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Prevederi legislative

Legea nr 121/2014 privind eficienta energetica, modificată şi completată prin Legea nr. 160/2016

Art.9 - (20) Autoritatile administratiei publice locale din localitatile cu o populatie mai mare de 5.000 de locuitori au obligatia sa 

intocmeasca programe de imbunatatire a eficientei energetice in care includ masuri pe termen scurt si masuri pe termen de 3-6 ani

cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (14) lit. a) şi b). 

(21) Autoritatile administratiei publice locale din localitatile cu o populatie mai mare de 20.000 de locuitori au obligatia: 

a) sa intocmeasca programe de imbunatatire a eficientei energetice in care includ masuri pe termen scurt si masuri pe termen 

de 3-6 ani cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (14) lit. a) şi b). ; 

b) sa numeasca un manager energetic, atestat conform legislatiei in vigoare sau sa incheie un contract de management 

energetic cu o persoana fizica atestata in conditiile legii sau cu o persoana juridica prestatoare de servicii energetice agreata in 

conditiile legii

Art.7 - (1) Administratiile publice centrale achizitioneaza doar produse, servicii, lucrari sau cladiri cu performante inalte de eficienta 

energetica, in masura in care aceasta achizitie corespunde cerintelor de eficacitate a costurilor, fezabilitate economica, viabilitate 

sporita, conformitate tehnica, precum si unui nivel suficient de concurenta, astfel cum este prevazut in anexa nr. 1. 

- Directivei 2010/30/UE - etichetare energetica, Directiva 2009/125/CE - proiectare ecologica (in cooperare cu companiile

locale de utilitati), Decizia 2006/1005/CE - echipamente de birou , Regulamentul (CE) nr.1222/2009 - etichetare pneuri

Art. 5 - Reabilitarea a 3% din cladirile cu suprafata > 250 mp

- Planul National de Actiune pentru Eficienta Energetica – aprobat prin HG nr 122/2015



Programul de îmbunătățire a eficienței energetice pentru localitatile cu peste 5000 de locuitori

1. Actiuni intreprinse pentru impulsionarea activitatii de intocmire si transmitere a planurilor de imbunatatire a 
eficientei energetice (PIEE) pt unitati administrative-teritoriale cf prevederilor Legii nr. 121 / 2014

Termen initial de transmitere: 30 septembrie 2014

Termen de raportare: 30 septembrie pentru anul in curs (pentru PIEE multianuale)

Demersuri A.N.R.E.

a. Introducere “Fișa de consum energetic localități” (trim. I 2014, pana la aparitia Legii nr. 121 / 2014);

b. Intocmit / postat pe site-ul ANRE model de plan imbunatatire eficienta energetica (PIEE):

http://www.anre.ro/ro/eficienta-energetica/legislatie/legislatie-efic-en

c. Introducere specializare manager energetic localitati (module manager localitati formatori agreati) 

d. Corespondență cu A.M.R. / A.O.R., A.C.R. (februarie 2015)

e. Corespondență cu MDRAP (august 2015)

f. Corespondență cu Prefecturi / Consilii judetene (iunie 2016)

http://www.anre.ro/ro/eficienta-energetica/legislatie/legislatie-efic-en


2. Nivel de conformare intocmire PIEE localitati la 31 03 2017 
(prevederi Legea nr. 121 / 2014, cu completarile si modificarile ulterioare) 

Conform recensământului populației din 2011:
671 de localități intra sub incidenta art. 9, Legea nr. 121/2014, din care:
105 localități peste 20 000 de locuitori (91 municipii, 13 orase, plus comuna Floresti, CJ)
566 localități intre 5000 si 20 000 de locuitori (19 municipii, 172 orase si 375 comune)

Localități peste 20 000 de locuitori (105 localitati):
23 au transmis programul de îmbunătățire a eficientei energetice;
15 au transmis documente similare (PAED, Program energetic municipal, strategie energetică locala, program de 

eficienta energetică numai pentru compania de incalzire locala, etc.);
33 nu au PIEE sau au confirmat demersuri pentru conformarea cu prevederile legale, nerespectand termenul legal 

de transmitere (30.09.2016)
34 localități “mari” - Nu au răspuns  

Localități intre 5000 si 20 000 de locuitori (566 localitati):
121 localități au raspuns solicitarilor, din care:
22 localitati au transmis programul de îmbunătățire a eficientei energetice;
9 au transmis documente similare (PAED

39 au inceput demersurile pentru conformare, dar cu dificultăți in realizarea programului (lipsa capacitate, lipsa 
fonduri, lipsa manageri energetici pentru localitati, etc)

445 localități - Nu au răspuns



Nr. 
crt.

Tip localitate /
Număr de locuitori

Număr Au transmis răspuns Nu au 
răspuns

Obs

PEE PAED

Da Nu

1 Localități 
> 20000 locuitori

105 23 33 15 34

Municipii 91 23 28 14 26

Orașe 13 0 5 1 7

Comune 1 0 0 0 1

2 Localități      
5000 - 20000 locuitori

566 22 90 9 445

Municipii 19 3 7 0 9

Orașe 172 11 39 5 117

Comune 375 8 44 4 319

T O T A L  
671 45 123 24 479

Situație 31.III.2017 privind întocmirea / raportarea PIEE de către UAT
Departamentul pentru Eficiență Energetică



• structură minimală de întocmire (conform cu documente similare realizate pe plan internațional) 

• Descrierea localitatii (date relevante: zona climatica / surse de alimentare cu energie electrica si combustibili / 
disponibil de resurse secundare sau regenerabile, etc.);

• Modul de gestionare a serviciilor energetice municipale - corelare cu PPEE consumatori mari;

• Baza de date / consumurile municipal / consumul populatiei;

• chestionare de evaluare a capacității de management energetic local care să ofere informații asupra bazelor de 
date existente si procedurilor de gestiune energetică aplicate

• nominalizarea departamentului din cadrul primăriei și persoana responsabilă;

• managerul energetic autorizat (angajat al municipalității cu pregătire tehnică sau un expert extern); 

• calculare indicatori de eficiență energetică care să  permită evaluarea și compararea performantelor energetice 
locale cu valori de referință medii înregistrate la nivel european;

• formă de raportare unică pertru centralizarea datelor și sinteza acestora la nivel național, în vederea evaluării 
impactului; 

• Formulare obiective - fezabilitate tehnica si financiara

• Corelare cu politica nationala: ex PNAEE 2014-2020; programe de finantare din fonduri europene;

• Strategii si politici locale:  strategii energetice in orase mari, PAED, etc.

• Conditiile locale: clima, resurse naturale, comportament local, etc. 

Structura programului / ghidului - mod de abordare



Sugestii / propuneri

Localitati peste 20 000 locuitori:
Realizarea PIEE de catre agentiile locale specializate;
Afiliere la OER;
Realizare centre de informare;

Localitati 5000 - 20 000 locuitori: 
Cooperare intra-judeteana sau regionala;
“Pachetizare” proiecte (localitati care sa contribuie financiar in comun la intocmirea PIEE 

incheind contractual de realizare PIEE cu un singur “furnizor” de planuri);
Cooperare cu ADR-urile - programe integrate cu componente de eficienta energetica



Bune practici Lipsa comunicare

Mediaș
Cernavodă - program bun, 12 pagini (cf model ANRE)
Vatra Dornei - idem
Avrig
Lipova
Miroslava (IS) 
Gîrleni (BC) 
Mătăsari (GJ)
Piatra Neamț
Brașov
Alba Iulia 
Petroșani
Reghin
Reșița 
Zalau - PAED, cu posibilitate de transformare in PEE 
Bucuresti sector 3 - proiect PATRAS 
Jijila 

Isaccea (TL) - sub 5000 locuitori, transmis PPEE !?!
Mircea Voda (CT) - sub 5000 locuitori, transmis PPEE !?!

• Bacău

• București (“Capitala”, 2 sectoare au transmis)

• Buzău

• Deva

• Galați

• Iași

• Miercurea Ciuc

• Ploiești

• Sibiu

• Suceava

• Timișoara (transmis “ceva” de la Colterm SA)

• Turda

• Vaslui
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