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Descriere: 
 
Acest workshop vizează reunirea reprezentanților ESCO și ai altor factori interesați de 
investițiile de tip ESCO, inclusiv administrații locale, pentru a discuta despre provocările pieței 
ESCO din România, cu accent special pe modalitatea de valorificare a ESCO în zonele cu venituri 
reduse, ca mijloc de combatere a sărăciei energetice, dar și pentru a discuta despre oportunități 
și pentru a identifica recomandări pentru politicile de facilitare a pieței ESCO. 

Această întâlnire face parte dintr-o serie de evenimente pe tema eficienței energetice și sărăciei 
energetice, organizate în cadrul proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice în 
gospodăriile și comunitățile cu venituri reduse din România”, finanțat de Fondul Global de 
Mediu (Global Environment Facility - GEF) și implementat de PNUD România. 
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Evenimentul are ca invitați vorbitori din partea BERD România, ai Centrului Regional PNUD din 
Istanbul și ai WWF Ungaria, care vor prezenta studii de caz și bune practici pentru 
conștientizarea și contribuirea la schimbul de informații cu privire la fezabilitatea investițiilor 
ESCO. Având în vedere mandatul fiecăreia și inițiativele comune, PNUD și BERD România 
colaborează pentru organizarea acestui eveniment. Totodată, proiectul UNDP vizează facilitarea 
schimbului de bune practici din diferite țări cu mai multă experiență privind politicile publice 
orientate către măsuri de combatere a sărăciei energetice. 

Accentul pus de workshop pe ESCO, ca modalitate de stimulare a măsurilor de eficiență 
energetică sau chiar de reducere a sărăciei energetice și de facilitare a unui acces mai mare la 
finanțarea măsurilor de eficiență energetică, rezultă din obiectivul proiectului PNUD/GEF de 
facilitare a măsurilor de eficiență energetică a clădirilor în zonele cu venituri reduse din 
România, prin facilitarea accesului municipalităților și gospodăriilor sărace la finanțarea 
măsurilor de eficiență energetică și prin sprijinirea elaborării unor norme și prevederi legale 
adecvate, care să vizeze reducerea sărăciei energetice, în special în contextul transpunerii 
recente a Directivei 27/2012. Sprijinul acordat de BERD acestui eveniment face parte din 
eforturile BERD de stimulare a pieței ESCO/EPC (contractelor de performanță energetică) din 
România și de sporire a încrederii și conștientizării cu privire la conceptele acesteia. 

Workshopul își propune stimularea unor discuții care să exploreze fezabilitatea corelării 
reducerii sărăciei energetice cu tipul de investiții ESCO în zonele sărace, ca eventuală 
modalitate de a finanța proiecte de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor și facturi 
mai mici la energie. 

Sărăcia energetică în România nu este un concept definit și recunoscut în mod oficial, deși mai 
multe acte legislative conțin referiri la consumatorii vulnerabili. Proiectul PNUD/GEF a pledat 
tot mai mult în favoarea adoptării unei definiții oficiale a sărăciei energetice și în favoarea 
integrării unor măsuri adecvate de combatere a sărăciei energetice la nivel local și național prin 
măsuri care să elimine treptat subvențiile și să implementeze, în același timp, o plasă de 
siguranță adecvată pentru cei săraci și să sporească performanța energetică a clădirilor. 

O parte din activitățile PNUD și BERD România este reprezentată de accentul pus pe 
dezvoltarea unor mecanisme financiare inovatoare pentru măsurile de eficiență energetică, 
precum ESCO. 

 
Context 
 
Este cunoscut faptul că dezvoltarea pieței ESCO din România este rezultatul îmbunătățirii 
cadrului legislativ încă din 2011 și al mecanismelor de facilitare furnizate de BERD, Banca 
Mondială/GEF, UNDP/GEF, USAID etc., sub formă de stimulente financiare, împrumuturi, 
asistență tehnică și diseminare a informațiilor. Conform celui mai recent Raport al Comisiei 
Europene cu privire la piața ESCO (2013), proiectele ESCO actuale și planificate în România 
utilizează abordarea BOOT (construiește - deține în proprietate - exploatează - transferă) sau 
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contractele pentru furnizarea de energie (ESC). Contractul BOOT și-a dovedit fezabilitatea atât 
în implementarea, cât și în exploatarea proiectelor ESCO bazate pe cogenerare. 

EPC (contractul de performanță energetică) este o formă de „finanțare creativă”, care permite 
finanțarea îmbunătățirilor performanței energetice din reducerile costurilor. Printr-un 
aranjament de tip EPC, o organizație externă (ESCO) implementează un proiect de asigurare a 
eficienței energetice sau un proiect de utilizare a energiilor regenerabile și utilizează veniturile 
constante provenite din reducerea costurilor sau energia regenerabilă produsă pentru a 
amortiza costurile proiectului, inclusiv costurile investiției. În esență, ESCO nu își va primi plata 
dacă proiectul nu asigură economiile de energie preconizate. Această abordare se bazează pe 
transferul riscurilor tehnice de la client la ESCO, pe baza garanțiilor de performanță date de 
ESCO. În EPC, remunerarea ESCO se bazează pe performanța demonstrată, o măsură a 
performanței fiind nivelul economiilor de energie sau al serviciilor energetice. EPC este un 
instrument care asigură îmbunătățirea infrastructurii clădirilor pentru unitățile care nu dispun 
de competențe în domeniul energiei, personal de management, timp și fonduri. Prin urmare, 
clienții săraci, dar solvabili sunt buni clienți eligibili pentru EPC. Autoritățile locale din zonele 
sărace din România pot fi eventuali clienți pentru investițiile de tip EPC, ca modalitate de 
sporire a performanței clădirilor și de combatere a sărăciei energetice din gospodăriile sărace. 

Conform raportului CE, EPC sunt încă rare în România, în principal din cauza reticenței 
eventualilor clienți, ezitări venite în primul rând din sectorul public/de la autoritățile locale. 

Au fost implementate câteva proiecte de iluminat public, reprezentând un bun model de urmat, 
însă reabilitările de clădiri nu sunt un lucru obișnuit. 

BERD s-a concentrat pe stimularea investițiilor de tip ESCO/EPC printr-un proiect dedicat din 
2013, care se axează pe diseminarea intensivă de informații despre EPC, pe analizarea cadrului 
legislativ și politic și a legislației secundare, precum și pe discuții de instruire cu părțile 
interesate și dezvoltarea unor modele de contracte și a unor proiecte pilot demonstrative. 
Aceste eforturi vizează autoritățile locale care pot beneficia de pe urma proiectelor EPC. 

Cu toate acestea, deși legislația primară care facilitează ESCO și EPC este în vigoare, 
reglementările secundare, normele și metodologiile trebuie să fie elaborate sau adaptate 
suplimentar, în special prin introducerea unor prevederi pentru administrașțiile locale sărace 
care nu sunt capabile să investească în măsuri de eficiență energetică. 

Cu toate că legătura între ESCO și sărăcia energetică nu este evidentă, direcționarea și 
facilitarea investițiilor de tip ESCO în zonele sărace se poate materializa în mai multe clădiri 
modernizate și creșterea ulterioară a performanței energetice a clădirilor și scăderea facturilor 
la energie. În procesul de liberalizare a piețelor energetice, se preconizează o creștere 
semnificativă a tarifelor la electricitate și gaze naturale și a numărului de consumatori 
vulnerabili. Ca soluție, contractele de performanță încheiate cu ESCO pot ajuta autoritățile 
locale să depășească numeroasele obstacole existente în încercarea lor de a reduce sărăcia 
energetică, prin transferarea unor riscuri ale proiectelor, limitarea datoriei publice, 
îmbunătățirea performanțelor proiectelor prin utilizarea unor specialiști cu experiență pentru 
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conceperea și implementarea proiectelor de eficiență energetică etc. În alte țări europene s-au 
dezvoltat mecanisme și concepte inovatoare cu scopul de a extinde piața ESCO (contracte de 
livrare, contracte de management energetic, contracte de garantare a confortului, contracte de 
recuperare a costurilor serviciilor energetice, contracte de integrare energetică etc.). De 
asemenea, s-au dezvoltat noi mecanisme în procesul de finanțare a proiectelor ESCO. Toate 
acestea pot fi luate în considerare în elaborarea proiectelor publice de eficiență energetică. 

În România, procesul de dezvoltare a activităților ESCO este încă lent și dificil, din cauza 
restricțiilor precum: lipsa conștientizării și încrederii în conceptele ESCO, lipsa legislației 
secundare de susținere care să permită investițiile de tip ESCO, reticența administrațiilor locale 
de a se implica în asemenea proiecte și, foarte important, reticența sectorului bancar de a 
furniza sprijin pentru investiții, din cauza pewrcepției potrivit căreia potențialul financiar al 
proiectelor de eficiență energetică nu aduce profituri imediate. 

Piața ESCO din România a crescut în ultimii ani. Cu toate acestea, ea este încă relativ redusă și 
are potențial de dezvoltare. Sunt necesare activități de instruire, educare și sporire a 
conștientizării, ca mijloace pentru a crea cunoștințele necesare și baza de informații cu privire la 
beneficiile acestor investiții. 

În consecință, acest workshop vizează sprijinirea acestor eforturi prin prezentarea de studii de 
caz și bune practici și prin discutarea oportunităților pentru creșterea investițiilor ESCO în 
România, precum și prin prezentarea experienței BERD și identificarea unei modalități de a 
aborda, pe cât posibil, eficiența energetică și sărăcia energetică. 


