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Bucureşti, 21 noiembrie 2013.  Asociaţia Română pentru Promovarea Eficienţei 

Energetice (ARPEE) pregăteşte prima Carte Albă a Eficienţei Energetice în România. În 

cadrul unei întâlniri de lucru, organizată împreună cu Banca Naţională a României (BNR) 

şi Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), s-au pus bazele 

realizării acestui document, foarte important pentru economia românească. Evenimentul a 

avut loc în contextul transpunerii în ţara noastră a Directivei Uniunii Europene privind 

eficienţa energetică (Directiva 2012/27/UE). 

La dezbatere au participat reprezentanţi ai Guvernului, ai autorităţilor centrale şi 

locale, Comisiei Europene, Parlamentului României şi europarlamentari,  reglementatorului 

în domeniul energiei, companiilor fondatoare ale Asociaţiei, consultanţilor, precum şi ai 

finanţatorilor interni şi internaţionali. 

În România, intensitatea energetică (cantitatea de energie consumată pentru 

unitatea de PIB) este de peste două ori mai mare decât media Uniunii Europene. În 

structura consumului energetic, industriei îi revine un procent de 27,8%, transporturilor 

20,7%, sectorului rezidenţial  43,1%, celorlalte sectoare 8,4%. 

De altfel, numai pierderile anuale, pe întregul lanţ de producere, transport, 

distribuţie şi consum de energie se ridică la  aproximativ 3,3 miliarde de euro. Siguranţa în 

aprovizionarea cu energie a României ar putea fi obţinută doar reducând aceste pierderi. 

Adăugând o utilizare eficientă, România ar putea deveni, pe termen mediu şi lung, 

exportator net de energie. 

Până acum am fost obişnuiţi să discutăm doar despre preţul energiei, care, 

majorându-se, are un impact negativ asupra competitivităţii produselor româneşti  şi 



suportabilităţii facturii pentru consumatorii rezidenţiali. Impactul nu este, în primul rând, 

cel al preţului, ci al valorii facturii la energie. În factură, un rol mai important decât preţul, 

îl are cantitatea de energie consumată, care conţine pierderile energetice mari, de ordinul a 

30-35%. Astfel, chiar dacă preţul creşte, diminuarea cantităţii prin utilizarea eficientă a 

energiei conduce, în final, la scăderea facturii finale şi la  menţinerea acesteia la cote 

sustenabile, cu efecte directe în competitivitate şi suportabilitate. 

Potenţialul de îmbunătăţire a eficienţei energetice în România este de 16–24%, în 

perioada 2014–2020. Sporirea eficienţei energetice poate susţine o creştere a produsului 

intern brut de 4-6% până în anul 2020, adică între 5 şi 7,5 miliarde euro, fără un consum 

suplimentar de energie. 

Pentru realizarea acestor deziderate, ARPEE propune o serie de măsuri, care vor fi 

incluse în Cartea Albă a Eficienţei Energetice, relevate în timpul dezbaterii. Printre aceste 

măsuri se numără: 

       -    modernizarea energetică a clădirilor;  

       -    promovarea cogenerării eficiente şi utilizarea surselor regenerabile de energie; 

- renovarea anuală a 3% dintre clădirile instituţiilor publice centrale;  

- promovarea acordurilor voluntare; 

- realizarea de audituri energetice; 

- contorizarea inteligentă; 

- îmbunătăţirea reţelelor de transport şi distribuţie; 

- investiţii în infrastructura de gaze naturale, electricitate şi căldură.  

ARPEE este o asociaţie profesională non-profit, al cărei scop îl reprezintă 

promovarea, suportul şi dezvoltarea activităţilor în domeniul eficienţei energetice. Membrii 

fondatori ai ARPEE sunt companii românesti private si anume: ABB, Alstom, Dalkia, 

Elcomex, EnergoBit, GDF Suez, Lafarge, Petrom şi PwC, care împreună realizează o cifră 

anuală de afaceri de ordinul a 6% din PIB-ul României.  

Pentru mai multe detalii referitoare la ARPEE îl puteţi contacta pe 

Directorul Executiv al Asociaţiei, prof. dr. ing. Aureliu Leca, tel. 0744 539 000. 
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