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DECLARAŢIE COMUNĂ CU PRIVIRE LA CONTOARELE INTELIGENTE 

 

Partenerii sociali din industria electrică europeană (EURELECTRIC pentru angajatori, EPSU/EMCEF 

pentru sindicate) au discutat în cadrul Comitetului pentru dialog social, în câteva ocazii, despre 

introducerea contoarelor inteligente. 

Directiva 2009/72/EC a Parlamentului şi Consiliului European cu privire la liberalizarea pieţei 

europene a electricităţii conţine o propunere de instalare a contoarelor inteligente la 80% din case 

până în anul 20201. În plus, Directiva se referă la posibilitatea efectuării unei analize cost-beneficiu 

de către statele membre. 

În timp ce atât angajatorii cât şi sindicatele şi-au exprimat opinia în legătură cu contoarele 

inteligente2, în calitate de Parteneri Sociali declarăm că aceste contoare inteligente reprezintă un 

factor favorabil pentru: 

• informarea clienţilor noştri cu privire la consumul lor de energie,  

• elaborarea de noi produse şi servicii pe piaţa comerţului cu amănuntul, şi  

• promovarea unei dezvoltări tehnologice mai largi a infrastructurii reţelei (aşa-numitele 

smart grids). 

Prin urmare, dorim să subliniem următoarele puncte: 

• Directiva prevede o analiză cost-beneficiu pentru determinarea valorii adăugate a introducerii 

contoarelor inteligente. Subliniem faptul că este important ca statele membre să efectueze o 

astfel de analiză şi să includă toate părţile interesate în procesul de pregătire, precum şi în cel  

de evaluare ulterioară a rezultatelor;  

• Există o îngrijorare precum că introducerea contoarelor inteligente va afecta angajarea în 

câmpul muncii. Consecinţele negative ar putea fi dispariţia unor anumite ocupaţii şi posturi de 

muncă. Consecinţele ar putea fi însă şi pozitive, deoarece introducerea contoarelor şi 

serviciilor noi va crea noi locuri de muncă şi va necesita noi abilităţi şi calificări. Subliniem 

faptul că aceste consecinţe trebuie incluse în analizele cost-beneficiu. Rezultatele trebuie 

discutate, de asemenea, cu partenerii sociali; 
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1 Directiva 2009/72/EC a Parlamentului şi Consiliului European, Anexa 1, 2: “Acolo unde introducerea contoarelor 

inteligente este evaluată ca fiind pozitivă, cel puţin 80 % dintre consumatori trebuie echipaţi cu sisteme inteligente de 
măsurare până în anul 2020.” 

2
 Mai jos găsiţi adresa pentru poziţiile cu privire la contoarele inteligente: 

EPSU: http://www.epsu.org/a/6072 
EURELECTRIC: www.eurelectric.org/publicdoc.asp?ID=62812  
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• Introducerea contoarelor inteligente necesită planificare, implementare şi monitorizare atentă. 

Pentru companiile responsabile, este important ca atât angajaţii direcţi cât şi lucrătorii de la 

părţile terţe să deţină instruirea şi abilităţile corespunzătoare. Acest lucru va reduce riscul de 

accidente şi va asigura securitatea atât a lucrătorilor, cât şi a consumatorilor. 

• Părţile terţe trebuie verificate în mod corespunzător la capitolul competenţă şi conformitate, 

inclusiv standardele de sănătate şi siguranţă pentru a asigura faptul că principiul precedent nu 

este compromis. 

Această declaraţie comună va fi adusă în atenţia membrilor noştri şi instituţiilor europene 

relevante. 
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