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Prevederi ale directivelor europene
1 ESD Di ti d i ii ti 32/2006 t i OG 22/20081.ESD – Directiva de servicii energetice nr. 32/2006 , traspusa prin OG 22/2008
(conform primei prezentari)
2.EED – Directiva de Eficienta Energetica nr 27/ 2012
DEFINITIIDEFINITII
serviciu energetic” înseamnă beneficiu fizic, utilitate sau bun obținut dintr-o combinatie de energie cu o tehnologie
sau acțiune eficientă din punct de vedere energetic care poate include activitățile de exploatare, întreținere și
control necesare pentru prestarea serviciului, care este furnizat pe baza unui contract și care, în condiții normale, 
s-a dovedit că duce la o îmbunătățire a eficienței energetice sau economii de energie primară ,  în condiții 
verificabile și măsurabile sau estimabileverificabile și măsurabile sau estimabile.

organisme publice” înseamnă „autorități contractante” astfel cum sunt definite în Directiva 2004/18/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii 

parte obligată” înseamnădistribuitorul de energie sau furnizorul de energie pentru care sunt obligatorii schemele 
naționale de obligații în ceea ce privește eficiența energetică, prevăzute la articolul 7;

A ti l l 5 R l l d l l lădi il i l bliArticolul 5 ‐ Rolul de exemplu al clădirilor organismelor publice
Statele membre încurajeazăorganismele publice, inclusiv cele de la nivel regional și local, precum și organismele 
care se ocupăde locuințele sociale reglementate de dreptul public, acordând atenția cuvenităcompetențelor și 
structurii administrative ale acestora:

‐ adopte un plan în materie de eficiențăenergetică, de sine stătător sau ca parte a unui plan mai p p ț g , p p
cuprinzător privind clima sau mediul, care săconținăobiective și acțiuni specifice privind economia de energie și 
eficiența energetică, 

‐ săutilizeze, dupăcaz, societăți de servicii energetice și contractarea în materie de 
performanțăenergeticăpentru a finanța renovările și a implementa planurile de menținere sau de 
îmbunătățire a eficienței energetice pe termen lungîmbunătățire a eficienței energetice pe termen lung.



Prevederi ale directivelor europene

Articolul 18 ‐ Servicii energetice

1) Statele membre promovează piața serviciilor energetice și accesul IMM-urilor la această piațăprin :
1.1diseminarea de informații clare și ușor accesibile privind:

(i) contractele disponibile de servicii energetice și clauzele care trebuie incluse în aceste contracte pentru a se garanta 
economiile de energie și drepturile consumatorilor finali;

d d iji t l i bli î i t li it d f t d i ii ti î i l1.2 acordarea de sprijin sectorului public în ceea ce privește solicitarea de oferte de servicii energetice, în special 
pentru reabilitarea clădirilor, prin:

(i) furnizarea de contracte-tip pentru contractele de performanță energetică care să includă cel puțin 
elementele menționate în anexa XIII;

(ii) furnizarea de informații privind cele mai bune practici pentru contractele de„(ii) furnizarea de informații privind cele mai bune practici pentru contractele de 
performanțăenergetică, inclusiv, dacă este disponibil a, o analiză costuri-beneficii care utilizează o 

abordare pe baza ciclului de viață

2) Statele membre sprijină funcționarea adecvată a pieței de servicii energetice, dupăcaz, prin:) e e b e sp j ă u cț o a ea adec ată a p ețe de se c e e get ce, dupăca , p
2.1 luarea de măsuri, dacăeste cazul, de înlăturare a barierelor de reglementare, precum și a celor de altă natură

care împiedicăîncheierea de contracte de performanțăenergetică
2.2 luarea în considerare a instituirii sau a atribuirii rolului unui mecanism independent, cum ar fi un avocat al 

poporului, pentru a asigura tratarea cu eficiențăa reclamațiilor și soluționarea extrajudiciară a litigiilor care decurg 
dintr-un contract de servicii energetice;

2.3     acordarea posibilităi ca intermediarii de pe piață independenți săjoace un rol în stimularea dezvoltării pieței 
în materie de cerere și ofertă



Prevederi ale directivelor europene

Articolul 20 ‐ Fondul național pentru eficiență energetică, finanțare și asistență tehnică

Comisia acordă asistență statelor membre, atunci când este cazul, direct sau prin intermediul instituțiilor 
financiare europene, în ceea ce privește crearea de facilități de finanțare și de mecanisme de asistență
tehnică, în scopul de a spori eficiența energetică în diferite sectoare.

Statele membre pot institui un fond național pentru eficiență energetică. Scopul acestui fond este de a sprijini 
Inițiativele naționale privind eficiența energetică

OUG 34/2006 ‐ Art 94….95 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare )

.
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2. Structura EPC



2. Structura EPC (www.european‐energy‐service‐initiative,net)
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3. Etape in selectarea ESCO – recomandari metodologice

Autoritatea contractantă (proprietarul clădirii) are responsabilitatea alegerii celei mai adecvate proceduri de atribuire a unui 
contract de performanță energetică în funcție de caracteristicile definitorii ale acestuia, de situația existentă la nivelul autorității și 
de prevederile legale aplicabile

j idi ă l d f ă i ă i i d il O G 3 /2006 î i i il dNatura juridică a contractelor de performanță energetică se circumscrie prevederilor OUG 34/2006 în materia concesiunilor de 
servicii, autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contractul prin aplicarea uneia dintre procedurile:

‐ de licitație deschisă, restrânsă, 
‐ dialog competitiv 
‐ negociere cu publicare prealabilă a unui anunț de intenție

Conform prevederilor art. 94 coroborate cu cele ale art. 95 din OUG 34/2006, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica 
procedura de dialog competitiv pentru atribuirea unui contract dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiții:

‐ contractul în cauză este considerat a fi de complexitate deosebită, adică autoritatea contractantă nu este în mod 
obiectiv în măsură să definească specificațiile tehnice capabile să satisfacă necesitățile și exigențele și/sau să stabilească 
montajul financiar și/sau cadrul juridic de implementare a proiectului;montajul financiar și/sau cadrul juridic de implementare a proiectului;

‐aplicarea procedurii de licitație deschisă sau restrânsă nu ar permite atribuirea contractului în cauză.

Procedura de dialog competitiv se desfășoară în trei etape:
‐ Etapa de preselecție a candidaților 
Et d di l did ții d i i î l ți i t id tifi l ți i/ l țiil t ă ă dă‐ Etapa de dialog cu candidații admiși în urma preselecției, pentru identificarea soluției/soluțiilor apte să răspundă 

necesităților autorității contractante și în baza căreia/cărora candidații vor elabora și vor depune oferta finală;
‐ Etapa de evaluare a ofertelor finale depuse.

Serviciile CPE nu pot fi identificate înainte de a primi ofertele pregătite de ESCO. Prin urmare, nici suma totală nu poate fi 
determinată

Monitorizarea aplicării stadiului de implementare sau mandatarea acesteia către o persoană competentă este obligația autorității 
contractante
NOTA : Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 35/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a GuvernuluiNOTA : Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 35/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii.(MONITORUL OFICIAL NR. 251 din 30 aprilie 2013)  


