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REZUMAT 

În cadrul noii abordări integrate politica energetică – schimbări climatice, creşterea eficienţei energetice reprezintă una din căile 
cele mai importante de combatere a schimbărilor climatice. Pentru realizarea ţintelor stabilite de creşterea eficienţei energetice în 

sectorul rezidenţial şi în clădiri, opinia generală a cetăţenilor şi comportamentul consumatorilor joacă un rol esenţial. Foarte recent a 
fost realizat un sondaj de opinie privind „Atitudinea referitoare la probleme legate de politica energetică a UE”, acoperind toate cele 

27 state ale UE, a arătat că europenii acordă o mare importanţă reducerii consumului de energie în ţara lor (54% dintre ei consideră acest 
lucru ca fiind foarte important). Cetăţenii din UE sunt convinşi că se vor petrece schimbări în viitor privind modul în care ei consumă 

energia. Cetăţenii UE sunt aproape siguri că preţul energiei va creşte semnificativ în timpul următoarei decade. Mai mult de şapte din 
zece europeni cred că va trebui să-şi schimbe modul de consum zilnic în următoarea decadă şi că va trebui să-şi instaleze echipamente 

de economisire a energiei la iluminat, încălzire, răcire etc., care să–i ajute să facă faţa creşterii preţurilor şi să se conformeze 

reglementărilor. Lucrarea comentează rezultatele sondajului şi subliniază rolul educaţiei cetăţenilor în domeniul energetic, pentru a 
se atinge ţintele de economisire a energiei stabilite prin abordarea integrată politica energetică –schimbări climatice. 

 
ABSTRACT 

Within the new integrated approach energy policy-climate change, energy efficiency increasing represents one  of the most important 
way to fight against climate change. In order to achieve the set targets of energy efficincy increasing in the residential sector and in 

the buildings, general public opinion and consumer behaviour play a crucial role. A very recent Eurobarometer covering all 27 Member 
States of the European Union on "Attitudes on issues related to EU Energy Policy” shows that Europeans place great importance on 

reducing energy consumption in their country (54% consider this as very important). Citizens of the EU are convinced that several things 
are going to change in the foreseeable future with regard to how they consume energy. EU citizens are quite certain that energy prices 

will increase significantly over the next decade. More than seven out of ten Europeans feel that they will need to change their everyday 
energy consumption habits in the next decade, and that they will need to install energy-saving heating, lighting, cooling etc. equipment 

to keep up with rising prices and to comply with regulations. The papers makes comments on the survey results and stress the role of 
citizens’ educaţion on energy issues in order to achieve the energy saving targets set by the EU’s integrated energy and climate change 

policy. 
 

Cuvinte cheie: schimbări climatice, eficienţă nergetică, educare 

Keywords: climate change, energy efficiency, edication 

 

1. INTRODUCERE 

Diminuarea efectelor negative ale procesului de pro-

ducere a energiei asupra climei necesită acţiuni concrete. 

În acest context, România trebuie să acţioneze susţinut şi 

coerent în vederea alinierii la acţiunile europene ce 

promovează obiectivele Lisabona. 

În vederea limitării creşterii previzionate a temperaturii 

globale, respectiv a emisiilor de gaze cu efect de seră, 

România trebuie să acţioneze prompt, în special in dome-

niul eficienţei energetice şi al surselor regenerabile de 

energie. 

Acţiunile vizând promovarea eficienţei energetice şi a 

surselor regenerabile de energie vor contribui atât la 

reducerea impactului negativ asupra mediului, cât şi la 

creşterea securităţii în alimentare, diminuând gradul de 

dependenţă a României de importurile de energie. 

Directiva nr. 2006/32/CE privind eficienţa energetică 

la utilizatorii finali, care devine obligatorie pentru Româ-

nia din 2008, prevede că statele membre UE se angajează 

să realizeze reducerea consumului de energie finală cu cel 

puţin 9% într-o perioadă de nouă ani (2008-2016) com-

parativ cu media consumului din ultimii cinci ani pentru 

care există date disponibile (2001-2005)[1]. 

La 19 octombrie 2006, CE a adoptat Planul de acţiune 

privind eficienţa energetică, aferent acestei directive, care 

cuprinde măsuri datorită cărora UE ar putea face progrese 

vizibile în direcţia îndeplinirii principalului său obiectiv, şi 

anume reducerea consumului său global de energie prima-

ră cu 20% până în 2020. În cazul în care acest plan 

reuşeşte, ar însemna ca UE să folosească până în 2020 cu 

circa 13% mai puţină energie decât în prezent (2007). 

Pentru aceasta sunt necesare eforturi deosebite în 

schimbări de mentalităţi şi comportament. Pentru a reduce 

intensitatea energetică în sectoarele cu consumuri energe-

tice mari trebuie luate măsuri în următoarele direcţii [1]: 

 transporturi (eficientizarea traficului şi parcărilor, 

crearea unor arii de restricţionare a traficului, în special în 

oraşele aglomerate, creşterea calităţii transportului în 

comun în vederea utilizării acestuia în detrimentul trans-

portului cu maşini particulare, extinderea transportului îin 

comun pe şosele în detrimentul celui personal, stimularea 

folosirii maşinilor particulare în comun, introducerea de 

biocombustibili în transporturi, s.a.) 

 sectorul rezidenţial (reabilitarea anvelopei prin măsuri 

de reabilitare termică a clădirilor, eficientizarea instalaţi-

ilor termice existente, eficientizarea instalaţiilor de iluminat, 

aplicarea prevederilor directivei şi a standardelor europene 

de eficienţă pentru clădiri noi). 

 sectorul public  (creşterea eficienţei şi reducerea con-

sumului iluminatului public,creşterea eficienţei şi reducerea 

consumului instalaţiilor de alimentare cu apă). 

 agricultura (creşterea eficienţei şi utilizarea biocom-

bustibililor la maşinile agricole, dezvoltarea de culturi 

energetice atât pentru producerea de biocombustibili, cât şi 

pentru producerea de energie electrică şi termică în 

cogenerare, creşterea eficienţei energetice a irigaţiilor). 

 cogenerarea eficientă a energiei electrice şi termice. 

Pentru realizarea  măsurilor de mai sus, ca şi pentru 

accelerarea promovării surselor regenerabile de energie, o 

componentă importantă o reprezintă educarea populaţiei în 

vederea acceptării şi aplicării lor pe scară largă. 
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2. ATITUDINEA ŞI COMPORTAMENTUL 

CETAŢENILOR DIN UNIUNEA 

EUROPEANA REFERITOARE LA 

IMPORTANŢA REDUCERII 

CONSUMULUI DE ENERGIE 

Eurobaromentrul Special nr. 262 „Tehnologii energe-

tice: cunoştinţe, percepţii, măsuri”, prin care s-au făcut 

sondaje de opinie ale cetăţenilor UE-25 în perioada mai-

iunie 2006 şi ale cărui rezultate au fost publicate în 

ianuarie 2007 [2] arată că europenii consideră că reducerea 

consumului de energie este foarte importantă. Astfel la 

întrebarea „folosind o scală de la 1 la 7, cât de importantă 

consideraţi reducerea consumului de energie în ţara 

dumneavoastră”, răspunsurile primite, prezentate in figura 1 

[2] arată că reducerea consumului de energie este apreciată 

ca fiind foarte importantă de majoritatea cetăţenilor UE, 

54% dintre respondenţi notând cu gradele 6 si 7. O treime 

(32%) acordă cel mai ridicat grad de importanţă (gradul 7). 

În 13 dintre ţări majoritatea absolută consideră economi-

sirea energiei ca fiind foarte importantă, cetăţenii din 

EU15 fiind în general mai dispuşi la economisirea energie 

decât cetăţenii din noile state membre. 

Caracteristicile socio-demografice par să aibă un efect 

redus asupra opiniilor. Singurul grup care se distinge prin 

faptul că acordă o importanţă mai mică economisirii ener-

getice este grupul respondenţilor tineri şi, în paralel, al 

studenţilor. 

Folosind aceeaşi scală de la 1 la 7, cât de importantă 

credeţi că este reducerea consumului de energie in ţara 

dumneavoastră, 1 însemnând „deloc important, iar 7” extrem 

de important”si prezentând rezultatele intr-o matrice cu 

răspunsurile primate la întrebările privind „cât de importan-

ta este garantarea preturilor coborâte pentru consumatori, 

garantarea furnizării fără întreruperi a energiei şi, respectiv 

protecţia mediului – tabelul 1[2], se remarcă faptul că cei 

orientaţi către protecţia mediului acordă o importanţă mai 

mare economisirii de energie decât „materialiştii”. Totuşi, 

importanţa economisirii energiei este subliniată de toate 

grupurile. 

La întrebarea „care sunt primele trei sectoare cu cel 

mai mare consum de energie în ţara dumneavoastră?” 

cetăţenii UE au dat răspunsurile prezentate în figura 2 [2]. 

În 2003, transportul, industria şi consumul casnic au fost 

cei mai mari consumatori de energie in UE25. Chiar dacă 

răspunsurile primite nu reflectă integral realitatea, ele arată 

că cetăţenii sunt relativ informaţi privind structura consu-

mului de energie. 68% nominalizează producţia industrială 

ca unul din cele trei sectoare cu cel mai mare consum de 

energie, în timp ce 55% menţionează încălzirea şi 48% 

transporturile. 

 

 
 

Fig. 1. Importanţa reducerii consumului de energie pentru cetăţenii diferitelor state membre UE. 
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Tabelul1 

 
 

Tabelul 1 cuprinde o matrice cu răspunsurile primite la 

întrebările privind „cât de importantă credeţi că este 

reducerea consumului de energie în ţara dumneavoastră 

„cu cele primite la întrebările „cât de importantă este 

garantarea preţurilor coborâte pentru consumatori”, „ga-

rantarea furnizării fără întreruperi a energiei" şi, respectiv 

„protecţia mediului”. 

Respondenţii subestimează impactul transportului, în 

timp ce sectoarele relaţionate cu locuinţele sunt supraesti-

mate (încălzire, iluminat, echipament electrocasnic, aer-

condiţionat). 
 

 
 

Fig. 2. Răspunsuri primite la întrebarea „Care sunt primele  

trei sectoare cu cel mai mare consum de energie în ţara 

dumneavoastră?” (UE 25). 

 

Analizând „atitudinea” cetăţenilor UE25 comparativ cu 

„comportamentul” prin prisma răspunsurilor primite la 

întrebarea” In ultimul an aţi întreprins vreo acţiune pentru 

reducerea consumului de energie” la care au fost posibile 

răspunsuri multiple (v. fig. 3) [2], rezultă că cetăţenii econo-

misesc energie in special acasă prin reducerea consumului 

electric pentru iluminat si/sau aparate electrocasnice (48%) 

sau pentru încălzire şi/sau aer condiţionat (42%).  Cauza 

pare a fi creşterea preţului la energia electrică la consuma-

torii casnici. Aceasta nu pare să se aplice şi la folosirea 

automobilelor private, chiar dacă preţul combustibilului a 

crescut odată cu creşterea preţului petrolului. În pofida 

faptului că majoritatea cetăţenilor UE consideră că este 

importantă reducerea consumului de energie, 21% din 

respondenţi admit că în ultimul an n-au făcut nimic ca să 

economisească energia, fapt ce demonstrează inconsistenţa 

dintre atitudine şi comportament. 
 

 
 

Fig. 3. Răspunsuri primite la întrebarea „În ultimul an aţi 

întreprins vreo acţiune pentru reducerea consumului de energie?”,  
la care au fost posibile răspunsuri multiple (UE 25). 

 

Eurobaromerul a arătat că: 

 cetăţenii din noile state membre sunt mai îngrijoraţi 
privind preţul energiei, oferă un suport mai mare utilizării 
combustibililor fosili, dar alocă mai puţină importanţă 
reducerii consumului de energie, atât în general, cât şi prin 
acţiunile lor individuale; cunoştinţele lor privind 
problemele energetice sunt mai reduse decât media UE. 

 Opus lor, cetăţenii din ţările nordice sunt mai puţin 
îngrijoraţi în ceea ce priveşte preţul energiei şi acordă o 
mai mare importanţă problemelor legate de securitatea 
furnizării energiei şi aspectelor legate de protecţia mediului. 

 Tinerii respondenţi au arătat o anumită indiferenţă în 

ceea ce priveşte reducerea consumului de energie atât in 

general, cât şi în ceea ce priveşte angajamentul personal de 

a economisi energia. 

 Respondenţii care acordă o importanţă ridicată eco-
nomisirii de energie, plasând-o ca pe acţiune cheie în 
politica energetică naţională sunt cei mai bine informaţi in 
ceea ce priveşte problemele energetice şi tind să acorde o 
primă importanţă protecţiei mediului şi luptei împotriva 
schimbărilor climatice. De asemenea ei afirmă că au depus 
eforturi pentru economisirea energiei în ultimul an. 
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O concluzie finală este aceea ce cetăţenii UE par să 

abordeze problema energiei cu o orientare practică, res-

pectiv fiind îngrijoraţi în principal de preţul energiei şi de 

securitatea alimentării. Aceasta este valabil şi pentru grupul 

de respondenţi orientaţi către „protecţia mediului”, care 

asociază ades problemele energetice cu problemele de 

mediu şi depun eforturi în acţiuni privind economisirea, 

dar care în acelaşi timp pun un accent deosebit pe proble-

mele practice, ca de exemplu preţul energiei. 

3. EFICIENŢA ENERGETICĂ ÎN ROMÂNIA – 

PREZENT ŞI PERSPECTIVE 

Indicatorul sintetic reprezentativ privind eficienţa de 

utilizare a energiei la nivel naţional este intensitatea ener-

getică, respectiv consumul de energie pentru a produce o 

unitate de Produs Intern Brut. Ajustarea structurală a 

economiei, dar şi creşterea eficienţei de utilizare a resurse-

lor, au determinat o reducere a intensităţii energiei 

primare de la 0,605 tep/1000Euro2005 in anul 2000, la 

0,511 tep/1000 Euro 2005 în anul 2005, calculul fiind făcut 

la paritatea ratei de schimb. Valoarea acestui indicator 

rămâne totuşi aproape de circa 3 ori mai mare decât media 

UE[3]. Intensitatea energiei electrice a avut, de asemenea, o 

evoluţie favorabilă, scăzând cu 6,4% in perioada 2000-2004. 

Valoarea înregistrată în 2004 (0,658 MWh/1000 Euro2004) 

este de circa 2,5 ori mai mare decât media UE. 

Intensitatea energetică în perioada 2002-2004 în Ro-

mânia comparată cu cea din celelalte ţări ale  EU 27 este 

prezentată în figura 4 [1]. 

Comparaţia cu ţările dezvoltate (in principal cu ţările 

Uniunii Europene) este mai favorabilă, dacă se calculează 

intensitatea energiei, utilizând paritatea puterii de cumpă-

rare (PPC). În acest caz, intensitatea energiei primare a 

României în 2005 a fost de 0,243 tep/1000Euro2005 PPC, 

respectiv de 1,6 ori mai mare ca media UE25. 

Pentru reducerea intensităţii energetice a fost adoptată 

şi este în curs de implementare „Strategia naţională în 

domeniul eficienţei energetice” care a pus în evidenţă, 

printre altele, potenţialul economic de creştere a eficienţei 

energetice în diferite sectoare (v. tabelul 2) [3]. 

Dat fiind că există un  potenţial ridicat de îmbunătăţire 

al eficienţei energetice, estimat la 25% din consumul final 

de energie, este nevoie de un complex de măsuri atât la 

nivel naţional, cât şi sectorial. În acest sens, sunt avute 

în vedere deopotrivă măsuri de reglementare, finan-

ciare, organizatorice la nivel central şi local, precum şi 

măsuri de informare şi instruire. Pentru perioada 2006 - 

2009 obiectivul naţional privind eficienţa energetică 

este reducerea intensităţii energetice cu 2,5-3 % anual, 

faţă de anul 2001. 
 

 
Fig. 4. Intensitatea energetică în perioada 2002-2004 în România comparată cu cea din celelalte ţări ale  EU 27. 

 

Tabelul  2. Potenţialul economic (eficient din punct de vedere al costurilor) de economii de energie 
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Măsuri propuse[3]: 

 elaborarea Programului naţional de creştere a efi-

cienţei energetice pentru perioada 2006 - 2010, asociat cu 

un mecanism de acordare a sprijinului financiar de la 

bugetul de stat şi bugetele locale pentru cofinanţarea pro-

gramelor din domeniu; 

 realizarea de măsuri şi proiecte de eficienţă energe-

tică, ţinând cont de potenţialul de economisire disponibil 

în sectorul rezidenţial de circa 50% şi in industrie circa 

17%; 

 impunerea unor standarde de eficienţă energetică în 

industrie, transporturi, construcţii, agricultură, servicii şi în 

sectorul rezidenţial (reabilitarea termică a clădirilor, siste-

mele de încălzire, iluminat, echipamente electrocasnice etc.); 

 crearea cadrului legislativ necesar dezvoltării pieţei 

concurenţiale de servicii energetice; 

 promovarea acţiunilor de tip DSM (Demand Side Ma-

nagement), respectiv managementul energiei la consumator; 

 promovarea cadrului legal privind tranzacţionarea 

„certificatelor albe” pentru stimularea investiţiilor în creş-

terea eficienţei energetice; 

 continuarea investiţiilor pentru reabilitarea sistemelor 

de alimentare centralizată cu energie termică din oraşe, în 

scopul reducerii pierderilor de energie. 

 program pentru creşterea eficienţei energetice în clă-

diri de interes public ale administraţiei centrale şi locale, 

unităţi de învăţământ şi din sistemul sanitar. 

 crearea cadrului legal pentru asigurarea unor condiţii 

favorabile pentru atragerea capitalului privat, formarea şi 

funcţionarea companiilor de servicii energetice (ESCO). 

Au fost transpuse în legislaţia românească directivele 

Uniunii Europene privind etichetarea energetică a re-

ceptoarelor electrocasnice. 

Directiva nr. 2006/32/CE privind eficienţa energetică 

la utilizatorii finali prevede că statele membre UE se 

angajează să realizeze reducerea consumului de energie 

finală cu cel puţin 9% intr-o perioadă de nouă ani (2008-

2016) comparativ cu media consumului din ultimii cinci 

ani pentru care există date disponibile (2001-2005). 

Aceasta  devine obligatorie pentru România din 2008. 

Direcţiile în care trebuie luate măsuri pentru reducea 

intensităţii energetice în sectoarele cu consumuri energe-

tice mari sunt: 

 transporturi (eficientizarea traficului şi parcărilor, cre-

area unor arii de restricţionare a traficului, în special în 

oraşele aglomerate, creşterea calităţii transportului în comun 

in vederea utilizării acestuia in detrimentul transportului cu 

maşini particulare, extinderea transportului în comun pe 

şosele în detrimentul celui personal, stimularea folosirii 

maşinilor particulare în comun, introducerea de biocom-

bustibili în transporturi, s.a.) 

 sectorul rezidenţial (reabilitarea anvelopei prin măsuri 

de reabilitare termică a clădirilor, eficientizarea instala-

ţiilor termice existente,  eficientizarea instalaţiilor de 

iluminat, aplicarea prevederilor directivei şi a standardelor 

europene de eficienţă pentru clădiri noi). 

 sectorul public (creşterea eficienţei şi reducerea consu-

mului iluminatului public, creşterea eficienţei şi reducerea 

consumului instalaţiilor de alimentare cu apa). 

 agricultura (creşterea eficienţei şi utilizarea biocom-

bustibililor la maşinile agricole, dezvoltarea de culturi 

energetice, atât pentru producerea de biocombustibili, cât 

şi pentru producerea de energie electrică şi termică în 

cogenerare, creşterea eficienţei energetice a irigaţiilor). 

 cogenerarea eficientă a energiei electrice şi termice. 

4. EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ 

PRIVIND EDUCAŢIA 

CONSUMATORILOR ÎN VEDEREA 

REDUCERII CONSUMULUI DE ENERGIE 

În realizarea obiectivelor de creştere a eficienţei ener-

getice pe care România, ca stat membru UE şi le-a asumat, 

un rol esenţial revine educaţiei cetăţenilor, întrucât cel mai 

mare potenţial de economisire este in sectorul rezidenţial. 

După cum s-a arătat in cele prezentate anterior, de la 

atitudine până la comportament, există însă o mare dife-

renţă. În cele ce urmează se vor prezenta câteva exemple 

de bună practică, respectiv se vor prezenta câteva proiecte 

[4,5] care au avut ca scop educaţia cetăţenilor  pentru a-şi 

schimba comportamentul în sensul reducerii consumului 

de energie in sectorul rezidenţial. 
 

Proiectul „Veniti să vizitaţi Casa Economiei de 

Energie!” este un proiect realizat in cadrul programului 

SAVE in Ile de France – Franta. In 2000, agenţia locală de 

energie Montreuil Vincennes Energie (MVE) a lansat o 

acţiune şi un program de măsurare acoperind 110 case din 

Montreuil. La iniţiativa Consiliului local, au fost alese 5 

amplasamente. Obiectivul a fost să afle exact câtă energie 

electrică consumă diferitele aparate electrice casnice şi să 

estimeze economiile posibile, exclusiv facturile de 

încălzire. In total, au fost identificate economii potenţiale 

de peste 1.400 kWh, sau de peste 150 Euro. Aceste cifre 

reprezintă 40% din consumul de energie specific al unui 

locatar şi sunt impărţite între patru tipuri majore de 

aparate: 

 Aparate de frig (frigidere şi congelatoare) cu econo-

mii potenţiale de 515 kWh/an şi casa; 

 Iluminat, cu economii potenţiale de 430 kh/an şi 

casa; 

 Echipamente in „stand by” cu economii potenţiale de 

280 kWh/an şi casa; 

 Pompe de circulaţie pentru boilere, cu economii 

potenţiale de 260 kWh/an şi casa. 
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În paralel cu această activitate, a fost organizată o 
campanie adresată publicului a cărei principal obiectiv a 
fost să facă populaţia, şi în special familiile în dificultate, 
să fie conştiente de necesitatea măsurilor de economisire a 
energiei şi să le înveţe cum să realizeze faptic economii de 
energie. Prin vizite la „Casa Economiei de Energie” pro-
iectată ca o casă de locuit, vizitatorii au putut să înţeleagă 
paşii practici, uşor de aplicat, care trebuie făcuţi pentru    
a-şi reduce factura la energie şi au primit sfaturi privind 
utilizarea echipamentelor de înaltă performanţă, economice 
energetic. Instalaţiile demonstrative au permis vizitatorilor 
să compare diferite scheme de iluminat, să afle despre 
dispozitive de economisire a apei şi să înveţe mai multe 
despre efectul de seră şi despre cum este el afectat de con-
sumul de energie. În completarea turului casei, vizitatorii 
au putut să utilizeze o aplicaţie specială software pentru a 
calcula economiile de electricitate pe care le pot obţine 
prin punerea în practică a diferitelor recomandări. 

 

Proiectul „Managementul cererii pentru consumul 

de energie electrică pentru marele public –  campanie de 

sensibilizare şi promovare pentru becuri care econo-

misesc energie”  a fost realizat în zona Clermont-Ferrand 

(Puy-de-Dome) – Franţa, obiectivul iniţial fiind să infor-

meze pe consumatorii casnici care locuiesc in această zonă 

despre avantajele becurilor care economisesc energie. 

Aceste becuri dureazăî de 8 - 10 ori mai mult decât cele 

convenţionale şi consumă de 4 - 5 ori mai puţină energie. 

Din nefericire există şi un obstacol: preţul. Chiar şi 

cumpărat în supermarketuri, preţul „en detail” – circa 

15 Euro – este prohibitiv.  O firmă producatoare de becuri 

economice s-a alăturat proiectului şi, ca parte a campaniei 

de promovare, a oferit discounturi speciale la preţul 

becurilor: 4,25 şi 5,85 Euro pentru becurile de 14 W, 

respectiv de 18 W. Partenerii la schema au dorit o dimen-

siune socială puternică pentru campanie, care să permită 

locatarilor celor mai dezavantajaţi să poată cumpăra astfel 

de becuri şi să facă economii semnificative. Locatarilor 

care primesc asistenţă socială pentru facturile de energie 

le-au fost distribuite becuri gratuit. Anumitor autorităţi 

teritoriale li s-a cerut să suporte costul de procurare şi de 

distribuire a becurilor locatarilor nevoiaşi, sub suprave-

gherea centrelor lor locale de servicii sociale. 
Costul proiectului a fost de 62 000 Euro, iar rezultatele 

obţinute au fost următoarele: 

 12 396 de becuri vândute prin magazine cu amănuntul; 

 Economii de circa 665 000 Euro prin durata medie de 
viaţă a becurilor (6 ani); 

 Economii de energie de circa 1000 MWh/an , echiva-
lentul consumului anual pentru iluminat pentru o comunitate 
de 7000 de oameni. 

 Durata relativ rapidă (mai puţin de un an) de 
recuperare a investiţiilor pentru consorţiul de parteneri; 

 Extrem de atractivă recuperare a investiţiei pentru 
consumatori (zero pentru becurile de 14 W si 45 de zile 
pentru cele de 18 W, pentru o durată de viaţă de 6000 ore.) 

 Întreaga populaţie a zonei Clermont – Ferrand (circa 

220 000 de locuitori din 14 municipalităţi + Cournon 

d’Auvergne) teoretic conştientă de existenţa acestor acces-

orii de economisire a energiei. 

Participanţii la proiect consideră utile următoarele re-

comandări în cazul repetării unei astfel de experienţe într-o 

altă zonă: 

 Să se ofere planuri de tarifare preferenţiale pentru 

perioade limitate (1 la 12 luni); 

 Să se implementeze o diseminare majora în media 

pentru a consolida succesul campaniei, cu luarea în con-

siderare a costurilor potenţiale implicate; 

 Să se creeze o reţea dinamică de distribuitori voluntari; 

 Să se asigure o monitorizare bună a reţelelor de 

distribuţie; 

 Să se evalueze impactul direct al campaniei prin 

cupoane de răspuns. 
 

Proiectul“Cogenerare pentru înlocuirea cazanelor 

existente in  Arnhem – Olanda”. Cogenerarea este un 

factor important in reducerea de emisii de CO2 şi în 

implementarea politicii energetice în Olanda. Compania 

regională de electricitate NUON, in asociaţie cu doi factori 

locali responsabili cu locuinţele, au decis să instaleze o 

unitate de cogenerare, cu scopul de a înlocui cele trei 

instalaţii de încălzire care alimentau 684 de apartamente 

din Arnhem (140 000 locuitori). Compania regională de 

electricitate NUON, a realizat o instalaţie de cogenerare cu 

o putere electrică de 295 kW, cu o capacitate termică de 

512 kW, în timp ce 1300 de kW sunt generaţi de cazanul 

pe gaz. 

Instalarea sistemului de cogenerare a implicat o serie 

de măsuri de economisire a energiei in clădiri: de exem-

plu, toate radiatoarele şi unele din coloanele din cele patru 

blocuri au fost înlocuite şi s-au montat in apartamente 

geamuri de înaltă eficienţa. Preţul total al proiectului a fost 

de 900 000 Euro, ceea ce înseamnă 15 400 Euro/kWe. 

Aceasta este foarte mult, dar include toate investiţiile (clă-

dire, reţea, cazane, module de cogenerare, şi proiectare). 

Economiile de energie primară făcute de instalaţie au fost 

de 300 000 de m
3
 de gaz natural pe an pentru un consum 

total de gaz de circa 1 000 000 m
3
. Cele două unităţi 

funcţionează puţin peste 3.500 ore pe an, mai ales iarna şi 

pe timpul zilei, ceea ce dă o producţie anuală de elec-

tricitate de 2 100 000 kWh. Avantajele de mediu constau 

în economisirea a 500 tone de emisii CO2 în energie 

primară şi 800 kg de NOX. 

Dacă la început cetăţenii au fost reticenţi în ceea ce 

priveşte înlocuirea cazanelor existente cu cogenerarea, 

prin discuţiile purtate de partenerii de proiect cu cetăţenii 

şi prin explicarea aspectelor tehnice, de eficienţă eco-

nomică şi de protecţie a mediului, beneficiarii cogenerării 

au înţeles că există avantaje din toate punctele de vedere şi 

nu s-au mai opus realizării proiectului. 



PROGRES ŞTIINŢIFIC, CERCETARE ŞI EDUCAŢIE DE MEDIU 

Buletinul AGIR nr. 1-2/2008 ● ianuarie-iunie 98 

5. PERCEPŢIA CETĂŢENILOR PRIVIND 
SOLUŢIILE PENTRU REDUCEREA 

CONSUMULUI DE ENERGIE ÎN 
SECTORUL REZIDENŢIAL 

Un fapt îmbucurător este acela că un eurobarometru 
foarte recent al opiniei cetăţenilor UE-27, deci în care au 
fost incluşi şi cetăţenii din România, intitulat „Atitudinea 
privind probleme relaţionate cu politica energetică a 
UE”[6] a arătat că, spre deosebire de cele afirmate mai 
sus, cetăţenii UE-27, încearcă să aibă nu numai o atitudine 
favorabilă economisirii energie, ci au şi un comportament 
adecvat acestei atitudini. Astfel, la întrebarea” ”La 
cumpărarea electrocasnicelor, decizia dumneavoastră este 
influenţată de eficienţa energetică  sau nu?” răspunsurile 
cetăţenilor UE27 au fost 48%- foarte mult şi 32%- într-o 
oarecare măsură (v. fig. 5) [6]. 

 

 
 

Fig. 5. Răspunsul cetăţenilor UE 27 la întrebarea „La cumpărarea 
electrocasnicelor, decizia dumneavoastră este influenţată de 

eficienţa energetică  sau nu?” 
 

Îmbucurător pentru România este că aceasta se plasea-
ză ca fiind a patra ţară din UE27 in ceea ce priveşte 
interesul cetăţenilor de a achiziţiona echipamente electro-
casnice eficiente energetice (v. fig. 6) [6]. 

Rezultatul sondajului privind opinia cetăţenilor  UE-27 
la întrebarea „Ce ar trebui să facă guvernanţii pentru a 
ajuta oamenii să-şi reducă consumul de energie?”, la care 

a fost posibilă alegerea unui singur răspuns din următoa-
rele trei: 

 să subvenţioneze soluţii energetice eficiente, de exem-
plu în locuinţe; 

 să ofere mai multe informaţii privind folosirea efi-
cientă a energiei; 

 să adopte standarde de eficienţă mai stricte pentru 
echipamentele consumatoare de energie, 
a arătat că aproape jumătate din respondenţi consideră ca 
primul răspuns reprezintă varianta câştigătoare (v. fig. 7) 
[6]. 

În ceea ce priveşte opiniile cetăţenilor din diferite ţări 
ale UE-27, se remarcă faptul că există diferenţe mari de 
vederi în diferite ţări. Astfel în timp ce ungurii consideră 
cu o majoritate covârşitoare că subvenţiile sunt cele mai 
eficiente – 80% din respondenţi, polonezii afirmă că 
soluţiile care oferă cea mai bună modalitate de stimulare a 
economisirii de energie pe care o aşteaptă de la guvernanţi 
este  să se ofere mai multe informaţii privind folosirea 
eficientă a energiei - 41,3% din respondenţi şi să se adopte 
standarde de eficienţă mai stricte pentru echipamentele 
consumatoare de energie - 30,4% din respondenţi, cei care 
consideră că oferirea de subvenţii este cea mai bună 
soluţie, fiind numai 28,2%. In ceea ce priveşte atitudinea 
românilor, aceasta este foarte apropiată de media UE-27, 
52% considerând subvenţiile pe locul întâi. 

 
Fig. 7. Opinia cetăţenilor  UE-27 la întrebarea „Ce ar trebui să facă 

guvernanţii pentru a ajuta oamenii să-şi reducă consumul de energie?” 
la care a fost posibilă alegerea unui singur răspuns din cele trei. 

 

 
 

Fig. 6. Răspunsul cetăţenilor din diferite ţări UE 27 la întrebarea”La cumpărarea electrocasnicelor, 

decizia dumneavoastră este influenţată de eficienţa energetică  sau nu?” 



EDUCAŢIA CONSUMATORILOR DE ENERGIE– FACTOR ESENŢIAL PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA EFICIENŢEI ENERGETICE 

Buletinul AGIR nr. 3/2008 ● iulie-septembrie 99 

 
 

Fig. 8. Opinia cetăţenilor din diferite ţări UE-27 la întrebarea „Ce ar 

trebui să facă guvernanţii pentru a ajuta oamenii să-şi reducă 

consumul de energie?” la care a fost posibilă alegerea unui singur 

răspuns din cele trei. 

6. CONCLUZII 

Trebuie luate urgent măsuri pentru reducerea inten-

sităţii energetice în sectoarele cu consumuri energetice 

mari si anume în transporturi, sectorul rezidenţial, sectorul 

public, agricultura. În nici unul dintre acestea nu se poate 

obţine o reducere semnificativă a consumului de energie 

fără acţiuni voluntare din partea cetăţenilor. 

Sondajul de opinie realizat în ţările UE-25 in 2006 arată 

că, în majoritatea ţărilor, cetăţenii apreciază că reducerea 

consumului de energie este o problemă foarte importantă şi 

că sunt dispuşi să facă eforturi pentru a realiza acest lucru. 

Sondajul de opinie realizat recent in UE-27 arată că 

foarte mulţi cetăţeni încearcă să aibă nu numai o atitudine 

favorabilă economisirii energie, ci au şi un comportament 

adecvat acestei atitudini. 

Modalitatea cea mai eficientă prin care guvernanţii pot 

să ajute cetăţenii în economisirea energiei este percepută 

de majoritatea cetăţenilor UE-27, inclusiv de români ca 

fiind subvenţionarea soluţiilor energetice eficiente. Ofe-

rirea mai multor informaţii privind folosirea eficientă a 

energiei şi adoptarea unor standarde de eficienţă mai 

stricte pentru echipamentele consumatoare de energie sunt 

percepute pe planul doi, respectiv trei, dar destul de 

apropiate ca procentaj. 

Educaţia cetăţenilor din România în direcţia conştienti-

zării necesităţii reducerii consumului de energie devine un 

factor esenţial pentru susţinerea activităţii guvernului şi 

administraţiei locale in aceste direcţii. 
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