 2007)

Agenția Română pentru Conservarea Energiei este condusă de un președinte numit prin ordin al ministrului

economiei și finanțelor. Președintele este asimilat din punctul de vedere al salarizării cu funcția de secretar de 

stat. (OG nr 22/2008)

2009 decembrie – desfiintarea ARCE si preluarea atributiilor de catre ANRE

În vederea aplicării prevederilor prezentei legi, se înființează în cadrul Autorității Naționale de Reglementare în

Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, prin ordin al președintelui ANRE, Departamentul pentru

eficiență energetică.(legea 121/2014)



VIZIUNEA SAMER ASUPRA EFICIENTEI ENERGETICE IN ROMANIA - SOLUTII PROPUSE
Mediu politic incert, dezinformat si nemotivat(lipsa unui concept national de EE+erori in transpunerea politicii europene de EE)    

necesitatea unui organism de EE independent si foarte calificat (vz relatia Parlament UE / Comisia Europeana)
•Modificari inportante in evolutia intensitatii energetice – lipsa unei baza de date privind indicatorii de eficienta pe principalele
sectoare economice

-Neclaritati in relatia Romania –UE privind tinta de reducere a consumului de energie si modul de abordare – noua 

•Dificultati in transpunerea politicii europene - : rolul cadrului institutional

Dificultati in transpunerea politicii europene - : rolul cadrului institutional

Scopul politcii de eficienta energetica – reducerea emisiilor e CO2 (lipsa unui obiectiv “economic” limiteaza gasirea unor s
solutii rentabile/costeffective ); necesitatea unor alocari bugetare massive (vz Planul verde/Green Deal) ; interactiunea EE/RER 

mixt de politici+responsabilitati distribuite
-Prioritatea acordata eficientei energetice in cladiri
-Prioritate acordata energeticii urbane
-Prioritatea acordata eficientei energetice in “utilitati”
-Eficienta energetica in transporturi – inclusa in politica de transport
-Supravegherea pietei conform regulamentelor europene(monitorizare si testari echipamente)

•Finantarea organismului national de EE (2 componente :personal si activitati de EE)
-Personal

obugetar(ARCE ; MDRAP-cladiri ; MMAP-casa verde,rabla etc ; MFE - Ob 6.2 ;6.4 etc) 
o personal contractual(management fees din programme nationale si internationale)(partial DEE-Odysee ;Horizon 
2000) 
osurse proprii(taxe)(ANRE)

-Activitati – finantare mixta Guvern/Fonduri europene




