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ARPEE

cine suntem noi
Membrii Asociaţiei mobilizează împreună toate
competenţele în vederea elaborării tuturor măsurilor pentru
promovarea eficienţei energetice în vederea realizării
obiectivelor programului naţional de eficienţă energetică.

Membri ARPEE
reprezintă
Peste
6,7 miliarde
€/an

≈ 5% din
PIB-ul
României

peste
30.000
locuri de
muncă

ARPEE

o strategie pe 3 axe
Asociația Română Pentru Promovarea Eficienței Energetice a fost
înființată în anul 2012 şi a fost lansată oficial pe 14 martie 2013.
Asociaţia participă la elaborarea
legislaţei şi reglementărilor naţionale
în domeniul eficienţei energetice şi
promovează cele mai bune măsuri
şi tehnologii eficiente energetic şi
ambiental.
Asociaţia cooperează cu instituţii
publice şi private, cu asociaţii şi
organizaţii similare din ţară şi
din străinătate pe probleme
de interes comun.

3 axe

Politică
energetică
și strategie

Eficiență
energetică
în sectorul
rezidențial

Eficiență
energetică
în sectorul
industrial

ARPEE

obiectivele noastre
ARPEE este un partener activ și direct implicat în procesul de
luare a deciziilor din sectorul energetic din România.

Promovează
eficiența
energetică

Susține
optimizarea
managementului energetic

Menține
dialogul cu
autoritățile,
atât la
nivelul UE cât
și al României
(național și
local)

Încurajează
schimbul de
experiență și
de bune
practici

Prin măsurile
întreprinse,
sporește
gradul de
conștientizare
cu privire la
aspectele
legate de
eficiența
energetică

EFIEES ŞI ARPEE

Administratori pentru Europa, respectiv România,
ai Codului European de Conduită pentru
Contractul de Performanță Energetică

În luna septembrie a anului 2015,
EFIEES (Federația Europeană de Servicii
Inteligente de Eficiență Energetică)
împreună cu eu.esco (Asociația
Europeană a companiilor de utilități din
energie) au devenit co-administratori
europeni ai Codului de Conduită
pentru Contractul de Performanță
Energetică (EPC).

EFIEES este alcătuit din organizații
profesionale din rândul a 12
state membre UE, ce promovează
obiectivele companiilor de servicii
de eficiență energetică.

ARPEE, este prima asociaţie
profesională semnatară a
Codului European de Conduită
pentru Contractele de
Performanţă Energetică (EPC),
promovând aplicarea acestuia la
implementarea proiectelor EPC
de la 1 aprilie 2015.

EPC

Codul European de Conduită pentru
Contractul de Performanță Energetică

Codul European de
Conduită pentru
EPC a fost dezvoltat
în cadrul proiectului
“Transparense”,
cofinanțat prin Programul
“Intelligent Energy
Europe” al Uniunii
Europene.

Codul European
de Conduită pentru EPC
reprezintă un angajament
voluntar ce definește valorile și
principiile de bază, considerate
fundamentale pentru
pregătirea și implementarea cu
succes a proiectelor referitoare
la contractele de performanță
energetică din țările
europene.

Nota de orientare a EUROSTAT privind
contractele de performanŢĂ energeticĂ
Manualul privind deficitul public și datoria Sistemul European de Conturi (ESA 2010)

La inceputul lunii august 2015,
Eurostat a publicat o notă de
orientare intitulată “Impactul
contractelor de performanță
energetică asupra bugetului
statului”, ce 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.

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) au decis de comun acord
cu Administratorii Naționali ai Codului, să
realizeze un sondaj în baza notei de orientare
Eurostat.

ARPEE şi EFIEES
punct de vedere

Impact negativ
asupra investițiilor în
domeniul eficienței
energetice din sectorul
public.

Aceste norme nu
iau în considerare nici
economiile de natură
financiară și nici garanțiile
economiilor de energie,
asigurate prin contractele
de performanță
energetică.

În acest context, EFIEES
și eu.esco au inițiat un sondaj
privind impactul Notei de
orientare a Eurostat, adresat
tuturor părților interesate
(Noiembrie 2015 Ianuarie 2016).

Nota de orientare EUROSTAT privind
contractele de performanță energetică
impact negativ asupra investițiilor în domeniul
eficienței energetice din sectorul public?

Sondajul UE:
31 de respondenți.
16 state membre UE.
Respondenți din
rândul a 10 state
membre (printre care
și România) sunt de
părere că Nota de
orientare a Eurostat
are un impact negativ
asupra investițiilor în
domeniul eficienței
energetice din
sectorul public al
țărilor respective.

CONCLUZII
GENERALE

1

2

3

4

5

6

Normele
cuprinse în Nota
de orientare
a EUROSTAT
reprezintă
o barieră în
utilizarea de
capital privat
pentru investiții
în domeniul
energiei.

Sub influența
acestor reguli,
investițiile (chiar
și cele private),
afectează
datoria publică
generală
cu suma
echivalentă
costului inițial
al investițiilor.

Respondenți
din 10 state
membre
(printre care
și România)
sunt de părere
că Nota de
orientare a
Eurostat are
un impact
negativ asupra
investițiilor
în domeniul
eficienței
energetice din
sectorul public.

Un număr mare
de organizaţii
au demarat o
mișcare masivă,
organizând
unele acțiuni
sau luând parte
la inițiative
propuse de alții.

Aproape toate
organizațiile
și-au arătat
disponibilitatea
în a coopera
în cadrul unor
posibile acțiuni
viitoare ale UE
pentru a aborda
problema
normelor
Eurostat privind
contractele de
performanță
energetică.

Sondajul a
indicat foarte
clar faptul
că Nota de
orientare
a Eurostat
reprezintă
un obstacol
serios în calea
dezvoltării
piețelor de
contracte de
performanță
energetică în
mai multe state
membre.
E recomandat
ca acest subiect
să fie tratat cu
atenție.

ARPEE

activități
Iunie 2015

Perspective
asupra
sectorului
de eficiență
energetică
Interviu ARPEE

August 2015

arpee este
desemnată
administrator
naţional al
codului de
conduită privind
contractele de
performanţă
energetică
ARPEE este prima
Asociaţie din România
semnatară a Codului
European de Conduită
privind Contractele de
Performanţă Energetică
(EU CC al EPC)

August 2015

candidatură
LA ComitetUL de
monitorizare
al POIM
(Programul
Operațional
pentru
Infrastructură
Mare)

Noiembrie 2015

Luare de poziție
ca participant în
subcomitetul de
energie POIM

Decembrie 2015

seminar de
instruire
destinat
reprezentanţilor
autorităţilor
locale - anre

ARPEE a prezentat Codul
European de Conduită
privind Contractele de
Performanţă Energetică
şi a lansat în dezbatere
publică nota de orientare
a EUROSTAT - Impactul
contractelor de
performanţă energetică
asupra bugetului statului

ARPEE

Documente de poziție
Aprilie 2015

Februarie 2015

Scrisoare deschisă
referitoare la finanțarea
UE pentru reabilitarea
rețelei de termoficare
(SACET)

O inițiativă a AMR - Asociația
Municipiilor din România, COGEN
România și ARPEE, lansată în atenția
Guvernului și Parlamentului României,
respectiv Comisiei Europene - DG Regio

Februarie/ Martie 2015

România are nevoie de o
strategie pentru energia
termică
Inițiativă ARPEE

Scrisoare referitoare
la instrucțiuni:
art. 9 alin 11 din Legea
121/2014 privind eficiența
energetică (audit energetic

o dată la 4 ani vs. ISO 50001)
Dezbatere publică lansată de către
ANRE - Departamentul pentru
Eficiență Energetică

August 2015

Completarea și
modificarea Legii
121/2014 privind eficiența
energetică
Dezbatere publică lansată de
Ministerul Energiei, IMM-urilor și
Mediului de Afaceri

August 2015

Proiect privind Legea
achizițiilor publice
Dezbatere publică inițiată de
Ministerul de Finanțe

Septembrie 2015

Observații la Ghidul
Solicitantului
pentru Axele 6 și 7

Dezbatere publică POIM
(Programul Operațional
pentru Infrastructură Mare)

ARPEE

Evenimente organizate

19 februarie 2015

Thermal Energy
Forum 2015
Inițiativă ARPEE &
The Diplomat

11 iunie 2015

Biomass, Biogas &
Cogeneration forum
2015

4 iunie 2015

Seminar
Eficacitatea
Energetică în
mediul urban

Inițiativă a CCIFER și
a Ambasadei
Republicii Franceze

12 iunie 2015

Romanian Energy
Efficiency Summit 2015

8 octombrie 2015

Forumul Român de
Eficienţă Energetică

ediţia a III-a

ARPEE
În 2016

Ianuarie 2016

ARPEE, participant
activ la
consultarea lansată
de Comisia Europeană
pe tema revizuirii
Directivei
UE/27/2012
privind
Eficiența
Energetică

Februarie 2016

Strategia
UE privind
încălzirea și
răcirea: un pas
important spre
integrarea
încălzirii și răcirii
în politica
energetică a UE

Comunicat de presă ARPEE
Aprilie 2016

Februarie 2016

ARPEE partener
strategic al
”Thermal Energy
Forum 2016”
Martie 2015

ARPEE în grupurile
de lucru din cadrul
consultărilor
privind conturarea
noii Strategii
Energetice Naționale
Demers inițiat de Ministerul
Energiei

Rezultatele
studiului UE privind
nota de orientare a
Eurostat: “Impactul
contractelor de performanță
energetică asupra bugetului
statului” 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
Comunicat de presă ARPEE

VEŢI GĂSI ÎN CURÂND ACEASTĂ
PREZENTARE PE SITE-UL NOSTRU
www.arpee.org.ro

