
               

 

 

                                               

 

                                                         PLANUL Cladire Inteligenta Energetic              

                                                   Promotion of Intelligent  Energy Building PLAN 

                            Evolutia politicilor sociale pentru accesul national la consumul  

                                                    de energie finala si combustibili 

   “Cresterile costurilor utilitatilor ca parte din bugetul gospodariei a cunoscut o crestere masiva in Romania,fiind si printre 
cele mai mari in plan mondial ,dupa 1990”.Este necesara o politica de echilibrare a preturilor energetice pentru 
incalzire,pornind de la preturile combustibililor si al energiei finale.La Conferinta de la Nisa din decembrie 2000, Consiliul 
Europei a decis ca toate statele membre sa realizeze pâna în iunie 2001 strategii anti-saracie si promovarea a incluziunii 
sociale. Planul National Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale propune obiective pe doua orizonturi 
de timp:  

• Pe termen mediu/ lung: 2002-2012       
• Pe termen scurt:(2002-2004) 

si este structurat pe trei sectiuni:  

I. Planul global de prevenire si absorbtie a saraciei si promovare a incluziunii sociale  
II. Componentele sectoriale ale Planului National Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale  



III. Analiza situatiei actuale” (www.caspis.ro) 

    Memorandumul Comun de Incluziune Sociala identifica principalele surse ale excluziunii sociale si saraciei in 
Romania, precum si acele segmente de populatie care sunt cele mai afectate de aceste fenomene,cu un rol major in 
stabilirea principalelor provocari si linii de actiune in politica sociala, la care Romania trebuie sa raspunda in anii care 
urmeaza. Documentul subliniaza principalele politici si masuri vizate in sensul reducerii sustenabile a saraciei si a 
consolidarii incluziunii sociale.  
La Summitul Mileniului din septembrie 2000, "Rolul Natiunilor Unite in secolul 21", Romania a adoptat Declaratia 
Milleniului. ST CASPIS, cu sprijinul Sistenului ONU in Romania, a coordonat finalizarea Raportului pe 2003 cu privire la 
obiectivele de dezvoltare ale mileniului pentru Romania.  
 
                      1.Modul de calcul al ratelor de saracie 

   Pentru masurarea nivelului de bunastare a fost utilizat consumul gospodariilor deoarece utilizarea veniturilor ar fi 
ridicat probleme datorita gradului ridicat de sezonalitate si dificultatilor de inregistrare a veniturilor informale.  

   In indicatorul de consum au fost incluse:Cheltuielile alimentare, serviciile, cumpararile de bunuri ne-alimentare 
precum si autoconsumul (consumul din productia proprie), valoarea de utilizare a principalelor bunuri durabile (frigider, 
autoturism, televizor etc.) si a fost inflatat la preturile lunii. 

  Pentru corectarea diferentelor intre “costul vietii” din mediul urban si cel din rural este utilizat un indice de preturi rural-
urban construit pe baza anchetelor INS:sezonalitatea consumului a fost ajustata cu ajutorul unui indice de sezonalitate si 
comparabilitatea intre nevoile gospodariilor cu marimi si structuri diferite a fost asigurata prin construirea unei scale de 
echivalenta. Analizele utilizeaza consumul pe adult echivalent pentru masurarea nivelului de bunastare a 

gospodariilor.  

  Raportul utilizeaza in principal doua praguri ale saraciei, ambele bazate pe o componenta alimentara si o 
componenta de bunuri ne-alimentare si servicii esentiale. Diferenta dintre cele doua praguri este data de modul in care e 
calculata componenta ne-alimentara.  
I. Componenta alimentara – calculata ca valoare a unui cos alimentar cu un continut caloric de 2550 de calorii, tinand 
cont de structura consumului alimentar caracteristic populatiei din decilele 2 si 3  

♦ Valoarea acestei componente (prag alimentar) este de 994.957,705 Lei pe adult echivalent (in preturi 
Decembrie 2003 - urban)  



II. Pragul saraciei – componenta ne-alimentara estimata ca acel nivel al consumului nealimentar pe care si-l permit 
gospodariile cu un consum alimentar egal cu pragul alimentar  

♦ Valoarea pragului de saracie este de 1.751.857,17 Lei pe adult echivalent (in preturi Decembrie 2003 - urban)  
III. Pragul saraciei severe – componenta ne-alimentara este estimata ca acel nivel al consumului nealimentar pe care 

si-l permit gospodariile cu un consum total egal cu pragul alimentar  
♦ Valoarea pragului de saracie severa este de 1.210.210,778 Lei pe adult echivalent (in preturi Decembrie 

2003 - urban).  
 
Predictorii indicatorului de bunastare pentru locuintele in regiunile nationale cu mediul rural:  
 
Caracteristici Nord-Est Sud-Est Sud-

Muntenia 
Sud-
Vest 

Vest Nord-Vest Centru Bucuresti-
Ilfov 

Fara 
electricitate 

 -0.28** -0.15***   -0.27** -0.27***  

Fara 
instalatie de 
apa calda 

     -0.14***   

Combustibili 
la gatit: 
butelie; 
lemne,carbuni 

 
 
 
-0.28*** 

 
 
 
-0.13** 

 
 
 
-0.23*** 

 
 
 
-0.24*** 

 
 
 
-0.21*** 

 
 
 
-0.20*** 

 
 
 
-0.16*** 

 

Material de 
constructie: 
-caramida; 
-paianta 

  
 
0.09** 

    
 
0.09** 

 
 
 
0.16*** 

 

Coeficient de 
derminatie,R2 

0.43 0.41 0.46 0.51 0.53 0.4 0.61  

Localitati cu 
distributie 
energie 
termica in 
2004 

5 2 4 3 3 4 3 0 



Localitati cu 
distributie de 
gaz in 2004 

42 22 76 25 39 87 179 19 

Source: Planul National Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale  Breviar:*p<.1;**p<.05;***p<.01 
 
Predictorii indicatorului de bunastare pentru locuintele in regiunile nationale cu mediul urban: 
 
Caracteristici Nord-Est Sud-Est Sud-

Muntenia 
Sud-
Vest 

Vest Nord-
Vest 

Centru Bucuresti 

Fara electricitate   -0,28***   -0,24** -
0,27*** 

 

Fara instalatie de 
apa calda 

 -0.07** -0.09**  -
0.13*** 

-0.16**   

Combustibili la gatit: 
-gaze 
-butelie; 
-lemne,carbuni 

 
 
 
 

 
 
 
 
-
0.32*** 

 
 
0.11** 
 

 
 
0.13*** 
 
-
0.28*** 

 
 
 

 
 
 
0.10** 
-0.21** 

 
 
 
 
-
0.25*** 

 
 
 
-0.14*** 

Material de 
constructie:caramida 

    
0.09* 

  
 

  

Sistem incalzire: 
-centrala; 
-soba gaze; 
-soba lemne/carb; 
-alta 
modalitate/fara 

 
 
 
-0.13** 
-0.14** 

 
 
 
-0.05* 
-0.06* 

 
 
 
 
-0.23*** 

  
 
-
0.08*** 
-
0.14*** 
-
0.17*** 

 
0.09*** 

 
0.12*** 
 
 
-
0.23*** 

 

Coeficient de 
derminatie,R2 

0.53 0.56 0.45 0.53 0.53 0.45 0.51 0.44 

Localitati cu 24 22 24 18 20 14 26 22 



distributie energie 
termica in 2004 
Localitati cu 
distributie de gaz in 
2004 

28 15 32 20 32 25 48 4 

Source: Planul National Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale   Breviar:*p<.1;**p<.05;***p<.01 
 
Fondul de locuinte in anul 2004 si distributia/100 persoane a modului de incalzire este: 
 
Regiune Locuinte Camere de 

locuit 
Suprafata 
locuibila-mp 

Centrala  
termica 

Centrala 
proprie 

Soba 
gaz 

Sobacarbuni, 
lemn,petrol 

Debr 
ansat 

Total 8.176.487 21.053.924 309.937.818 U/R-
42/1 

23/2 13/7 18/89 4/0 

Nord-Est 1.314.960 3.275.613 46.303.193 17 13 4 64 1 
Sud-Est 1.034.201 2.890.071 39.281.920 29 6 5 56 3 
Sud-
Muntenia 

1.267.177 3.530.749 46.355.829 14 10 12 60 2 

Sud-Vest 915.164 2.505.489 32.930.141 21 9 6 60 3 
Vest 771.194 1.915.311 31.162.888 22 17 11 47 3 
Nord-Vest 1.030.488 2.462.618 40.176.453 12 19 10 57 1 
Centru 958.451 2.245.942 37.704.386 12 29 29 29 1 
Buc.-Ilfov 884.852 2.228.131 35.023.008 73 6 9 8 3 
Apartament 
Casa 
individuala 
Gospodarie 

   57 
1 
23 

26 
5 
14 

5 
14 
10 

7 
80 
50 

5 
0 
2 

Source:Institutul National de Statistica;U-urban si R-rural 
 
                 2.Date statistice privind asigurarea incalzirii si apei calde pentru populatie 



 

 
Source://special4u.ro/ 
 
Totalul procentului de gospdarii care traiesc si  in saracie indica o anumita distributie neuniforma intre diferitele tipuri 
de incalzire-tab.1: 
 
Tabelul 1  Structura gospodariilor,in functie de sistemul de incalzire utilizat  
 
 2002 2004(20% B si 20% 

S) 
2005-in Saracie 

Fara 
incalzire/debransat 

2-3% 2-3% St-16,9/19,0 

Ss-9,0/6,1 

Sr-16,9/18,6 

Soba 
lemne/carbune 

50%(d.c-
92% in 
rural) 

50% 
-B-21,5% 
-S-82,5% 

St-20,9 

Ss-6,2 

Sr-20,1 

Incalzire pe gaze-
Centrala proprie 
(preponderent N-
Vest)/soba  

15%(d.c 
6%-
centrale 
si 9% 
sobe 

24% 
-B-37,5% 
-S-6,5% 

St-1,6/5,8 

Ss-0,2/0,9 

Sr-1,6/5,6 

Termoficare(prepon
derent Sud-
Muntenia) 

33%(d.c 
60% in 
urban) 

23% 
-B-40% 
-S-8,5%(82% nu au apa 
calda si 73% nu au apa 

St-3,2 

Ss-0,4 

Sr-3,0 

Total conectate:25,3%(d.c 3,2% 



rece) in St-60 mii) 

Source:Revista Energetica,nr.9/2006 Program REP 3 Breviar:B-bogate;S-sarace-functie de consumul/locuitor al 
gospodariilor;St-saracie totala,Ss-severa,Sr-relativa Total:St-12,1,Ss-3,4,Sr-11,6 
 
Povara facturii la energie reprezinta procentul din resursele finaciare ale gospodariei pentru incalzire intr-un an,cea 
mai scumpa fiind termoficarea(incalzirea centralizata-DHC)-tab.2. 
 
Tabelul 2 Povara facturii la energie in functie de decilele de consum 
 
Decila de 
consum 

Termofic
are 

Gaz 
natural 

Lemn/carb
une 

Incapacitate de plata  
in 2005 

1-cea mai 
saraca 

69 43 19 19%-utilizatori de lemne; 
68%-debransate; 
53%-racordat termoficare 

2 70 35 14  
3 47 20 19  
4 43 24 20  
5 35 20 17  
6 34 21 14  
7 26 15 14  
8 25 14 10  
9 20 10 10  
10-instarit 15 7 9  
Intarzieri 
plata 2004-
2005 

   Total populatie-19% 
-termoficare-30% 
-sistem cu gaz-16% 
-sobe lemn-16%. 

Source:Revista Energetica,nr.9/2006 Program REP 3 
 
Un studiu profund analizeaza valoarea facturii si calitatea energiei termice,dupa ce 15% s-au deconectat de la 
sistemul centralizat si egal doresc debransarea:furnizorii trebuie a dezvolta calitatea serviciilor de confort termic,ce vor fi 
modificate de autoritatile de reglementare si necesitatea unui nou sistem de tarifare. 



 
 Conectati Deconectati Detalii explicative 
Bucuresti 
Alte orase 

94 
70 

6 
30 

Introdus contorizare la intrare in cladire 
Transilvania-lobby pentru achizitie de 
centrale termice si tarif mic la gaze  in 
1992-2002 

1.Venituri foarte 
reduse 
2. 
3. 
4. 
5.Venituri foarte 
mari 
Total 

89 
91 
85 
77 
77 
81 

11 
9 
15 
23 
23 
19 

 

Intentii Apa calda 
95% -avem; 
60%- 
murdara; 
16,5%-
multumiti de 
calitate 

DA-8,6%;NU-72,9; 
Partial-5,8%;Nu 
stiu/raspund-12,7 

-Crestere pret caldura(cei deconectati 
1999-2005-calitate serviciu si pret); 
-Necesar uz si de sursa suplimentara-
75%-sezonul de incalzire nu incepe/nu se 
termina la timp;495-prea devreme si mai 
tarziu 

Restante la 
factura 

72%-prea 
mare; 
14%-da 

 -1 luna-33%;2 luni-34%;3 luni-25%;4 
luni-8%; 
 

Plata in viitor daca 
creste factura 

DA-
67,5%;NU-
9,3%. 

  

Source:Sondaj REP 3 



 
 

Source:www.mmart.com  
 

 
                  3.Politici sociale administrative si legislative de protectie a populatiei  
 
    Saracia energetica se coreleaza cu cea publica a populatiei,cotata la 15% in Romania si 50% in Republica 
Moldova,cand:liberalizarea si globalizarea pietei de energie elimina subventiile publice si incrucisate;variatii preturi 
combustibili si presiuni concurentiale.Suportabilitatea preturilor conduce la necompetivitate si insecuritate sisteme de 
alimentare cu energie:consumam 2200 kWh/locuitor (3200 kWh/locuitor in Ungaria si 5200 in Cehia),dar la un pret foarte 
mare si diferenta regionala de 100% deoarece exista-nivel ridicat de concentrare piata(„giganti nationali”);noii furnizori 
intra greu pe piata;fara presiuni concurentiale in vanzari transfrontaliere;lipsa informatie sigura;reguli neadecvate la 
formare pret-Studiu  USAID-REP 3. 
 
Ipoteza de 
nivel 
saracie de 
15% 

Incidenta saracie: 
-25% -la incalzire pe lemne si carbuni; 
-4,2%-conectare la termoficare(cu 14% datorii la factura si 50% nu pot plati la timp) 

Pret 
consumator 
final 

1.Pondere pret  generare in centrale-43% in Romania(Franta-15;Polonia-17;Cehia-20;Germania-
21;Ungaria-26)-accize mari;cost combustibil;echipament invechit 
2.Tarif mediu pentru consumatorii rezidentiali si industrie: Romania-1,17;Cehia-1,87;Germania-
2,36;Ungaria-1,68) 

Source:USAID-REP 3 



 
Având în vedere necesitatea eficientizării sistemului centralizat de producere şi distribuŃie a energiei termice în scopul 
încălzirii locuinŃelor şi al preparării apei calde menajere,precum şi a integrării pieŃei naŃionale de energie în piaŃa 
europeană, având ca obiectiv final reducerea consumului de resurse energetice primare se instituie preŃurile locale de 
referinŃă din 2007 pentru energia termică furnizată populaŃiei prin sisteme centralizate. 
Subventiile de pret directe pentru energia produsa si consumata(inclusiv pentru acoperirea diferentei intre pretul 
de productie/furnizare a energiei termice in sistem centralizat si pretul national de referinta),in contextul actual 
international al resurselor si tehnologiilor inca neperformante,, se vor anula ,incepand cu 2007,si vor fi inlocuite cu 
ajutoare directe directionate catre locuintele cu venituri mici. 
Functioneaza si sistemul de tarife sociale pentru venituri mici:energie electrica-pentru consum mai mic de 50 
kWh/luna(estimare la 490 mil. RON/an) si gaz natural -75% din tariful curent pentru primii 300 m³ din consumul lunar(6 
384 mil. RON/an ).  

  
Source::www.duluxvalentine.com 
 
 
Necesar la car se consuma in domeniu: 
 
Balanta Energiei electrice in anul 2006 [%/milioane kWh] 



 
 2006 2006 fata de 

2005-% 
Resurse 
1.Productie 
-termocentrale 
-hidrocentrale 
-CNE 
2.Import 

100/63197,1 
98,4/62207,8 
61,5/38237,4 
29,5/18338,9 
9,0/5631,5 
1,6/989,3 

102,4 
104,7 
113,6 
90,7 
102,0 
42,6 

Destinatii 
1.Consum final 
-in economie 
-iluminat public 
-populatie 
2.Consum propriu tehnologic 
in retele si statii 
3.Export 

100/63197,1 
79,7/50348,4 
64,5/40784,3 
1,0/606,5 
14,2/8957,6 
12,0/7587,1 
 
8,3/5261,6 

102,4 
102,7 
102,1 
106,2 
105,3 
101,1 
 
100,7 

Source:Institutul National de Statistica 
 
Odată cu reducerea graduală a subvenŃiilor pentru energia termică, se asigură de către Ministerul Muncii, SolidarităŃii 
Sociale şi Familiei ajutoare pentru încălzirea locuinŃei familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, în condiŃiile 
legii-tab.3. 
 
Tabelul 3 Evolutia ajutoarelor pentru încălzirea locuinŃei, precum şi a unor facilităŃi populaŃiei pentru plata 
energiei termice si combustibili 
 
Ajutor pentru 
încălzirea 
locuinŃei 

Beneficiari Acte normative 

1.Lemne, cărbuni, 
combustibili 
petrolieri(a.) 
2. Energie termică 
furnizată în sistem 

1.Familii şi persoane singure, beneficiare de ajutor social în baza Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat 
2.Familii şi persoane singure si care au acelaşi venit pe membru de familie, 
respectiv de până la 500 lei. In 2004-2005 au primit: 
-a.-9%  din toti consumatorii-92 mil.RON; 

OUG nr.5/2003 
privind acordarea 
de ajutoare pentru 
încălzirea 
locuinŃei, precum 



centralizat(b.) sau 
gaze naturale(c.) 

-b.-26% din toti consumatorii-234 mil.RON; 
-c.-33% din toti consumatorii-162 mil.RON. 
 
Balanta fondului de locuinte  la finele anului 2004 
 
 Total Urban Rural 
Locuinte 8.176.487 4.406.508 3.769.979 
Camere de locuit 
Terminate in 2004 
1.una 
2.doua 
3.trei 
4.patru si peste 

21.053.924 
 
3.224 
7.272 
7.542 
12.089 

10.768.939 
15.874 

10.284.985 
14.253 

Suprafata locuibila 309.937.818 167.400.148 142.537.670 
Dotare cu instalatii 
in 2004: 
1.Instalatie 
electrica 
2.De incalzire 
-centrala termica 
-sobe cu gaz 
-sobe cu com. solid 
si lichid 

 
 
29.403 
 
14.005 
1.558 
14.412 
 

 
 
14.441 
 
10.822 
918 
2706 

 
 
13.881 
 
2.250 
686 
11.223 

Source:Institutul National de Statistica 
 
Autorizatii pentru cladiri rezidentiale eliberate in decembrie 2006 
 
Regiuni Decembrie 

2006 
Decembrie 
2005 

Crestere 

Nord-Est 1660 784 +876 
Sud-Est 697 874 -177 
Sud-Muntenia 1122 623 +499 
Sud-Vest 
Oltenia 

519 317  

Vest 330 251  
Nord-Vest 791 539 +252 
Centru 407 274  
Bucuresti- 585 280 +305 

şi a unor facilităŃi 
populaŃiei pentru 
plata energiei 
termice 



Ilfov 
Total 6111(67%-

rural) 
3942 55,0% 

Suprafata 
utila mp 

1.227.920 584.861  

Total an 2006-51.059 
-urban-21.088 
-rural-29.971 

2005-43.542 
-urban-17.874 
-rural-25.668 

17,3% 

Source:Institutul National de Statistica 
Incălzirea 
locuinŃei şi 
asigurarea 
fondurilor 
necesare în 
vederea furnizării 
energiei termice şi 
gazelor naturale 
pentru populaŃie 

1.Familii şi persoane singure cu venituri reduse, care utilizează pentru 
încălzirea locuinŃei energie termică furnizată în sistem centralizat, 
beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinŃei ,dar nu mai mult 
decât cheltuielile cu energia termică utilizată în scopul încălzirii locuinŃei şi 
preparării apei calde.  

2.Familii şi persoane singure cu venituri reduse, care utilizează pentru 
încălzirea locuinŃei gaze naturale, beneficiază de ajutor lunar pentru 
încălzirea locuinŃei pe perioada sezonului rece,dar nu mai mult decât 
valoarea facturii individuale sau, după caz, a cheltuielilor efectiv 
repartizate pentru cantitatea de gaze naturale folosită în perioada 
sezonului rece.  

OUG nr.81/2003 
pentru modificarea 
unor reglementări 
privind acordarea 
de ajutoare  

Energie termica şi 
gaze naturale 
pentru populaŃie 

1.Din anul 2002 subvenŃiile pentru acoperirea diferenŃelor de preŃ şi de 
tarif la energia termică livrată populaŃiei:  
-45% din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, alocate 
cu această destinaŃie bugetelor locale;  
-55% din resursele bugetelor locale 
2.La creşterea preŃului la gaze naturale autorităŃile locale acordă, în 
perioada 1 noiembrie - 31 decembrie 2001, ajutoare băneşti. 

OUG nr.115/2001 
privind 
reglementarea 
unor măsuri de 
asigurare a 
fondurilor 
necesare  

Energie termică 
pentru încălzire şi 
prepararea apei 
calde de consum 

DiferenŃa dintre preŃurile locale ale energiei termice şi preŃurile locale 
pentru populaŃie se alocă din bugetele autorităŃilor administraŃiei publice 
locale sau ale asociaŃiilor de dezvoltare comunitară, după caz.  

Numar familii cu ajutor pentru energie-MMSSF 

Legea  nr.325 
/2006 a  
serviciului public 
de alimentare cu 
energie termică 



Sezon Familii-nr./%: centrala/gaz/carbune-lemn Buget- 
mil. RON 

2001-2002 760.067/10,4:540.000/61.369/158.698  
2002-2003 552.000/7,5:330.000/41.500/180.500 99 
2003-2004 1.417.495/19,4:606.000/402.727/408.768 316 
2004-2005 1.428.000/19,5:520.000/520.000/388.000 366 
2005-2006 1.409.000/19,3:495.000/594.000/320.000 126  

Preturi si tarife Reglementarea tarifelor -Pâna la deschiderea totala a pietei de energie 
electrica tarifele pentru consumatorii casnici sunt aceleasi pe întreg 
teritoriul tarii.  
Preturile si tarifele reglementate- functie de costurile justificate ale 
activitatilor de producere, transport, distributie si furnizare a energiei 
electrice si de producere a energiei termice în cogenerare, cheltuielile 
pentru dezvoltare si protectia mediului, precum si o cota rezonabila de 
profit: 
-pentru furnizarea de energie electrica la consumatorii captivi pâna la 
deschiderea totala a pietei de energie electrica precum si pentru 
consumatorii casnici si consumatorii cu putere maxima aprobata prin 
avizul de racordare de pâna la 100 kVA, dupa deschiderea totala a pietei 
de energie electrica;  
-pentru energia termica destinata consumului populatiei produsa în 
instalatiile de cogenerare 

 Legea nr.13/2007 
a energei electrice 

Energie termică 
furnizată 
populaŃiei prin 
sisteme 
centralizate 

1.În vederea compensării creşterilor neprevizionate ale preŃurilor la 
combustibilii utilizaŃi pentru producerea energiei termice furnizate 
populaŃiei prin sisteme centralizate, pe perioada derulării programului 
"Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienŃă",se acordă furnizorilor de 
energie termică sume din bugetele locale(d.c maxim 45% din buget de 
stat). 

2.Acoperire integrala a diferenŃei dintre preŃul de producere, transport, 
distribuŃie şi furnizare a energiei termice livrate populaŃiei şi preŃurile 
locale de referinŃă, dar nu mai puŃin de 10% din valoarea costurilor 

OG nr.36/2006 
privind instituirea 
preŃurilor locale de 
referinŃă  



totale,de la bugetul local. 

Dinamica reala a sustinerii financiare pentru populatie in % comparativ cu 
anul de baza: 

 2001 2002 2003 2004 
Subventii 
termoficare-
Bucuresti 

Municipii 

Orase 

Comune 

100 

100 

100 

100 

100 

93 

130 

89 

61 

74 

179 

187 

188 

91 

144 

175 

224 

178 

47 

91 
Ajutoare 
incalzire 

-sistem 
termoficare 

-gaze 

-carbune, 

lemne 

 100 

 

100 

100 

100 

137 

 

114 

415 

126 

231 

 

172 

983 

200 

Source:EMERG II-Politica sociala in Romania 
Schema de ajutor 
de stat pentru 
compensarea 
pierderilor 
înregistrate ca 

Ajutoarele de stat pe perioada 2007-2009. se acordă operatorilor în scopul 
sprijinirii populaŃiei prin compensarea unei părŃi din costul 
gigacaloriei, până la eficientizarea sistemului centralizat de producere, 
transport, distribuŃie şi furnizare a energiei termice. Obiectivele constau în: 
-reducerea subvenŃiei acordate de la bugetul de stat şi al autorităŃii publice 

Ordin nr.125/2007 
MAI  



urmare a prestării 
serviciilor de interes 
economic general de 
către societăŃile care 
produc, transportă, 
distribuie şi 
furnizează energie 
termică 

locale;  
-crearea posibilităŃii autorităŃilor locale de a stabili preŃul local de facturare 
cu valori apropiate de preŃurile de producere, transport, distribuŃie şi 
furnizare a energiei termice, în funcŃie de resursele locale;  
-scăderea valorii facturii la energie termică la utilizatorii casnici, astfel 
încât să fie suportabilă de către aceştia;  
-eficientizarea administrării sistemului centralizat de producere, transport, 
distribuŃie şi furnizare a energiei termice, astfel încât operatorii economici 
cărora le-a fost încredinŃată prestarea serviciului să nu înregistreze pierderi 
din această activitate.  
Alocările constau în:  
-compensarea creşterilor neprevizionate ale preŃurilor la combustibilii 
folosiŃi pentru producerea de energie termică furnizată populaŃiei prin 
sisteme centralizate-buget de stat si maxim 45% din costurile ;  
 -acoperirea integrală a diferenŃei dintre preŃul de producere, transport, 
distribuŃie şi furnizare a energiei termice livrate populaŃiei şi preŃurile 
locale de facturare a energiei termice furnizate populaŃiei prin sisteme 
centralizate-buget de stat,prin cel local, si valoare minim 10% din valoarea 
costurilor totale.  
 
Bugetul schemei de ajutor de stat este de 4.272.352.358 lei 
Ani Compensare 

combustibil 
Subventie 
buget local 

Total 

2007 877.475.497              315.919.017         1.193.394.514 
2008 1.052.970.596              379.102.820         1.432.073.416 
2009 1.210.916.185                435.968.243        1.646.884.428 
Total 3.141.362.278            1.130.990.080        4.272.352.358 
 
   

Lemne, cărbuni, 
combustibili 
petrolieri-

Familii şi persoanele singure,circa 85%, din mediul rural(aproximativ 
4.270.000)- circa 2.700.000 au venituri de până la 500 lei/membru de 
familie 

OUG nr.107/2006 



incepand cu 1 ian. 
2007 
Dezvoltarea 
construcŃiei de 
locuinŃe 

AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe are ca obiectiv realizarea unor montaje 
financiare, precum şi atragerea şi administrarea resurselor, în condiŃiile prezentei 
legi, pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea şi extinderea unor 
locuinŃe, inclusiv pentru cele exploatate în regim de închiriere: 

-construcŃia de locuinŃe pentru tineri, destinate închirierii, construcŃia de 
locuinŃe sociale şi de necesitate, construcŃia altor locuinŃe proprietate publică a 
statului sau a unităŃilor administrativteritoriale, precum şi intervenŃii la construcŃii 
existente, în aplicarea măsurilor stabilite prin programe guvernamentale; 

-constructia de locuinte prin credit ipotecar-apartamente în blocuri cu un 
grad de finisare superior si case individuale 

Legea nr. 152/1998 

Programul 
naŃional privind 
sprijinirea 
construirii de 
locuinŃe 
proprietate 
personală 
 

Statul sprijină accesul la o locuinŃă proprietate personală prin 
acordarea unei subvenŃii de la bugetul de stat de 20% din valoarea 
locuinŃei construite. SubvenŃia nu poate depăşi suma de 10.000 
euro.Beneficiază persoane fizice care construiesc pentru prima dată o 
locuinŃă prin credit ipotecar:  
   a) tineri care, la data contractării locuinŃei, au vârsta până la 35 de ani, 
la data depunerii documentaŃiei de construire la consiliul local;  
   b) persoane sau familii rămase fără adăpost în urma avarierii grave ori 
distrugerii locuinŃelor proprii, datorită unor calamităŃi naturale sau unor 
dezastre ori accidente de care nu se fac vinovaŃi;  
   c) persoane şi familii evacuate din locuinŃe situate în construcŃii expuse 
unui risc major, cum ar fi alunecările de teren, seismele, inundaŃiile;  
   d) persoane sau familii evacuate şi chiriaşii din locuinŃe ce fac obiectul 
unor legi de restituire către foştii proprietari a imobilelor trecute în 
proprietatea statului.  

OUG nr. 51/2006 

Fondul de locuinŃe 
destinat închirierii 

Se  constituie de către consiliile locale acolo unde s-au înregistrat peste 
10 cereri formulate de persoane evacuate ca urmare a aplicării legilor de 
restituire prin: 
 -fondul local destinat închirierii,inclusiv din cel  construit prin Programul 

OUG nr. 
68/2006 



ANL de construcŃii de locuinŃe pentru tineri(cel mult 20%); 
 -construirea de locuinŃe sociale prin programe de investiŃii promovate 
pe plan local în conformitate cu prevederile Legii locuinŃei nr. 114/1996 

Casele de locuit 
construite prin 
programe sau 
acŃiuni ale 
Guvernului 

Pentru persoane sau familii rămase fără adăpost în urma avarierii 
grave sau distrugerii locuinŃelor proprii datorită unor calamităŃi naturale 
se predau cu titlu gratuit  ca drept de proprietate si: 
- nu pot fi înstrăinate prin acte între vii pe o perioadă de 5 ani de la data 
predării acestora către beneficiari. acte între vii(se restituie contravaloarea 
sumelor cheltuite pentru construirea acesteia,reactualizate); 
-se  asigura imobilele pentru daune provocate de calamităŃi naturale, pe o 
perioadă de minimum 5 ani de la data primirii acestora. 

OUG nr. 
68/2006 

Necesara 
reabilitarea 
termică a unor 
clădiri de locuit 
multietajate 

Blocuri de locuinŃe-condominii, realizate în perioada 1950-1990, în 
vederea creşterii performanŃei energetice a acestora,prin reducerea 
consumurilor şi a pierderilor energetice ,se includ în programe anuale de 
acŃiuni pentru reabilitarea termică.Principalele criterii avute în vedere la 
includerea în programele anuale sunt următoarele:  
   a) vechimea construcŃiei, prioritate având clădirile cu o vechime mai 
mare;  
   b) sistemul constructiv al anvelopei clădirii, prioritate având clădirile 
realizate din prefabricate din beton armat;  
   c) pierderile termice ale construcŃiei în raport cu un consum specific de 
energie maxim acceptabil, stabilit prin normele metodologice;  
   d) zona climatică de amplasare;  
   e) numărul de apartamente, prioritate având clădirile cu un număr mai 
mare de apartamente;  
   f) alte criterii stabilite prin normele metodologice.  
Măsurile speciale pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit 
cuprind:  
   a) izolarea termică a pereŃilor exteriori, terasei, planşeului peste subsol, 
realizarea şarpantelor şi acoperişurilor ori repararea sau înlocuirea 
acestora, înlocuirea sau dublarea ferestrelor şi uşilor exterioare, repararea, 
consolidarea şi zugrăvirea pereŃilor exteriori şi alte elemente structurale şi 

OUG nr. 174/2002  



nestructurale care constituie anvelopa clădirilor;  
   b) intervenŃii la conductele şi armăturile cu pierderi din subsolul/canalul 
termic aflat în proprietatea indiviză a asociaŃiei de proprietari.  
Fondurile necesare pentru finanŃarea cheltuielilor privind executarea 
lucrărilor pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit nominalizate în 
programele anuale se asigură:  
   a) 34% din alocaŃii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate 
anual cu această destinaŃie în bugetul Ministerului Transporturilor, 
ConstrucŃiilor şi Turismului;  
   b) 33% din fonduri aprobate anual cu această destinaŃie în bugetele 
locale şi din alte surse legal constituite, inclusiv fonduri ale Uniunii 
Europene;  
   c) 33% din fondul de reparaŃii al asociaŃiei de proprietari şi din alte surse 
legal constituite, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene. 

Informare-Tarife 
de energie 
electrica pentru 
consumatorii 
casnici si pentru 
incalzire 

1.Tariful social (CS), de la 1 noiembrie 2005, acest tarif se aplică doar 
consumatorilor care au un venit/membru de familie mai mic sau egal cu 
salariul minim pe economie:  
-Tranşa1-2kWh/zi,-Tranşa2-1kWh/zi -Tranşa3 - cantitatea este nelimitată 
dar pretul pe kWh este mult mai mare.  
Acest tarif este avantajos pentru un consum de până la 95 kWh/lună, după 
care devine dezavantajos datorită numărului mare de kWh plătiŃi cu tarif 
majorat. 

2. Tariful monom fără rezervare (CD)  recomandat celor care nu pot 
beneficia de tarif social şi au consumuri foarte mici până la 40 kWh/lună 
sau nu locuiesc permanent la locul de consum facturat. Acest tarif mai este 
recomandat pentru case de vacanŃă, garaje, etc. 

3. Tariful monom cu rezervare (CR), este recomandat clienŃilor cu un 
consum mai mare de 45 kWh/lună.  

4. Tarif monom diferenŃiat pe două zone orare (CR2) este recomandat 
consumatorilor care îşi pot „deplasa” consumul de energie electrică 

Ghid de utilizare a 
tarifelor 
reglementate 
ANRE 
 



noaptea şi la sfârşit de săptămână, în proporŃie de peste 65%. Necesită 
contor special, electronic, care se montează la solicitarea tarifului. 

5. Tarif monom diferenŃiat pe trei zone orare (CR3) este o variantă mai 
complexă a tarifului anterior, cuprinzând trei zone de timp. 

6. Tariful monom cu consum inclus (CI) este o variantă a tarifului monom 
cu rezervare, doar că aceasta se numeşte abonament şi include şi 1kWh/zi 
in preŃ. Se recomandă celor care au un consum permanent si mai mare de 
40 kWh/lună. 

7.Tarif monom pe tranşe de puteri (CTP) are următoarea structura :  
-abonament (lei/zi),diferenŃiat pe tranşe de puteri contractate;  
-preŃ pentru energia electrică consumată (lei/kWh).  
Necesită montarea unui bloc de măsură special, care se face pe cheltuiala 
consumatorului. 

Impozite la 
productia interna 

Titei:4 E/tona(nu si la export de gaze si titei) Codul fiscal 

Scutire de la plata 
accize 

Produsele energetice si energia utilizata pentru:productis e energie 
electrica,in sistem CHP.Produse –gaz,carbune si comb.solizi pentru 
gospodarii si/sau de organizatii de caritate.Energia produsa din RES. 

Codul fiscal 

Acciza pe gaze 
naturale(0,17 
Euro/GJ;1 GJ=278 
kWh) 

Inlocuieste impozitul pe gaze de provenienta interna:scutire pentru 
consumatorii casnici individuali si asociatii de 
proprietari/locatari;institutii de invatamant si sanatate;CET-URI  sau 
Centrale Electrice.Inscriere pe factura dupa 1 sept. 2007 doar a 
echivalentului in [kWh] si nu [mc]. 

Ordin ANRGN 
nr.1335/2006 

Creare Fond social 
destinat 
compensarii 
facturilor la gaze 
ale populatiei cu 
venituri mici 

Sprijin consumatorilor casnici afectaŃi de creşterea preŃurilor la produsele 
energetice, se constituie o comisie de negociere cu operatorii economici 
din domeniul energiei. 
Formula prin care scumpirile gazelor sa fie preluate prin sume alocate de 
companii in asa fel incat sa se micsoreze presiunea pe consumator: fondul 
de ajutorare pentru populatie prin care OMV-Petrom va contribui la 

Decizia 
nr.17/2007 



 diminuarea efectelor sociale negative ale cresterii preturilor la gazele 
naturale este o contributie voluntara(la profituri foarte mari ori compania 
contribuie la fondul social, ori statul introduce o lege pentru impozitarea 
excedentului de profit)  

Impozit pe cladiri  Persoane fizice-cota de 0,1% la Valoarea impozabila-lei/mp din tabel: 
Tip Cumulativ Fara 
Cadre beton armat sau pereti exteriori din 
caramida arsa 

669 397 

Pereti ext. din lemn,piatra,caramida nearsa 182 114 
Anexa -Cadre beton armat sau pereti exteriori din 
caramida arsa 

114 102 

Anexa-Pereti ext. din lemn,piatra,caramida nearsa 68 45 
Subsol,demisol si/sau mansarda pentru locuit 75% pt 

suma 
cladire 

75% pt 
suma 
cladire 

Subsol,demisol si/sau mansarda in alt scop 50% pt 
suma 
cladire 

50% pt 
suma 
cladire 

Reducere:20% pentru vechime de peste 50 
ani;10% -30-50 ani; 
Majorare:peste 150 mp-cu 5% pt fiecare 50 mp. 

  

Cumulativ:cu instalatie electrica,apa,canalizare si incalzire 
 
Locuinte terminate,pe surse de finantare[mii] 
 
An Fonduri 

private 
Fonduri 
bugetare 

Total                    Fond 
existent de 
locuinte[mii] 
Locuinte/de stat           
Camere            
Suprafata [mii mp] 

Distributie 
gaz in 
localitati 

1999 27,3 1,8 29,5 7885/392                              546 

Cod fiscal 



19603                 
272231 

2000 24,7 1,2 26,4 7908 / 380                            
19689                 
273923 

542 

2001 25,3 1,3 27,0 8107 / 212                            
20791                 
304454 

578 

2002 24,4 3,0 27,7 8129 / 203                            
20876                 
306158 

609 

2003 22,9 6,1 29,1 8152 / 202                            
20963                 
308012 

625 

2004 25,2 4,9 30,1 8176 / 199                            
21054                 
309938 

584 

Source:Institutul National de Statistica 
 

 
 
Dinamica subventiilor si ajutoarelor pentru încălzirea locuinŃei acordate familiilor şi persoanelor singure cu venituri 
reduse este redata in tab.4: 
 
Tabelul 4 Elemente de cuantificare a beneficiilor asupra populatiei 
 
 Evolutie Preponderent 
Subventii 2004-incalzire-4,4 mil.locuitori;valoare dubla 

fata de ajutor 
Regiuni de dezvoltare N-E si S-E; 
Bucuresti,Timisoara,Bihor(concentrare pe 
termoficare si uz lemne) 

Ajutoare 
de 

2004-incalzire-4 mil.locuitori;57% catre 
primele 4 decile de consum; 

Regiunea Centru,N-V(uz gaze) 



incalzire 2004-gaze-11% din utilizatori; 68% catre 
primele 4 decile de consum; 
2006-gaze-594 mii  

Source:Statistica MMSSF 
 

 
 

Source:www.tondach.ro 
 
                             5.Necesitati administrative si management al programelor 
  
Consideratii cu privire la investitiile publice-Necesitatea întaririi capacitatii la nivel local -Opt bariere în calea 
eficientei energetice la nivel de autoritate locala PNUD/GEF a identificat urmatoarele bariere în calea eficientei energetice 
la nivelul autoritatilor locale:  
 
Absenta capacitatii de 
identificare a masurilor 
evidente de eficienta 
energetica din pdv tehnic 
sau economic.  

• Planuri necorespunzatoare de modernizare a sistemului de încalzire 
centralizata în conditiile în care mai bine de jumatate dintre beneficiarii acestui 
sistem se debransasera – fara sa abordeze întâi problema debransarii.  
• Planuri necorespunzatoare de constructie a unei instalatii municipale de co-
generare, în ciuda absentei unei sarcini termice stabile.  

Absenta personalului 
instruit  

• Au emis studii de fezabilitate carora le lipsea coerenta;  
• Au emis studii referitoare la investitii care erau necorespunzatoare.  

Necunoasterea optiunilor 
de finantare  
 

Modalitatea de a face apel la fonduri nerambursabile din partea Uniunii, abordare 
a unei institutii bancare pentru a solicita un împrumut sau de atragere a creditului 
direct din partea furnizorului de echipamente.  

Necunoasterea 
beneficiilor aduse de 
eficienta energetica  

Exista categorii de investitii în eficienta energetica la nivel de autoritate locala 
precum iluminatul public si îmbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa, care 
se amortizeaza rapid din economiile de energie. 



 Necunoasterea regulilor 
de achizitie la nivel de 
autoritate locala  

Lipsa personal familiarizat cu legislatia româna din domeniul achizitiilor publice 
de servicii si lucrari. 

Schimb precar de 
informatii între 
autoritatile locale  

Fara cunostinta de investitii similare ce fusesera realizate în alte orase.  
 

Absenta unei traditii de a 
grupa investitii si de a 
utiliza finantare ESCO  
 

Investitii similare pe an doar dimensionate sa se încadreze în bugetul 
anual, desi alte autoritati fac împrumuturi.Nu exista nici o traditie de a 
grupa/asocia mai multe proiecte similare de investitie în eficienta energetica si de 
a invita companiile furnizoare de servicii energetice (ESCOs) sa realizeze 
investitiile utilizând propriile lor fonduri si recuperând capitalul investit, dobânda si 
profitul din economiile esalonate pe câtiva ani.  

Bariere 1.Financiare- costul absolut al lucrarilor 
2.Consens- detinatorii apartamentelor de la etajele mediane nu doresc sa izoleze 
subsolul si terasa.  
3.Capacitatea de suport a costurilor- familiile cu venituri mici si pensionarii nu pot 
participa la investitiilecomune si blocheaza initiativele. 
4.Bancare- asociatiile de bloc nu fac în general împumuturi bancare, de aceea 
bancile nu au produse financiare destinate acestei categorii de clienti. 

 
Source:Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare Fondul Global de Mediu (GEF)-Manual de instruire si         
buna practica  
 
Edificator este a reliefa:politica subventii de pâna la 67 de procente  pentru asociatiile de bloc pentru realizarea 
investitiilor în proiecte de reabilitare termica-nu are rezultat concludent!  
Un model de acordarea a subventiilor de 67% de la autoritati pentru investitii commune cu un cost mediu de 5.000 
USD pe apartament, în eficienta energetica pe tipuri de familii(cu numar egal de venituri): 
 a.nefunctional - finantarea este distribuita egal detinatorilor de apartamente(cei cu venituri mici nu vor putea 
participa la investitia comuna a asociatiei) 
 b.cu probabilitate mai mare de functionare - distribuirea subventiilor trebuie a fi  
              - venit mare primesc 60% din subventia medie de 1.650 USD; 
              - venit mediu primesc subventie medie; 



              - venit scazut primesc 140% din subventia medie. 
 
Propunere: 
 
Sursa de finantare  Cu venituri mari 

  a.                   b.         
Cu venituri medii 
 a.                         b.          
b. 

  Cu venituri mici 
  a.                      b.      
b. 

Împrumut 
nerambursabil/Grant 
(medi 67%)  

3.350               2.010        3.350                 3.350           
 

  3.350             4.690        

Fonduri lichide sau 
împrumuturi bancare 
(medi 33%)  

1.650             2.990          1.650                   1.650                            *1.650           **310      

Total                 5.000                5.000                5.000 
* Probabil ca nu este suportabil pentru familiile cu venit scazut  
** Suportabil (în timp) pentru famillie cu venit scazut  
Source:Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare Fondul Global de Mediu (GEF)-Manual de instruire si         
buna practica  
 

 
Source:www.plegel.ro  
 



 
                                    6.Studii de caz 
 
ELCEN-
producator de 
energie termica 
Bucuresti 

Impun,din 8 febr.2007,o majorare cu 22% a pretului de cost pentru caldura furnizata 
RADET,necesar a acoperi costurile necesare aprovizionarii cu gaze naturale pana la sfarsitul 
anului,deoarece  costul de aprovizionare cu combustibil sau pretul final de productie a crescut cu 
peste 5%.(Primaria nu agreeaza decat o majorare de 10%,aproape jumatate din bugetul municipal 
este inghitit de subventii, acordate in special RADET; tariful platit de consumatori-108 
lei/gigacalorie).  

Strategia 
Energetica 
Municipala 
Bucuresti 

Principii –economicitate,eficienta si eficacitate aplicat de autoritatea locala pentru transfer CET-uri 
aferente sistemului de incalzire centralizata,infiintare Agentie Municipala a Energiei,directionare 
investitii pentru cele mai eficiente solutii in tehnologii: 
-Program Multi-Sector-contract de credit cu BERD; 
-Contract de consultanta(Factor&Trapec) pentru restructurare RADET si eficientizare servicii,asigurat 
nerambursabil de Secretariatul de Stat Elvetian pentru Afaceri Economice(SECO). 

Servicii 
centralizate de 
incalzire 
urbana(SCIU) si 
eficienta a 
energiei 
termice-pentru 
2/3 din totalul 
energei termice 
din mediul 
urban(2 
mil.gospodarii) 

Restructurare SCIU prin proiect de imprumut BM prin MFP si MEC-s-a redus numarul prin 
debransari de la 200 la 100(supuse la presiuni functionale si financiare):subventii de 350 
mil.dolari/an pentru producatori si consumatori(1/2 din populatia din mari orase)-cele de productie 
vor fi eliminate fiind ajutor de stat-EU si parte a ajustarii fiscale-FMI; 
Necesar investitii pentru aplicarea Strategiei nationale de restructurare a sectorului de alimentare 
cu energie electrica a localitatilor prin sisteme centralizate(HG nr.882/2004)-2 miliarde USD prin: 
-instalare contoare de energie termica,repartitoare de costuri si robinete de reglaj termic; 
-reabilitare sistem de distributie-inclusiv prin puncte termice individuale si introducere sistem complet 
centralizat; 
-solutii alternative de incalzire in cazul inchiderii sistemelor; 
-imprumut de 75 mil. USD pentru 16 municipii pentru Mediu(renovare) si Control –contorizare cladire 

 
 


