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CENTRUL ROMÂN AL ENERGIEI PROPUNE COMISIEI EUROPENE 
ELIMINAREA BARIERELOR LEGISLATIVE PRIVIND CONTRACTELE DE 

PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ 

În răspunsul său la consultarea publică lansată de Comisia Europeană referitoare la revizuirea Directivei privind 
Eficiența Energetică, Centrul Român al Energiei (CRE) consideră directiva ca fiind o componentă esențială a 

legislației UE, datorită implicaţiilor sale multiple, în special în sfera contorizării și facturării, a clădirilor și investiţiilor 
din sectorul energetic. Asociaţia CRE propune Comisiei Europene să ia în considerare eliminarea barierelor 

legislative privind contractele de performanță energetică și de asemenea, încurajarea Statelor Membre în realizarea 
obiectivelor de eficiență energetică. 

Ca observație generală, amendamentele la Directiva privind Eficiența Energetică ar trebui să fie luate în considerare în 
contextul mai larg al climatului comun şi al politicii energetice a UE; astfel, Comisia Europeană ar trebui să propună o 

abordare integrată, care să ia în considerare nu numai experiența acumulată din punerea în aplicare a legislaţiei actuale ci şi 
lecțiile învățate din aplicarea altor mecanisme (Decizia privind partajarea eforturilor și Schema UE de comercializare a 

certificatelor de emisii) care vizează ținta propusă pentru anul 2030. 

Membrii CRE au remarcat stabilirea ţintelor de eficiență energetică ca fiind arbitrară. Un mod de abordare transparent şi 
argumentat al definirii ţintelor ar elimina orice interpretări si este preferabil în opinia CRE. 

O întrebare-cheie în procesul de consultare este aceea care face referire la Articolul 6 din actuala directivă – “Cum ar 
putea procedurile de achiziții publice să fie îmbunătățite în viitor în ceea ce privește performanța eficienței 

energetice?” Răspunsul formulat de membrii Grupului de Lucru al CRE, face referire la impedimentul major întâlnit în 
încheierea contractelor de performanță energetică ("EPC’s") de către autoritățile contractante, care constă în clasificarea 

acestor contracte ca datorie publică a sumelor care urmează să fie plătite în cadrul EPC-urilor relevante (de exemplu, 
cheltuielile de capital necesare în legătură cu punerea în aplicare a măsurilor de eficiență energetică în clădirile publice). 

Efectul acestei clasificări se referă la interpretarea contractului de performanță energetică în asociere cu un instrument de 
datorie publică, chiar dacă nu este listat în mod explicit printre instrumentele de datorie publică de legislația română 

aplicabilă finanțelor publice. 

În documentul elaborat de CRE, referitor la Articolul 20: Fondul național de eficiență energetică, finanțarea și suportul 
tehnic, este precizat faptul că investițiile în eficiența energetică pot fi stimulate doar printr-o combinare a politicilor de 
finanțare și a instrumentelor care să poată răspunde nevoilor segmentelor diverse ale industriei. Cu toate acestea, se 

observă necesitatea mai multor mecanisme de finanțare printre care se numără: linii de credit, scheme de garantare (facilități 
de partajare a riscurilor), factura de rambursare şi schema de finanţare fiscală. La toate acestea se adaugă contractul de 

performanţă energetică şi fondurile energetice. 

Context: Consiliul European organizat în octombrie 2014 a aprobat acordul asupra obiectivului UE de a economisi consumul 
de energie cu cel puțin 27% până în 2030 în raport cu previziunile și a solicitat Comisiei să revizuiască obiectivul până în 

2020 "având în vedere nivelul UE de 30%". Prin urmare, cadrul de politică existentă trebuie actualizat pentru a reflecta noul 
obiectiv de eficiență energetică al UE pentru 2030 și de a fi aliniat cu cel pentru climă și energie. Această consultare a fost 

lansată pentru a colecta opiniile și sugestiile părților implicate asupra revizuirii Directivei privind Eficiența Energetică 
prevăzute pentru a doua jumătate a a anului 2016. 

Poziţia oficială elaborată de Centrul Român al Energiei cu susţinerea membrilor organizaţiei poate fi consultată şi pe site-ul www.crenerg.org 
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