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MINISTERUL ECONOMIEI 
ES Domnului Ministru ADRIEAN VIDEANU 

 
 

Stimate Domnule Ministru, 
 
 

ARACO, in calitate de partener economico-social al Guvernului cu statut 
de confederatie patronala reprezentativa national, preocupata in sensul 
cel mai activ de identificarea si aplicarea unor actiuni anticriza eficiente, 
cu focalizare directa pe dezvoltarea sectorului de constructii – investitii, 
recunoscut in toate programele anticriza din tarile comunitare ca sector 
cheie in redresarea activitatii economice a tarii, consideram ca am fost si 
suntem parte dintre cei care fac parte din solutie si nu din problema 
activitatii de guvernare si gestionare a crizei economice in Romania. 
 
Asociatia noastra a fost si este stimulata de preocuparile la nivel 
comunitar referitoare la dezvoltarea sectorului energetic din surse  
regenerabile, care au atins  direct o zona economica de mare viitor si cu 
un grad de risc foarte scazut, menita sa contribuie la siguranta 
energetica la nivelul UE dar si a fiecarui membru in parte precum si la 
diminuarea efectiva a consecintelor incalzirii globale. 
 
In acest context, constienti de faptul ca in Romania exista posibilitatea 
producerii unor cantitati mari de energie din resurse regenerabile fara 
o implicare majora de resuse publice, astfel : 
 

• Cca 400.000 t / an biocombustibil lichid, din care se poate 
produce si energie electrica cat si energie termica prin cogenerare; 

• Cca 200.000 t / an brichete si paleti din care se poate produce si 
energie electrica cat si energie termica prin cogenerare; 

• Cca 150-200 MW – putere instalata pentru energie eoliana care 
ar putea incalzi cca 20.000 locuinte cu ajutorul pompelor de 
caldura bazata pe energia apei subterane ( intr-o prima faza ); 
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• Economisirea a cca 100.000 MW/h prin reabilitarea termica a 
locuintelor; 

suntem impreuna cu ARCE intr-o actiune de identificare a comunitatilor 
unde s-ar putea folosi energie electrica si incalzire prin cogenerare 
provenita din surse regenerabile. 
 
ARACO este, de asemenea, preocupata de prevederile Directivei 
2009/28/CE/23.04.2009  care stipuleaza masuri foarte concrete si 
recomanda statelor membre actiuni hotarate si imediate pentru 
atingerea scopurilor incidente mentionate mai sus. 
 
Dorim sa apreciem eforturile depuse de Guvernul roman in acest sens 
pana acum.  
 
Ne permitem sa apreciem complementar ca se impun unele modificari 
necesare pentru corelarea prevederilor Legii 220 / 2008 cu Directiva 
2009/28/CE/23.04.2009 invocata mai sus. Aceste modificari pot fi 
subiectul unei OUG iar normele de aplicare a acestei legi modificate si 
corelate cu Directica europeana invocata pot fi aprobate prin Ordin al 
Ministrului sau Presedinte al ANRE. 
 
Fata de  situatia descrisa in paragrafele precedente si in acord cu 
celelalte entitati patronale sau profesionale preocupate de producerea si 
valorificarea energiei din surse regenerabile, va adresam propunerea ca 
in cursul primei parti a  lunii septembrie sa generam o discutie la nivel 
de specialisti pe aceste subiecte care sa permita ca, eventual, pana la 
finele lunii septembrie un proiect de OUG sa poate fi inaintat in sedinta 
de Guvern ! 
 
Fiind convinsi de utilitatea demersului asumat prin aceasta adresa, 
asteptam cu interes reactia Dumneavoastra. 
 
 
Cu respect, 
 
Laurentiu Plosceanu 
Presedinte ARACO 


