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Bucureşti, 19 iunie 2013.  Statele Membre ale Uniunii Europene se confruntă cu provocări 

fără precedent cauzate de dependenţa crescândă faţă de importurile de energie şi de cantitatea 

redusă de resurse energetice, precum şi de necesitatea de a limita schimbările climatice şi de a 

depăşi criza economică. In acest context, Parlamentul European şi Consiliul au aprobat recent 

Directiva 2012/27/UE privind Eficienţa Energetica, document de importanţă fundamentală pentru 

politica energetică şi de mediu a UE. Eficienţa energetică reprezintă, şi in cazul României, o 

modalitate importantă de dezvoltare durabilă prin care pot fi abordate aceste provocări: ea 

consolidează securitatea aprovizionării cu energie prin reducerea consumului de energie primară, 

contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră într-o manieră rentabilă, îmbunătăţeste 

competitivitatea industriei, favorizând dezvoltarea economică, crearea de locuri de muncă şi 

creşterea suportabilităţii facturilor energetice. 

Eficienţa energetică în toate sectoarele economiei noastre este departe de standardele europene 

(noi consumăm de 2,5 ori mai multă energie pe unitatea de PIB, în comparaţie cu media UE, 

existând  pierderi energetice mari de 30-35% în diverse sectoare) şi constituie pentru noi o resursă 

importantă care trebuie pusă in valoare. Datele arată că valorificarea potenţialului de îmbunătăţire 

a eficienţei energetice între 2010 şi 2020, poate susţine o creştere a PIB de 4-6% (între 5 şi 7 

miliarde de euro), fără consum suplimentar de energie.  

Asociaţia Română pentru Promovarea Eficienţei Energetice (ARPEE) a fost înfiinţată şi 

înregistrată legal în luna octombrie 2012. Membrii fondatori ai ARPEE sunt companii private de 

referinţă din ţara noastră, care activează în sectorul energiei şi anume: ABB, Alstom, Dalkia, 

ELCOMEX, EnergoBit, GDF Energy, Lafarge, OMV Petrom, PricewaterhouseCoopers. Asociaţia are 



 
 

 
 

  

 

 

 
 

 

drept scop principal promovarea, suportul şi dezvoltarea activităţilor în domeniul eficienţei 

energetice şi al pieţei serviciilor energetice prin: 

• afirmarea eficienţei energetice şi a economiei de energie ca priorităţi cheie ale strategiilor 

energetice şi de mediu ale României;  

• promovarea eficienţei energetice şi economiei de energie pe întregul lanţ energetic, de la 

resurse la utilizarea energiei;  

• reducerea dependenţei energetice a României. 

Transpunerea Directivei 2012/27/UE în cadrul OG 22/2008 privind eficienţa energetică este în 

curs de implementare în Parlamentul Romaniei, fara a se indica un termen de finalizare. Trebuie 

menţionat ca Legea 159/2013 privind performanţa energetică a clădirilor a transpus Directiva 

2010/31/UE în legislaţia românească cu trei ani întârziere. 

ARPEE consideră că implementarea prevederilor Directivei 2012/27/UE în cadrul legislativ şi 

instituţional din România este de importanţă decisivă în consolidarea politicii de eficienţă 

energetică în ţara noastră. Pentru o politică energetică sustenabilă în domeniul eficienţei 

energetice, România trebuie să realizeze de urgenţă un ansamblu de măsuri obligatorii, dintre care 

se mentioneaza urmatoarele:  

a) elaborarea si aprobarea strategiei de eficienţă energetică, ca parte din strategia 

energetică naţională;  

b) stabilirea autoritatii sau agenţiei naţionale de eficienţă energetică;  

c) preţuri corecte pentru energie, care să reflecte costurile;  

d) eliminarea distorsiunilor concurenţiale între diversele forme de energie;  

e) proiectarea si implementarea de mecanisme, instrumente şi stimulente economice de 

finanţare a eficienţei energetice;  

f) dezvoltarea si implementarea de programe pentru clădirile publice şi private;  

g) asigurarea unei protecţii adecvate a consumatorilor vulnerabili;  

h) acorduri voluntare în industrie pentru reducerea consumurilor de energie;  

i) promovarea măsurilor inteligente de eficienţă energetică.  

 

Un accent deosebit trebuie pus pe două domenii neglijate, dar cu cel mai mare potenţial de 

economie de energie în ţara noastră şi anume: energetica clădirilor şi modernizarea sistemelor de 

alimentare centralizată cu energie termică prin utilizarea cogenerării eficiente, atât cu combustibili 

convenţionali, cât şi cu resurse energetice regenerabile. 



 
 

 
 

  

 

 

 
 

 

Având în vedere scopul şi specificul Asociaţiei Române pentru Promovarea Eficienţei Energetice 

(ARPEE), ca organizaţie neguvernamentală, membră a organizaţiei europene EFIEES (European 

Federation of Intelligent Energy Efficiency Services) dorim să sensibilizăm instituţiile responsabile 

din Romania, să asigurăm sprijinul nostru şi să punem la dispoziţie competenţa şi expertiza 

specialiştilor din companiile membre ale Asociaţiei, în vederea participării şi contribuţiei la 

elaborarea şi realizarea tuturor măsurilor de creştere a eficienţei energetice în România, un obiectiv 

urgent şi ambiţios, dar deosebit de important pentru ţara noastră. 

 

 

Pentru mai multe detalii referitoare la ARPEE îl puteţi contacta pe prof. dr. ing Aureliu 
Leca, Directorul Executiv al Asociaţiei – 0744 539 000. 

 


