
SERVICIILE PUBLICE DE TERMOFICARE 
 

-  Bucureşti, 22 septembrie 2016 - 



 Îmbunătăţirea eficienţei energetice - unul din elementele prioritare ale 

strategiei energetice a României pentru asigurarea alimentării cu energie a 

consumatorilor, dezvoltarea durabilă şi competitivitatea, economisirea 

resurselor de energie şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

 

 În vederea atingerii obiectivului Uniunii de reducere cu 20 % a consumului 

de energie primară până în anul 2020 și îmbunătăţirea eficienței energetice 

după anul 2020, este necesar aplicarea cumulativă a măsurilor naționale și 

europene specifice care promovează eficiența energetică în diferite 

domenii. 

 

 Îmbunătăţirea eficienţei energetice contribuie la atingerea obiectivelor 

naţionale referitoare la eficienţa energetică pe termen mediu şi 

îndeplinirea obiectivelor pe termen lung ale strategiei privind schimbările 

climatice şi trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid 

de carbon până în anul 2050. 

 

 Producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice prin 

sistemul de alimentare centralizată cu energie termică reprezintă un 

serviciu public de interes general. 

 

Context 



 
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
republicată reglementează cadrul general în materie 

 
 

Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, 
care stabileşte: 

 
 Obligativitatea înfiinţării, coordonării, monitorizării şi controlul 

serviciului public de către autorităţile administraţiei publice locale; 
 Aprobarea, prin hotărâri ale consiliului local, a preţului local, precum şi 

ajustarea sau modificarea acestuia pe baza metodologiilor ANRE şi 
ANRSC. 

    

Guvernul asigură realizarea politicii generale a statului în domeniul serviciilor 

de utilităţi publice, în concordanţă cu obiectivele Planului naţional de 

dezvoltare economico-socială a ţării. 
 

Serviciul public de termoficare – prevederi legale (I) 



Serviciul public de termoficare – prevederi legale (II) 

 Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru 
funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a 
populaţiei 

 

Pentru energia termică facturată populaţiei: 

 Autorităţile locale aprobă preţul local facturat populaţiei, care 
poate fi mai mic decât preţul de producere, transport, distribuţie şi 
furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi asigură din bugetele 
locale sumele necesare acoperirii diferenţei; 

 Autorităţile locale pot acoperi din bugetele locale, pierderile induse 
de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi 
furnizare a energiei termice pentru populaţie. 

 

Cele două măsuri de mai sus reprezintă ajutor de stat. 
 

 

 Ordinul MDRAP-MFP nr. 1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de 
ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care 
prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, 
distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către 
populaţie prevede condiţiile specifice de acordare a măsurilor de sprijin. 

 



Serviciul public de termoficare 

- măsuri pentru asigurarea continuităţii serviciului - 
 Ordonanţa Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului 

de stat 

În anul 2016 s-a majorat alocarea pentru autorităţile locale, pentru plăţi restante la 

data de 30 iunie 2016, reprezentând sume neachitate de 

unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale furnizorilor care prestează 

serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în 

sistem centralizat pentru acoperirea diferenţei dintre preţul reglementat al 

energiei termice livrate populaţiei şi preţul de facturare al energiei termice 

livrate populaţiei, diminuate cu plăţile efectuate la data cererii. 

Sumele repartizate se utilizează exclusiv pentru stingerea obligaţiilor fiscale 

restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele 

fondurilor speciale, ale furnizorilor care prestează serviciul public de 

producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat. 

 

 Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea “Programului 

Termoficare 2006-2020 căldură şi confort” 

Scop: asigurarea de către MDRAP a finanţării modernizării/reabilitării 

sistemului de alimentare centralizată cu energie termică cu până la 

70% din valoarea investiţiei, cu condiţia asigurării de la bugetul local a 

cel puţin 30% din valoarea acesteia. 



 

Obiectiv: creşterea eficienţei energetice prin retehnologizarea, 

modernizarea şi dezvoltare sistemului centralizat  de alimentare cu energie 

termică 

Realizări în perioada 2008-2015: 

 buget alocat: 423.626.239 lei  

 buget utilizat: 337.391.941 lei 

 contribuţie buget local: 346.302.768 lei 

 nr. total unităţi administrativ teritoriale beneficiare: 44 u.a.t., cu: 

133 obiective finanţate; 

72 obiective recepţionate în perioada 2008-2015. 
 
Buget alocat în anul 2016: 67,50 mil. lei, repartizate pentru 

17 u.a.t. – 33 obiective de investiţie. 
 

Economia de energie calculată după punerea în funcţiune a obiectivelor 

finanţate în perioada 2008-2015 este de: 27.986 tone echivalent petrol 

Serviciul public de termoficare  

Implementarea “Programului Termoficare 2006-2020 căldură şi confort”  



Elaborată de MDRAP în temeiul art. 14 din Directiva 2012/27/UE privind 

eficienţa energetică, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 121/2014 

privind eficienţa energetică. 

Transmisă de MDRAP la Comisia Europeană în decembrie 2015. 

 

Cuprinde: 

Identificarea potențialului de eficiență energetică al infrastructurii de 

termoficare și răcire centralizată; 

Strategii, politici și măsuri de eficiență energetică pentru orizont 2020 - 

2030; 

 Analiza cost-beneficiu pentru investiții semnificative în capacități noi 

de cogenerare, cu luarea în considerare a mixului energetic pentru 

asigurarea încălzirii sectorului rezidenţial; 

 Măsuri pentru stimularea realizării potențialului. 

 

Evaluarea cuprinzătoare a potenţialului de punere în 

aplicare a cogenerării de înaltă eficienţă şi a termoficării şi 

răcirii centralizate eficiente (I) 



Măsuri pentru stimularea realizării potențialului: 
 

1. Adaptarea sistemelor centralizate la noile consumuri de energie 

termică, în condiții de funcționare eficientă și încadrarea în normele de 

protecție a mediului; 

2. Creşterea eficienței energetice pe tot lanțul: resurse, producere, 

transport, distribuţie, consum; 

3. Promovarea cogenerării ca vector fundamental pentru restructurarea 

sistemului de producere și distribuție a energiei termice; 

4. Accelerarea procesului de modernizare a infrastructurii aferente 

serviciilor energetice de interes local, cu suport financiar public și/sau 

privat; 

5. Creşterea gradului de implicare a autoritatilor administratiei publice 

locale în strictă concordanță cu atribuțiile și compentențele instituite de 

lege; 

6. Promovarea utilizării resurselor regenerabile de energie pentru 

reducerea prețului la energia termică și conformarea la cerinţele de 

mediu. 

Evaluarea cuprinzătoare a potenţialului de punere în 

aplicare a cogenerării de înaltă eficienţă şi a termoficării şi 

răcirii centralizate eficiente (II) 



 Programul naţional de reabilitare termică blocuri de locuinţe 
(finanţat potrivit OUG nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a 

blocurilor de locuinţe) 

Ţinta: consumul anual specific de energie pentru încălzire < 100 kWh/mp 

Principale măsuri de eficienţă energetică: 
Lucrări de reabilitare termică a anvelopei clădirii; 
Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire şi apă caldă de 
consum; 
Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse 
regenerabile. 

Realizări în perioada 2009-2015: 
1.554 blocuri de locuinţe finalizate, reprezentând 59.208 apartamente 
Economia calculată de energie primară până la 31.12.2015 - 97,71 mii tep. 

 
 Programul de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe 
(finanţat din fondurile structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene) 

Realizări la 31.12.2015: 
 Contracte încheiate pentru 728 blocuri de locuinţe, reprezentând 30.617 

apartamente 
 248 blocuri de locuinţe finalizate, reprezentând 12.633 apartamente 

Eficienţa energetică în clădirile rezidenţiale 



PROGRAM  OPERAȚIONAL  REGIONAL  2014-2020 
Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon: 
Prioritatea de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente 
a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, 
inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. 

Total buget - 1.187,28 milioane euro, din care: 
 1.001,69 milioane euro contribuţie FEDR; 
 185,59 milioane euro contribuţia naţională. 

Operațiunea A - clădiri rezidenţiale 
 Program lansat în data de 15 martie 2016; 
 Perioada depuneri proiecte: începând cu data de 16 mai 2016 până la 16 

noiembrie 2016; 
 Bugetul alocat acestui apel de proiecte: 447,75 milioane euro, din care: 

- 362,05 milioane Euro din FEDR 
-85,70 milioane Euro finanțare de la bugetul de stat. 

 

Repartizare alocări pe regiuni de dezvoltare 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principale acţiuni sprijinite: 
îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei clădirii; 
reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic; 
modernizarea sistemului de încălzire; 
implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice; 
realizarea de strategii pentru eficiență energetică care au proiecte implementate prin POR 2014 – 
2020; 
orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului. 

Regiunea de dezvoltare Nord 

Est 

Sud 

Est 

Sud Sud 

Vest 

Vest Nord 

Vest 

Centru Bucureşti 

Ilfov 
Alocarea în cadrul 

apelului de proiecte 

(mil euro) 

63,79 54,13 57,34 43,60 42,88 52,20 50,35 83,46 



PROGRAM  OPERAȚIONAL  REGIONAL  2014-2020 (continuare) 

 Operațiunea B - clădiri publice 

 se estimează depunerea proiectelor în luna noiembrie 2016; 
 sunt sprijinite măsuri de eficiență energetică - deep renovation, inclusiv 

izolarea termică, reabilitarea și modernizarea sistemelor de încălzire, 
iluminat, precum și implementarea unui sistem de management energetic al 
clădirii. 

Vor fi eligibile pentru finanțare toate tipurile de clădiri publice deținute și 
ocupate de autoritățile și instituțiile centrale și locale: spitalele, clădiri de 
învățământ, clădiri administrative, policlinici, penitenciare etc., inclusiv spații 
anexă de păstrare și stocare care au un regim de încălzire /răcire pentru 
funcționare. 

Bugetul alocat acestui apel de proiecte din FEDR: 398,89 milioane euro, 
 
 Operațiunea C - iluminatul public 

Beneficiari - autoritățile publice locale din mediul urban.   
 în curs de elaborare Ghidul Specific; 
 se estimează depunerea proiectelor în luna decembrie 2016; 

Principale acţiuni sprijinite: 
 înlocuirea sistemelor de iluminatul public cu incandescență cu iluminat prin utilizarea 

unor lămpi cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și asigurarea confortului 

corespunzător (ex. LED), inclusiv prin reabilitarea instalațiilor electrice; 

 achiziționarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public;  

 extinderea/reîntregirea sistemului de iluminat public în localitățile urbane; 

 utilizarea surselor regenerabile de energie (ex. panouri fotovoltaice, etc.); 

 realizarea de strategii pentru eficiență energetică. 
Bugetul alocat acestui apel de proiecte din FEDR: 40,00 milioane euro 
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