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Evaluarea de mediu pentru Strategia Energetică a României pentru perioada 2007-

2020, actualizata pentru perioada 2011 - 2020  

 
 
În data de 03 noiembrie 2009 prin adresa nr. XV 134055  titularul, respectiv Ministerul 
Economiei prin Direcţia Generală Energie Petrol şi Gaze, a depus notificarea pentru  
“Strategia Energetică a României pentru perioada 2007- 2020” la sediul Ministerul 
Mediului şi Pădurilor, prin care ne aduce la cunostinţă ca strategia menţionată s-a elaborat 
şi aprobat prin HG nr. 1069/2007. 
 
„Strategia Energetică a României pentru perioada 2007-2020” a fost publicată, pentru  
consultare, pe pagina de  internet a  Ministerului Economiei, Comertului şi Mediului de 
Afaceri.  
 
În data de 3 februarie 2010 are loc întrunirea primului Grup de Lucru, la sediul Ministerului 
Economiei, în care Ministerul Mediului şi Pădurilor face precizarea că deşi prevederile 
Directivei SEA impun obligativitatea parcurgerii evaluarii strategice de mediu înaintea 
aprobării strategiei, aceasta a fost aprobată în anul 2007 fără aplicarea procedurii evaluarii 
de mediu şi în consecinţă, strategia se supune în prezent procedurii evaluarii de mediu, în 
conformitate cu prevederile HG nr.1076, putând fi revizuită sau actualizată prin 
modificarea/completarea actului normativ care a aprobat-o, respectiv „HG nr.1069/2007 
privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020”. 
 
Menţionăm că, parcurgerea procedurii evaluarii de mediu (procedura SEA) se realizează 
la strategia aprobata prin HG nr.1069/2007. 
 
În cadrul sedinţei s-a realizat o prezentare a structurii Strategiei energetice, a paşilor 
necesari pentru elaborarea Raportului de Mediu şi a principalelor obiective de mediu 
propuse pentru evaluarea Strategiei, formulate pentru aspectele de mediu indicate de HG 
nr.1076/2004.  

S-a prezentat metodologia de evaluare şi scala de cuantificare a efectelor generate de 
implementarea obiectivelor şi măsurilor Strategiei asupra obiectivelor de mediu relevante. 
S-a subliniat rolul pe care evaluarea de mediu a strategiei îl va avea pentru viitoarele 
proiecte ce vor fi realizate pentru implementatea acesteia. 

  
 
În data de 22 februarie 2010 a avut loc la sediul Ministerului Economiei cea de a doua 
sedinţă a Grupului de Lucru pentru evaluarea strategica de mediu a strategiei. În cadrul 
acesteia s-a facut o serie de precizari privind cerinţele Directivei SEA  (Directiva Consiliului 
European nr. 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra 
mediului) şi a Hotărârii de Guvern nr. 1076/8.07.2004 de stabilire a procedurii de realizare 
a evaluării de mediu pentru planuri sau programe (MO nr. 707/5.08.2004), care transpune 
prevederile Directivei menţionate în legislaţia naţională. 
  
S-a stabilit că titularul, respectiv Ministerul Economiei, Comertului şi Mediului de Afaceri 
prin intermediul societăţii acreditate care a câştigat licitaţia pentru elaborarea Raportului 
de Mediu (consultantul de mediu) este responsabil pentru: 

- realizarea Raportului de mediu;  

- prezentarea altor alternative ale strategiei, acestea fiind obligatorii a fi luate în 
considerare de catre evaluatorul raportului de mediu; 
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- măsuri de prevenire, reducere şi compensare a efectelor semnificative asupra 
mediului; 

- propunerea unui program  de monitorizare a  efectelor semnificative asupra 
mediului ale implementarii strategiei. 

 

În data de 10 martie 2010 a avut loc cea de a treia întâlnire a grupului de lucru. In cadrul 
acestei şedinţe s-a facut o scurtă prezentare a strategiei pe direcţii de acţiune şi măsuri 
propuse în funcţie de obiectivul general şi obiectivele strategice ale strategiei.  

S-a aratat relaţia strategiei cu alte planuri şi programe la nivel comunitar şi naţional. 

De asemenea s-a facut o scurta prezentare privind scopul, obiectivele şi cerinţele 
programului de monitorizare.  

Ministerul Mediului şi Pădurilor a reiterat faptul ca în cadrul raportului de mediu să fie 
realizată o previzionare pe zone în funcţie de situaţia actuală şi direcţiile de dezvoltare  
propuse la acest nivel. 

Totodată, în cadrul raportului să fie utilizata harta cu obiectivele Seveso la nivelul ţării, şi 
clarificată influenţa sectoarelor energetice asupra obiectivelor Seveso. 

 

Ulterior, MMP a clarificat responsabilităţile actorilor implicaţi în procedura SEA în 
conformitate cu prevederile HG nr. 1076/2004 (responsabilităţile titularului inclusiv în ceea 
ce priveşte elaborarea minutelor, respectiv ale MECMA, responsabilităţile grupului de 
lucru, ale persoanelor atestate). 

 

În data de 18 august 2010 a avut loc la sediul MECMA cea de-a patra şedinţă a grupului 
de lucru.  

Deşi pe agenda şedintei era prevăzut să se prezinte primul draft al raportului de mediu 
elaborat de evaluator, în cadrul reuniunii s-a discutat stadiul/modul de aplicare a procedurii 
SEA deschise pentru SER deja aprobata prin HG nr.1069/2007. Astfel, MMP a precizat că 
în prezent grupul de lucru discută o strategie deja aprobată fără un proiect de modificare 
a acesteia care trebuie propus de MECMA şi fără ca titularul să prezinte alte alternative 
ale strategiei; alterntivele sunt  obligatorii şi trebuie luate în considerare de către evaluator 
în raportul de mediu.  

MECMA a susţinut că HG-ul de promovare a strategiei energetice este un document 
semnat  de întreg guvernul şi revenirea la generalităţile din partea MMP privind SEA nu îşi 
mai au rostul. 

MECMA a precizat că şi în înţelegerea sa declanşarea procedurii SEA la Strategia 
Energetică a României pentru perioada 2007-2020 înseamnă aplicarea acestei proceduri 
şi elaborarea unui raport de mediu pentru proiectul de strategie revizuită. 

ISPE a facut precizarea că realizarea unei actualizări a strategiei este o atribuţie a unui 
grup de lucru creat la nivelul MECMA şi nu a prezentului grup de lucru. La actualizarea 
strategiei se va ţine cont şi de Raportul de mediu realizat pentru strategia deja aprobata 
prin HG nr.1069/2007, ca urmare a aplicării evaluării strategice de mediu. 

În 24 mai 2011 a avut loc o nouă reuniune a grupului de lucru la sediul MECMA pentru a 
decide modul de continuare a procedurii. 
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MMP a explicat că este obligatorie o alternativă la strategia deja aprobată, de accea este 
necesară revizuirea strategiei respective. 

MECMA a specificat faptul că elaborarea unei strategii revizuite pe toate domeniile 
energetice este un proces de durată (cel puţin 2 ani); o propunere venită din partea unui 
reprezentant MECMA a susţinut actualizarea SER 2007-2020 cu direcţii şi obiective 
strategice pentru perioada 2011-2035, ţinându-se cont de raportul de mediu elaborat - ar 
rezulta un alt document care s-ar constitui o alternativa la SER 2007-2020, ceea ce ar 
echivala cu o strategie nouă ce va fi aprobată prin HG. Propunerea nu a fost susţinută de 
către titularul strategiei. 

În concluzie, nici la această reuniune MECMA nu a prezentat nicio alternativă la strategia 
deja aprobată, cerinţa obligatorie a directivei europene în materie (art.16 al HG 
nr.1076/2004) şi susţinută de mai multe ori de reprezentanţii MMP. 

 

În luna septembrie 2011 MECMA a publicat pe propria pagină de Internet documentul 
intitulat ”Strategia energetică a României pentru perioada 2007 – 2020, actualizată pentru 
perioada 2011-2020”. 

Anunţul public privind elaborarea acestui document a fost adus la cunoştinţa publicului în 8 
septembrie 2011, în două ziare cu tiraj naţonal (România liberă şi Adevărul) şi pe pagina 
proprie de internet a MECMA (http://www.minind.ro/) la secţiunea ”Dezbatere publică”.  
 
În data de 21 octombrie 2011 au fost  transmise către MMP şi celorlalţi membri ai GL, 
Raportul de mediu pentru proiectul “Strategia Energetică a României pentru perioada 2007 
– 2020, actualizată pentru perioada 2011 – 2020”.  

Şedinţa GL din 3 noiembrie 2011 a avut ca scop analizarea „Strategiei Energetice a 
României pentru perioada 2007 – 2020 actualizată pentru perioada 2011 – 2020”. 
Totodată, în cadrul acestei şedinte, elaboratorul raportului de mediu a prezentat Raportul 
de mediu şi anexele acestuia (Anexa 1 – Abrevieri şi acronime şi Anexa 2 – Măsuri), iar 
membri GL au comentat documentele. 

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru proiectul de strategie actualizat, 
în data de 7 noiembrie 2011, MMP a pus la dispoziţia publicului, pentru consultare, 
proiectul de “Strategie Energetică a României pentru perioada 2007 – 2020 actualizată 
pentru perioada 2011 – 2020” şi Raportul de mediu, împreună cu Anexele acestuia, 
publicul interesat putând transmite în scris comentarii/opinii/observaţii justificate privind 
documentele afişate spre consultare, până la data de 10 ianuarie 2012. 
S-au primit comentarii şi propuneri de la mai multe ONG-uri (Coaliţia ONG Natura 2000 
România, Greenpeace CEE România şi Centrul de Resurse Juridice). 
În cadrul reuniunilor Grupului de lucru din 9 mai 2012 şi 21 mai 2011 au fost discutate 
propunerile autorităţilor şi ale publicului. Ca urmare a susţinerii parţiale a acestor 
comentarii/observaţii titularul s-a angajat să modifice/actualizeze proiectul de strategie, iar 
elaboratorul raportului de mediu să includă observaţiile şi să reactualizeze conţinutul 
acestui document, ambele documente urmând să fie afişate atât pe site-ul MECMA cât şi 
al MMP.  

Faţă de comentariile „Greenpeace şi Centrul de Resurse Juridice” s-au concluzionat 
următoarele: 

Pentru cuantificarea riscului pe care îl implică platformele de foraj marin nu există la acest 
nivel şi în acest moment, în SER, date suficiente. 

http://www.minind.ro/
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Se va reformula în SER faptul că România are, printre alte măsuri, şi posibilitatea 
implemetării prin diferite surse de finanţare, a unui proiect pilot privind utilizarea 
tehnologiilor de capturare şi stocare a carbonului. În ceea ce priveşte gazul de şist, 
MECMA consideră că raportul de mediu ar trebui să facă referire la cercetarea în acest 
domeniu.  
Documentul „Energy Roadmap 2050” estimează că reducerile de emisii de CO2  pentru 
2020 trebuie să se situeze la 25% faţă de 1990, în sectorul energetic retehnologizările 
contribuind  într-o măsură importantă la atingerea acestui obiectiv. 
 
Faţă de comentariile “Coaliţiei ONG Natura 2000 România” s-au concluzionat 
următoarele: 
 
Ignorarea efectelor cumulative – lipsa unei planificări intermediare: între strategiile 
naţionale şi proiectele concrete nu mai există o etapă subsecventă care să realizeze, local 
sau regional, o evaluare cumulativa a efectelor. S-a propus luarea în considerare a unei 
planificări a eolienelor în Dobrogea şi Moldova şi a unei planificări a MHC-urilor în zonele 
montane. Faţă de aceste propuneri, MECMA a susţinut că strategia în discuţie nu îşi 
propune să intre în repartiţia teritorială a proiectelor şi nu poate obliga investitorii să 
realizeze un număr strict de waţi, însă a fost de acord cu principiul conform căruia este 
necesară evitarea ariilor protejate. De asemenea, nivelul intermediar de planificare propus 
de public nu se poate aborda în cadrul acestei strategii. 
Efectuarea unei evaluări adecvate pentru acestă strategie – la acestă etapă de planificare 
nu se poate realiza o evaluare adecvată de detaliu, însă, pe baza datelor existente, 
capitolul din raportul de mediu referitor la acest lucru va fi mai elaborat. Nu se cunosc 
locaţiile viitoarelor proiecte. 
Cu referire la MHC-uri, elaboratorul raportului de mediu a precizat că s-a realizat o analiză 
în GIS privind poziţionarea proiectelor din zona regenerabilelor faţă de ariile naturale 
protejate, culoarele de migraţie a păsărilor şi migraţia peştilor pe cursurile de apă; analiza 
menţionată este oarecum limitată deoarece datele obţinute/furnizate la nivel naţional sunt 
insuficiente/ locaţii relative. Soluţiile tehnice în vederea protejării speciilor sunt depistabile 
la nivel de proiect. 
Respectarea debitului de servitute în cazul autorizării MHC-urilor: raportul de mediu 
trateaza acest subiect, însă evaluatorul a precizat că la acest nivel problema debitului de 
servitute şi a celui ecologic nu se poate rezolva, debitul ecologic trebuie calculat pe baza 
speciilor de peşti din sit, la nivel de proiect. MECMA a precizat că strategia nu îşi propune 
acest lucru. 
Cu privire la acordarea unui spaţiu mai mare în SER, conceptual, biomasei lemnoase, 
MECMA nu a fost de acord, considerând că acest subiect se poate trata în detaliu la alt 
nivel. MMP a precizat că în acest caz consideră important să ne asigurăm de faptul că 
dezvoltarea culturilor energetice poate avea loc pe terenuri agricole degradate, astfel încât 
speciile forestiere să nu fie afectate. De asemenea, s-a propus introducerea unui indicator 
de monitorizare „suprafaţa de fond forestier afectată de lacurile de acumulare”. 
Faţă de susţinerea „Coaliţiei ONG Natura 2000 România” pentru reconsiderarea unor 
obiective, astfel precum se propusese şi în raportul de mediu s-a decis preluarea acestora 
la nivelul proiectului de strategie. În acelaşi timp, GL nu a fost de acord cu interzicerea, la 
acest nivel a proiectelor de MHC-uri. S- a propus şi s-a acceptat şi actualizarea raportului 
de mediu tinând cont de noile situri Natura 2000 desemnate la sfârşitul anului 2011.  
Avizul de mediu va ţine cont de măsurile pertinente propuse pentru a preveni, reduce şi 
compensa posibilele efecte adverse asupra mediului ale implementării strategiei. 
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Pe parcursul derulării procedurii de evaluare de mediu s-au înregistrat 
observaţii/comentarii din partea Coaliției de ONG-uri Natura 2000, comentarii care au fost 
susţinute şi în cadrul şedinţei de dezbatere publică. 
 
Dezbaterea publică a avut loc în data de 10 octombrie 2012, ora 13:00, la sediul SC 
Electrica SA din str. Grigore Alexandrescu, sector 1, Bucureşti. La dezbatere  a participat 
Coaliţia de ONG-uri Natura 2000 şi WWF România. 
 
La sedinţă au fost prezenţi reprezentanţi ai Ministerului Economiei Comerţului şi Mediului 
de Afaceri, ai Ministerului Mediului şi Pădurilor precum şi ai Federaţiei Naţionale a 
Sindicatelor din Energie.  
 
Comentariile şi opiniile susţinute atât de public cât şi de autorităţile prezente la dezbaterea 
publică au fost preluate în avizul de mediu, dupa cum urmează: 
 
A. în capitolul III. Măsuri de prevenire/reducere şi compensare a efectelor adverse asupra 

mediului: 
o ca măsuri generale aplicabile activităţilor energetice – la pct. 3, 4, 5, 6 şi 8; 
o în cadrul subcapitolelor III.2, literele i) şi j); 
o în cadrul subcapitolul III.3.  

B. în programul de monitorizare, prin introducerea indicatorului U la O.R.13. 
 
În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu, Ministerul Mediului și Pădurilor a 
publicat pe site-ul propriu decizia finală de emitere a avizului de mediu pentru Strategia 
Energetică a României pentru perioada 2007-2020 actualizată pentru perioada 2011-2020.  
 
În acest context, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice a emis Avizul de mediu 
pentru “Strategia Energetică a României pentru perioada 2007 -2020, actualizată pentru 
perioada 2011 – 2020”, aviz ce cuprinde modul în care consideraţiile privind mediul au fost 
integrate în strategie, măsurile de prevenire și reducere a efectelor semnificative asupra 
mediului propuse în programul de monitorizare, modul în care opiniile exprimate de public 
şi de alte autorităţi au fost luate în considerare în luarea deciziei de emitere a avizului de 
mediu precum și motivele pentru alegerea alternativei de strategie, în comparaţie cu alte 
alternative prezentate. 

 
 
 


