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Ce este sărăcia energetică? 
 

 

Imposibilitatea unei 
gospodării de a-și 
asigura serviciile 
energetice necesare 
la costuri accesibile  
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La nivel european, măsuri pentru combaterea 
sărăciei energetice pe termen scurt 

MĂSURI FINANCIARE MĂSURI NON-FINANCIARE 



La nivel european, măsuri pentru combaterea 
sărăciei energetice pe termen lung 

MĂSURI DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ MĂSURI DE INFORMARE 



Indicatori de sărăcie energetică și cifre asociate 

Categorie de gospodării Număr Sursa 

Locuințe fără instalație 

electrică 

287.434 Recensământ 2011 

Gospodării care beneficiază 

de tarif social* 

896.400 (aprox) ANRE 2016 (raportat la totalul 

de gospodării – INS) 

Gospodării care beneficiază 

de ajutor de încălzire pentru 

electricitate 

8218 Ministerul Muncii 2017 

Gospodării cu acces informal 422.615 Deloitte 2017 

Total 1.610.000 (aprox) 

21% din totalul 

gospodăriilor 

  



Proporția celor primesc ajutoare, comparativ 
cu indicatorii 2M, LIHC, M/2 

Indicator 2013 2014 2015 

  % energy 

poor 

% overlap % energy 

poor 

% overlap 

 

% energy 

poor 

% overlap 

Ajutoare de 

încălzire 

7,4% 100% 6% 100% 4,60% 100% 

2M 11,9% 14,86% 19% 33,33% 12,10% 17,39% 

LIHC 12,3% 27,02% 16,9% 41,66% 9,90% 30,43% 

M/2 12,2% 24,32% 18,7% 16,66% 13,5% 32,6% 



In România, deși toate ajutoarele se referă 
numai la termie, lipsește o definiție unitară 

Actualul cadru legislativ Consecințe 

Legea 123/ 2012: clientul vulnerabil 

ca fiind „clientul final aparținând 

unei categorii de client ̦i casnici 

care, din motive de vârstă, 

sănătate sau venituri reduse, se 

află în risc de marginalizare 

socială”  

Nici o legătură în aplicare cu definiția 

marginalizării sociale din Legea 

116/2002 (marginalizarea socială 

reprezintă o „poziție socială 

periferică, de izolare a indivizilor sau 

grupurilor cu acces limitat la resurse 

economice, politice, educaționale și 
comunicaționale ale societății”.) VMI va înlocui definiția din OUG 

70/ 2011, nu pe cea din Legea 123 

– restricționează definiția doar la 

imposibilitatea asigurării 

necesarului de căldură 

 



De asemenea, lipsește un Plan Național de 
Acțiuni 

Actualul cadru legislativ Consecințe 

Titlul I și Titlul II al Legii 123/2012 diferă în ceea 

ce privește responsabilii pentru alcătuirea 

Planului Național de Acțiuni în ce privește 

sărăcia energetică. Pentru gaz natural (Art. 

102, lit. n) este responsabil Ministerul Energiei, 

iar pentru energie electrică (Art. 6, lit. r) este 

responsabil Ministerul Muncii, în colaborare cu 

Ministerul Energiei. 

Cinci ani mai târziu, încălcând recomandările 

europene din Pachetul 3 Energie, România nu 

are niciun plan de acțiune. 



De asemenea, lipsesc măsurile non-financiare 

Actualul cadru legislativ Consecințe 

Regulamentele de furnizare (ANRE) prevăd măsuri non-

financiare pentru clienții vulnerabili din motive de vârstă 

sau sănătate, dar nu există acte normative care să 

cuprindă criterii pentru încadrarea consumatorilor ca 

vulnerabili din aceste motive. 

Se merge contrar recomandărilor 

europene care prescriu remedii 

non-financiare. Măsurile non-

financiare nu pot fi 

operaționalizate. 

Singurele facilități sunt cele financiare (ajutoarele pentru 

încălzire) acordare exclusiv celor vulnerabili pe criteriu 

de venituri mici. 

 



Ajutoarele financiare sunt insuficiente, prost 
țintite și fragmentate 

• 668000 de gospodării 
 

• 0,33% din totalul 
bugetului annual al 
Ministerului Muncii 
 

• Foarte multe din cele 
mai sărace gospodării 
nu beneficiază de nici 
un ajutor 



Accesarea ajutoarelor de încălzire poate fi 
birocratizată excesiv de primării 

Art. 14(4) și (5) din OUG 70/2011 nu precizează clar ce acte justificative pot primăriile să solicite 
beneficiarilor. Primarii fac exces de zel. 
 
Ancheta de teren (Bacău, Hunedoara, Teleorman) – acolo unde primarii au rol proactiv, lucrurile 
funcționează bine. 
 
Facturile la utilități sunt prioritare 
 
Dificultăți în a-și estima corect propriile nevoi financiare în gospodărie 
 
Citirea facturii se limitează la suma de plată 
 
Consumatorii sunt deschiși la a fi consiliați 
 
Inechitate între combustibili – 56% din ajutoare pentru lemne. Maxim 50 RON/ lună. Consum mediu/ 
lună pentru încălzirea unei camere = 200 RON. 



Observatorul European de Sărăcie Energetică 



Soluțiile antreprenorilor sociali 



Câștigătorii Tackle Fuel Poverty Competition 



Thank you! 

Contact: cmurafa@ashoka.org 


