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1. Introducere – exemple concrete pentru viitor: 

Într-o perioadă în care prețurile la energie continuă să crească și în care provocările legate de 
schimbările climatice și cele socioeconomice sunt tot mai importante, toate regiunile din UE 
vor trebui să găsească modalități pentru a garanta o aprovizionare cu energie stabilă și sigură, 
care să fie accesibilă pentru toți cetățenii și care să respecte în același timp criteriile de mediu 
și de durabilitate. 

Luând în considerare diferitele sisteme energetice inteligente și inițiativele privind rețelele 
inteligente, putem observa că există deja numeroase soluții pe teren. Din cumpărători de 
energie unele regiuni s-au transformat în furnizori de energie, punând în mod deosebit 
accentul pe energia din surse regenerabile și oferind, prin urmare, un model pentru producția 
durabilă de energie care permite stabilizarea prețurilor la energie și, în același timp, obținerea 
de beneficii. 

De exemplu, regiunea Güssing din Austria, o regiune periferică săracă în trecut, a devenit un 
model de sustenabilitate, răspunzând tuturor nevoilor sale energetice prin folosirea surselor 
regenerabile locale, cum ar fi biomasa existentă la nivel local, energia termică solară și 
sistemele fotovoltaice. Centralele electrice din regiune au un „impact socioeconomic 
incontestabil” și generează un excedent de energie suficient pentru a obține beneficii pe care 
să le reinvestească în finanțarea surselor regenerabile de energie (SRE)1. 

Atât zonele insulare, cât și zonele rurale și cele slab populate au găsit noi modalități de a-și 
spori independența față de aprovizionarea cu energie externă, investind în sisteme de rețele 
inteligente. Regiunile care au combinat cu succes energia din surse regenerabile cu soluții de 
stocare inteligentă nu numai că au redus nivelul ridicat de dependență de importurile de 
combustibili fosili, ci pot, de asemenea, să garanteze securitatea aprovizionării cu energie 
pentru cetățenii lor. 

Astfel de inovații și de schimbări pot fi observate în Madeira (Portugalia)2, El Hiero (Spania), 
Hostětín (Republica Cehă) și Ikaria (Grecia)3, acestea fiind exemple care indică faptul că 
modernizarea rețelelor energetice și înlocuirea combustibililor fosili cu energie electrică 
produsă din surse regenerabile de energie oferă siguranță și sunt soluții accesibile și fezabile. 

Prin adoptarea unei abordări holistice, alte sectoare, cum ar fi transportul și sistemele de 
încălzire/răcire, pot fi corelate, ceea ce ar crea sinergii puternice și ar reduce emisiile de CO2. 

                                               
1 Institutul Austriac pentru Amenajarea Teritoriului (ÖIR): Bernd Schuh, Erich Dallhammer;
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart; la cererea Comisiei pentru dezvoltare regională a Parlamentului 
European, s-a realizat studiul: „INFRASTRUCTURA PENTRU ENERGIA DIN SURSE REGENERABILE: UN FACTOR DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ ȘI REGIONALĂ”. 2012, http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdf, 
pagina 41.
2 Institutul Austriac pentru Amenajarea Teritoriului (ÖIR): Bernd Schuh, Erich Dallhammer;
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart; la cererea Comisiei pentru dezvoltare regională a Parlamentului 
European, s-a realizat studiul: „INFRASTRUCTURA PENTRU ENERGIA DIN SURSE REGENERABILE: UN FACTOR DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ ȘI REGIONALĂ”. 2012, http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdf, 
pagina 50.
3 El Hiero: http://www.abb.com/cawp/seitp202/2445a8fea944fac8c125789b00507caa.aspx ;
Insula Ikaria (a se vedea: rapoartele științifice și de politică ale JRC: „Proiecte de rețele inteligente în Europa: Învățăminte desprinse și 
evoluțiile actuale”. Studiu actualizat în 2012, http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/ld-na-25815-en-
n_final_online_version_april_15_smart_grid_projects_in_europe_-_lessons_learned_and_current_developments_-2012_update.pdf, 
pagina 58.)
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Acest lucru poate fi observat în Danemarca1, unde stocarea energiei electrice produse în 
perioade de vârf de producție în cadrul unei infrastructuri inteligente permite consumul la 
nivel local al energiei produse la tot nivel local. 

Proiectul Regenerative Model Region Harz vizează regiunea defavorizată Harz din Germania 
și include toate elementele menționate anterior: producția și distribuția de energie obținută în 
principal din surse regenerabile, activități de cercetare și dezvoltare, stocarea energiei, 
consumul și economisirea de energie (inclusiv contoare inteligente, reducerea vârfurilor de 
consum, izolare, e-transport), pentru a da un alt exemplu concret de regiune care utilizează un 
model de cele mai bune practici.2

În plus, în regiunile cu sisteme energetice inteligente, comunitățile locale și cetățenii pot 
deveni, în egală măsură, producători-consumatori („prosumatori”), ceea ce presupune ca 
aceștia să producă parțial energia de care au nevoie, să vândă o parte din energie rețelei și să 
desfășoare activități în centrale electrice virtuale alături de alți actori. Există mai mulți lideri 
în domeniu: grupuri de cetățeni care dețin deja în prezent o parte semnificativă, de exemplu, 
din panourile solare, unii dintre aceștia fiind chiar organizați în asociații de cetățeni3. Acest 
lucru permite atât integrarea activă în rețea a energiei din surse regenerabile produsă la nivel 
local, cât și implicarea activă a cetățenilor în producția și în consumul de energie în viitor. 

2. Rețelele inteligente sunt esențiale

Unul dintre cele mai importante stimulente pentru realizarea unei schimbări în rețeaua 
energetică actuală este includerea mai eficientă a surselor variabile de energie (cum ar fi 
energia eoliană sau energia solară). Potențialul deplin al acestor surse poate fi utilizat numai 
dacă o rețea inteligentă și flexibilă echilibrează nivelurile variabile ale cererii și ofertei de 
energie și garantează un sistem inteligent de stocare și de distribuție. Acest lucru include 
necesitatea de a gândi atât la scară mare, la nivelul UE, cât și la scară mică, la nivel local, 
regional și la nivel de gospodărie. De exemplu, parcurile eoliene offshore produc o cantitate 
mare de energie departe de industria consumatoare de energie și au posibilitatea de a furniza 
energie mai multor regiuni la nivel internațional. Panourile solare amplasate pe un acoperiș
produc energie de joasă tensiune pentru o locuință, dar energia neutilizată poate alimenta 
rețeaua și, prin urmare, este necesar un flux de energie bidirecțional. Atunci când razele solare 
sau vântul au intensitate slabă, trebuie furnizată energie suplimentară (din energia stocată sau 
din alte surse flexibile de energie) pentru a se stabiliza rețeaua. Pentru a contribui la realizarea 
tranziției de la aprovizionarea tradițională cu energie la o producție mai variabilă și 
descentralizată de energie, ar trebui să se analizeze diferite stimulente legislative, comerciale 
și în materie de reglementare4. 
                                               
1 EREC, Greenpeace: „[r]enewables 24/7 infrastructure needed to save the climate”. 
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-2/report/2010/2/renewables-24-7.pdf, 2009, pagina 36.
2 Institutul Austriac pentru Amenajarea Teritoriului (ÖIR): Bernd Schuh, Erich Dallhammer;
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart; la cererea Comisiei pentru dezvoltare regională a Parlamentului 
European, s-a realizat studiul: „Infrastructura pentru energia din surse regenerabile: un factor de dezvoltare locală și regională”. 2012, 
http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdf, pagina 59. 
A se compara, de asemenea, cu REGMODHARZ: http://www.regmodharz.de/die-partner/#assoziiertepartner.
3 A se vedea exemplul oferit de un cetățean prin construirea într-o zonă rurală din Eltville, Germania, a unui bazin de înot public care 
utilizează panouri solare: http://www.buergersolar-eltville.de/
4 A se vedea: Sascha Müller-Kraenner și Susanne Langsdorf pentru Heinrich-Böll-Stiftung: Eine Europäische Union für Erneuerbare 
Energien – Politische Weichenstellungen für bessere Stromnetze und Fördersysteme. 2012. 
http://www.ecologic.eu/files/publication/2012/document/mueller_kraenner_12_Eine_Europaische_Union_fuer_erneuerbare_Energien_0.pdf, 
paginile 25-27.
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Sunt necesare investiții în rețele de energie electrică pentru toate tipurile de tensiune, precum 
și investiții în alte soluții, cum ar fi cogenerarea, adică producerea combinată de energie 
electrică și termică. Nu poate exista o soluție unică pentru toate regiunile. Cea mai bună 
soluție este soluția specifică fiecărei regiuni în parte, ținând seama de condițiile locale. 
Procedând astfel, se pot optimiza producția și consumul de energie la nivel local. Prin urmare, 
investițiile ar trebui să se concentreze asupra contribuției locale a rețelelor și a resurselor 
flexibile, inclusiv asupra posibilităților de stocare.

3. O rețea inteligentă nu înseamnă numai un contor inteligent – pentru o abordare 
cuprinzătoare la nivel multisectorial 

Grupul operativ pentru rețele inteligente al Comisiei definește rețelele inteligente ca fiind: „o 
rețea de energie electrică capabilă să integreze în mod rentabil comportamentul și acțiunile 
tuturor utilizatorilor conectați la această rețea – producători, consumatori și cei care produc și 
consumă simultan – cu scopul de a asigura un sistem energetic eficient din punct de vedere 
economic, sustenabil și cu pierderi reduse și de a garanta niveluri ridicate de calitate, 
securitatea aprovizionării și siguranța”1.

Pe de o parte, potrivit acestei definiții, o rețea inteligentă face posibil un sistem energetic nou, 
mai inteligent, în care energia este produsă și utilizată în apropierea locului de producție în loc 
să fie transportată pe distanțe mari și în care comunicarea bidirecțională între producție și 
consum este posibilă. 

Pe de altă parte, numeroase studii de caz au demonstrat că implementarea unei rețele 
inteligente trebuie să fie integrată în contextul general al politicii regionale pentru a spori la 
maximum avantajele pentru regiuni. 

Sectorul energetic este legat de multe alte sectoare, inclusiv de sectorul locuințelor, al 
mediului, al incluziunii sociale, al construcțiilor și al transportului. Prin urmare, este util ca 
regiunile să dispună de un plan regional care să integreze energia în toate aceste sectoare. Este 
absolut necesar ca cetățenii să se implice în planificarea regională și să poată contribui la 
aceasta. În special, procesele actuale de planificare a rețelelor sunt lipsite de transparență și 
trebuie să fie îmbunătățite, iar cererea și producția trebuie să fie integrate în mod satisfăcător 
în procesul de planificare și trebuie să implice operatorii de distribuție a energiei electrice și 
furnizorii de tehnologii pentru rețelele inteligente. Astfel de abordări cuprinzătoare sporesc 
sinergiile și garantează efecte pe termen lung. 

O rețea inteligentă înseamnă reducerea pierderilor de energie în etapele de producție, 
transmitere și distribuție. Economisirea energiei înseamnă reducerea cantității de energie 
pierdute în etapele de producție și distribuție. Tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) 
presupun, de asemenea, incluziunea activă a utilizatorilor finali pentru a spori gradul de 
sensibilizare a acestora și pentru a transforma cetățenii în consumatori responsabili. Prin 
urmare, se realizează economii de energie în întreaga rețea, inclusiv în rândul utilizatorilor 
finali, se maximizează beneficiile economice și ecologice și se obține o mai mare securitate a

                                               
1 Functionalities of smart grids and smart meters (Caracteristici tehnice ale rețelelor și ale contoarelor inteligente) 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/expert_group1.pdf
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aprovizionării. În consecință, sectorul TIC are un rol esențial în transformarea sectorului 
energiei într-un sector inteligent. Tehnologia care permite fluxul bidirecțional de informații 
într-o rețea este deținută de sectorul TIC, nu de operatorii de distribuție și nici de operatorii de 
sisteme de transport. Toate aceste efecte pot fi consolidate în cazul în care economisirea 
energiei constituie cu adevărat nucleul planificării regionale privind rețelele inteligente.

Prin urmare, la examinarea consecințelor locale și regionale ale dezvoltării de rețele 
inteligente, este necesară ca imaginea mai amplă în contextul politicii regionale să fie luată în 
considerare. În consecință, propunem să se utilizeze sintagma „sisteme energetice 
inteligente”. Un „sistem energetic inteligent” include rețele inteligente, contoare inteligente, 
creșterea producției de energie din surse regenerabile, soluții de stocare inteligentă, măsuri de 
eficiență energetică, sectoarele legate în mod indirect de rețelele inteligente și alte elemente 
conexe în cadrul unui plan energetic regional. 

4. Efecte pozitive asupra ocupării forței de muncă la nivel local în cadrul economiei 
regionale

Consecințele pozitive ale extinderii și promovării unor sisteme energetice inteligente vaste 
sunt enorme. Pe lângă beneficiile deja menționate, un sistem energetic inteligent poate facilita 
crearea de locuri de muncă durabile la nivel local. Industria construcțiilor reprezintă unul 
dintre principalele domenii în care vor fi create locuri de muncă1 atât prin investiții directe în 
infrastructura energetică, cât și prin investiții în măsuri de eficiență energetică și în renovare, 
de exemplu în sectorul locuințelor. Acest lucru va conduce la o transformare a unui sector 
tradițional, prin stimularea IMM-urilor și prin sporirea cererii de noi competențe în cadrul 
locurilor de muncă tradiționale. Prin urmare, sunt necesare investiții în noi competențe pentru 
noi locuri de muncă. Sectorul TIC, sectorul transportului și sectoarele care furnizează 
echipamente și servicii ecologice sunt în egală măsură vizate2 deoarece acestea sunt în mod 
direct și indirect legate de lansarea sistemelor energetice inteligente. De asemenea, în 
sectoarele în cauză, ar putea fi creat un număr mare de noi locuri de muncă ca urmare a 
implementării conceptelor regionale pentru un sistem energetic inteligent.

În plus, în cazul unei eficiențe energetice sporite, un sistem energetic inteligent va avea un 
impact colateral semnificativ asupra ocupării forței de muncă în toate sectoarele economice, 
datorită efectelor multiplicatoare, în măsura în care se poate garanta o aprovizionare cu 
energie stabilă și sigură.

Prin urmare, o întrebare importantă, care depășește domeniul sistemelor energetice 
inteligente, este în ce mod pot promova regiunile oportunitățile locale de angajare care depind 
de implementarea sistemului energetic inteligent, justificând importanța esențială a 
investițiilor publice în astfel de sisteme pentru succesul pieței muncii la nivel local și regional. 

                                               
1A se compara, de exemplu: studiul realizat de CEDEFOP și de Biroul Internațional al Muncii: Skills for green jobs. European Synthesis 
report (Competențe pentru locuri de muncă ecologice. Raport european de sinteză) http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3057_en.pdf, 
pagina 3.

2 Inițiativa din 2008 a UNEP, OIM, IOE și ITUC intitulată „Locuri de muncă ecologice: pentru o muncă decentă într-o lume durabilă, cu 
emisii scăzute de carbon”.



PE519.781v01-00 6/7 DT\1004662RO.doc

RO

5. Sistemele energetice inteligente ca agenți ai democrației energetice

În raport se vor examina, de asemenea, aspectele democratice ale rețelelor inteligente și ale 
producției și distribuției de energie din surse regenerabile. Acesta va sublinia importanța 
consumatorilor și a cetățenilor nu numai în calitate de utilizatori de energie și, prin urmare, în 
calitate de potențiali autori ai unor economii de energie, ci și în calitate de agenți activi în 
infrastructura energetică inteligentă și în distribuția de energie deoarece aceștia trebuie să se 
bucure de beneficiile sistemelor modernizate. Participarea activă creează „sentimentul 
proprietății” și ar putea, de asemenea, crește nivelul veniturilor locale.
În plus, participarea activă ar crește gradul de acceptare, pe de o parte, a sistemelor energetice 
bazate pe surse regenerabile de energie și, pe de altă parte, a tranziției spre un comportament 
de consum de energie diferit. Prin urmare, sunt necesare participarea publică deplină prin 
aplicarea „principiului parteneriatului” și partajarea beneficiilor, precum și asigurarea 
transparenței pe tot parcursul procesului de planificare. Numai prin implicarea utilizatorilor 
finali în toate etapele dezvoltării sistemelor energetice inteligente se poate garanta un succes 
durabil pe termen lung. Pentru a reduce barierele la nivelul UE, Comisia Europeană trebuie să 
ofere normelor locale un rol mai important în cadrul pieței unice.

6. Protecția datelor și confidențialitatea

Rețelele și contoarele inteligente pot funcționa numai dacă se realizează schimbul de date 
privind utilizatorii în cadrul rețelei. Cercetările indică faptul că cetățenii sunt îngrijorați în 
legătură cu protecția datelor personale ale utilizatorilor în momentul în care informațiile 
privind utilizarea energiei electrice în timp real în fiecare gospodărie sunt înregistrate și 
utilizate în cadrul noii infrastructuri inteligente. Pentru a spori gradul de acceptare a lansării 
sistemelor energetice inteligente, este deosebit de important să se garanteze confidențialitatea 
și siguranța datelor personale ale utilizatorilor. Prin urmare, legislația existentă în materie de 
protecție a datelor trebuie să fie adaptată la nivel național sau la nivelul UE. Este necesar să se 
sprijine investiții în cercetarea și conceperea unor instrumente complexe de anonimizare. De 
asemenea, ar trebui să existe orientări clare cu privire la structurile responsabile de colectarea, 
de transmiterea și, în special, de securitatea datelor. 

7. Cadrul necesar pentru sistemele energetice inteligente

(i) Finanțare 
Această secțiune va expune diferite opțiuni de finanțare, în scopul de a soluționa dificultatea 
legată de asigurarea finanțării pentru dezvoltarea infrastructurii necesare pentru rețelele 
inteligente. Aceasta va lua în considerare instrumentele financiare și legislația 
corespunzătoare, precum și rolul BEI și al altor instituții financiare europene. O atenție 
deosebită se acordă rolului jucat de fondurile europene, cum ar fi fondurile structurale și de 
investiții, în special FEDER, Fondul de coeziune și FEADR. Oportunitățile de finanțare 
pentru perioada 2014-2020 vor include investiții în producția și distribuția de energie din 
surse regenerabile, în eficiența energetică și în utilizarea energiei din surse regenerabile, 
precum și în sisteme de gestionare inteligentă a energiei și în sisteme de distribuție, stocare și 
transmitere inteligentă. Din FEDER se va aloca o cotă minimă stabilită pentru regiuni care vor 
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concentra, în funcție de nivelul lor de dezvoltare economică, până la 20 % din resursele 
FEDER în prioritățile de investiții menționate anterior. În plus, pentru a facilita utilizarea 
fondurilor disponibile prin îmbunătățirea capacității (administrative) de dezvoltare și de 
gestionare a proiectelor, consolidarea capacităților va fi eligibilă și va contribui la fructificarea 
oportunităților în domeniul dezvoltării rețelelor inteligente. Acestea pot servi drept catalizatori 
pentru investiții și raportul se va concentra asupra stimulentelor pentru investiții. Întrucât mai 
multe niveluri teritoriale sunt implicate în finanțare și în procesul decizional, guvernanța pe 
mai multe niveluri joacă un rol important pentru implementarea cu succes.

(ii) Ajutorul de stat și alte norme ale pieței interne
Mai multe sectoare sunt strict separate de politica în vigoare privind piața internă, ceea ce se 
justifică prin faptul că acest lucru sporește într-un mod mai eficient concurența. Acest lucru ar 
putea reprezenta un obstacol în calea sistemului energetic inteligent și ar putea face dificilă 
adoptarea unei abordări multisectoriale. Prin urmare, această politică ar trebui să fie revizuită 
și ar trebui să deschidă noi posibilități pentru autoritățile regionale și locale în cazul în care 
subvențiile și economiile sunt repartizate între sectoare, oferind un cadru mai inteligent și mai 
flexibil, care permite în cele din urmă realizarea unor economii mai mari atât în sectorul 
energetic, cât și în alte sectoare. 

(iii) Interoperabilitate și standarde deschise
Interoperabilitatea pentru infrastructura inteligentă va fi esențială, deoarece incertitudinea în 
materie de reglementare și existența unor standarde diferite întârzie extinderea infrastructurii 
inteligente. De asemenea, este necesară o mai mare cooperare cu Organizația europeană 
pentru standardizare tehnică. Dacă în alte regiuni nu pot fi utilizate contoare inteligente sau 
dacă rețelele inteligente nu pot comunica cu alte țări, valoarea adăugată se pierde. Condițiile 
de piață și cadrele de reglementare complexe sunt principalele obstacole în calea sistemelor 
energetice inteligente. Aceste aspecte trebuie, de asemenea, incluse în interoperabilitatea 
modelelor de investiții, iar standardele deschise sunt necesare pentru a contribui la realizarea 
interoperabilității.

8. Regiunile transfrontaliere și rețeaua transnațională

Raportul va examina stabilirea de legături și înfrățirea între regiuni, partajarea beneficiilor și a 
cunoștințelor, precum și cooperarea între regiuni în ceea ce privește analizele costurilor și 
beneficiilor. De cele mai multe ori, abordarea cea mai ecologică și cea mai economică pentru 
regiunile de frontieră nu poate fi adoptată numai la nivel național, ci în cooperare cu vecinii 
aflați dincolo de granițele naționale. O astfel de abordare transfrontalieră ar trebui încurajată. 
De asemenea, cunoștințele ar trebui să fie partajate pe scară mai largă la nivelul UE, iar 
crearea de rețele și schimbul de cele mai bune practici între toate regiunile la nivelul UE ar 
trebui, prin urmare, să fie încurajate. Stabilirea unei rețele transnaționale pentru regiunile cu 
sisteme energetice inteligente ar constitui un pas înainte.


