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REZUMAT 
Sectorul energetic generează 80% din emisiile de gaze cu efect de seră din UE, fiind principala cauză a schimbărilor climatice şi, în 
mare măsură, a poluării atmosferice. Continuarea politicilor actuale în materie de energie şi de transport ar duce la creşterea 
emisiilor de CO2 la nivelul UE. UE a propus ca, pe baza unui nou angajament global de a preveni schimbările climatice pentru a nu se 
atinge niveluri periculoase, ţările dezvoltate inclusiv UE să-şi reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 30% in 2020 comparativ cu 
1990. Ca un prim pas concret în direcţia acestei reduceri colective, UE s-a angajat ferm să-şi reducă propriile emisii cu cel puţin 20% 
până când înţelegerea la nivel mondial in acest sens va fi realizată. UE reprezintă 27 ţări şi circa 480 milioane consumatori de 
energie. Pentru îndeplinirea ţintelor stabilite pentru politici şi cercetare, opinia publica generală şi comportamentul consumatorilor 
joacă un rol crucial. 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, pentru  a cunoaşte în ce măsură cetăţenii asociază producţia şi consumul de 
energie cu schimbările climatice, a  evalua percepţia lor privind posibilele acţiuni legate de economia de energie şi combaterea  
schimbărilor climatice şi a explora dorinţa cetăţenilor de a se implica în rezolvarea acestor probleme. Lucrarea comentează 
rezultatele obţinute şi subliniază rolul educaţiei cetăţenilor referitor la problemele energetice in atingerea ţintelor stabilite prin 
abordarea integrată politică energetică - schimbări climatice. 
 
ABSTRACT 
Energy is the main factor in climate change, accounting for some 80% of EU’s greenhouse gas emissions. The EU is committed to 
reducing greenhouse gas emissions, but its present energy practice will result in increasing them. The EU’s current energy and 
transport policies are not sustainable. The EU is proposing that, under a comprehensive new global agreement to prevent climate 
change from reaching dangerous levels, developed countries including the EU should collectively cut their greenhouse gas emissions 
to 30% below 1990 levels by 2020. As a concrete first step towards this collective reduction, the EU has made a firm commitment 
to cut its own emissions by at least 20% over the same period, until a global and comprehensive global climate agreement is 
concluded. The EU represents 27 countries and about 480 million energy consumers. In order to achieve the targets set for policies 
or research, general public opinion and consumer behaviour play a crucial role. A very recent Flash Eurobarometer covering all 27 
Member States of the European Union on "Attitudes on issues related to EU Energy Policy”  was designed to understand to what 
extent citizens link the way energy is produced and used to global climate change,  to assess their perceptions regarding various 
possible actions in saving energy and thus combating climate change and to explore citizens' willingness to involve the EU in 
resolving these issues. The paper makes comments on the obtained results and stress the role of citizens’ educaţion on energy 
issues in order to achieve the targets set by EU’s integrated energy and climate change policy. 
 
Cuvinte cheie: gaze cu efect de seră, schimbări climatice, politică energetică 

Keywords: greenhouse gases, climate change, energy policy 

 

Abrevieri 

GES- gaze cu efect de seră 
SRE- surse de energie regenerabile 
UE – Uniunea Europeană 

1. INTRODUCERE 

Sectorul energetic generează 80% din emisiile de GES 
din UE, fiind principala cauză a schimbărilor climatice şi, 
în mare măsură, a poluării atmosferice. Continuarea 
politicilor actuale în materie de energie şi de transport ar 
duce la creşterea cu 5% a emisiilor de CO2 la nivelul UE 
până în 2030, iar emisiile globale ar creşte cu 55%. UE s-a 
angajat să găsească o soluţie, prin reducerea volumului 
global al emisiilor de GES în cadrul UE şi pe plan 
mondial, până la un nivel care ar limita creşterea globală a 
temperaturii la 2°C în comparaţie cu nivelurile preindustri-
ale. In Comunicarea Comisiei „Limitarea schimbărilor 
climatice la 2°C – Opţiunile politice la nivel european şi 
mondial pentru 2020 şi perioada următoare” din 10 ia-
nuarie 2007 se arată că realizarea angajamentului asumat 
de UE de a acţiona imediat în legătură cu emisiile de GES 
ar trebui să fie nucleul noii politici energetice europene, in 
care promovarea SRE şi creşterea eficienţei energetice 
reprezintă măsuri esenţiale pentru atingerea ţintei propuse. 

În realizarea acestui deziderat un rol determinant il are 
educaţia cetăţenilor, a caror atitudine, în calitate de con-

sumatori, trebuie să se schimbe. Ţinând cont că opinia 
publică şi comportamentul consumatorilor joacă un rol 
crucial, in anul 2006 EC – Directoratul General Cercetare a 
lansat un studiu privind cunoştinţele, atitudinea şi percepţia 
cetăţenilor relativ la problemele energetice în ţările UE-25, 
unde există cca 450 milioane consumatori de energie. 

Principale probleme abordate au fost: 

 locul energiei în viaţa zilnică a europenilor; 

 familiarizarea cu noile tehnologii energetice, cu mo-

delele de consum energetic şi conştientizarea dependenţei 

energetice; 

 acceptarea unor surse de energie şi dorinţa de a 

reduce consumul energetic; 

 măsuri percepute că ar conduce la schimbare; 

 percepţia consecinţelor problemelor energetice în 

viitor: temeri si aşteptări ale  cetăţenilor. 

Lucrarea comentează rezultatele acestui studiu şi subli-

niază importanţa  abordării celor trei aspecte-acceptarea 

diferitelor surse de energie, percepţia importanţei reducerii 

consumului energetic şi atitudinea versus comportament  - 

în educaţia cetăţenilor. 

2. COMUNICAREA COMISIEI „O POLITICĂ 

ENERGETICĂ PENTRU EUROPA” 

Prin Comunicarea Comisiei către Consiliul European şi 

Parlamentul European „O Politică Energetică pentru Euro-
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pa” din 10 ianuarie 2007 se arată că politica energetică 

europeană trebuie să acopere trei aspecte: combaterea 

schimbărilor climatice, limitarea vulnerabilităţii UE faţă 

de importurile de hidrocarburi şi promovarea ocupării 

forţei de muncă şi a creşterii economice, furnizând astfel 

consumatorilor energie sigură la preţuri convenabile[1]. 
Sectorul energetic generează 80% din emisiile de GES 

din UE, fiind principala cauză a schimbărilor climatice şi, 
în mare măsură, a poluării atmosferice[2]. Continuarea 
politicilor actuale în materie de energie şi de transport ar 
duce la creşterea cu 5% a emisiilor de CO2 la nivelul UE 
până în 2030, iar emisiile globale ar creşte cu 55%. UE s-a 
angajat să găsească o soluţie, prin reducerea volumului 
global al emisiilor de GES în cadrul UE şi pe plan mondial, 
până la un nivel care ar limita creşterea globală a tempe-
raturii la 2°C în comparaţie cu nivelurile preindustriale. 

Comunicarea Comisiei „Limitarea schimbărilor climatice 
la 2°C - Opţiunile politice la nivel european şi mondial 
pentru 2020 şi perioada următoare” din 10 ianuarie 2007 
are ca elemente  centrale: 

 un obiectiv pentru UE în cadrul negocierilor inter-
naţionale ca ţările dezvoltate să reducă emisiile de GES cu 
30% până în 2020, în comparaţie cu 1990 şi cu până la 
50% faţă de 1990, ceea ce presupune reduceri de 60-80% 
în ţările industrializate până în 2050; 

 un angajament din partea UE de a reduce, indiferent 
de situaţie, emisiile de GES cu cel puţin 20% până în 2020 
faţă de 1990. 

Se arată că realizarea angajamentului asumat de UE de 
a acţiona imediat în legătură cu emisiile de GES ar trebui 
să fie nucleul noii politici energetice europene, din trei 
motive: 

 reducerea emisiilor înseamnă scăderea consumului de 
energie şi utilizarea în mai mare măsură a energiei ne-
poluante, produse pe plan local; 

 s-ar limita expunerea tot mai mare a UE la instabili-
tatea sporită şi la creşterea preţurilor la petrol şi gaze; 

 piaţa de energie din UE ar putea deveni mai competi-
tivă, stimulând tehnologiile inovatoare şi ocuparea forţei 
de muncă. 

Pachetul integrat de măsuri privind energia şi schim-
bările climatice are ca principale prevederi: 

 Realizarea unei adevărate pieţe energetice interne 

 Accelerarea trecerii la energia cu nivel scăzut de 
carbon prin: 

 Promovarea SRE 

 Captarea si stocarea geologica a CO2 

 Creşterea eficienţei energetice 

 O politică energetică la nivel internaţional în cadrul 
căreia UE dispune de o voce comună. 

Cea de-a doua şi cea de-a treia măsura din acest pachet 
sunt in conexiune directă cu combaterea schimbărilor 
climatice. 

Referitor la accelerarea promovării SRE, în 1997, 
UE a început să acţioneze în vederea îndeplinirii unui 
obiectiv conform căruia ponderea energiei regenerabile va 
ajunge în 2020 la 12% din totalul surselor sale de energie, 
dublând astfel nivelul din 1997. În prezent, utilizarea 
energiei regenerabile costă mai mult, în general, decât 
utilizarea hidrocarburilor, dar diferenţa scade, mai ales 
când se iau în considerare costurile schimbărilor climatice. 
Energia regenerabilă emite puţine GES sau chiar deloc; 
majoritatea acestor tipuri de energie contribuie semni-
ficativ la îmbunătăţirea calităţii aerului. 

Pentru îndeplinirea obiectivului de 20%, va fi nevoie 
de dezvoltarea masivă a celor trei sectoare de aplicare a 
energiei regenerabile: energie electrică, biocarburanţi, 
sisteme de încălzire şi răcire.  Ponderea SRE in producerea 
energiei electrice, respectiv in  dezvoltarea sistemelor de 
încălzire şi răcire, in perioada 1997-2004 şi prognoza până 
în 2020  este prezentată in figura 1 [1], respectiv figura 2 
[1]. In ceea ce priveşte aportul biocombustibililor ţinta 
este de 10% din consumul general de combustibili pentru 
autovehicule. 

 

 
 

Fig. 1. Ponderea surselor regenerabile de energie in producerea energiei electrice, 

în perioada 1997-2004 şi prognoza până în 2020[1] 
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Fig. 2. Ponderea surselor regenerabile de energie în alimentarea sistemelor de încălzire şi răcire 

în perioada 1997-2004 şi prognoza până în 2020 [1]. 

 

 
 

Fig. 3. Emisii de CO2 evitate prin folosirea noilor surse regenerabile de energie  

până în 2020 în EU-25 [1]. 

 

Emisiile de CO2 evitate prin folosirea noilor SRE până 
în 2020 în EU-25 sunt prezentate în figura 3 [1]. Se 
remarcă faptul că se estimează ca in anul 2020 reducerea 
emisiilor de CO2 se va datora în proporţie aproximativ 
egală utilizării SRE pentru producerea de energie electrică 
cu cea datorată utilizării cumulate a surselor regenerabile 
pentru încălzire şi producerea biocombustibililor. 

Ponderea SRE va ajunge la 20% cu un cost anual 
mediu suplimentar de aproximativ 18 miliarde EUR – o 
creştere cu circa 6% a sumei totale pe care se estimează că 
UE o va avea de plătit în 2020 pentru importul de energie. 
În cazul în care se ia în considerare un preţ al carbonului 
de peste 20 EUR, obiectivul de 20% nu ar costa practic 
mai mult decât sursele „tradiţionale” de energie, însă ar 
crea numeroase locuri de muncă în Europa şi ar duce la 
dezvoltarea unor întreprinderi europene noi, utilizatoare de 
tehnologii. 

O altă ţintă este aceea de a stabili măsuri pentru pro-
movarea biocarburanţilor pentru a atinge cel puţin 10% 

din totalul carburanţilor până în 2020. Pe parcursul anului 
2007 Comisia urmează să propună o directivă care să pună 
în practică acest lucru, specificând obiectivele naţionale şi 
procedurile pentru dezvoltarea planurilor naţionale de 
acţiune prin care acestea să fie realizate. 

În ceea ce priveşte reducerea emisiilor de GES prin 
creşterea eficientei energetice este de menţionat ca la 
19 octombrie 2006, Comisia a adoptat Planul de acţiune 
privind eficienţa energetică, 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 primară cu 20% până în 
2020. Printre măsurile cheie se numără: 

 accelerarea introducerii unor vehicule de transport cu 
consum redus de carburanţi; 

 norme mai stricte şi o mai bună etichetare a apara-
turii; 

 îmbunătăţirea rapidă a randamentului energetic al 
clădirilor din UE şi luarea unor iniţiative astfel încât casele 
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cu consum energetic extrem de redus să fie standardul 
noilor clădiri; 

 utilizarea coerentă a impozitării pentru o mai bună 

utilizare a energiei; 

 îmbunătăţirea randamentului producţiei, transportului 

şi distribuţiei de căldură şi energie electrică; 

 un nou acord internaţional privind eficienţa energe-

tică, pentru a promova un efort comun. 

Obiectivul propus de UE de îmbunătăţire a eficientei 

energetice cu 20% până în 2020 ar conduce la o economie 

de resursă financiară de peste 100 miliarde euro şi la re-

ducerea emisiilor de CO2 cu 10%. 

Ca urmare, una din priorităţile UE este aceea de a-şi 

spori eforturile de a acţiona la nivel mondial pentru com-

baterea schimbărilor climatice  prin a sprijini obiectivul de 

a economisi până în 2020 20% din consumul de energie al 

UE prin costuri eficiente, astfel cum a fost prezentat în 

Planul de acţiune al Comisiei privind eficienţa energetică. 

Cărbunii şi gazele asigură 50% din energia primară 

folosită pentru producerea de energie electrică in UE şi vor 

rămâne cu siguranţă cu o pondere importantă din totalul 

resurselor de energie. Rezervele de cărbune pe termen lung 

sunt considerabile, însă arderea cărbunelui generează emisii 

de CO2 aproape duble în comparaţie cu arderea gazului 

natural. Agenţia  Internaţională a Energiei prevede dubla-

rea producţiei de energie electrică pe bază de cărbune până 

în 2030. Rezultatul ar fi eliberarea în atmosferă a circa 

5 miliarde de tone de CO2, reprezentând cca 40% din 

creşterea estimativă a emisiilor globale de CO2 generate de 

sectorul energetic. UE trebuie să ofere o viziune clară 

asupra introducerii metodelor de captare şi sechestrare 

(stocare) a CO2 în UE, să elaboreze un cadru de regle-

mentare pentru dezvoltarea acestora. Pe viitor, captarea şi 

stocarea vor fi incluse, de asemenea, în sistemul UE de 

comercializare a emisiilor. 

Ca urmare, în 2007, Comisia va iniţia concepţia unui 

mecanism care să stimuleze construcţia şi exploatarea, 

până în 2015, a 12 proiecte-pilot la scară mare pentru 

tehnologii durabile pe bază de combustibili fosili în 

producerea comercială de energie din UE. În acelaşi timp 

se determină un calendar pentru introducerea instalaţiilor 

de captare şi sechestrare a CO2 la centralele pe cărbune şi 

pe gaze. Comisia consideră că toate centralele noi pe 

cărbuni trebuie să fie echipate cu instalaţii de captare şi 

sechestrare a CO2 până în 2020, iar centralele existente 

trebuie să adopte, treptat, aceeaşi abordare. 

În prezent, aproximativ o treime din energia electrică şi 

15% din energia totală consumată în UE provin din 

energia nucleară care este una din cele mai importante 

surse de energie fără emisii de CO2. Energia nucleară 

reprezintă una din metodele de limitare a emisiilor de CO2 

la nivelul UE şi, pentru statele membre în care se acceptă 

dezvoltarea acestui sector, creşterea ponderii utilizării ener-

giei nucleare, poate face parte dintr-un scenariu energetic 

care va conduce la reduceri semnificative ale emisiilor în 

următoarele decenii. Energia nucleară este mai puţin 

vulnerabilă la variaţiile preţului carburantului decât cea 

generată pe bază de cărbune sau gaz, deoarece uraniul 

reprezintă o mică parte din costul total al generării ene-

rgiei nucleare şi se bazează pe surse care nu se vor epuiza 

timp de multe decenii şi care sunt distribuite pe scară largă 

în toată lumea. Cu toate acestea, energia nucleară ridică 

probleme importante în ceea ce priveşte deşeurile şi 

dezafectarea instalaţiilor vechi, astfel încât gestionarea 

deşeurilor nucleare şi dezafectarea instalaţiilor nucleare 

urmează a fi introduse în activităţile viitoare ale Comisiei. 

In afara măsurilor legate de accelerarea trecerii la 

energia cu nivel scăzut de carbon si creşterea eficientei 

energetice, in Comunicarea Comisiei „Limitarea schimbă-

rilor climatice la 2°C - Opţiunile politice la nivel european 

şi mondial pentru 2020 şi perioada următoare” se sublini-

ază rolul cheie al mecanismului de comercializare a 

emisiilor în stimularea reducerii emisiilor de carbon, atât 

în prezent cât şi în viitor, şi arată cum poate fi folosit acest 

mecanism pentru a sta la baza eforturilor internaţionale 

de combatere a schimbărilor climatice. Comisia propune 

întărirea schemei UE de comercializare a emisiilor de 

GES (EU-ETS) pentru a garanta că îşi atinge potenţialul 

maxim. 

In prezent EU ETS acoperă 45% din emisiile de CO2 

ale UE. Pentru a atinge obiectivele propuse procentul de 

emisii acoperite de acest sistem trebuie să fie mai mare 

începând cu 2013. In acest sens, este necesară întărirea 

rolului EU ETS, şi ca atare trebuie considerate cel puţin 

următoarele opţiuni in revizuirea acestuia: 

 stabilirea cotelor pe o perioadă mai mare de 5 ani 

pentru facilitarea deciziilor de investiţii pe termen lung ; 

 extinderea schemei la alte gaze si sectoare; 

 introducerea captării şi sechestrării (stocării) geolo-

gice a carbonului in schema de comerţ cu emisii; 

 armonizarea procesului de alocare intre statele mem-

bre în scopul nedistorsionării competitivităţii in Europa; 

 corelarea EU ETS cu schemele obligatorii compa-

tibile (ex., California si Australia). 

Viziunea Comisiei Europene privind viitorul sectorului 

energetic poate fi sintetizată astfel: 

 Până în 2020, tehnologiile trebuie perfecţionate în 

vederea reducerii costului de producţie a energiei din SRE,  

pentru a se  atinge ţinta de 20% (inclusiv ieftinirea energiei 

eoliene produsă în largul mărilor şi oceanelor şi a biocar-

buranţilor de a doua generaţie); 

 Până în 2030, trebuie ca producţia de energie 

electrică si termică să folosească în tot mai mare măsură 

surse cu emisii reduse de carbon; de asemenea, este 

necesară o utilizare amplă a centralelor electrice pe 

combustibili fosili cu emisii aproape zero cu captarea şi 

sechestrarea (stocarea) CO2. Transportul va trebui să se 

adapteze treptat la utilizarea biocarburanţilor de a doua 

generaţie şi a celulelor cu combustibil (pile de combustie) 

cu hidrogen; 
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 Pentru orizontul 2050 şi ulterior, sistemul energetic 

european trebuie să se bazeze exclusiv pe surse cu emisii 

reduse de carbon, care ar putea include SRE, surse durabile 

pe cărbune şi gaz natural, celule cu combustibil (hidrogen) 

în proporţii importante; fisiunea nucleară de a patra 

generaţie şi energia de fuziune, pot reprezenta variante 

durabile de dezvoltare pentru statele membre interesate. 

La începutul anului 2007 energia a figurat cu prioritate 

pe agenda instituţiilor europene. Astfel, după Comunicarea 

Comisiei din 10 ianuarie 2007, tematica energiei şi, implicit, 

pachetul Comisiei, s-au regăsit pe agenda Consiliilor Afa-

ceri Generale şi Relaţii Externe (22 – 23 ianuarie), Energie 

(15 februarie) şi Mediu (20 februarie), care au pregătit 

lucrările Consiliului European de primăvară (Bruxelles, 

8 – 9 martie 2007). În concluziile Consiliului European 

din 8-9 martie de la Bruxelles se arată că trebuie găsită o 

abordare eficientă şi urgentă a provocărilor impuse de 

schimbările climatice şi că este  necesară o abordare 

integrată a politicii în domeniul schimbărilor climatice şi 

al energiei pentru a realiza acest obiectiv[1]. Consiliul 

European a susţinut elementele identificate de către Consi-

liul pentru mediu din 20 februarie 2007, ca fiind com-

ponente esenţiale ale unui cadru eficace şi adecvat dincolo 

de orizontul anului 2012, care ar cuprinde, printre altele, 

crearea unei viziuni comune privind atingerea obiectivului 

ultim al Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite cu privire la 

schimbările climatice, întărirea şi extinderea pieţelor 

globale ale carbonului, dezvoltarea, desfăşurarea şi trans-

ferul tehnologiei necesare pentru reducerea emisiilor, o 

serie de măsuri de adaptare corespunzătoare pentru 

combaterea efectelor schimbărilor climatice, luarea de 

măsuri cu privire la procesul de despădurire şi abordarea 

problemei emisiilor provenite din sectorul aeronautic 

internaţional şi din sectorul transporturilor maritime. 

Pe fondul încălzirii globale şi în contextul nevoii de a 

asigura siguranţa aprovizionării şi de a spori competi-

tivitatea întreprinderilor, devine din ce în ce mai important 

şi presant ca UE să instituie o politică integrată în 

domeniul energiei care să combine măsurile luate la nivel 

european cu cele luate la nivelul statelor membre. Ca 

punct de referinţă în crearea unei Politici energetice pentru 

Europa şi ca platformă pentru lansarea altor acţiuni 

viitoare, Consiliul European a adoptat un Plan de acţiune 

cuprinzător privind energia pentru perioada 2007-2009, pe 

baza comunicării Comisiei „O politică energetică pentru 

Europa”. 

Consiliul European a stabilit ţinte cuantificate foarte 

ambiţioase în ceea ce priveşte eficienţa energetică, ener-

giile regenerabile şi utilizarea biocarburanţilor şi a solicitat 

reactualizarea potenţialului de economisire a energiei, 

precum şi stabilirea planului strategic european privind 

tehnologiile energetice, care include tehnologiile de capta-

re şi sechestrare a dioxidului de carbon care respectă 

mediul. Acestea urmează a fi examinate la reuniunea 

Consiliului European de primăvară din 2008. 

Planul de acţiune privind energia va fi revizuit în mod 

periodic în cadrul examinării anuale a progreselor înreg-

istrate şi a rezultatelor obţinute, ca urmare a punerii în 

aplicare a politicilor UE integrate energie - schimbări 

climatice. Următoarea analiză strategică a energiei se va 

realiza la începutul anului 2009 şi va servi drept bază 

pentru noul Plan de acţiune privind energia pentru peri-

oada de după 2010. 

Aceste măsuri vor fi sprijinite de monitorizarea şi 

raportarea atentă a progreselor înregistrate, precum şi de 

un schimb eficient de bune practici şi de asigurarea conti-

nuă a transparenţei – prin intermediul prezentării periodice 

de către Comisie a unei evaluări strategice actualizate 

privind energia. 

Contribuţia fiecărui stat membru la îndeplinirea obiec-

tivului Uniunii va trebui să ţină seama de diversele situaţii 

naţionale şi de nivelurile iniţiale diferite, inclusiv natura 

tuturor surselor de energie folosite. Statele membre îşi vor 

prezenta modalităţile de îndeplinire a obiectivelor în pla-

nuri naţionale de acţiune care urmează a fi comunicate 

Comisiei. Planurile respective vor cuprinde obiective sec-

toriale şi măsuri vizând îndeplinirea obiectivelor generale 

fixate la nivel naţional. Concret, statele membre îşi vor 

stabili propriile obiective specifice pentru energie electrică, 

biocarburanţi, sisteme de încălzire şi răcire, iar Comisia le 

va evalua pentru a garanta îndeplinirea obiectivului general. 

Comisia va prezenta această structură într-un nou pachet 

legislativ privind sursele de energie regenerabilă în 2007. 

Viitoarea strategie integrată europeană, energie - schim-

bări climatice va avea un impact direct asupra strategiei 

energetice naţionale a României şi respectiv asupra soluţi-

ilor energetice de interes local [3,4,5]. In prezent România 

iţi pregăteşte prima strategie energetică pe termen mediu şi 

lung in care va trebui să ţină cont de deciziile Uniunii 

Europene[6]. România, ca şi celelalte state membre tre-

buie să adopte o viziune strategică şi un plan de acţiune pe 

următorii trei ani, cu scopul de a face posibilă îndeplinirea 

obiectivului de reducere a emisiilor de GES din UE cu 

20% până în 2020. 

Având în vedere că potenţialul României de îmbună-

tăţire a eficientei energetice faţă de media UE este practic 

dublu, aceasta trebuie să devină prioritatea principală 

pentru politica energetică a României şi să se demareze cât 

se poate de rapid eforturile interne de reducere şi eliminare 

a decalajelor semnificative faţă de media UE intr-o 

manieră coerentă şi planificată pe termen lung. Îmbună-

tăţirea eficienţei energetice ar fi de natura să crească 

independenţa energetică a României, prin scăderea impor-

turilor, să crească competitivitatea industrială şi să reducă 

emisiile de GES produse de România. De asemenea, 

România trebuie să-şi intensifice eforturile de promovare a 

SRE in concordanţă cu politica europeană in materie. 

Creşterea eficienţei energetice şi promovarea utilizării 

SRE vor reprezenta ţinte pentru dezvoltarea unor sistemele 

energetice locale eficiente. 
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3. ATITUDINEA ŞI COMPORTAMENTUL 
CETĂŢENILOR DIN UNIUNEA 
EUROPEANĂ REFERITOARE LA 
ABORDAREA INTEGRATĂ POLITICA 
ENERGETICĂ - SCHIMBĂRI CLIMATICE 

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 in 
ianuarie 2007 [7] arată că cetăţenii UE sunt în favoarea 
utilizării SRE. Astfel, la întrebarea” Sunteţi în favoarea 
utilizării diferitelor surse de energie?”răspunsurile primite 
arată că 80 % dintre cetăţenii UE 25 sunt în favoarea 
utilizării energiei solare, 71% in favoarea energiei eoliene, 
65% în favoarea energiei hidroelectrice, 60% în favoarea 
energiei oceanelor şi 55% in favoarea utilizării energetice 
a biomasei. In ceea ce priveşte combustibilii fosili, 42% 
dintre cetăţenii UE25 sunt in favoarea folosirii gazului na-
tural şi numai aproape un sfert acceptă folosirea păcurii 
(27%) şi a cărbunelui (26%). Utilizarea energiei nucleare 
este susţinută numai de 20% dintre cetăţeni, 37% expri-
mându-şi opoziţia privind folosirea acestei forme de energie. 
Opţiunile cetăţenilor EU-25 privind acceptabilitatea dife-
ritelor surse de energie este prezentată în figura 4 [7] 

 

 
 

Fig. 4. Opţiunile cetăţenilor EU-25 privind acceptabilitatea 
diferitelor surse de energie. 

Un Eurobarometru recent de supraveghere a opiniei 
cetăţenilor UE-27 realizat de comisia Europeană pe 5 mar-
tie 2007, deci în care a fost inclusă şi opinia cetăţenilor din 
România, intitulat „Atitudinea privind probleme rela-
ţionate cu politica energetică a UE”[8] a arătat că, cetăţenii 
UE-27 sunt profund îngrijoraţi de încălzirea globală. 
Astfel la întrebarea ”Schimbările climatice şi încălzirea 
globală reprezintă o îngrijorare pentru dumnevoastră?”  
s-au primit răspunsurile prezentate în figura 5 [8]. 

 

 
 

Fig. 5. Răspunsurile cetăţenilor UE-27 la întrebarea „Schimbările 
climatice şi încălzirea globală reprezintă o îngrijorare pentru 

dumnevoastră?”. 
 

Răspunsurile cetăţenilor din diferite ţări UE-27 la 
întrebarea ”Schimbările climatice şi încălzirea globală 
reprezintă o îngrijorare pentru dumnevoastră?” (fig. 6) [8] 
arată că există diferenţe însemnate privind percepţia im-
portanţei schimbărilor climatice în diferite ţări UE-27. 

Aproape toţi cetăţenii UE-27 conştientizează faptul că 
producţia şi consumul de energie au un impact negativ asu-
pra schimbărilor climatice, răspunsurile lor la întrebarea 
legată de acest subiect fiind prezentate în figura 7 [8]. 

Majoritatea cetăţenilor UE-27 par a fi dispuşi să-şi 
schimbe comportamentul în viitor pentru a economisi 
energie, dar şi sunt convinşi că vor trebui să plătească mai 
mult pentru energie in următorii 10 ani- v.fig.8[8]. 

Referitor la propunerile Comisiei Europene de a avea o 
abordare comună integrată la nivel de UE privind pro-
movarea SRE, eurobarometrul a arătat ca 83% din 
cetăţenii UE 27 sunt de acord ca UE să stabilească pro-
centul minim de SRE în consumul de energie al fiecărui 
stat membru (v. fig. 9) [8]. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Răspunsurile cetăţenilor din diferite ţări UE-27 la 

întrebarea „Schimbările climatice şi încălzirea globală 

reprezintă o îngrijorare pentru dumnevoastră?” 
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Fig. 7. Răspunsurile cetăţenilor UE-27 la întrebarea „ Credeţi că 

producţia şi consumul de energie au impact negativ asupra 

schimbărilor climatice şi încălzirii globale?” 
 

 
 

Fig. 8. Răspunsurile cetăţenilor UE-27 la întrebarea „Ce efecte 

credeţi că va avea viitoarea schimbare a climei asupra modului 

dumneavoastră de a consuma energia în următorii 10 ani? Credeţi 

că...”. Procentele reprezintă răspuns „da” din totalul respondenţilor. 

 

De asemenea, 62% dintre cetăţenii EU-27 consideră că 

cel mai bine este ca deciziile privind modul de abordare a 

problemelor energetice să se ia la nivelul UE şi numai 

32% sunt de părere că este mai bine să se stabilească 

măsuri de către fiecare stat (v. fig. 10) [8]. 

 
 

Fig. 9. Răspunsul cetăţenilor UE-27 la întrebarea „Sunteţi de acord 

ca UE să stabilească procentul minim de SRE în consumul de 

energie al fiecărui stat membru sau nu?” 

 

 
 

Fig. 10. Răspunsul cetăţenilor UE-27 la întrebarea „Care este cea 

mai bună cale de a decide în problemele referitoare la energie?” 

 

Părerea cetăţenilor din diferite ţări UE-27 diferă însă, 

la aceasta întrebare, cehii fiind cei mai reticenţi în ceea 

ce priveşte oportunitatea luării deciziilor la nivelul UE 

(fig. 11) [8]. În ceea ce priveşte România, jumătate dintre 

cetăţeni consideră  oportună luarea măsurilor la nivelul 

UE, cealaltă jumătate optând pentru măsuri naţionale în 

fiecare stat membru. 
 

 
 

Fig. 11. Răspunsul cetăţenilor din diferite ţări UE-27 la întrebarea  „Care este cea mai bună cale de a decide 

în problemele referitoare la energie?” 
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Fig. 12. Părerea cetăţenilor din diferite ţări UE-27 privind energia nucleară. 

 

În ceea ce priveşte rolul energiei nucleare, 30% dintre 

cetăţenii UE27 sunt de parere că rolul energiei nucleare va 

trebui să crească, iar 61%  consideră contrariul – fig.12[8]. 

Singurele ţări in care majoritatea cetăţenilor sunt pro 

energie nucleară sunt Cehia şi Bulgaria. 

4. CONCLUZII 

În urma Consiliului European din 8-9 martie 2007 la 

care au participat şefii Statelor Membre s-au precizat 

direcţiile pe care trebuie să le abordeze fiecare stat 

membru în elaborarea propriei strategii energetice. 

Viitoarea strategie integrată europeană energie - schim-

bări climatice, va avea un impact direct asupra strategiei 

energetice naţionale şi respectiv asupra soluţiilor energe-

tice de interes local. 

Un Eurobarometru recent de supraveghere a opiniei 

cetăţenilor realizat de comisia Europeana pe 5 martie 2007 

arată că 82% dintre cetăţeni sunt conştienţi de faptul ca 

modul în care se produce şi se consumă energia are un 

impact negativ asupra climei. 83% dintre cetăţeni sunt de 

acord ca să se stabilească o ţinta pentru ponderea minima a 

energiei regenerabile în mixul energetic naţional, iar 62% 

dintre cetăţeni consideră că este mai bine ca masurile re-

lative la reducerea impactului energiei asupra schimbărilor 

climatice să fie agreate la nivelul Uniunii, faţă de 38% 

care consideră că este mai bine ca masurile să fie stabilite 

la nivel naţional. 76% dintre cetăţeni conştientizează 

faptul că vor trebui să-şi modifice stilul de viaţa în ceea ce 

priveşte consumul de energie, iar 72% sunt de acord să-şi 

instaleze dispozitive de economisire a energiei pentru 

încălzire, iluminat, răcire şi să se doteze cu echipamente 

(electrocasnice) cu eficienţă energetică ridicată. 

Educaţia consumatorilor de energie va avea un rol 

esenţial pentru atingerea dezideratelor strategiei integrate 

energie – schimbări climatice a UE şi în atingerea ţintelor 

stabilite prin strategii naţionale pe termen lung. 

În prezent in România, Ministerul Economiei şi 

Finanţelor a elaborat proiectul unei astfel de strategii, 

urmând ca după definitivare, să fie adoptată de Parlament, 

astfel încât strategia să poată fi urmată indiferent de 

viitoarele schimbări politice. 
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