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ARPEE 

Membrii Asociaţiei mobilizează împreună toate 

competenţele în vederea elaborării tuturor măsurilor pentru 

promovarea eficienţei energetice în vederea realizării 

obiectivelor programului naţional de eficienţă energetică. 

CINE SUNTEM NOI 

MEMBRI ARPEE 
REPREZINTĂ 

PESTE 
6,7 MILIARDE 

€/AN 
≈ 5% DIN 

PIB-UL 
ROMÂNIEI 

PESTE 
30.000  

LOCURI DE 
MUNCĂ 



ARPEE 

Asociația Română Pentru Promovarea Eficienței Energetice a fost 

înființată în anul 2012 şi a fost lansată oficial pe 14 martie 2013. 

O STRATEGIE PE 3 AXE 

POLITICĂ 
ENERGETICĂ 
ŞI STRATEGIE 

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. 

EFICIENŢĂ 
ENERGETICĂ 
ÎN SECTORUL 
REZIDENŢIAL EFICIENŢĂ 

ENERGETICĂ 
ÎN SECTORUL 
INDUSTRIAL 

3 AXE 



ARPEE 

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

OBIECTIVELE NOASTRE 

Promovează 
eficiența 

energetică 

Susține 
optimizarea 

Managementul
ui 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 



 

 

• Contractul de Performanţă Energetică „înseamnă un acord contractual 
între beneficiarul și furnizorul unei măsuri de îmbunătățire a eficienței 
energetice, verificată și monitorizată pe toată perioada contractului, 
prin care investițiile (activitatea, aprovizionarea sau serviciile) în măsura 
respectivă sunt plătite proporțional cu un nivel al îmbunătățirii eficienței 
energetice convenit prin contract sau cu alte criterii convenite privind 
performanța energetică, cum ar fi economiile financiare.” - Directiva 
privind Eficienţa Energetică   2012/27/UE (DEE). 

 
• Proiectele EPC pot include, de asemenea, servicii suplimentare asociate 

sistemelor de aprovizionare cu energie eficientă.  
 

CE SUNT CONTRACTELE DE 
PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ 

(CPE)? 

 
 



Ce asigură Contractele de Performanță Energetică? 

Sursa: www.euesco.org 
 

http://www.euesco.org/


Contractele EPC nu se rezumă doar la termoizolarea sau 

anveloparea clădirilor, prin acestea fiind posibila totodată, 
îmbunătățirea sistemului de ventilație și aer condiționat (HVAC)/ 

electricitate/iluminat.  

Sursa: www.euesco.org 
 

http://www.euesco.org/


Codul de Conduită EPC reflectă valorile comune în rândul furnizorilor EPC 

europeni. Aceste valori ilustrează abordarea eficientă, profesionistă și 

transparentă pentru gestionarea de proiecte EPC în ceea ce privește: 

Eficienţă 

Eficienţă 
  
• Economii energetice 
 
• Eficienţă economică 
 
• Sustenabilitate 

    Profesionalism  

 
• Servicii de înaltă calitate 
• Expertiză 

• Probleme de sănătate și 
siguranță 

• Renume în sector şi în cadrul  
     proiectului  
• Fiabilitate 
• Responsabilitate Respect  
• Receptivitate și obiectivitate 

 

Transparenţă
  

• Integritate     
• Deschidere  
• Abordare pe termen-lung 
• Transparența tuturor etapelor și 

a acordurilor de finanțare 
• Comunicare clară, regulată și  
        onestă 

  



CONTRACTELE DE PERFORMANȚĂ 
ENERGETICĂ – o abordare remarcabilă a 

eficienței energetice 
• Contractele de performanță energetică (CPE) pot oferi 

economii substanțiale de energie în țările UE, folosind 

principiul de rambursare a investițiilor în eficiența 
energetică direct din costurile energetice economisite. 

 
• Caracteristicile cheie ale CPE sunt următoarele: 

 
 
 

 

1. ServiciI la cheie: 

Compania de 

servicii energetice 

(ESCO) furnizează 

toate serviciile 

necesare pentru a 

proiecta și 

implementa un 

amplu proiect de 

economisire a 

energiei la 

solicitarea 

clientului, de la 

audit energetic 
inițial la măsurarea 

și verificarea 
economiilor. 

2. Fără a fi 

nevoie de a 

suporta 

investiția 

inițială: 

investițiile în 

eficiență 

energetică sunt 

rambursate în 

mod direct din 

economii de 

energie și din 

economiile 

financiare 

aferente, prin 

urmare nu este 

nevoie de 

investiții inițiale 

din partea 

clientului. 

3. Riscuri 

minime pentru 

clienți: ESCO își 

asumă riscurile 

proiectului de 

performanță, 

stabilite prin 

contract. 

4. Economii 

garantate: ESCO 

garanteaza 
atingerea nivelului 
de economii, 
convenit prin 

contract și este 

obligat să 

compenseze 

deficitele de 
economii. 

5. Sprijin în găsirea de 

finanțare: pentru a 

finanța proiectul CPE, 

capitalul poate fi 

furnizat fie din 

fondurile proprii ale 

clientului, de către 

furnizorul CPE sau de 

către o terță parte. 

Asigurarea finanțarii 

de către furnizorul de 

CPE este o opțiune, 

nu o parte obligatorie 

a proiectului CPE. 



BUNE PRACTICI ÎN PRACTICĂ 

 
 

• Proiectul FRESH, finanțat în cadrul programului Intelligent Energy Europe (IEE), tratează 
posibilitățile CPE în sectorul locuințelor sociale. Sectorul de locuințe sociale este unul atipic, 
prin prisma structurilor de proprietate - un singur proiect poate cuprinde cu ușurință mai 
multe clădiri. Cu toate acestea, natura locuințelor sociale permite o expunere mai redusă în 
creșterea chiriilor în urma măsurilor de renovare. Proiectul FRESH a identificat posibile 
soluții pentru a rezolva problema stimulentelor, cum ar fi mecanismele care împart 
economiile financiare între proprietar și chiriaș, și a explorat posibilele instrumente de 
finanțare și stimulente (de exemplu, abaterile fiscale). Pentru mai multe detalii - 
http://www.fresh-project.eu. 
 

• Un alt proiect valoros al programului IEE a fost ChangeBest, care a fost dedicat în special 
dezvoltarii pieței serviciilor de eficiență energetică în UE. Proiectul a identificat metode 
pentru a sprijini serviciile de eficiență energetică. În ceea ce privește sectorul public, au fost 
vizați facilitatorii de pe piață - cum ar fi rețelele, platformele și campaniile - pentru 
administrațiile publice. Pentru mai multe detalii - http://eaci-projects.eu. 
 
 

      Sursa: EFIEES 

http://www.fresh-project.eu/
http://www.fresh-project.eu/
http://www.fresh-project.eu/
http://www.fresh-project.eu/
http://eaci-projects.eu/
http://eaci-projects.eu/
http://eaci-projects.eu/
http://eaci-projects.eu/


ADMINISTRATOR PENTRU EUROPA, RESPECTIV ROMÂNIA, AI 
CODULUI EUROPEAN DE CONDUITĂ PENTRU CONTRACTUL DE 
PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ 

EFIEES ŞI ARPEE 

ARPEE, este prima Asociație 
profesională semnatară a 

Codului European de 
Conduită pentru Contractele de 
Performanţă Energetică 
(CPE), promovând aplicarea 
acestuia la implementarea 
proiectelor CPE de la 1 aprilie 
2015. 

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

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. 



CODUL EUROPEAN DE CONDUITĂ PENTRU 
CONTRACTUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ 
 

EFIEES ŞI ARPEE 

Codul European 
de Conduită pentru CPE 

reprezintă un angajament 

voluntar ce definește valorile 

și principiile de bază, 

considerate fundamentale pentru 

pregătirea și implementarea cu 

succes a proiectelor referitoare 

la CPE din țările 

europene. 

Codul European de 
Conduită pentru 

CPE a fost dezvoltat 
în cadrul proiectului 

“Transparense”, 
Co-finanțat prin Programul 

Uniunii Europene -  
“Intelligent Energy 

Europe”. 

Mesajul-cheie al Codului de Conduită 

este că EPC reprezintă un model de 

afaceri eficient de servicii energetice. 



MANUAL PRIVIND DEFICITUL PUBLIC ŞI DATORIA – 
SISTEMUL EUROPEAN DE CONTURI (ESA 2010) 

NOTA DE ORIENTARE A EUROSTAT PRIVIND 
CONTRACTELE DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ 

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 
(EFI EES) - 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. 

În acest context, EFIEES 

și eu.esco au inițiat un sondaj 

privind impactul Notei de 

orientare a Eurostat, adresat 

tuturor părților interesate 

(desfășurat în perioada 

noiembrie 2015 - 

ianuarie 2016). 

Aceste norme nu 

iau în considerare nici 

economiile de natură 

financiară și nici garanțiile 

economiilor de energie, 

asigurate prin contractele 

de performanță 

energetică. 



IMPACT NEGATIV ASUPRA INVESTIŢIILOR ÎN DOMENIUL 
EFICIENŢEI ENERGETICE DIN SECTORUL PRIVAT? 

NOTA DE ORIENTARE A EUROSTAT PRIVIND 
CONTRACTELE DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ 

Rezultatele sondajului  UE: 
 
• 31 de respondenți 
• 16 state membre UE 
• 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. 



3 AE 

DG Energy - Comisia Europeană va discuta cu 
Eurostat, posibilitatea de a schimba abordarea 
normelor de finanțare publică, care în prezent 
consideră investițiile private realizate în cadrul 
EPC-urilor încheiate cu sectorul public, drept 
datorie publică, cu excepția cazului în care, o 
schimbare majoră de echipamente într-o 
clădire este egală la cel puțin 50% din valoarea 
clădirii. 



CONCLUZII GENERALE 
 

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. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

CPE pot oferi 
economii 
substanțiale de 
energie în țările UE, 
folosind principiul 
de rambursare a 
investițiilor în 
eficiența energetică 
direct din costurile 
energetice 
economisite. 
Codul de Conduită 
EPC reflectă valorile 
comune în rândul 
furnizorilor EPC 
europeni. Aceste 
valori ilustrează o 
abordare eficientă, 
profesionistă și 
transparentă. 
 

Caracteristicile cheie 
ale CPE sunt 
următoarele: 
 
• ServiciI la cheie. 
• Nu este nevoie 

de a suporta 
investiția 
inițială. 

• Riscuri minime 
pentru clienți. 

• Economii 
garantate. 

• Sprijin în găsirea 
de finanțare. 
 
 
 
 



VEŢI GĂSI ÎN CURÂND ACEASTĂ 
PREZENTARE PE SITE-UL NOSTRU 

www.arpee.org.ro 


