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Iunie 2020

• Feedback cu privire la foaia de parcurs pentru o strategie privind integrarea sectorului energetic (Roadmap for a Strategy on

Energy Sector Integration)

• Feedback pentru consultarea publică privind impulsionarea renovării clădirilor din Uniunea Europeană (Inițiativa Renovation

Wave)

2. Activitatea EFIEES

Mai 2020

• ARPPE şi-a depus dosarul de candidatură la Ministerul Fondurilor Europene (MFE) pentru procesul de selecție a
partenerilor în cadrul structurilor parteneriale pentru elaborarea Programelor Operaționale şi a Acordului de Parteneriat
2021-2027 pentru POR (Programul Operațional Regional) şi PODD (Programul Operațional de Dezvoltare Durabilă)

• Parteneriat cu Energy CEO Forum & Awards Gala

Iulie 2020

• ARPEE face parte din structural partenerială admisă pentru POR şi PODD
• ARPEE a transmis o adresă către Ministerul Energiei pentru a solicita participarea la şedința despre Fondul de Modernizare

(9 Iulie 2020)

August 2020

• ARPEE a participat la consultările publice organizate de MFE pentru POR (19 August 2020) şi PODD (27 August 2020)

ARPEE a solicitat membrilor săi un feedback privind prioritățile companiilor membre pentru următoarea perioadă.
Rugămintea este de a ne transmite în continuare aceste priorități pentru o mai bună coordonare la nivelul asociației.

1. Activitatea ARPEE

Iunie 2020
• Comisia Europeană a deschis o consultare publică privind impulsionarea renovării clădirilor din Uniunea Europeană (Inițiativa

Renovation Wave)

Iulie 2020
• Publicarea unui raport al CE cu privire la progresul Statelor Membre către obiectivele de eficiență energetică pentru anul 2020

August 2020
• Comisia Europeană a început revizuirea directivelor privind energia regenerabilă şi eficiența energetică. Acestea se află în

dezbatere publică până la data de 21.09.2020

Septembrie 2020
• Comisia Europeană a propus modificarea țintei de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră de la valoarea curentă de 40%

la 55%
• Comisia Europeană a publicat evaluarea planurilor naționale de energie şi climă. Romania, dată ca exemplu de “good practice”

în domeniul eficienței energetice, datorită implementării unor scheme de finanțare specifice pentru eficiența energetică

3. Ştiri - UE

Iulie 2020
• Conform prevederilor Legii 101/2020, pentru clădirile noi sau care vor fi supuse unor lucrări de renovare majoră, devine

obligatorie echiparea cu dispozitive automate pentru reglarea distinctă a temperaturii şi calității aerului interior

Septembrie 2020
• Începând cu data de 15.09.2020, persoanele fizice se pot înscrie în cadrul programului “Casa Eficientă Energetic”, care oferă o

primă de maxim 70,000 lei (60% din valoarea cheltuielilor eligibile) pentru acțiuni de eficientizare energetică a caselor
• Noua lege a eficienței energetice, aflată în stadiul de proiect la nivelul Ministerului Economiei, prevede obligația imperativă a

administrației centrale de a bugeta sumele necesare pentru renovarea anuală a 3% din stocul de clădiri deținute şi ocupate de
aceasta.

• Ministerul Energiei a anunțat deschiderea apelului de proiecte pentru finanțare din Fondul de Modernizare – mecanismul
10d. Companiile interesate de obținerea de fonduri pentru finanțarea investițiilor noi în sectorul energetic pot trimite
proiectele până la data de 16 octombrie. Sunt disponibile aprox. 6.7 miliarde euro.

4. Ştiri - România

Newsletter
Mai – Septembrie 2020

http://www.efiees.eu/wp-content/uploads/2020/06/EFIEES_FINAL_Online_feedback-on-Energy-Sector-Integration.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12376-Commission-Communication-Renovation-wave-initiative-for-the-building-sector/F524094
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0326&from=EN
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12552-Review-of-Directive-2012-27-EU-on-energy-efficiency
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/com_2030_ctp_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/commission-publishes-assessment-national-energy-climate-plans-2020-sep-17_en
https://economie.hotnews.ro/stiri-energie-24216909-noi-obligatii-construirea-cladiri-noi-sau-renovari-majore-statii-incarcare-vehiculelor-electrice-automatizarea-temperaturii-cladiri.htm
https://www.afm.ro/casa_eficienta_energetic.php
https://e-nergia.ro/e-obligatoriu-statul-trebuie-sa-renoveze-anual-3-din-cladirile-pe-care-le-administreaza/
https://www.economica.net/ministerul-energiei-anun-a-apelul-de-proiecte-pentru-finan-are-din-fondul-de-modernizare-mecanismul-10d-ar-fi-disponibile-6-7-miliarde-euro_190610.html

