Comunicatul de presa EduESCO, 8 Aprilie 2016

Asociația ESCOROM a Societăților de Servicii Energetice din Romania (ESCOROM), Luxten Lighting
Company și Energy Serv au susținut accelerarea implementării măsurilor de eficiență energetică,
organizând joi, 8 aprile 2016, primul seminar EduESCO dedicat reprezentanților unităților
administrativ-teritoriale. Acest seminar face parte din sesiuni de informare ce au ca obiectiv
promovarea oportunităților de implementare a proiectelor de eficiență energetică prin contracte
specifice de performanța energetică.
La seminarul ce a avut loc la Azuga, au participat reprezentanți ai autorităților publice
locale, reprezentanți ai organismului intermediar Sud Muntenia pentru POR și consultanți fonduri
europene.
In deschiderea seminarului, din parte ANRE, Departamentul de eficientă energetică,Irina Nicolau,
în calitate de invitată, a precizat încă odată obligațiile ce le revin autorităților și anume
întocmirea „Programul de îmbunătățire a eficienței energetice aferent localităților cu o populație
mai mare de 5000 de locuitori”(Legea 121/2014, Art. 9, Alin. 12).
La rândul sau, vicepreședinte ESCOROM, Carmen Pavel, a atras atenția la avantajele majore pe
care contractele de performanța energetică derulate prin intermediul ESCO-urilor le-ar putea
aduce investițiilor din sectorul public. Având în vedere multitudinea de acte normative aflate in
prezent in proces de revizuire și actualizare,a precizat că "suntem implicați in procesul de
înlăturare a barierelor legislative pe care ESCOROM – prin membrii săi – le-a identificat pana in
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prezent. A explicat că societățile ESCO pot face pentru APL-uri o serie de servicii de •audit
energetic (industrial, clădiri);•consultanță pentru întocmirea strategiilor, programelor, planurilor
etc. de eficiență energetică și energii regenerabile;•proiectare și servicii de inginerie
specializate;•antreprenoriat pentru instalații complexe;•operare instalații energetice;•verificarea
și monitorizarea rezultatelor.
Din partea Luxten Lighting Company, Octavian Popescu a prezentat bune practici
pentru întocmirea „Programul de îmbunătățire a eficienței energetice", detalii despre etapele in
realizarea planului de măsuri și prezentarea modului de lucru cu APL-urile.
"Succesul privind implementarea programului de eficiență enegetică depinde de :Implementarea
Managementului Energetic Atestat ( ISO 50001: 2011);Crearea unei structuri specifice in cadrul
APL ;Aplicarea principiilor -Management de proiect;Educarea, conștientizarea opiniei publice
privind implementarea conceptului de “Eficienta Energetica”, Ioan Calin, Luxten Lighting
Company.
In partea a doua a seminarului, s-a pus accentul pe soluții
financiare, președintele ESCOROM și Directorul Energy Serv, Catalin Dragostin , subliniind faptul
ca dacă APL-urile nu au o politici locale și regionale în funcție de resurse, nu sunt atractive la
finanțare și a explicat că un ESCO asigură confort beneficiarului și finanțatorilor, că riscul tehnic și
de implementare este gestionat și rambursarea capitalului este mai sigură.
Directorul Departamentul Finanțări Structurate, Romulus Andrei a explicat ce tipuri de proiecte
sunt acceptate spre finanțate și criteriile de analiză (grad de îndatorare în limitele legii care sa
include si noul credit,grad de colectare al veniturilor ( mai mare de 70 %),populația și nivelul
șomajului din regiunea administrată,stabilitatea veniturilor proprii).
In încheiere, Dan Grigore, Luxten Lighting Company, a susținut cele prezentate anterior cu un
exemplu de proiect de succes de dezvoltare urbana si anume modernizarea și optimizarea
parametrilor tehnico-funcționali ai sistemului de iluminat public pe Calea Dorobanților și zonele
limitrofe.
Escorom este organizatie non-profit, apolitică ce are ca și obiective dezvoltarea pieței serviciilor
energetice ESCO din Romania, implementării Legislației specifice în domeniul eficientei
energetice.Termenului „ESCO" definește o firmă care oferă soluții integrate având drept scop
reducerea cheltuielilor cu energia și care este remunerată în funcție de performanța soluțiilor
implementate.
Mai precis zis, conceptul de contract de eficiență energetică (CPE ESCO) este un mecanism direct
care contribuie la atingerea țintelor naționale de eficiență energetică. Din 1 Octombrie 2015
ESCOROM este co-administrator Național impreuna cu ARPEE, pentru Codul European de Conduită
cu privire la Contractele de performanță energetică.
Monica Zarnescu, Director Executiv ESCOROM, monica.zarnescu@escorom.ro
www.escorom.ro facebook.com/escorom
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Pozele evenimentului la
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.540001816172934.1073741837.385559518283832&type=1&l=f8472243e0
Prezentare video la:
https://www.facebook.com/escorom/publishing_tools/?section=VIDEOS&source=videos_hub
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