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Cadrul legal

CUVÂNT ÎNAINTE
Asociația Română pentru Promovarea Eficienței Energetice
(ARPEE) este una dintre acele soluții surpriză ce apar după
un lung șir de dileme și întrebări, culminând cu întrebarea:
Ce este de făcut? Prea adesea am întâlnit această întrebare
în ultimii ani în mediul energeticii românești, atunci când
era vorba despre nivelul de competitivitate al industriei
românești, de prețul facturilor la energie, de insuficienta absorbție a fondurilor
europene pentru sectorul energetic sau de lipsa de resurse a autorităților locale
pentru a face față sezonului rece.
Din păcate, așa cum se întâmplă adesea cu noi, românii, doar după ce am participat la o conferință regională dedicată de Departamentul american al Energiei
investițiilor în eficiență energetică în Sud-Estul Europei, și doar după ce am
ascultat expunerile impecabil fundamentate ale experților francezi la Seminarul
franco-român „Energia – o șansă pentru România“ am înțeles imensa resursă de
energie pe care o avem la îndemână. Vorbim și planificăm strategic securitatea
energetică. Vorbim și ne re-asumăm inerțial o ipotetică independența energetică.
De fiecare dată, însă, grija noastră principală se îndreaptă spre asigurarea de
resurse, de noi resurse, un reflex firesc al dezbaterii globale pe teme energetice,
dar și o expresie a anxietăților, ambițiilor și obsesiilor noastre de decenii.
Trebuie să recunoaștem că, în prezent, cifrele reprezentative pentru domeniul
eficienței energetice din România sunt nesatisfăcătoare. Am aflat din evaluările
Cărții Albe propuse de ARPEE că eficienţa energetică în toate sectoarele
economiei noastre este departe de standardele europene: consumăm de 2,5 ori mai
multă energie pe unitatea de PIB în comparaţie cu media UE, pierderile energetice
sunt mari, de 30-35 % în diverse sectoare.
Este evident că eficienţa energetică poate fi una dintre soluțiile la această situație,
astfel încât să putem obține o creştere economică sustenabilă. Avem un plan
național în domeniul eficienței energetice insuficient (în termeni diplomatici)
urmărit și aplicat.
Ca și în alte domenii, nu este suficient să formulăm obiective, planuri și strategii.
Este nevoie de o continuă dedicație pentru ca acestea să fie reflectate în politici
coerente, instituții responsabile, cu o capacitate reală de acțiune și mai ales cu o
metodă de lucru care să implice consultarea sistematică și cât mai largă a mediului
Asociaţia Română pentru Promovarea Eficienţei Energetice
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de afaceri. Aceasta trebuie să se reflecte în reformularea obiectivelor Planului
național de Investiții pe domeniul eficienţei energetice şi într-o reasumare politică
a Strategiei naţionale de eficienţă energetică.
Sunt convins că putem avea un enorm șantier pe domeniul eficienței energetice în
oricare dintre domeniile de activitate. Un șantier care să creeze locuri de muncă,
să atragă investiții și creativitate românească. Așa cum dovedește și Cartea Albă
a eficienței energetice propusă de ARPEE, o parte din susținerea necesară poate
veni din fonduri europene dedicate proiectelor de îmbunătăţire a eficienţei
energetice în industrie, transporturi, construcţii, agricultură, servicii şi în sectorul
rezidenţial și, în mod special, în sectorul IMM. În plan local, trebuie să avem
ambiția de a aduce în fiecare localitate cel puțin un proiect în domeniu, fie pentru
construcţia de noi instalaţii de cogenerare de înaltă eficienţă, fie pentru dezvoltarea sistemelor centralizate de încălzire urbană, fie proiecte pentru creşterea
eficienţei energetice în clădiri, în sectorul public. Astfel de proiecte sunt realizabile în parteneriat cu mediul privat, într-un efort care să dea eficiență nu doar
rezultatului final, ci și metodei de lucru utilizate.
Inițiativa ARPEE poate aduce mai multă claritate în acest domeniu și soluții de
care economia și societatea românească au atât de mare nevoie. Trebuie să fim
recunoscători membrilor ARPEE pentru disponibilitatea de a contribui (de a
asuma – spus într-o formulă diplomatică) elaborarea viitoarelor politici în
domeniul eficienței energetice atât de necesare României. Cartea Albă propusă nu
este traducere de aquis comunitar. Este creativitate, inventivitate, dincolo de
analiza uneori excesiv de critică. Neîndoielnic, vom avea, începând cu această
Carte Albă, un îndrumar actualizat pentru aplicarea unor mecanisme de finanțare a
măsurilor de eficiență energetică și de extindere a celor mai bune practici în
proiecte locale.
Instituțiile guvernamentale și ANRE au în ARPEE un partener competent și apt să
dea răspunsurile pe care administrația nu are răgaz sau competență să le găsească.
Atragerea ARPEE în acest parteneriat trebuie să se situeze dincolo de orice orgolii
profesionale sau instituționale, pentru că reducerea dependenţei energetice,
creşterea competitivităţii economice, crearea de locuri de muncă sau creşterea
suportabilităţii facturilor energetice la consumatori sunt obiective mai presus de
orice politici austere de circumstanță.
Mihnea Constantinescu
Ambasador pentru securitatea energetică
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Eficiența energetică este un element fundamental pentru dezvoltarea României.
Noi am beneficiat mereu de unele dintre cele mai scăzute prețuri – la nivel
european – la gaze, electricitate și căldură. Cu toate acestea, costul energiei
reprezintă o parte foarte importantă a cheltuielilor casnice în comparație cu restul
Europei, din cauza veniturilor relativ scăzute ale populației și a eficienței
energetice scăzute din România.
Liberalizarea piețelor de energie va duce la creșterea prețurilor pentru consumatorii finali, atât casnici, cât și industriali, din cauza majorării acestora către
nivelul altor state, într-un ritm care poate fi mai mare decât cel al creșterilor
salariale. Prin urmare, costul energiei începe să reprezinte o parte tot mai mare
din veniturile casnice, chiar dacă acest element este deja greu suportabil.
Pentru a face față acestei tendințe inevitabile a creșterii prețurilor, singura soluție
pentru limitarea impactului asupra facturii plătite de consumatori este de a acționa
asupra cantității de energie utilizată și, prin urmare, de a îmbunătăți eficiența
energetică.
Transpunerea noii Directive privind eficiența energetică (2012/27/EU) este șansa
României de a utiliza potențialul remarcabil de economisire a energiei care
deja există în țară. Miza este foarte mare, deoarece trebuie făcute schimbările
necesare, dar în același timp trebuie menținută puterea de cumpărare a
consumatorilor și competitivitatea companiilor.
Asociația Română pentru Promovarea Eficienței Energetice (ARPEE) a fost
înființată în octombrie 2012. Membrii fondatori sunt companii private importante
din România: ABB, Alstom, Dalkia, EnergoBit, Elcomex, GDF SUEZ Energy
România, Lafarge, OMV Petrom și Pricewaterhouse Coopers.
Obiectivul ARPEE este de a promova și susține activitățile de dezvoltare a
eficienței energetice în toate domeniile, împreună cu toți factorii politici și de
decizie, instituții și autorități publice centrale și locale, consumatori industriali și
casnici, organizații profesionale și ONG-uri.
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Editorial

Această Carte Albă se adresează tuturor părților interesate din domeniul energiei,
care vor contribui la transpunerea și implementarea Directivei privind Eficiența
Energetică (DEE). Ea detaliază miza pentru sectoarele cele mai vizate de eficiența
energetică și prezintă propuneri pentru punerea în aplicare și modificarea
instituțiilor.
Aceasta reflectă angajamentul ARPEE de a se implica, alături de instituțiile
publice, în eforturile de a îmbunătăți eficiența energetică în România.

Gilles Humbert
Preşedinte ARPEE

Aureliu LECA
Director Executiv ARPEE
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Uniunea Europeană și-a bazat strategia în domeniul energiei pe trei piloni
fundamentali, climatul, securitatea aprovizionării şi competitivitatea, ceea ce a
condus la stabilirea celor trei obiective care trebuie atinse până în 2020, respectiv
20/20/20 (reducerea cu 20% a emisiilor de CO2 față de 1990, 20% energie din
surse regenerabile și creșterea cu 20% a eficienței energetice). Aplicate României,
îndeplinirea acestor obiective asigură convergență către media europeană.
Recent, Europa a decis să consolideze acțiunile în domeniul eficienței energetice
prin Directiva 2012/27/EU (DEE), care trebuie transpusă acum în fiecare Stat
Membru.
Având în vedere performanțele actuale din România, mai mult decât pentru alte
țări, eficiența energetică reprezintă un mijloc important pentru dezvoltare durabilă,
întrucât aceasta permite accelerarea procesului de atingere a diferitelor obiective:
consolidează securitatea alimentării cu energie, reduce consumul de energie
primară, contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră într-un mod
viabil, îmbunătățește competitivitatea industriei, rentabilizează investițiile datorită
economiilor totale, asigură dezvoltarea economică, crearea de locuri de muncă și
conduce la facturi de energie suportabile.
Eficiența energetică este, prin urmare, o condiție absolut necesară, dacă
România dorește să atingă aceste obiective ambițioase în domeniul energetic, la
un cost acceptabil.
Este, de asemenea, o miză majoră pentru protejarea puterii de cumpărare a
populației. De fapt, creșterile prețurilor la energie reprezintă un fenomen
inevitabil în următorii ani, datorită tendinței reglementărilor în vigoare (privind
CO2, energiile regenerabile, piața unică a energiei etc.). Prețurile trebuie să
respecte anumite reguli de formare, iar structura lor nu mai poate include protecția
socială, așa cum a fost cazul până acum.
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Eficienţa energetică – o prioritate fundamentală în România

Responsabilitatea autorităților publice este de a pregăti România pentru aceste
schimbări, prin transformarea subvențiilor în investiții sau stimulente financiare,
deoarece acestea tratează efectele și nu cauzele, de a pune la dispoziție mijloacele
pentru gestionarea facturilor de energie pentru reducerea consumului și nu a
prețurilor.
Eficiența energetică trebuie să devină o prioritate fundamentală pentru
România.
În acest context, există mai multe căi de acțiune:
 Elaborarea unei strategii naționale pentru implementarea reglementărilor specifice și îmbunătățirea cadrului instituțional, în scopul
acordării importanței cuvenite eficienței energetice;
 Creșterea gradului de conștientizare a tuturor părților interesate, însoțită
de o politică de finanțare voluntară.

OBIECTIVE PRIORITARE
Eficiența energetică în aproape toate sectoarele economiei este cu mult sub media
europeană. Estimările ARPEE arată că eficiența energetică poate genera un
beneficiu pe termen lung de 5-7 miliarde euro (la prețurile actuale), ceea ce
reprezintă o creștere de 4-6 % a PIB, fără un consum suplimentar de energie.

Intensitatea energetică a economiei, kgep/1000 €
Sursa: Eurostat, 2010
Asociaţia Română pentru Promovarea Eficienţei Energetice
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Consum

România

Europa

Intensitate energetică (kgep/1000 €)

393

152

Consum de electricitate pe locuitor (kWh/locuitor)

2300

3900

Consum casnic anual de energie pentru încălzire
2
spațială (kWh/m )

265

125

Cele mai mari pierderi de energie se înregistrează în următoarele domenii:
 Clădiri: reprezintă mai mult de 40 % din consumul final de energie;
acestea au pierderi foarte mari de energie (aprox. 40-50 % din energia
consumată); doar 5-6 % din fondul total de clădiri au beneficiat de
reabilitare termică.
 Rețele de termoficare: aprovizionează mai mult de un sfert din populația
țării; sunt într-un echilibru financiar precar, din cauza lipsei investițiilor
ani de zile.
 Industrie: a cărei intensitate energetică rămâne mare în comparație cu
restul Europei.
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Pentru a răspunde rapid la provocările din domeniul eficienței energetice și a se
apropia de performanțele energetice ale altor țări europene, România trebuie să
adopte legi stabile, previzibile, transparente și ușor de implementat, care să
atragă investiții importante și să asigure punerea în aplicare a măsurilor de
reglementare aprobate.
Aprobarea legii cu privire la eficiența energetică, care va transpune Directiva
2012/27/EU (DEE), este o prioritate pentru România. ARPEE vrea să se implice
și să contribuie prin expertiza membrilor săi la punerea în aplicare a acestei legi,
care trebuie făcută într-un mod deschis și transparent:
 Trebuie îmbunătățită colaborarea interinstituțională la nivelul autorităților
guvernamentale competente; trebuie pus în aplicare procesul de consultare
între acestea și mediul de afaceri, mediul academic și consumatori.
 Deciziile trebuie să se bazeze pe studii de impact (analize cost-beneficiu).
Rezultatele studiilor de impact, la fel ca și toate celelalte domenii de interes,
trebuie să fie supuse consultării publice.
 Trebuie stabilită o comunicare eficientă între autoritățile publice și companiile energetice, consumatorii și societatea civilă.

MĂSURI OBLIGATORII ȘI IMEDIATE
 Transpunerea DEE trebuie să ia în considerare capacitatea operatorilor economici de a îndeplini aceste exigențe la costuri acceptabile pentru consumatorii finali. În mod particular, ARPEE susține cu putere opțiunea de
implementare a acordurilor voluntare ca mijloc de obținere a economiilor din
eficiența energetică, de către furnizorii de energie, în scopul evitării distorsiunilor piețelor și a creșterilor nejustificate ale prețurilor finale ale energiei.
 Pentru a defini și a asuma responsabilitatea privind obiectivul național pentru
eficiența energetică, este necesară cunoașterea situației naționale, în scopul
identificării domeniilor de acțiune și, în special, a potențialului de reducere a
consumului de energie (de exemplu, identificarea proceselor și echipamentelor
mari consumatoare de energie, fără valoare adăugată, din diverse industrii).
Asociaţia Română pentru Promovarea Eficienţei Energetice
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 Dezvoltarea cadrului legal pentru promovarea companiilor de servicii
energetice (ESCO); promovarea măsurilor fiscale de încurajare și motivare în
vederea reducerii consumului de combustibil și energie; crearea stimulentelor
financiare.
 Promovarea mecanismelor și instrumentelor financiare prin înființarea
programelor operaționale sectoriale pentru îmbunătățirea eficienței energetice
în sectorul industrial, precum și implicarea sistemului bancar în proiecte de
eficiență energetică prin acordarea de credite.
Acțiuni cheie propuse
•
•
•
•
•
•
•

Renovarea anuală a 3% din toate clădirile instituțiilor publice centrale.
Realizarea de economii anuale la consumatorii finali, prin promovarea acordurilor voluntare.
Promovarea cogenerării de înaltă eficiență și a rețelelor de termoficare prin definirea unei politici de dezvoltare bazată pe analiză
cost/beneficiu.
Realizarea de audituri energetice.
Implementarea sistemelor inteligente de contorizare.
Identificarea măsurilor de îmbunătățire a rețelelor.
Promovarea și susținerea investițiilor în infrastructura de gaze
naturale, electricitate și căldură.

MĂSURI PE TERMEN MEDIU
 Promovarea implementării măsurilor care rezultă din auditurile energetice,
corelate cu instrumentele și mecanismele financiare de promovare a eficienței
energetice și cu folosirea acordurilor pe termen lung.
 Pentru a ne asigura că rezultatele auditului sunt puse în aplicare, este importantă:
– recunoașterea auditului preliminar, realizat în cadrul implementării
Contractului de Performanță Energetică (CPE), ca audit prevăzut la
articolul 8 al DEE (implementarea auditurilor);
– promovarea Acordului de Dezvoltare de Proiecte (ADP), care este o
formă de audit ce promovează stabilirea măsurilor de eficiență energetică
(vezi diagrama alăturată).
 Îmbunătățirea sistemului de sprijin pentru cogenerarea de înaltă eficiență,
astfel încât să motiveze noile investiții în tehnologii moderne, adaptate la
cererea utilă de energie termică.
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Audit preliminar

Propunere Audit:
• Costul auditului
• Economii de energie estimate
• Investiții necesare estimate

Client
Comandǎ

nu

Clientul nu
plǎteşte nimic

da

Audit
Propunere Contract Management Energetic
În concordanță cu economiile și investițiile
estimate anticipate prin audit

nu

Clientul nu
plǎteşte nimic;
posibile discuţii
ulterioare

da

Client
Comandǎ

nu

Clientul plǎteşte
costul auditului

Principiile unui Audit preliminar (ADP)

 Implementarea sistemelor de management al energiei (SR EN ISO 50001).
Argumentele pentru certificarea unei organizații pentru ISO 50001 includ:
facilitarea transparenței/comunicarea privind managementul resurselor energetice, promovarea celor mai bune practici de management al energiei;
asistarea întreprinderilor în evaluarea și prioritizarea implementării de noi
tehnologii eficiente energetic, asigurarea cadrului pentru eficiența energetică
de-a lungul lanțului de furnizare; facilitarea îmbunătățirii eficienței energetice
pentru proiecte care vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră,
integrarea cu sistemele existente de management operaţional.
 Continuarea renovării clădirilor și stabilirea codurilor de proiectare și
construcție pentru clădirile noi, în scopul asigurării condițiilor specifice de
eficiență, în conformitate cu normele din țările dezvoltate din Europa.
 Stimularea investițiilor în cercetare și dezvoltare în domeniul energiei.
Asociaţia Română pentru Promovarea Eficienţei Energetice
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Companiile de servicii energetice (ESCO) contribuie la îmbunătățirea eficienței
energetice prin acceptarea riscului financiar asociat acoperirii sau susținerii
finanțării, a costurilor de investiție inițiale, precum și a refinanțărilor, prin
economiile realizate. Aceste companii pot susține beneficiari privați și autorități
publice pentru a-și moderniza instalațiile, clădirile, sistemele de iluminat stradal,
grupându-le în proiecte corespunzătoare în cadrul contractelor de performanță
energetică (CPE) pe termen lung.
Scopul principal al CPE este de a furniza servicii energetice la un preț competitiv,
astfel încât să faciliteze beneficiarului reducerea costurilor cu energia, economiile
generate finanțând parțial sau total investițiile (lucrări, bunuri sau servicii).
Furnizarea întregului pachet de servicii de către o singură companie de servicii
energetice (ESCO), inclusiv garanția obținerii de economii monitorizate pe
toată durata contractului și acceptarea sancțiunilor reprezintă diferența esențială
între performanța energetică contractată și metodele uzuale de implementare și
finanțare ale proiectului.

PIAȚA SERVICIILOR ENERGETICE
ÎN ROMÂNIA
SITUAŢIA ACTUALĂ
Piața serviciilor energetice nu s-a dezvoltat în mod adecvat față de potențialul pe
care-l are. Clienților potențiali din sectorul public și privat le lipsesc de cele mai
multe ori informații sistematice cu privire la serviciile ESCO disponibile, sau
aceștia au îndoieli cu privire la calitatea serviciilor oferite.
În funcție de tipul de servicii energetice oferite de companiile de tip ESCO, în
prezent există mai mulți jucători pe piața serviciilor energetice din România, dar
aceștia se confruntă cu o serie de bariere, în special în sectorul public.
14
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Servicii de eficienţă energetică

SOLUŢII PROPUSE
 Schimbarea organizației administrative a autorităților publice (o singură
entitate responsabilă pentru funcționare/întreținere/investiții) responsabilă
pentru încheierea contractelor și monitorizarea performanței.
 Promovarea în cadrul instituțiilor publice a avantajelor CPE și îmbunătățirea
cadrului legal privind achiziționarea unor astfel de servicii.
 Obligația autorităților publice și a consumatorilor industriali importanți de a
implementa măsurile de eficiență energetică care rezultă din auditul energetic
anual și motivarea pentru implementarea planului de progres, astfel încât să se
dovedească o scădere de cel puțin 1,5% a consumului anual de energie, atunci
când performanța este sub media națională.
 Aprobarea unei scheme de sprijin pentru îmbunătățirea eficienței energetice
prin acordarea de subvenții sau alte tipuri de facilități companiilor ESCO
(taxe etc.).
 ARPEE va propune, în termen de șase luni, criteriile de certificare pentru
ESCO (în aplicarea articolului 16 al DEE).

Asociaţia Română pentru Promovarea Eficienţei Energetice
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CADRUL LEGAL AL CONTRACTELOR DE
PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ
SITUAŢIA ACTUALĂ
Ordonanța de Urgență nr. 22/2008 introduce conceptul de Contract de
Performanță Energetică (CPE), dar legea privind achizițiile publice și concesiunea și Codul Fiscal nu fac nici o referire la acesta, care este tratat în prezent
în același mod ca și contractele de servicii, chiar dacă acesta implică, în plus față
de servicii, realizarea de investiții.
Nu este reglementat în mod adecvat felul în care se realizează abordarea
bugetar-fiscală a CPE pentru proiecte care implică sectorul public. Legea
bugetului de stat prevede restricții cu privire la utilizarea fondurilor publice pentru
plata utilităților, astfel încât valoarea economiilor de energie care pot fi găsite pe
facturile de utilități nu poate fi materializată în plăți către companiile care
furnizează servicii de eficiență energetică.
Gradul de îndatorare pe care și-l poate permite administrația locală este limitat la
30 % din veniturile înregistrate, ceea ce face imposibilă dezvoltarea unor proiecte
importante, de valori mari. Legislația primară privind domeniul eficienței energetice rămâne încă incompletă, datorită faptului că reglementările actuale
în domeniul achizițiilor publice, parteneriat public-privat, finanțare publică sau
fiscalitate pot fi aplicate punctual, fără a fi asigurată interdependență dintre ele.
SOLUŢII PROPUSE
 Reglementarea statutului juridic al CPE, în conformitate cu standardele
acquis-ului comunitar privind achizițiile publice de produse și servicii
energetice din România.
 Reglementarea CPE în Codul Fiscal și Standardele Românești de Contabilitate, pentru armonizarea relațiilor comerciale dintre ESCO și instituțiile
publice.
 Clarificarea aspectelor care permit abordarea unitară a CPE, de la atribuire,
până la execuție bugetară și fiscalitate, prin dezvoltarea legislației secundare
și terțiare specifice pentru CPE.
 ARPEE va propune în următoarele șase luni o propunere pentru contract
standard pentru CPE (articolul 18 din DEE).
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Exemplu de Contract de Performanță Energetică
În cadrul proiectului de eficientizare a Sistemului de Iluminat Public din
cadrul Primăriei Municipiului Turda s-a realizat o economie a consumului
de energie de 40%. Aceasta a fost facilitată prin utilizarea de lămpi eficiente
energetic, precum și de sisteme de telegestiune și dimming performant.

Sistemului de Iluminat Public în Turda

Asociaţia Română pentru Promovarea Eficienţei Energetice
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Performanța energetică a clădirilor reprezintă energia efectiv consumată sau
estimată pentru a răspunde necesităților legate de utilizarea normală a clădirii,
care include, în principal încălzire, prepararea apei calde de consum, răcirea,
ventilarea și iluminatul.
Consumul energetic în sectorul clădirilor reprezintă peste 40% din consumul total
de energie în Uniunea Europeană. În România, problema eficienței energetice a
clădirilor devine cu atât mai importantă cu cât fondul de clădiri existent este
construit în proporție de peste 60% înainte de anul 1970, ineficiente energetic, iar
noile clădiri, în special cele rezidențiale, au o eficiență energetică relativ scăzută.
Directiva UE 2010/31/UE a fost transpusă în România prin Legea nr. 372/2005
privind performanța energetică a clădirilor. Prin modificările și completările
ulterioare, ca un aspect pozitiv, numeroase subiecte au fost clarificate sau întărite
prin cerințele legii, precum:
 metodologia de calcul a performanței energetice a clădirilor;
 stabilirea cerințelor minime, cu diferențiere între tipurile de clădiri și
categoriile acestora etc.;
 stabilirea ca obiectiv principal realizarea de clădiri noi, cu un consum de
energie aproape egal cu zero, de atins în etape intermediare 2014-2020;
 certificatele de performanță energetică drept necesitate, obligativitate.
În consecință, aplicarea unui standard de referință a eficienței energetice a
clădirilor trebuie să constituie o prioritate în materie, prin elaborarea și legiferarea
unui plan național realistic și realizabil în timp.
Având în vedere aspectele menționate, este necesară accelerarea măsurilor
cuprinse de legislația actuală, utilizând următoarele direcții principale:
1.

Completarea cadrului legislativ existent prin:
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Întocmirea şi promovarea unui Ghid naţional de proiectare, execuţie şi
utilizare a unor clădiri eficiente energetic, de referinţă (niveluri
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superioare, inclusiv consum aproape zero de energie). Tehnologiile şi
materialele de construcţii să fie evaluate in funcţie de:
‒ contribuţia la performanţa energetică a clădirii;
‒ nivelul optim al costurilor de investiţie şi exploatare;
‒ analiza pe Ciclul de Viaţă a Clădirii – LCA (Life Cycle Analysis), cu
evidenţierea impactului acesteia în funcţie de sistemele constructive
alese. În acest mod, clădirea analizată în integralitatea ei conduce la
eficientizarea reală, cuantificabilă, a schemelor de facilitaţi fiscale.
Exemplu de Contract de Performanță Energetică
Spital într-o fostă mănăstire
Scopul proiectului:
Reabilitarea sistemului de încălzire, măsurare și automatizare
Investiție: 158 000 €
Suprafață: 8 750 m2
Economiile contractului (15 ani): 230 000 €
Reducere CO2: 4 770 t (15 ani)

Spital într-o fostă mănăstire (datată din 1650)



Includerea performanţei de eficienţă energetică, a costurilor de exploatare
şi a analizei pe LCA între criteriile obligatorii de evaluare în licitaţiile
pentru achiziţii publice. Nota Certificatului energetic, costul investiţiei
Asociaţia Română pentru Promovarea Eficienţei Energetice
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vs. cost exploatare, precum şi parametrii impactului clădirii vor ridica
performanţa proiectelor, a execuţiei sau, respectiv, profitabilitatea achiziţiilor clădirilor existente. Se va stimula astfel competitivitatea prin
nivelul de eficienţă energetică ofertat, prin soluţii şi materiale mai
performante şi mai durabile.
Considerarea nivelului de eficienţa energetica a clădirii in calculul
valorii de impozitare a clădirii. Măsura ar stimula prin cuantificarea
impactului performanţei energetice a clădirii asupra valorii imobiliare,
stabilind taxe diferenţiate, similar criteriilor existente ale zonării
imobiliare.
Stabilirea unui parteneriat public-privat care să susţină cercetarea,
dezvoltarea şi inovarea unor soluţii şi tehnologii noi, eficiente energetic.

2. Aplicarea etapizată a unui program naţional de politici şi măsuri fiscale
cu implementare într-o formă simplă şi accesibilă, în scopul încurajării eficientizării energetice a clădirilor prin:


facilităţi fiscale importante în funcţie de consum şi tipul surselor de
energie utilizate (reduceri de taxe, scheme de creditare pentru
achiziţionarea de materiale şi echipamente performante energetic, credite
şi dobânzi preferenţiale susţinute de stat etc.);



un comportament responsabil al consumatorilor energetici, prin co-interesarea în asumarea pierderilor sau câştigurilor energetice (contract cadru
între utilizatorul clădirii şi administratorul clădirii/dezvoltatorul imobiliar/proprietar etc.).

3. Lansarea unei campanii naţionale de informare privind eficienţa energetică, cu accent pe:
 costurile de investiţie şi exploatare prin analiza clădirii pe ciclul de viaţă;
 soluţiile tehnice optime de referinţă;
 instrumentele financiare accesibile.
4. Considerarea serviciilor energetice și a opțiunii pentru energie, ca parte a
performanței energetice a unei clădiri (Standard EN 15 603).
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5

SITUAȚIA ACTUALĂ
Transpunerea Directivei privind Eficiența Energetică (DEE) reprezintă o
oportunitate, deoarece aceasta recunoaște avantajele sistemelor de termoficare și
ale cogenerării: posibilitatea recuperării căldurii pierdute din industrie, utilizarea
masivă a resurselor regenerabile (biomasă), producția eficientă (conform schemei),
o calitate mai bună a aerului și securitate.

Economii generate de cogenerare în comparație cu producerea separată

Aplicarea articolului 14 din DEE (promovarea încălzirii și răcirii eficiente) va
permite o cartografiere a rețelelor de termoficare, în funcție de dezvoltarea
demografică și a cererii de energie (cererea de căldură).
Aceasta va oferi baza pentru o strategie națională, care trebuie să constituie piatra
de temelie în domeniul managementului durabil al sistemelor de termoficare
Asociaţia Română pentru Promovarea Eficienţei Energetice
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(SACET), privind reabilitarea și dezvoltarea instalațiilor de cogenerare și
modernizarea rețelelor termice din aceste sisteme sau privind aplicații industriale.
Este de asemenea și un risc, deoarece modul în care se va aplica DEE va decide,
probabil, viitorul celor câteva zeci de SACET încă în funcțiune în România, care
continuă să furnizeze căldură pentru mai mult de un sfert din populația țării, cu o
piață estimată la 1 Mld. €/an și mai mult de 50 000 de angajați și contractori.
Aceste sisteme sunt, în cele mai multe cazuri, într-un echilibru financiar precar
și au nevoie urgentă de investiții pentru creșterea eficienței lor și de asigurarea
unui model de business sustenabil pe termen lung, care ar fi benefic pentru
consumatorii din România.
Implementarea unei scheme de obligații (articolul 7 din DEE) ar putea determina
operatorii sistemelor de termoficare să mărească prețurile, întrucât piața eficienței
energetice din România nu este încă suficient de matură ca să poată genera
economiile de energie așteptate. Aceste creșteri se vor adăuga la cele deja
suportate de către populație, prin eliminarea subvențiilor, accelerând procesul de
deconectare și, conducând, în final, la falimentarea acestor sisteme.
În sectorul de termoficare „revoluția eficienței energetice“ pe care România
trebuie să o implementeze, trebuie să aibă loc simultan în toate domeniile, în
scopul menținerii echilibrului economic al SACET. Modernizarea SACET și
dezvoltarea cogenerării, însoțită de o creștere a prețurilor cât mai mică posibil,
trebuie să aibă loc simultan cu reducerea consumului casnic de energie, astfel
încât factura să rămână constantă, în pofida acestei creșteri, precum și a eliminării
programate a subvențiilor.
Alternativa la o schemă de obligații este acordul voluntar al operatorilor SACET
și al statului, care ar putea juca un rol decisiv pentru asigurarea acestei abordări
coordonate. Preocuparea sectorului de termoficare, cu privire la implementarea
articolului 7 din DEE poate apare și în celelalte domenii ale sectorului energetic
(v. Capitolul 6).

SOLUȚII PROPUSE
 Promovarea, la nivel național, a cogenerării de înaltă eficiență și a încălzirii
urbane, printr-o politică energetică voluntară, care folosește posibilitatea
acordată Statelor Membre de către DEE, de a atinge 25 % din obiectivul de
economisire a energiei, cu operațiuni realizate în amonte și nu prin intermediul consumatorilor finali.
22
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 O singură autoritate de reglementare, cu o metodologie unică la nivel naţional,
aplicată la nivel local, pentru stabilirea prețurilor căldurii.
 Revizuirea schemei de ajutor de stat pentru cogenerare de înaltă eficiență,
pentru a oferi investitorilor încredere și pentru a asigura transparența,
sustenabilitatea și vizibilitatea.
 Simplificarea procedurii de delegare a serviciului de termoficare urbană,
pentru a accelera accesul municipalităților la instrumente de management care
permit îmbunătățirea eficienței energetice.
 Respectarea legislației privind zonele unitare de încălzire în toate orașele.
 Implementarea graduală a calendarului de dereglementare a prețurilor gazelor
naturale, cu o protecție adecvată a consumatorilor vulnerabili și cu menținerea suportabilității generale a prețului gazelor. Prețurile dereglementate sunt
esențiale în scopul non-discriminării între tehnologiile de încălzire, dând
posibilitatea consumatorilor să aleagă în cunoștință de cauză.
 Reducerea TVA-ului la prețul căldurii pentru SACET eficiente (definite
conform DEE)
 În scopul accelerării creșterii eficienței energetice, cu costuri acceptabile,
trebuie aplicate măsuri de susținere (pentru cogenerare și biomasă) pentru
centralele reabilitate, astfel încât acestea să îndeplinească criteriile de
conformare la mediu.
Eficiența globală a centralei de cogenerare de la Brazi a crescut
cu 20%, de-a lungul a cinci ani, datorită măsurilor de management
energetic implementate de operatorul sistemului de termoficare.

Centrala de cogenerare de la Brazi
Asociaţia Română pentru Promovarea Eficienţei Energetice
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ARPEE susține faptul că Directiva de Eficiență Energetică (DEE) oferă oportunitatea dezvoltării unei piețe sustenabile de eficiență energetică, în care diferiți
actori (consumatori, furnizori de energie, furnizori de servicii energetice)
interacționează pe baza unor acorduri voluntare.
Scopul unui acord voluntar este de a negocia un obiectiv de eficiență energetică,
pentru a reduce emisiile sau pentru dezvoltare tehnologică. În schimbul acestor
eforturi, societatea sau un grup de societăți poate beneficia de reduceri de taxe,
asistență tehnică, monitorizare energetică, audituri energetice sau de alte facilități.
În unele țări, aceste acorduri reprezintă măsuri alternative la politicile de
reglementare sau taxare.
Acorduri voluntare (pe termen lung) între sectorul public și sectorul privat
(reprezentat de o companie sau un grup de companii) au fost dezvoltate în multe
țări, în anii ’90, inclusiv în Olanda care este foarte avansată în acest domeniu.
Planurile energetice realizate în cadrul acordurilor voluntare pot fi folosite și în
procesul de obținere a autorizațiilor de mediu pentru instalațiile de mari
dimensiuni.
O companie care participă la un acord voluntar obține mai ușor o autorizație de
mediu, deoarece trebuie să prezinte, printre alte documente, un plan energetic pe
care îl are deja inclus în acord.
În acest caz, autoritățile evaluează cererea și introduc în autorizație o prevedere în
conformitate cu care societatea va raporta implementarea planului energetic,
precum și alte măsuri în conformitate cu acordul.
În cazul în care compania nu își îndeplinește obligațiile care îi revin în temeiul
acordului sau în cazul în care aceasta nu participă la toate aspectele acordului,
instituția emitentă a autorizației de mediu poate include cerințe suplimentare cu
24
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privire la eficiența energetică. ATL reprezintă o alternativă bună pentru creșterea
eficienței energetice pentru un anumit sector.
În cazul României, acest instrument de tip ATL, se poate aplica, cu succes, pentru
sectoare industriale precum: metalurgie/siderurgie, chimie și petrochimie, îngrășăminte, construcţii de maşini, clădiri, dar, în anumite condiţii, şi în transporturi şi
energetica urbană (reabilitarea sistemelor de termoficare). Întregul proces depinde
de rigurozitatea partenerilor implicaţi în acord (Guvern, respectiv ministere
economice şi companii).

Cazul Olandei
Aceste acorduri au fost numite Acorduri pe Termen Lung (ATL).
Aceste acorduri sunt folosite ca instrumente care combină aspecte
voluntare și obligatorii.
Acordurile au fost semnate între guvern (Ministerul Afacerilor
Economice) și reprezentanți ai sectorului economic.
Peste 44 astfel de acorduri au fost încheiate, dintre care peste 29 în
sectoare industriale. Astfel, peste 1250 de companii au participat
la aceste acorduri, reprezentând 90% din consumul industrial din
Olanda.
Economia medie de energie a fost de 22,3% în aceste sectoare,
reprezentând o economie de circa 5 miliarde m3 de gaze
naturale/an.
Economiile sunt evaluate și urmărite de Agenția pentru Energie și
Mediu din Olanda.

Monitorizarea respectării și îndeplinirii contractului, similar cu cazul Olandei,
unde economiile au fost evaluate și monitorizate de către Agenția olandeză
pentru energie și mediu, se poate face în România de către instituția responsabilă
pentru eficiența energetică (de exemplu, Autoritatea Națională pentru Eficiență
Energetică).

Asociaţia Română pentru Promovarea Eficienţei Energetice
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EXEMPLU DE APLICARE A UNUI ACORD
VOLUNTAR ÎN SECTORUL ENERGETIC
Furnizorii de energie doresc să aibă „acorduri voluntare“, în scopul evitării
impactului negativ asupra prețurilor energiei și pregătirii țării pentru punerea în
aplicare a unei politici de eficiență energetică.
Principiul acordului voluntar presupune că descreșterea anuală a consumului
utilizatorilor finali de energie este rezultatul măsurilor luate de operatori pentru a
crește gradul de conștientizare a clienților lor. În această situație, operatorii s-ar
putea angaja pentru scădere mai mare decât 1,5% pe an.
În schimb, părțile interesate din domeniul public (ministere, regiuni, orașe) și-ar
orienta investițiile către infrastructură, iar autoritatea de reglementare ar asigura
flexibilitatea necesară pentru promovarea eficienței energetice pentru determinarea prețurilor la energie (tarife binome, tarife diferențiate etc.).
Astfel, acordul voluntar poate juca un rol important în implementarea unei piețe
a eficienței energetice având cinci axe.
Acord voluntar – Cinci axe principale:
 Crearea unui fond
Venituri din licitațiile de CO2
Fonduri europene
Altele
 Angajamentul operatorului
Menținerea unui nivel anual de economii
Contribuția la dezvoltarea pieței de eficiență energetică
 Politica de finanțare a infrastructurii
Angajamentul pentru finanțarea renovării infrastructurii
 Politica renovării clădirilor
Subvenții din fonduri
 Reglementarea prețurilor care promovează eficiența energetică
Tarif binom care reflectă structura costurilor
Tarif pentru transport și distribuție
Preț maxim corespunzător centrale termice individuale
Crearea unui grup de lucru alcătuit din membri ARPEE și instituții publice, în
scopul identificării modalităților de a încheia acorduri voluntare pentru sectorul
energetic (prin aplicarea articolului 7 al DEE).
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Liberalizarea piețelor de energie în perioada 2013-2017 va determina creșterea
prețurilor la consumatorii finali, fie industriali sau casnici, prin alinierea graduală
la nivelul prețurilor din alte State Membre, probabil într-un ritm mai alert decât
acela al creșterilor productivității și a veniturilor.
În ceea ce privește consumatorii casnici, dintr-o analiză simplă rezultă o creștere
semnificativă a efortului bugetar al statului pentru a asista consumatorii
vulnerabili, prin ajungerea în situația de sărăcie energetică a unor noi categorii de
consumatori.
Astfel, singura cale prin care se poate limita impactul asupra alocărilor bugetare
pentru protecția socială pentru sărăcie energetică este de a reduce consumul de
energie, prin creșterea eficienței energetice a locuințelor.
Stimularea măsurilor în această direcție este imperativă și se referă, în principal, la
eficiența energetică a clădirilor (noi sau reabilitate) și promovarea sistemelor
eficiente de încălzire în conformitate cu prevederile DEE.

Asociaţia Română pentru Promovarea Eficienţei Energetice
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În prezent, în România, eficiența globală a sectorului de producere a energiei
electrice este sub valoarea medie a Uniunii Europene, în special pentru
centralele vechi care înregistrează o eficiență cu 20-22 % mai mică decât cea a
instalațiilor europene similare. De asemenea, rețelele de transport și distribuție
(electrice și termice) înregistrează pierderi care sunt duble față de media Uniunii
Europene.

România

UE

Nivel mondial

Pierderi în rețelele electrice de transport și distribuție

În contextul cerințelor europene actuale și al necesităților naționale, este
obligatorie creșterea eficienței în sectorul energiei electrice în România, atât din
punctul de vedere al tehnologiilor utilizate, cât și al managementului.
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Eficienţa energetică a sistemelor electrice

Printre soluțiile posibilele pentru îmbunătățirea eficienței energetice a tehnologiilor de producție, transport și distribuție a energiei electrice pot fi menționate:
 Reabilitarea, retehnologizarea, modernizarea sau înlocuirea instalațiilor
existente de producție, transport și distribuție a energiei electrice.
 Continuarea promovării utilizării surselor regenerabile de energie (SRE),
cu accent pe utilizarea biomasei, resursă națională importantă, dar
neutilizată încă, care poate avea o contribuție deosebită în producerea de
energie electrică și termică.
 Introducerea în cadrul sistemelor de producție, transport și distribuție a
energiei electrice a tehnologiilor de înaltă eficiență (care sunt viabile
economic și ecologic), sisteme moderne de măsurare și control, precum
și a sistemelor inteligente de gestiune a energiei pentru monitorizarea,
evaluarea continuă a eficienței energetice și previzionarea consumurilor
energetice.
 Îmbunătățirea funcționării rețelelor de transport și distribuție, prin implementarea programelor de modernizare care urmăresc creșterea siguranței
în funcționare și a calității serviciilor prestate utilizatorilor rețelei, precum
și reducerea pierderilor de energie electrică. Se recomandă, introducerea
în cadrul acestor programe a echipamentelor performante, care conduc
la economii de energie, asigură un grad sporit de fiabilitate și siguranță
în exploatare, și au avantajul reducerii cheltuielilor operaționale cu
reparațiile, personalul și pierderile tehnologice.
 Trecerea la o etapă tehnică superioară, prin utilizarea rețelelor inteligente
(smart grids) în sistemele de transport și de distribuție, care au rolul de
a furniza în mod eficient energie electrică și de a asigura o alimentare
cu energie sustenabilă, economică și în condiții de siguranță. Utilizarea
sistemelor de contorizare inteligente, integrate într-o infrastructură de
distribuție modernă, va oferi eficiență, siguranță și confidențialitate.
 Minimizarea impactului asupra mediului ambient al activităților de
producție, transport și distribuție a energiei electrice.
Managementul acestor sisteme are un rol important în creșterea eficienței
energetice. Se impune aplicarea principiilor moderne de management economic și
energetic și îmbunătățirea situației actuale prin adoptarea de măsuri specifice.

Asociaţia Română pentru Promovarea Eficienţei Energetice
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SOLUŢII POSIBILE
 Funcţionarea eficientă a companiilor de stat din domeniul producţiei,
transportului şi distribuţiei de energie electrică prin introducerea unui
management profesionist, independent şi responsabil.
 Sistemele de management al eficienţei energetice trebuie să fie promovate
la toate nivelurile. În această direcţie, se propune înfiinţarea, în cadrul
companiilor de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice, de
compartimente specializate în domeniul eficienţei energetice, care să aibă
personal capabil să elaboreze, implementeze şi monitorizeze programe de
eficienţă energetică.
 Fiecare entitate dintre aceste sisteme, cu responsabilităţi în implementarea
programelor de eficienţă propuse, va stabili un mecanism intern de
monitorizare şi raportare a progreselor înregistrate în implementarea
programelor de eficienţă energetică.
 Stabilirea unor preţuri corecte pentru producerea, transportul şi distribuţia
energiei electrice, care să reflecte costurile aferente.
Procesul de eficientizare a producerii, transportului și distribuției energiei
electrice impune identificarea și implementarea unor instrumente financiare
dedicate. Reabilitările și retehnologizările din acest domeniu necesită investiții
importante, cu termen lung de recuperare, fapt care justifică acordarea unor
facilităţi financiare pentru aceste programe. Prezenţa cofinanţării statului va creşte
atractivitatea proiectelor şi va permite atragerea şi a altor surse de finanţare.
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Preocuparea crescută pentru eficiența energetică și creșterea prețurilor ca urmare a
liberalizării piețelor de energie sunt factori care vor determina consumatorii
români să aibă un comportament de consum mai rațional. Cu toate acestea,
modificările nu se pot face rapid și, mai presus de toate, nu vor fi ieftine.
Recuperarea, după ani de neglijare a eficienței energetice, necesită investiții
semnificative din partea statului, companiilor și populației, care trebuie să fie
mobilizate cât mai curând posibil, dacă România dorește să-și îndeplinească la
timp setul de obligații asumate față de UE.
În același timp, investițiile în eficiența energetică, la fel ca în orice alt domeniu al
sectorului energetic, ar putea fi obținute în cazul în care investitorii consideră că
banii lor sunt cheltuiți bine și că investițiile sunt rentabile. Prin urmare, România
ar trebui să proiecteze și să implementeze un cadru în care investitorii (fie că este
vorba de stat, companii private, bănci sau populație) să aibă încredere; acesta va
stimula investițiile, fiind construit pe cinci piloni principali:
1) Asigurarea vizibilității pentru investitori. Este necesară modificarea politicii
de stimulente, pentru a garanta o viziune pe termen lung pentru investitori,
consistentă cu strategia energetică a României.
2) Informarea publicului cu privire la beneficiile eficienței energetice. Acest
aspect este deseori neglijat, deoarece se consideră în mod greșit că beneficiile
eficienței energetice sunt evidente. Nu este acesta cazul, mai ales într-o țară cu o
istorie de eficiență energetică practic inexistentă. Prin urmare, ar fi de dorit ca pe
termen scurt să se realizeze o campanie de informare la nivel național, inclusiv
informații cu privire la măsurile de stimulare existente.
3) Simplificarea cadrului instituțional. Politica actuală de eficiență energetică a
fost afectată de fragmentarea procesului decizional între diferitele entități ale
statului, ceea ce a dus adesea la suprapunerea sau confundarea competențelor și
responsabilităților. Prin urmare, este extrem de important ca politica să fie
coordonată de un factor de decizie unic, chiar dacă și alte agenții și ministere vor
păstra încă unele competențe privind aplicarea politicilor specifice.
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4) Pregătirea instrumentelor legislative și fiscale adecvate. Politica privind
eficiența energetică are nevoie de măsuri durabile, care vor continua să își producă
efectele pentru o perioadă lungă de timp după punerea acestora în aplicare. Aceste
efecte pot fi obținute numai în cazul în care România dezvoltă cu succes o piață de
eficiență energetică, unde cererea și oferta vor genera în mod voluntar valoare
adăugată pentru societate. Pentru unele părți ale economiei, în special în sectoarele energointensive, acest lucru nu ar trebui să fie dificil de realizat datorită
elasticității prețului față de cerere. Cu toate acestea, pentru sectoare (cum ar fi
IMM-urile sau populația) cu capacități financiare de investiție reduse, ar fi
probabil nevoie de o abordare mai proactivă. Guvernul ar trebui să stimuleze
cererea de servicii energetice prin utilizarea unor instrumente care s-au dovedit
eficiente (și mai puțin costisitoare) în alte țări ale UE, cum ar fi:
 implementarea unui program de eficiență energetică subvenționat de
guvern pentru familiile cu venituri mici;
 scutiri de taxe sau garanții de stat la împrumuturile pentru măsurile care
ar realiza economii importante de energie;
 TVA redus pentru măsuri care conduc la economii de energie;
 sprijin pentru dezvoltarea mecanismelor inovatoare de finanțare (cum ar
fi ESCO).
5) O mai bună utilizare a fondurilor UE. Atragerea de fonduri europene
rămâne crucială pentru domenii în care sunt necesare eforturi uriașe de finanțare
(de exemplu, izolarea clădirilor, infrastructura energetică). Unele progrese în acest
sens s-ar putea face, de asemenea, în acest domeniu:
 Efectuarea unui evaluări complete a proceselor care au fost folosite până
în prezent, pentru a înțelege și elimina obstacolele care le-au făcut mai
puțin atractive pentru atragerea de fonduri europene;
 O mai bună informare a companiilor industriale, în special IMM-uri, cu
privire la oportunitățile de finanțare și procedurile de proces;
 Utilizarea fondurilor UE în procesul de modernizare energetică a
clădirilor.
Exemplu de proiect de cogenerare
cu biomasă
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Capacitate instalată 1,24 MWe şi 6,7 MWt
Tehnologie ORC
Investiţie – 5,8 milioane euro
Beneficiar: Fabrică de mobilă
Reducerea emisiilor: peste 5000 tone CO2/an
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CAZUL SPECIFIC AL BIOMASEI
România este înzestrată cu un potențial important de producție de biomasă,
reprezentat de mai mult de 1 milion de hectare de teren neutilizat, care ar putea fi
folosit pentru culturi energetice, și mai multe milioane de hectare de păduri care
au nevoie de tăieri de rărire. Acest potențial ar trebui utilizat pentru propriul
interes național al României: crearea de locuri de muncă, investiții în instalații și
industria lemnului, centrale de cogenerare.
Surse regenerabile de energie (SRE) – potențialul din România
Tipul de SRE
(% din potențialul economic
total)

SRE pentru

Potențialul
energetic
anual

Echivalentul
energetic
economic
(ktep)

Solar Termal (9,8%)

Căldură

60 mil. GJ

1433

Solar FV (0,7%)

Electricitate

1200 GWh

103

Eolian (13,4%)

Electricitate

23000 GWh

1978

Hidro (23,4%)
(și Micro Hidro)

Electricitate

40000 GWh
(6000 GWh)

3440
(516)

Geotermal (1,1%)

Căldură

7 mil. GJ

167

Căldură/Electricitate
Căldură/Electricitate
Căldură/Electricitate

290 mil. GJ
15 mil. GJ
14 mil. GJ

6917
353
327

Biomasă
(51,6%)

Biomasă solidă
Biogaz
Deșeu urban

Sursa: PNAER, 2010.

Planul Național de Acțiune pentru Energii Regenerabile (2010) arată că biomasa
este cea mai importantă resursă regenerabilă din România. În ciuda acestui fapt,
aceasta este cel mai puțin utilizată din punct de vedere economic, în contextul
politicii energetice românești.
Trebuie adoptat un pachet de măsuri în ceea ce privește strategia de biomasă din
România: această resursă autohtonă trebuie privită ca o resursă de energie
primară, ieftină și curată, utilizabilă în principal în cogenerare de înaltă eficiență,
în instalații de dimensiuni mici și mijlocii, pentru încălzire și în scopuri
industriale. Lemnul/biomasa trebuie tratat ca o resursă majoră, strategică, și trebuie
folosit pentru export numai în cazul unor produse cu valoare adăugată mare.
Schema de sprijin pentru tehnologiile de biomasă/biogaz ar trebui consolidată
pentru a atrage investitori.
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CREAREA AUTORITĂȚII NAȚIONALE
ÎN DOMENIUL EFICIENȚEI ENERGETICE (ANEE)
Autoritatea Națională pentru Eficiență Energetică (ANEE) trebuie să fie o
entitate autonomă juridic, aflată sub coordonarea Primului Ministru sau a
Parlamentului, finanțată din resurse proprii, având ca scop principal elaborarea,
implementarea și monitorizarea politicii de eficiență energetică, ca parte integrantă a strategiei energetice a României. O altă sarcină importantă a ANEE ar
trebui să fie elaborarea, aprobarea și monitorizarea reglementărilor pentru piața de
servicii energetice.
ANEE poate înființa structuri teritoriale, organisme fără personalitate juridică,
cu scopul de a-și îndeplini obligațiile la nivel național.
Sursele de finanțare ale ANEE provin din tarifele pentru autorizații și certificate,
contribuțiile anuale ale operatorilor economici reglementați și fonduri internaționale.
În cadrul instituțional actual nu există o instituție responsabilă pentru eficiența
energetică. Acest organism trebuie înființat în vederea îndeplinirii obligațiilor
asumate de România pentru atingerea obiectivelor propuse pentru eficiența
energetică.
ANEE trebuie înființată prin Hotărâre de Guvern sau Lege a Parlamentului și ar
trebui să aibă următoarele atribuții:
 Propune politici naționale de eficiență energetică;
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 Monitorizează programele de eficiență energetică, evaluează economiile
de energie ca urmare a acțiunilor și măsurilor de eficiență energetică;
 Cooperează cu instituții și organizații românești și internaționale pentru
îmbunătățirea eficienței energetice în toate sectoarele economice;
 Stabilește norme și reglementări în vederea îmbunătățirii eficienței
energetice și pentru dezvoltarea unei piețe de servicii energetice;
 Supraveghează piața de aparate electrocasnice și creează reglementări
privind eficiența energetică;
 Elaborează și coordonează programe de instruire pentru eficiență
energetică;
 Acreditează auditori (pentru audituri și certificare energetică) și manageri
energetici;
 Elaborează o sinteză a programelor de eficiență energetică;
 Propune diferite instrumente pentru a sprijini efortul investițional în
eficiența energetică: stimulente fiscale și financiare, acorduri voluntare,
EPC, ESCO;
 Elaborează un set de criterii de eficiență energetică pentru achizițiile
publice de aparate electrocasnice, de echipamente de birou etc.;
 Transpune în România legislația europeană privind eficiența energetică;
 Elaborează, implementează și monitorizează Planului Național de
Acțiune în domeniul eficienței energetice;
 Realizează o evaluare cuprinzătoare în conformitate cu DEE privind
politica și dezvoltarea sistemelor de termoficare și a cogenerării pe baza
analizei cost-beneficiu.
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CREAREA UNUI DEPARTAMENT PENTRU
ENERGIE URBANĂ ȘI RURALĂ
Crearea, în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, a
unui departament pentru Energie Urbană și Rurală, responsabil de coordonarea
serviciilor publice de încălzire.
 În cadrul acestui departament trebuie create două direcții: una responsabilă
pentru proiectele de reabilitare termică a clădirilor (publice și private), iar
a doua responsabilă pentru eficientizarea SACET.
 Acest departament asistă autoritățile administrației publice locale în dezvoltarea de proiecte pentru modernizarea sistemelor de încălzire; criterii de
selecție a proiectelor: analiza cost-beneficiu, potențialul de creștere a eficienței energetice, numărul de clienți racordați sau care pot fi reconectați etc.
 Departamentul colaborează cu Ministerul Fondurilor Europene pentru
finanțarea proiectelor de eficiență energetică concepute pentru reabilitarea
sistemelor de încălzire și a clădirilor conectate la acestea; promovează
soluții în cazul în care sursele de producție sunt în cogenerare și/sau
utilizează biomasă.

CERCETARE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ
 Promovarea şi dezvoltarea de parteneriate cu universităţi de renume în
domeniul serviciilor de eficienţă energetică, cu scopul de a facilita
organizarea de programe de cercetare, programe de formare, burse de
studii naţionale şi internaţionale, diseminarea celor mai bune practici;
 Crearea cadrului juridic pentru organizarea de programe de formare în
alternanţă (sistem de formare dual, care permite integrarea unei experienţe de lucru într-un program de pregătire de durată, atât la nivel de
studii medii, cât şi superioare);
 Crearea de Centre de Excelenţă pentru Formare Profesională în
domeniul Eficienței Energetice, care vor furniza programe de formare
profesională iniţială şi continuă, la toate nivelurile;
 Alocarea de fonduri europene în exerciţiul 2014-2020, în vederea
susţinerii formării şi dezvoltării competenţelor profesionale specifice
domeniului eficienței energetice.
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