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„ EFICIENŢA ENERGETICĂ ÎN SPRIJINUL CONSUMATORILOR FINALI”

Bucureşti, 9 octobrie 2014. Eficienţa în utilizarea energiei este un
subiect de larg interes, fiind considerată ca una dintre soluţiile
sustenabile pentru reducerea necesarului de energie, creșterea
securității energetice şi reducerea poluării mediului ambiant. În acest
sens, Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică definește
politica UE în acest domeniu. În România, apariţia Legii 121/2014
privind eficienţa energetică a definit cadrul legislativ și instituțional
privind găsirea căilor concrete pentru implementarea ţintelor prevăzute
de lege în țara noastră.

În ziua de 9 octombrie 2014 la Hotelul Intercontinental din
Bucureşti, a avut loc “Forumul de Eficiență Energetică” organizat de
către Asociația Română pentru Promovarea Eficienței Energetice
(ARPEE), având drept co-organizator compania de media GovNet. La
eveniment au fost prezenți peste 150 de participanți din partea
parlamentului, guvernului (Ambasador Mihnea Constantinescu),
autorităților de reglementare (Emil Calotă, Vicepresedinte ANRE),
sistemului bancar, companiilor mari consumatoare de energie, firmelor
furnizoare de echipamente eficiente energetic, furnizorilor de energie și
servicii energetice, asociațiilor profesionale și organizațiilor
neguvernamentale, mediului academic.

Forumul s-a desfășurat în cadrul a patru secțiuni. Prima secțiune a
avut ca subiect “Politica și legislația în România în domeniul eficienței

energetice” și a dezbătut cadrul legislativ și instituțional al eficienței
energetice, securitatea energetică, țintele României în cadrul politicii
europene, Planul Național de Acțiune pentru Eficiență Energetică
(PNAEE) și modul de implementare a prevederilor acestuia. Cea de a
doua secțiune, “Sectorul industriei – aspecte specifice, bariere, finanțare
și bune practici”, a fost dedicată problemelor de eficiență energetică a
marilor consumatori industriali de energie (ALRO Slatina, ArcelorMittal
Galați), finanțării proiectelor de eficiență energetică (ERSTE Group
Bank), țintelor de eficiență ale României și măsurilor specifice de
eficientizare la furnizorii de energie (GDF Suez România) contractului de
performanță energetică, barierelor existente, scopului și acțiunilor
ARPEE. În secțiunea a treia, “Programe de eficiență pentru clădiri,
cogenerare și biomasă”, s-a prezentat imensul potențial de reducere a
pierderilor de energie din sectorul clădirilor, al promovării cogenerării
eficiente și sistemelor de încălzire centralizată (Veolia România), al
utilizării marilor reserve de biomasă ale României în scopuri energetice.
În ultima secțiune, “Programe de eficiență pentru iluminat”, s-au expus
evaluarea energetică a iluminatului, implementare iluminatului cu LED
în reducerea consumului de energie (Electromagnetica), colectarea
deșeurilor corpurilor de iluminat, importanța crescândă a managerilor
energetici ca lideri ai eficienței.

Problemele dezbătute în cadrul Forumului de Eficienţă
Energetică au abordat cele mai importante aspecte actuale din domeniu,
începând cu necesitatea concretizării Planului Naţional de Acțiune
pentru Eficienţă Energetică, reducerea intensitatii energetice în
industrie, analiza unor soluţii de succes, identificarea unor bariere în
calea creşterii eficienţei energetice, necesitatea de a dezvolta planuri
bazate pe studii de oportunitate, suportabilitatea facturilor energetice.
Au fost analizate aspecte care trebuie să fie depăşite, dar şi soluţii
concrete care pot asigura transpunerea în practică a obiectivelor de
eficienţă energetică ale UE. S-a subliniat necesitatea elaborării unei
Strategii naționale în domeniul eficienței energetice.
Prezentările în detaliu ale participanţilor la Forum pot fi accesate
la adresele:
http://www.arpee.org.ro
http://www.govnet.ro
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