EurObserv'ER oferă notificări prin e-mail la fiecare
lansare de Barometru. Inregistrarea prin introducerea
adresei dvs. de e-mail vă va tine la curent în legatură cu
publicațiile viitoare. A se vedea
http://www.eurobserv-er.org.
Alternativ, urmăriți #EurObserv_ER pe
https://twitter.com/EurObserv_ER

Comunicat
de pres ă
Barometrul EurObserv’ER va fi publicat pe viitor numai în limba
franceză în Buletinul informativ privind energia din surse regenerabile.
Versiunea în limba engleză va fi disponibilă
pentru descărcare, cu titlu gratuit, de pe
site-ul www.eurobserv-er.org/downloads.asp. O altă noutate este că
barometrele tematice vor fi, de asemenea, disponibile în limba
germană, în limba polonă şi în limba română la aceeaşi adresă, iar
anumite ediţii vor fi disponibile şi în limbile italiană şi spaniolă.
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Key data for the year 2012:
•

7,9 % Procent de scădere a pieţei pompelor termice în Uniunea Europeană între 2011 şi
2012

•

1,65 million de PAC vândute în 2012 în Uniunea Europeană

•

6,2 Mtep este producţia de energie din surse regenerabile a pompelor termice în Uniunea
Europeană în 2012

Barometru Nou Eurobserv’ER:
pompele termice
După mai mulţi ani de creştere fulminantă până în 2008, cererea de pompe termice (PAC) pe
piaţa europeană este în cădere liberă. Aceste variaţii se observă la nivel de vânzări anuale
înregistrate la nivel european, dar şi la nivel de ţară. Încetinirea economică, incertitudinile
financiare şi nivelul scăzut de construcţii de noi locuinţe au avut un impact negativ asupra
vânzărilor. 2012, mai dificil pe anumite pieţe cheie, indică o tendinţă de scădere a cererii.
Potrivit EurObserv’ER, piaţa pompelor aerotermice şi geotermice pentru încălzire şi răcire a
locuinţelor a scăzut de la 1,79 milioane de unităţi vândute în 2011 la 1,6 milioane de unităţi
vândute în 2012, ceea ce înseamnă o scădere de 7,9%.
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De asemenea, se poate observa că jumătate dintre ţări au înregistrat dezvoltări ale pieţei (din 23 de pieţe
monitorizate, 12 au înregistrat creşteri, 11 au înregistrat scăderi). În schimb, în 2012 am asistat la variaţii
foarte sensibile pe unele dintre aceste pieţe. Scăderea a fost în mod deosebit pronunţată în Spania, Portugalia,
Italia, Bulgaria, dar şi în Suedia, Finlanda, Franţa şi Ungaria. O creştere de două cifre a fost observată în schimb
în Danemarca, Estonia, Belgia, Germania sau Austria.
Acest lucru a fost implementat începând cu 1 martie 2013 - o decizie europeană (2013/114/UE) stabileşte liniile
directoare privind acest calcul. Această metodă de calcul ne determină să estimăm producţia de energie din surse
regenerabile a pompelor termice la 6,2 Mtep în Uniunea Europeană în 2012, cu o creştere de 11,5 % faţă de
2011.
În afară de realizările din 2012 per stat membru al UE, alte subiecte care sunt discutate în noul barometru sunt:
•
•
•
•

Analize țara selectată
Politici de energie regenerabilă
Prezentare generală a industriei
Comparație cu planurile naționale de acțiune privind energia regenerabilă

Pentru informații suplimentare cu privire la problemele energiei din surse regenerabile (date referitoare la 2011,
ocuparea forței de muncă in energia din surse regenerabile la alte State membre al UE, cifra de afaceri și
realizări), a se vedea, de asemenea, publicația anuală EurObserv'ER ‘Situatia energiilor regenerabile în
Europa’, ediția 2012: http://www.eurobserv-er.org/pdf/bilan12.asp (Ianuarie 2013, PDF, Limba engleză /
franceză, 240 pagini, 15 MB).

Notă: baza de date interactivă de pe site-ul (faceti clic pe ‘Baza de date interactivă EurObserv’ER’ de pe pagina
de pornire www.eurobserv-er.org) vă permite să descărcați datele Barometrului separat. Acest lucru vă va
permite să vă creați propriile grafice pentru a fi utilizate în publicație.
A se vedea, de asemenea, fișierele de politică EurObserv'ER pe www.eurobserv-er.org/policy.asp pentru o
prezentare generală a politicilor de energie din surse regenerabile în toate cele 27 de state membre ale UE pentru
toate tehnologiile

Despre Barometru EurObserv’ER
Barometrul EurObserv'ER publică în mod regulat indicatori care reflectă dinamica actuală în energiile
regenerabile (solară, eoliană, hidroenergie, energie geotermală și biomasă, biogaz, biocombustibili), la nivel
mondial și în cadrul Uniunii Europene.
Barometrele publicate sunt disponibile toate pentru descărcare. Link-uri directe către toate Publicațiile
EurObserv'ER 2013/2012/2011:
Barometru privind Pompele Termice
(Octombrie 2013, PDF, Româna, 18 pagini, 3.5 MB)
http://www.eurobserv-er.org/pdf/baro218_ro.asp
Barometru Biocombustibili
(July 2013, PDF, Româna, 16 pagini, 2.1 MB)
http://www.eurobserv-er.org/pdf/baro216_ro.asp
Barometrul Energie termică solară
(Iunie 2013, PDF, 27 pagini, Limba engleză / franceză, 3.6 MB):
http://www.eurobserv-er.org/pdf/baro215.asp
Barometrul fotovoltaic solar
(Aprilie 2013, PDF, 24 pagini, Limba engleză / franceză, 2.0 MB):
http://www.eurobserv-er.org/pdf/baro-jdp9.asp
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Barometrul Energiei Eoliene
(Februarie 2013, PDF, 24 pagini, Limba engleză / franceză, 2.4 MB):
http://www.eurobserv-er.org/pdf/baro-jde12.asp
‘Starea energiilor regenerabile în Europa’, ediția 2012
(Ianuarie 2013, PDF, 240 pagini, Limba engleză / franceză, 15 MB)
http://www.eurobserv-er.org/pdf/bilan12.asp
Barometrul de biomasă solidă
(Decembrie 2012, PDF, 16 pagini, Limba engleză / franceză, 2.1 MB)
http://www.eurobserv-er.org/pdf/baro212biomassEu.asp
Barometrul Biogaz
(December 2012, PDF, 14 pagini, Limba engleză / franceză, 2.0 MB)
http://www.eurobserv-er.org/pdf/baro212biogasEu.asp
Barometrul Deșeurilor Municipal Regenerabile
(December 2012, PDF, 12 pagini, Limba engleză / franceză, 1.9 MB)
http://www.eurobserv-er.org/pdf/baro212mswEu.asp
Barometrul pompă de căldură sursă terestră
(Septembrie 2011, PDF, 20 pagini, Limba engleză / franceză, 2.6 MB)
http://www.eurobserv-er.org/pdf/baro205.asp
Barometrul EurObserv'ER este un proiect susținut de Comisia Europeană în cadrul programului DG Energie
"Intelligent Energy Europe". De asemenea, este susținută de ADEME, Mediul francez și Agenția de
management a energiei, și Caisse des Dépôts.
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Notă pentru editori
Pentru informații suplimentare cu privire la acest barometru, vă rugăm să contactați:
D-na Diane Lescot
Observ’ER
146, rue de I’Université
75007 Paris - France
Tel: +33 (0) 1 44180080
E-mail: diane.lescot@energies-renouvelables.org
Solicitare către editor: în cazul în care utilizați acest comunicat de presa pentru un articol, consorțiul ar aprecia o
referire scurtă la articol. Referința poate fi trimisă la adresa de e-mail menționată mai sus.
Când se include un link web pentru un articol despre Barometru, din motive tehnice, vă rugăm să folosiți fie
http://www.eurobserv-er.org/downloads.asp (toate Barometrele), sau
http://www.eurobserv-er.org/pdf/baro218_ro.asp (Barometru privind Pompele Termice)
și nu un link direct la fișierul PDF.
Întreaga responsabilitate pentru conținutul acestei publicații revine autorului. Aceasta nu reprezintă opinia
Uniunii Europene, nici cea a ADEME. Nici EACI, Comisia Europeană, ADEME, Caisse des Dépôts nu sunt
responsabili pentru orice utilizare care ar putea fi efectuată a informațiilor conținute de aceasta.

Request to the editor: if you are referring to EurObserv’ER data in an article,
report or other medium, please reference the source as follows:
Source: EurObserv’ER, www.eurobserv-er.org, 2013
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