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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordonanță de urgență 

pentru modificarea și completarea LEGII nr. 121/2014 privind eficienţa energetică 
 

 

 Având în vedere prevederile articolului 2, paragraful 5, articolului 5, alineatul (1), 

articolului 8, alin. (1), articolului 9, alin. (3), articolului 14, alin. (4) și articolului 15, alin. (8) ale 

Directivei 2012/27/UE privind eficienţa energetică, 

 luând în considerare că obligaţia României, în calitate de stat membru al Uniunii 

Europene, de a asigura transpunerea completă și corectă a Directivei 2012/27/UE în legislaţia 

naţională nu a fost dusă în totalitate la îndeplinire,  

 întrucât, ca urmare a transpunerii incomplete și incorecte a Directivei 2012/27/UE, 

Comisia Europeană a declanşat procedura prealabilă a acţiunii de constatare a neîndeplinirii 

obligaţiilor, în temeiul art. 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, România 

primind din partea Comisiei Europene scrisoarea nr. C(2018) 7103 final/08.11.2018 privind 

calitatea transpunerii Directivei 2012/27/UE în România,  

 ţinând cont de faptul că, pentru evitarea unei posibile declanșări a unei proceduri de 

infringement de către Comisia Europeană, autoritățile române s-au angajat la modificarea  Legii 

nr. 121/2014, prin intermediul scrisorii de răspuns la solicitarea Comisiei Europene nr. C(2018) 

7103 final/08.11.2018 privind calitatea transpunerii Directivei 2012/27/UE în România,   

 având în vedere că implementarea măsurilor de eficiență energetică se realizează în 

condițiile Legii nr. 121/2014, iar ca o consecinţă imediată a neadoptării măsurilor stabilite prin 

prezentul act normativ sunt afectate interesele şi obiectivele politicii în domeniul eficienței 

energetice privind asigurarea bugetului pentru renovarea clădirilor publice, elaborarea 

auditurilor energetice de către operatorii economici și participarea răspunsului la cerere la piaţa 

angro şi cu amănuntul de energie electrică,  

 luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul public, constituind 

situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată 

 

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 

 

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță. 

 

Articol unic – Legea nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficienţa energetică, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574  din  1 august 2014, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică și completează după cum urmează: 

 

1. Articolul 4 punctul 16 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

16. economie de energie – cantitatea de energie economisită determinată prin măsurarea şi/sau 

estimarea consumului înainte şi după punerea în aplicare a unei măsuri de îmbunătăţire a 

eficienţei energetice, asigurând în acelaşi timp normalizarea condiţiilor externe care afectează 

consumul de energie. 
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2. Articolul 6 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

(1) Anual, 3% din suprafaţa totală a clădirilor încălzite şi/sau răcite pentru asigurarea climatului 

interior, deţinute şi ocupate de administraţia publică centrală, se renovează pentru a îndeplini cel 

puţin cerinţele minime de performanţă energetică prevăzute în capitolul IV "Cerinţele de 

performanţă energetică a clădirilor" din Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a 

clădirilor, republicată. În acest sens, ordonatorii principali de credite asigură cuprinderea 

cheltuielilor în bugetul instituției. 

 

3. Litera a) de la alineatul (1) al articolului 9 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

a) să efectueze o dată la 4 ani un audit energetic pe întregul contur de consum energetic; auditul 

este elaborat de o persoană fizică sau juridică autorizată în condiţiile legii şi stă la baza stabilirii 

şi aplicării măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice; 

 

4. Alineatul (5) al articolului 9 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

(5) Operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie sub 1.000 tone echivalent 

petrol pe an, cu excepţia IMM-urilor, sunt obligaţi să întocmească la fiecare 4 ani un audit 

energetic pe întreg conturul de consum energetic; auditul este realizat de o persoană fizică sau 

juridică autorizată în condiţiile legii şi stă la baza stabilirii şi aplicării măsurilor de îmbunătăţire 

a eficienţei energetice. 

 

5. Alineatul (6) al articolului 9 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

(6) Auditul energetic realizat pe întregul contur de consum energetic al unui operator economic, 

la termenul stabilit de alin. (1), lit. a) include bilanţurile energetice realizate pe toate contururile 

de consum energetic ale operatorului economic şi respectă criteriile minime pentru auditurile 

energetice, inclusiv pentru cele desfăşurate ca parte a sistemelor de gestionare a energiei 

conform Anexei nr.4. Auditurile energetice se realizează pentru toate tipurile de purtători de 

energie care intră în conturul de consum energetic. 

 

6. Alineatul (4) al articolului 10 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

(4) În cazul în care încălzirea, răcirea sau apa caldă pentru o clădire sunt furnizate din sistemul 

de alimentare centralizată cu energie termică sau de o sursă centrală care alimentează mai multe 

clădiri este obligatorie montarea contoarelor de energie termică sau de apă caldă în punctele de 

delimitare/separare a instalaţiilor din punctul de vedere al proprietăţii sau al dreptului de 

administrare. 

 

7. După alineatul (6) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu 

următorul cuprins: 

 

(7) Prevederile alin. (5) se aplică și imobilelor de tip condominiu dotate cu o sursă centrală de 

încălzire/răcire sau alimentate de la o sursă centrală deservind mai multe clădiri. 

 

 

8. Alineatul (4) al articolului 14 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

(4) În cazul în care evaluarea prevăzută la alin. (1) şi analiza prevăzută la alin. (3) identifică un 

potenţial pentru aplicarea cogenerării de înaltă eficienţă, atât pentru procese de încălzire, cât şi 

pentru procese de răcire pentru utilizatorii finali, ale cărror beneficii depăşesc costurile, 
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autorităţile competente iau măsurile adecvate în vederea dezvoltării unei infrastructuri de 

termoficare şi răcire centralizată eficientă și/sau în vederea favorizării dezvoltării cogenerării de 

înaltă eficienţă pentru procese de încălzire şi pentru procese de răcire pentru utilizatorii finali şi 

a utilizării sistemelor de încălzire și răcire cu căldură reziduală și surse regenerabile de energie, 

în conformitate cu alin. (1), (6) şi (10). 

 

9. Alineatul (6) al articolului 15 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

(6) ANRE analizează metodologiile de stabilire a tarifelor de transport şi distribuţie şi, dacă este 

cazul, ia măsuri de eliminare a acelor prevederi stimulative care ar putea împiedica 

îmbunătăţirea eficienţei globale, inclusiv a eficienţei energetice la nivelul producerii, 

transportului, distribuţiei şi furnizării de energie electrică şi gaze naturale sau a acelor stimulente 

care ar putea împiedica participarea răspunsului la cerere, direct sau prin agregatori, la piaţa de 

echilibrare sau la piaţa serviciilor de sistem. 

 

10. Alineatele (15)-(17) ale articolului 15 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

 

(15) ANRE aprobă reguli de participare a răspunsului la cerere la piaţa angro şi cu amănuntul de 

energie electrică, alături de furnizorii de energie electrică. 

(16) ANRE stabileşte, în reglementările tehnice şi comerciale, reguli prin care operatorul de 

transport şi de sistem şi operatorii de distribuţie achiziţionează în mod nediscriminatoriu servicii 

de sistem şi servicii de echilibrare de la furnizorii de răspuns la cerere, inclusiv prin agregatorii 

energetici, în funcţie de capacitatea tehnică a clienţilor respectivi, cu menţinerea siguranţei în 

funcţionare a reţelelor electrice. 

(17) Pentru a promova participarea răspunsului la cerere la pieţele de servicii de sistem, 

operatorul de transport şi de sistem şi operatorii de distribuţie au obligaţia de a stabili 

modalităţile tehnice privind participarea acestora la respectivele pieţe, pe baza capacităţilor de 

răspuns la cerere, pe care le supun avizării ANRE. La elaborarea regulilor tehnice menţionate, 

operatorul de transport şi de sistem şi operatorii de distribuţie colaborează cu furnizorii de 

răspuns la cerere şi cu agregatorii energetici. 

 

 

 

Vasilica - Viorica Dăncilă 

Prim-ministru 


