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                                                          București, 4 aprilie 2016 

Rezultatele studiului UE privind nota de orientare a Eurostat: "Impactul contractelor de 

performanță energetică asupra bugetului statului”
1
 arată că normele Eurostat privind 

datoria publică și deficitul au un impact negativ asupra investițiilor în eficiența energetică 

în sectorul public din mai multe state membre ale Uniunii Europene 

 

La 7 august 2015, Eurostat a publicat o notă de orientare intitulată "Impactul contractelor de 

performanță energetică asupra bugetului statului". Dacă până în prezent Sistemul european de 

Conturi naționale și regionale (SEC 2010 - în vigoare din septembrie 2014) a fost obiectul unor 

interpretări, acum, prin nota orientativă lansată de Eurostat situația este limpede și nu pare a fi 

deloc favorabilă Contractelor de Performanță Energetică (CPE).  

Asociația Europeană a Societăților de tip ESCO (EU.ESCO) împreună cu Federația Europeană 

de Servicii Inteligente de Eficienţă Energetică (EFIEES) - în calitate de co-administratori 

voluntari ai Codului European de Conduită cu privire la Contractele de Performanță Energetică 

(CPE)
2
 - au decis de comun acord cu Administratorii Naționali ai Codului

3
 să realizeze un sondaj 

în baza notei de orientare Eurostat.  

Acest chestionar reprezintă un răspuns al eu.esco si EFIEES la normele propuse de Eurostat 

privind datoria publică și deficitul, prevăzute în nota de orientare. La acest sondaj au participat 

33 de respondenti reprezentând 29 de organizații, din 15 state membre. Respondenți din zece 

state membre (Austria, Belgia, Bulgaria, Irlanda, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, 

Spania și Suedia) au comunicat faptul că, aceste norme au un impact negativ asupra 

investițiilor în domeniul eficienței energetice din sectorul public.  

Atât Volker Dragon - Președinte al Asociației Europene de Servicii de tip ESCO (EU.ESCO) cât 

și Valérie Plainemaison - Secretar General al Federației Europene de Servicii Inteligente de 

Eficiență Energetică (EFIEES) sunt de parere că rezultatele notei de orientare emisă de Eurostat 

confirmă faptul că normele Eurostat privind datoria publică și deficitul sunt un obstacol 

serios în calea dezvoltării piețelor publice EPC din mai multe state membre și o piedică în 

calea reglementării pentru contractarea și investițiile în eficiența energetică în sectorul 

public. 

                                                           
1
 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/6934993/EUROSTAT-Guidance-Note-on-Energy-Performance-

Contracts-August-2015.pdf/dc5255f7-a5b8-42e5-bc5d-887dbf9434c9 
2
 Codul european de conduită pentru CPE este disponibil pe site-ul proiectului Transparense: www.transparense.eu, 

www.arpee.org  și www.escorom.ro 
3
 http://euesco.org/european-code-of-conduct-for-epc/national-code-administrators/index.html 

http://www.transparense.eu/
http://www.arpee.org/
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Reacțiile României au venit din partea ESCOROM și ARPEE - co-administratori naționali 

pentru România ai Codului European de Conduită referitor la Contractele de Performanță 

Energetică, care au subliniat de asemenea faptul că, normele propuse de Eurostat privind 

datoria publică și deficitul, prevăzute în nota de orientare au un impact negativ asupra 

investițiilor în domeniul eficienței energetice din sectorul public din România. 

Domnul Gerard Verdebout, Preşedinte ARPEE consideră că “normele Eurostat privind 

datoria publică și deficitul, prevăzute în nota orientativă, pot fi interpretate cu ușurință drept o 

barieră de reglemetare ce descurajează investițiile în eficiență energetică din sectorul 

public. Unul dintre cele mai importante deziderate al ARPEE este acela de a propune măsuri 

adecvate pentru eliminarea barierelor de reglementare, precum și a celor de altă natură apărute în 

calea eficienței energetice.” 

 

Notă pentru editori: 

 Asociația Română pentru Promovarea Eficienței Energetice (ARPEE) este reprezentantul român - membru 

în cadrul EFIEES (European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services). ARPEE promovează și 

susține în mod activ dezvoltarea activităților în domeniul eficienței energetice inclusiv prin participarea la 

implementarea directivelor europene și la elaborarea legislației și reglementarilor naționale în domeniul 

eficienței energetice. 

Site: www.arpee.org.ro 

Contact:  

Gerard Verdebout, Președinte ARPEE                                    Diala Alexandra, Director Executiv ARPEE 

E-mail: gerard.verdebout@veolia.com                                    E-mail: alexandra.diala@arpee.org.ro 

Tel: +40 21 322 86 36/37/38 int. 401 Tel: +40 213 228 637/ int. 301 

 

Claudia Staicu, Secretar General 

E-mail: general.secretary@arpee.org.ro 

Tel: +40 213 228 637/ int. 306 

 

Asociația ESCOROM a Societăților de Servicii Energetice din România, contribuie la realizarea politicilor 

și obiectivelor strategiei naționale în domeniul eficienței energetice și va sprijini în mod activ și constructiv 

implementarea și respectarea în România a cadrului legislativ existent la nivelul Uniunii Europene, cu 

prioritate a prevederilor referitoare la companiile de servicii energetice (ESCO). ESCOROM este 

reprezentantul român - membru în cadrul eu.esco. 

Site: http://www.escorom.ro/despre-noi.html 

Contact:  

Cătălin Dragostin, Director ESCOROM       

E-mail: catalin.dragostin@energy-serv.ro           

Tel: 0040-21-311.83.45 
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