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LIBERALIZAREA
PIEŢELOR DE 

ENERGIE

Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr.123/2012, modificată şi completată 
de Legea nr.127/2014 şi Legea nr. 160/2012 pentru aprobarea OUG nr. 33/2007 
privind organizarea şi funcţionarea ANRE, transpun Directiva 72/2009/CE privind 
regulile comune pentru piaţa comună de energie electrică şi Directiva 73/2009/CE  
privind regulile comune pentru piaţa comună de gaze 

EFICIENŢA 
ENERGETICĂ

Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică transpune Directiva 2012/27/UE  
privind eficienţa energetică, modificată şi completată prin Legea nr. 160/2016

SURSE 
REGENERABILE 

DE ENERGIE

Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei 
din surse regenerabile de energie), cu modificările şi completările ulterioare 
(Legea nr. 122/2015) - efectivă din 2011

COGENERAREA 
DE ÎNALTĂ 
EFICIENŢĂ

H.G. nr. 494/2014 pentru modificarea H.G. nr. 1215/2009 privind stabilirea 
criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru 
promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă 
- efectivă din 2011.



 
REGLEMENTĂRI ANRE AFERENTE LEGII NR. 121/2014
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▪Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici și agreerea societăţilor 
prestatoare de servicii energetice și Regulamentul pentru autorizarea auditorilor 
energetici din industrie, aprobat prin Decizia ANRE/DEE nr. 2794/2014 
▪ Decizia nr. 7/DEE/2015 privind aprobarea Modelului pentru întocmirea Programului de 
îmbunătăţire a eficienţei energetice aferent localităţilor cu o populaţie mai mare de 
5.000 locuitori 
▪Decizia nr. 8/2015 privind aprobarea Modelului pentru întocmirea programului de 
îmbunătățire a eficienţei energetice pentru unități industriale 
▪Decizia nr. 2123/2014 privind aprobarea Ghidului de elaborare a auditurilor energetice 
▪Decizia ANRE nr.1033/2016 au fost aprobate clauzele minime care trebuie introduse 
în contractele de  prestări servicii de management energetic pentru operatorii economici 
şi în contractele de  prestări servicii de management energetic pentru autorităţile 
administraţiei publice locale aplicabile societăţilor prestatoare de servicii energetice şi 
persoanelor fizice autorizate.



 
 

PREVEDERI ALE LEGII NR. 121/2014 - ART. 9 (12) ŞI (13)
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 (12) Autorităţile administraţiei publice locale din localităţile cu o populaţie 
mai mare de 5.000 de locuitori au obligaţia să întocmească programe de 
îmbunătăţire a eficienţei energetice în care includ măsuri pe termen scurt şi 
măsuri pe termen de 3-6 ani. 

(13) Autorităţile administraţiei publice locale din localităţile cu o populaţie 
mai mare de 20.000 de locuitori au obligaţia: 
a) să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice în care 
includ măsuri pe termen scurt şi măsuri pe termen de 3-6 ani; 
b) să numească un manager energetic, atestat conform legislaţiei în 
vigoare, sau să încheie un contract de management energetic cu o 
persoană fizică atestată în condiţiile legii sau cu o persoană juridică 
prestatoare de servicii energetice agreată în condiţiile legii.
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✓  În anul 2015 au fost identificate și introduse în baza de date:  
           105 localităţi cu peste 20.000 de locuitori   
             58 localități cu 5.000-20.000 de locuitori  

    S-au constatat dificultăți la nivelul autorităților locale, în special la cele 
din categoria 5.000-20.000 de locuitori privind:  

- realizarea și raportarea planului de îmbunătățire a eficienței energetic   
- lipsa datelor de consum în instituțiile publice și la populație 
- lipsa fondurilor pentru susținerea unei activități de consultanță de 

specialitate

Sursa: Raport privind  progresul în îndeplinirea obiectivelor naţionale de eficienţă energetică – 2016 , ANRE  



  

Noutăți aduse prin  Legea nr.160/2016  de modificare si 
completare a Legii 121/2014 privind eficiența energetică



  



  

✓ Operatorii economici, care nu sunt IMM-uri şi pun în aplicare un sistem 
de management al mediului sau energiei, certificat de către un organism 
de certificare acreditat sunt exceptaţi de la elaborarea unui audit 
energetic o dată la 4 ani, dacă fac dovada că certificarea sistemului de 
management s-a făcut având la bază un audit energetic elaborat în 
condițiile prezentei legi. 
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ANRE este autoritate națională competenta pentru supravegherea pieței pentru 
prevederile următoarelor  regulamente europene de proiectare ecologica, prin 
nominalizarea de către Ministerul Economiei (autoritatea naționala competenta pentru 
aplicarea dispozițiilor regulamentelor Comisiei europene) prin următoarele Hotărâri de 
Guvern: 

•HG nr. 580 / 2011 pentru stabilirea cerințelor in materie de proiectare ecologica pentru 
motoare electrice (R nr. 640/2009) si pentru pompele de circulație fără etanșare 
independente si integrate in produse (R nr. 641/2009); 

•HG nr. 1090 / 2013 pentru stabilirea cerințelor in materie de proiectare ecologica pentru 
ventilatoarele acționate de motoare cu o putere la intrare intre 125 W si 500 kW (R nr. 
327/2011), pentru aparatele de climatizare si ventilatoare de confort (R nr. 206/2012) si 
pentru pompele de apa (R nr. 547/2012)

REGLEMENTĂRI PROIECTARE ECOLOGICĂ



EUROPA 2020 – OBIECTIVELE ROMÂNIEI
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2020      2014

Energie 
regenerabilă

Creşterea ponderii energiei produse din surse 
regenerabile în consumul final brut de energie

24.9%  
(sursă Eurostat)

24% 
(ţinta UE)

Creşterea ponderii energiei produse din surse 
regenerabile în consumul final brut de energie 
electrică

44 %  
(sursă ANRE)

38% 
(ţinta UE)

Eficienţa 
energetică

Consumul de energie primară – Mtep       30,8 
(sursă Eurostat)

 43 
(ţinta 

României)

Creşterea eficienţei energetice (exprimată ca 
reducere a consumului de energie primară) 

18,5 % (estimare 
ANRE) 

(7 Mtep  - estimare 
ANRE)

19% 
(10 Mtep) 

(ţinta 
României)

Schimbări 
climatice

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
în raport cu nivelurile din anul 1990; 43,68% 

(sursă Eurostat)
20%



În comparaţie cu anul 2011, consumul de energie primară a scăzut cu 11,6%, în timp ce PIB-ul a 
crescut  cu 7,3 %. 

Sursa: Raport  ANRE privind Progresul înregistrat în îndeplinirea obiectivelor naţionale de eficienţă  energetică - 2016 11

EVOLUȚIA CONSUMULUI DE ENERGIE PRIMARĂ
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Scăderea consumului de energie finală în termeni de creștere a PIB-ului reflectă o creștere a 
eficienței energetice în  sectoarele de utilizare finală datorită atât măsurilor de restructurare din 
economie cât și programelor de eficiență energetică  

Sursa: Raport  ANRE privind Progresul înregistrat în îndeplinirea obiectivelor naţionale de eficienţă  energetică - 2016
12

EVOLUȚIA CONSUMULUI FINAL DE ENERGIE 
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 INDICATORI DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ 

În cazul României, alegerea unităţii de măsură pentru calculul PIB are o influenţă decisivă asupra valorii intensităţii 
energetice.  

Sursa: Raport  ANRE privind Progresul înregistrat în îndeplinirea obiectivelor naţionale de eficienţă  energetică - 2016 
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Intensitatea energetică primară ajustată la structura economica a UE

Conform analizei realizate de Consiliul Mondial al Energiei (World Energy Council), intensitatea energiei primare, 
corectată cu coeficientul de corecţie privind structura economica, arată foarte clar că, începând cu anul 2008, pentru 
România intensitatea energiei primare are aproximativ aceeaşi valoare cu media Uniunii Europene. 

Sursa: Raport  ANRE privind Progresul înregistrat în îndeplinirea obiectivelor naţionale de eficienţă  energetică - 2016 



 
PLANUL NAŢIONAL DE ACŢIUNE ÎN DOMENIUL EFICIENŢEI ENERGETICE (PNAEE 2014 - 2020 - 

APROBAT PRIN H.G. NR. 122/2015)  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P0  Dezvoltarea serviciilor energetice   
P1  Planul național de Investiții   
P2  Creșterea eficientei energetice în rețele   
P3  Promovarea cogenerării de înalta  
eficienta  
P4  Programul Termoficare 2006-2015   
P5  Eficienta energetică în industria din  
sector ETS   
P6  Audit energetic și management energetic  
P7  Eficienta energetică în sectorul  
rezidențial 
P8  Eficienta energetică în clădiri  
guvernamentale și servicii publice   
P9  Eficienta energetică în sectorul servicii   
P10  Reînnoirea parcului de autovehicule   
P11  Eficienta energetică în sectorul  
transporturi  



 
 P.N.A.E.E. 2014 - 2020 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 P.N.A.E.E. 2014 - 2020 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 Monitorizarea consumatorilor energetici din industrie
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✓ A scăzut numărul consumatorilor de energie care înregistrează peste 1000 tep/an  
              682 operatori economici înregistraţi in 2015 faţă de 713 în 2014 : 
                      - 6,74% au consum peste 50.000 tep/an 
                      - 27,57% au consum între 5.000- 50.000 tep/an,  
                      - 65,69% au consum între 1.000- 5.000 tep/an 

✓ Consumul total de energie raportat de operatorii economici înregistraţi în baza 
              de date ANRE a crescut cu 2,22 % faţă de anul 2014 

✓ Din PMIEE a rezultat o economie de energie în scădere cu 2,88% față de anul 
              2014   
              majoritatea operatorilor economici au aplicat deja măsuri de tip low-cost, 
              no-cost iar pentru măsuri cu costuri mai ridicate nu dispun de mijloace 
              financiare suficiente 

Sursa: Raport  ANRE privind Progresul înregistrat în îndeplinirea obiectivelor naţionale de eficienţă  energetică - 2016



 
 Monitorizarea consumatorilor energetici din industrie
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✓ Ponderea economiei de energie, în consumul total de energie al 
consumatorilor finali de energie (peste 1.000 tep) reprezintă 1,28%, față 
de 1,51% în 2015 și de 1,97% în 2014. 

✓ Având în vedere ca proiectele de investiții raportate de consumatorii 
monitorizați au o durată medie de realizare de 3 ani, rezultă o valoare 
medie anuala de 47.256 tep/an

Sursa: Raport  ANRE privind Progresul înregistrat în îndeplinirea obiectivelor naţionale de eficienţă  energetică - 2016
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Contorizare inteligentă 

 În conformitate cu prevederile din Ordinul ANRE nr. 145/2014, 
privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei 
electrice, operatorii de distribuţie concesionari au transmis la ANRE 
propuneri de realizare în anul 2015 a unor proiecte pilot, ale căror 
rezultate să ofere informaţiile necesare stabilirii condiţiilor și elementelor 
privind elaborarea calendarului naţional de implementare al sistemelor de 
măsurare inteligentă, precum şi a Planului naţional de implementare al 
sistemelor de măsurare inteligentă.  

 ANRE a avizat, în anul 2015, 18 proiecte-pilot în valoare de 
69.639.770 lei, privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a 
energiei electrice 

Sursa: Raport  ANRE privind Progresul înregistrat în îndeplinirea obiectivelor naţionale de eficienţă  energetică - 2016



 
 

 Promovarea cogenerării de înaltă eficienţă
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UM Trim 

I 

2015

Trim 

II 

2015

Trim 

III 

2015

Trim 

IV 

2015

Total 2015

GWh 1077 421 266 890 2654

tep 92622 36206 22876 76540 228244

Schema de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă a fost 
instituită în România prin HG nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării 
bazate pe energia termică utilă (transpunere la nivel naţional a Directivei CE nr. 
8/2004, cu privire la promovarea cogenerării bazate pe necesarul de energie 
termică utilă în piaţa internă de energie care începând cu 5 iunie 2014 s-a înlocuit 
cu prevederile din Directiva 27/2012) şi implementată prin HG nr. 1215/2009, 
privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de 
sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de 
energie termică utilă.

Valorile economiei de energie realizate în 2015

Sursa: Raport  ANRE privind Progresul înregistrat în îndeplinirea obiectivelor naţionale de eficienţă  energetică - 2016



an

Factori determinanţi

Sinteza activităţii de elaborare a auditurilor energetice/2015

AUTORITATEA  NAŢIONALĂ  DE  REGLEMENTARE ÎN  DOMENIUL  ENERGIEI 
DEPARTAMENTUL PENTRU EFICIENŢĂ ENERGETICĂ 
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✓ Din rapoartele transmise de auditorii energetici a rezultat că s-au efectuat  
              audituri energetice la 431 de agenţi economici, la care s-au identificat un  
              număr de peste 1000 măsuri de îmbunătăţire a eficienţei,reprezentând  
              economii  de energie estimate la 247.611 tep/an, cu o cifră de investiţii  
              de cca. 750.761 mii Ron 

✓ În PNAEE ținta pentru programul P6 este o economie de energie de 350.000 tep  
              pentru  perioada 2014 - 2020,din care 50.000 tep pentru 2015. Apreciem că 
              ținta pentru 2015 (P6) a fost realizată în proporţie de  97%.



Sinteza activităţii de elaborare a auditurilor energetice/2015
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Sinteza activităţii de elaborare a auditurilor energetice/2015
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Sursa: Raport  ANRE privind Progresul înregistrat în îndeplinirea obiectivelor naţionale de eficienţă  energetică - 2016 

România are cea mai redusă valoare a consumului de energie primară pe locuitor din cele 28 de state membre UE 
(1,544 tep/locuitor în anul 2014), de aproape două ori mai mică decat media UE 28 în acelasi an (2,973 tep/
locuitor). 



 
 

STUDII EUROPENE SĂRĂCIA ENERGETICĂ 2015 

▪ Studiul publicat de Comisia Europeană în data de 25 iunie 2015 privind sărăcia 
energetică a identificat peste 54 milioane de persoane afectate de creşterile 
preţurilor energiei, venituri reduse şi locuinţe cu performanţe energetice reduse 
(date din anul 2012). 

▪ Deşi statele membre au implementat facilităţi pentru clienţii vulnerabili de energie, 
aproape 11 % din populaţia statelor membre se află în imposibilitatea de a-şi 
încălzi în mod adecvat locuinţele la preţuri suportabile ale energiei. 

▪Toate Statele Membre au implementat o serie de măsuri de eficienta energetica, iar 
pe baza acestui studiu, 30% din abordarea statelor membre, referitor la 
consumatorii vulnerabili si/sau saracia energerica, se concentreaza asupra 
utilizarii programelor pentru eficienta energetica.
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STUDII SĂRĂCIA ENERGETICĂ 2015 – ROMÂNIA
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În vederea responsabilizării factorilor decizionali privind politicile şi măsurile 
active pentru creşterea eficienţei energetice, reducerea sărăciei energetice şi 
protecţia consumatorilor vulnerabili din România, la solicitarea ANRE, a fost 
elaborat de către Academia Română - Studiul "Eficienţa energetică — 
prioritate naţională pentru reducerea sărăciei energetice, creşterea calităţii 
vieţii şi siguranţa consumatorilor de energie”, lansat in data de 2 noiembrie 
2015 la Academia Română si publicat deja pe site-ul ANRE si din care rezultă 
foarte clar ca 40% din populaţia ţării este la limita sărăciei. 



- CONCLUZII -  
Studiul "Eficienţa energetică — prioritate naţională pentru reducerea sărăciei energetice, creşterea calităţii vieţii şi siguranţa consumatorilor de 

energie”,

➢ Coordonarea şi integrarea de către Guvern, cu sprijinul ANRE, a politicilor sociale din diferite 
sectoare: politica socială a energiei, politica antisărăcie şi promovare a incluziunii sociale, politica 
socială a protecţiei consumatorului, politica veniturilor/ salariale, politica creării locurilor de muncă, 
politica locuirii 
➢ Reconsiderarea sistemului de ajutoare pentru încălzire : acesta nu se bazează pe corelarea între 
necesarul de combustibil pentru o încălzire optimă, tipul de combustibil utilizat şi starea energetică 
a locuinţei  
➢ Lansarea unui program naţional de creştere a eficienţei consumului casnic al energiei.  
➢ Crearea unui mecanism eficace de participare a consumatorului casnic la deciziile privitoare la 
consumul energetic. 
➢ Coordonarea creşterii preţurilor în 2017 – 2018 cu politica veniturilor, stimularea suportului 
public pentru îmbunătăţirea energetică a locuinţelor (de tipul anvelopării clădirilor).  
➢ Regândirea sistemului de impozite şi taxe conţinute în preţurile energiei, în România, impozitele 
şi taxele fiind printre cele mai ridicate din Europa. 
➢ Consumatorii casnici trebuie responsabilizaţi şi sprijiniţi să-şi achite facturile la energie şi să-şi 
eficientizeze energetic locuinţele - în România, 97% dintre locuinţe sunt proprietate personală.
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PUNCTUL DE INFORMARE PRIVIND EFICIENŢA ENERGETICĂ  AL DEE
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 Tipuri de informaţii, adresate în mod special consumatorilor casnici de energie : 

-  Legislaţia europeană şi naţională aferentă domeniului eficienţei energetice, 
publicată inclusiv pe site-ul web al ANRE www.anre.ro/Eficienţa Energetică ; 
- Ghiduri şi broşuri cu informaţii privind economia de energie, costuri reduse şi 
protecţia mediului din cadrul Proiectelor europene din domeniul eficienţei 
energetice derulate în cadrul ANRE. 
- Schimbările eficiente din punct de vedere energetic şi uşor de realizat cu privire 
la utilizarea energiei în cazul consumului casnic de energie electrică şi gaze 
naturale; 
- Informaţii cu privire la exemple de bune practici europene aplicate de către statele 
membre UE cu privire la măsurile de eficienţă energetică la nivelul consumatorilor 
casnici de energie.

http://www.anre.ro/
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VĂ MULŢUMIM PENTRU ATENŢIE! 
ANRE - Departamentul pentru eficienţă energetică 

tel 021-303.38.20 
info.eficienta@anre.ro   

  www.anre.ro 
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