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Comunicat de Presă 
Bucureşti , 18 februarie 2016 

Strategia europeană referitoare la Încălzire şi Răcire(Căldură şi Frig): un pas important pentru   
integrarea  încălzirii şi răcirii (căldură şi frig) în politicile europene energetice. 

În ziua celei de-a 2  Ediţii a evenimentului ”Thermal Energy Forum” care se desfăşoară în Bucureşti,  
ARPEE este bucuroasă să anunţe Comunicatul Comisiei Europene  "O strategie europeană referitoare la 
Încălzire şi Răcire (Căldură şi Frig) " - un pas important către un cadru de integrare a  încălzirii şi răcirii 
(cădură şi frig) în politicile europene energetice. 

Noua Strategie  cu privire la Încălzire şi Răcire (Căldură şi Frig)  este prima concluzie a unei activităţi de 
înaltă calitate , continue şi angajante, efectuată de către Comisia Europeană. Comunicatul a fost publicat 
în data de 16.02.2016 împreună cu Pachetul de Securitate Energetică Durabilă ca parte a strategiei 
europene. Până acum încălzirea şi răcirea (căldura şi frigul) nu au fost subiectul unei evaluări la nivel 
European. 

Domnul Gerard Verdebout, Preşedinte ARPEE, subliniază: "Strategia europeană referitoare la  Încălzire şi 
Răcire (Căldură şi Frig)  are ca scop promovarea unei  abordări dedicate sectorului de căldură/încălzire şi 
frig/răcire, acesta fiind un sector major al sectorului energetic european, adresându-se tuturor 
componentelor:  clădiri, gospodării, industrie dar şi dezvoltând sinergii în întregul lanţ energetic prin 
Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energei Termică (SACET).  O abordare holistică şi dedicată a 
sectorului de încălzire este acum reflectată prin propunerea de a îmbunătăţi uneltele/mijloacele deja 
disponibile prin directive europene relevante cum ar fi: Directiva cu privire la  Eficienţa Energetică, 
Directiva referitoare la Performanţele Energetice ale Clădirilor şi Directiva cu privire  la Energia Resurselor 
Regenerabile. Serviciile de eficienţă energetică şi SACET sunt considerate de drept unelte efective pentru 
eficienţa energetică în sectorul  încălzire şi răcire (căldură şi frig)”. 

ARPEE crede că o implementare solidă şi de succes a "Strategiei europeane referitoare la  Încălzire şi 
Răcire (Căldură şi Frig)  ar trebui să aibă la bază următoarele principii: costul efectiv al economiilor de 
energie pe întregul lanţ energetic (producere, transport, distribuţie şi consum) măsurat ca şi energie 
primară; non discriminarea instalaţiilor mai mari de 20 MW ( care sunt subiectul Schemei europene de 
comercializare a emisiilor, deşi produc o eficienţă energetică mai ridicată şi emisii mai puţine decât alte 
soluţii cu instalaţii mai mici de 20 MW, care nu sunt incluse în schema menţionată) precum şi non 
compensarea între consumul energetic al clădirilor şi producţia de energie on-site (care poate ascunde  
o performanţă scăzută a performanţei energetice a clădirilor). În plus, toate barierele către o încălzire şi 
răcire eficientă ar trebui să fie analizate şi  înaintate pentru a debloca întregul potenţial al costurilor 
efective ale economiilor de energie în Europa cu rol cheie pe piaţa serviciilor de eficienţă energetică. 

În urmă cu un an, ARPEE a lansat  documentul de poziţie  “România are nevoie de o Strategie pentru 
Energie Termică”. Sperăm  ca această Strategie europeană referitoare la  Încălzire şi Răcire (Căldură şi 
Frig) să fie transpusă şi adaptată în Noua Strategie Energetică a României  şi că va furniza un cadru 
coerent pentru integrarea unei încălziri şi răciri eficiente în politica energetică a României prin 
concentrarea pe acţiuni de stopare a pierderilor de energie din clădiri, maximizând eficienţa şi 
sustenabilitatea SACET, sprijinind eficienţa energetică în industrie precum şi beneficiile integrării  
centralelor termo electrice cu producere  în cogenerare  de înaltă eficienţă în sistemul energetic 
national.  

 

 

 

ARPEE, Asociaţia Română pentru Promovarea Eficienţei Energetice, este reprezentantul roman - 
membru în cadrul EFIEES, European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services. EFIES este o 
organizaţie profesională formată din 12 state membre europene reprezentând intereseul companiilor 
de servicii energetice. 
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