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Informare privind eficiența energetică

Stimate Client, vă informam că eficienţa energetică constituie în prezent o condiţie esenţială a
dezvoltării durabile la nivel mondial, fiind pentru România o premisă a trecerii la economia dezvoltată
de piaţă, precum şi o cerinţă imperioasă privind creşterea independenţei energetice a ţării şi reducerea
poluării mediului. Cea mai importantă metodă de punere în aplicare a tehnologiilor noi, care conduc la
mari economii de energie şi la creşterea randamentelor energetice este implementarea proiectelor de
investiţii în sectoarele economice în care se înregistrează intensităţi energetice şi pierderi de energie
ridicate.
În contextul îndeplinirii ţintelor propuse de Strategia naţională a României pentru perioada
2007-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1.069/2007, şi al transpunerii in legislaţia naţionala
a Directivei 2006/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind eficienţa energetică la
utilizatorii finali şi serviciile energetice si de abrogare a Directivei 93/76/CEE, document ce stipulează
rolul exemplar al sectorului public în promovarea eficienţei energetice, implementarea unui Program
naţional pentru creşterea eficienţei energetice permite punerea în aplicare efectivă a principalelor
prevederi legislative cu impact multiplu: reducerea consumurilor de energie, reducerea facturilor,
efecte sociale favorabile, impuls pozitiv asupra pieţei şi protecţia mediului.
Vă informăm, de asemenea, că datele de contact ale unor instituții cu atribuții în domeniul
energiei, de unde se pot obține informații privind măsurile disponibile de îmbunățire a eficienței
energetice, profilurile de referință privind consumul individual și alte specificații tehnice ale aparatelor
energetice care pot contribui la reducerea consumului, se pot consulta pe site-ul ANRE, link-ul
http://www.anre.ro/ro/eficienta-energetica/consumatori/documente-informative1385708608.
Anual, vă vom transmite informații statistice despre consumul societății dumneavoastra de
energie electrică, pentru a putea evalua impactul pe care acest consum il are asupra mediului, pe de-o
parte si de a identifica și implementa soluții de eficiență energetică la nivelul societății dumneavoastră,
pe de altă parte.
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