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PROPUNERE DE POLITICĂ PUBLICĂ PRIVIND 

 
îmbunătățirea accesului la electricitate pentru gospodăriile din mediul rural și încurajarea folosirii 

metodelor alternative de conectare respectiv optimizarea costurilor cu energia electrică 
 

 
România se confruntă, în prezent, deși este membră a Uniunii Europene, cu existența unor comunități ne-
racordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice iar fenomenul sărăciei energetice atinge cote mult mai 
mari. Un studiu realizat în anul 2015 de către Comisia Europeană la nivel european arătă că 11% din populație 
este afectată1 de această problemă. Pe de altă parte, de la 1 ianuarie 2018, piața energiei s-a liberalizat complet 
iar de gradul de informare al cetățenilor/autorităților, mai ales a celor din localitățile mici/îndepărtate, cu privire 
la criteriile folosite în opțiunea pe care o fac pentru un furnizor sau altul, depinde optimizarea costurilor și 
reducerea consumului de energie. 
 
577 de comune din județele incluse într-un recent proiect al IPP - în cadrul căruia s-au solicitat informații în baza 
legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, s-au organizat interviuri cu autoritățile 
locale precum și o caravană locală de sprijin și asistență direct oferită comunităților locale (perioada februarie – 
iunie 2018) - anume: Hunedoara, Arad, Timiș, Caraș Severin, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Constanța, Ialomița și Tulcea, 
afirmă că: 
 

 Cel puțin o gospodărie din comuna lor este neconectată la electricitate (55% răspunsuri din partea 
primăriilor); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Sursa: https://ec.europa.eu/energy/en/news/energy-poverty-may-affect-nearly-11-eu-population 



                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                      

 

 

 
 
 

Tabel 1: Ponderea gospodăriilor neconectate la electricitate  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                      

 

 

 
 
 

 Principalele motive ale neconectării la electricitate sunt: lipsa actelor de proprietate (26%) și lipsa 
resurselor financiare pentru achitarea facturilor (26%); 

 
Tabel 2: Cauzele neconectării la electricitate 
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 81% dintre comunele județelor menționate anterior nu au realizat niciodată un audit energetic; 
 

Tabel 3: Pondere primării care au efectuat, măcar o dată, auditul energetic 
 

 
 
 

 Primarii comunelor reclamă nevoia de asistență tehnică, prin fonduri UE, granturile SEE, norvegiene, etc., 
pentru pregătirea și implementarea de proiecte în domeniul energiei alternative, dată fiind lipsa resursei 
umane calificată în acest sens; 
 

 Simplificarea legislației privind accesul la energie, atât pentru rețeaua clasică cât și pentru alternative la 
conectarea clasică este cerută de către autoritățile locale astfel încât să deblocheze proiecte/inițiative 
ce ar putea fi în beneficiul comunității locale; 

 
 Distribuitorii de energie nu se implică suficient de mult în ceea ce privește facilitarea accesului la energie 

în mediul rural – în sensul de a informa cetățenii și autoritățile locale cu privire la posibilitățile de 
conectare la rețea precum și de a cunoaște în fapt situațiile specifice existente în teren, ceea ce le-ar 
permite distribuitorilor să adopte măsuri individualizate de soluționare a problemelor privind accesul la 
rețea precum și reducerea sărăciei energetice; 

 
 Principalele probleme cu care se confruntă comunitățile locale din mediul rural se referă la: 

 
1. Componenta de acces la electricitate (clasică și alternativă): gospodării neconectate la rețeaua 

electrică din cauza lipsei actelor de proprietate, gospodării neconectate la rețeaua electrică din 
cauza lipsei 

Da
19%

Nu
81%



                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                      

 

 

rețelei electrice în proximitate, gospodării neconectate la rețeaua electrică din cauza distanței 
foarte mari față de rețeaua electrică (gospodării aflate în sate izolate), gospodării neconectate la 
rețeaua electrică - cazuri particulare acolo unde există rețea electrică în proximitatea locului de 
consum - din diverse alte motive (nu se cunosc demersurile necesare pentru conectare, nu mai 
există alimentare din transformatorul la care erau racordați, nu au contoare instalate, etc.). 

 
2. Componenta privind combaterea/reducerea sărăciei electrice: gospodării neconectate la rețeaua 

electrică din cauza lipsei veniturilor, gospodării cu costuri mari la electricitate, primării cu costuri 
mari la electricitate, primării cu necesități de extindere a rețelei electrice. 

 
La capătul a 7 luni de documentare la nivelul întregii țări folosind atât date cantitative cât și calitative relevante, 
Institutul pentru Politici Publice, având alături Asociația Comunelor din România, în cadrul proiectului Decizia ta  
- factura și accesul la energie!, semnalează problemele din domeniul accesului la electricitate la nivel rural și 
propune autorităților să ia în considerare următoarele direcții de politică publică. Aceste propuneri pot fi 
complementare și rezultă dintr-o amplă consultare cu specialiști în domeniu dar și cu autoritățile publice locale 
și cetățenii interesați.  
  
Direcții de politică publică 
 
 

1. Regândirea întregului sistem de informare/difuzare de informații utile și ușor de înțeles către 
populație prin toate sursele de comunicare de care dispun instituțiile de drept 

 
Atât cetățenii cât și autoritățile locale deplâng lipsa de informații clare, inteligibile în vederea conectării la rețea 
respectiv soluționării unor probleme apărute ulterior conectării. De aceea, lansăm propunerea ca Autoritatea 
Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) să elaboreze o platformă/un site în care să se afișeze 
(și să se actualizeze), pentru fiecare localitate din țară, informații din care un cetățean să poată afla, în mod facil, 
vederea luării unei decizii privind conectarea la o sursă de electricitate: 
 

a. denumirea operatorului de distribuție care oferă servicii de racordare la energie în fiecare județ  
b. lista centralelor de relații cu clienții ale operatorilor de distribuție; 
c. lista cu investițiile aprobate și respinse, pe fiecare județ, de către ANRE pentru fiecare operator 

de distribuție din țară; 
d. lista cu prioritățile privind investițiile în rețeaua de distribuție pe fiecare operator de distribuție 

din țară; 
e. lista autorităților locale care au efectuat investiții în rețeaua de electricitate și cărora nu li s-a 

rambursat, în termenul legal, contravaloarea contribuției operatorului de distribuție (in cazul in 
care investitia a fost recunoscuta/aprobata de ANRE). 

 
 



                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                      

 

 

 
 

2. Așezarea obiectivului de creștere a capacității autorităților publice locale în centrul politicii publice, 
prin conjugarea eforturilor instituțiilor publice 

 
La nivel național, în mediul rural, autoritățile publice locale ar dori să acceseze fonduri 
nerambursabile/externe/interne disponibile însă nu dețin resursa umană specializată în acest sens. De aceea, 
propunem crearea unor centre de suport - de exemplu la nivelul prefecturilor dar în colaborare cu alte instituții 
la nivel regional/județean cu atribuții în domeniul fondurilor europene - formate din specialiști/experți în 
domeniul producerii și distribuției de energie electrică și al scrierii de proiecte care să acționeze ca nucleu de 
bază pentru dezvoltarea proiectelor privind accesul la electricitate în mediul rural, atât prin conectarea clasică 
la rețea cât și prin forme de conectare la unități de producere alternative (energie verde). Într-o unitate 
specializată a prefecturii, având în vedere un istoric de lucru în acest sens, se va constitui un centru suport pentru 
sprijinirea UAT-urilor interesate să dezvolte, individual sau în asociere, proiecte de investiții cu finanțare 
internă/externă/nerambursabilă, urmând ca, ulterior, aceste comunități locale să fie sprijinite și în 
implementarea proiectelor. 
 

3. Modificarea cadrului legal prin creșterea cuantumului sancțiunilor pentru operatorii de distribuție care 
nu achită costurile investițiilor asumate în parteneriat cu unitățile administrativ teritoriale. 

 
ANRE are obligația, prin cadrul legal existent, de a sancționa operatorii de distribuție care nu își respectă 
obligațiile de a achita costurile investițiilor asumate în parteneriat cu UAT-urile, astfel de situații fiind des 
reclamate de către autoritățile locale ca impediment în extinderea/dezvoltarea rețelei de electricitate. ANRE 
trebuie să sancționeze situațiile de nerespectare a termenelor legal stabilite pentru rambursarea sumelor 
corespunzătoare astfel încât autoritatea locală să nu fie blocată, uneori chiar și 1 an de zile, prin nerecuperarea 
sumelor investite de la bugetul local – propunere: penalizări de 0,1% pe zi de întârziere. 
 
Politica de sancționare trebuie aplicată doar acolo unde este cazul, respectiv doar în situația în care operatorului 
de distribuție i se recunoaște de către ANRE investiția iar acesta nu efectuează plata către UAT, în alte situații, 
operatorul putând fi sprijinit în a efectua investiții/extinderi de rețea prin instituirea de bonusuri de tarif (pe 
baza unor indicatori de performanță prestabiliți) din care operatorul să își poată acoperi, într-o perioadă de 5-7 
ani, investițiile respective. 
 
De asemenea, termenul de plată a tarifului de racordare către prestatorii de servicii conexe (constructorul 
lucrării de racordare) trebuie scurtat la 30 de zile, întrucât întârzierea racordărilor la rețeaua electrică este 
cauzată, în prezent, și de blocarea costului racordării în contul operatorului de distribuție, pentru o perioadă 
nejustificat de mare – 90 de zile.  
 
 
 



                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                      

 

 

 
 

4. Dezvoltarea și cuantificarea conceptului de ”consumator vulnerabil” aflat în risc de sărăcie energetică 
 
Doar până la 31 martie 2019 se mai pot acorda subvențiile de preț pentru compensarea tarifului la energia 
termică pentru toată populația. De la acel moment, este necesară o diferențiere pe categorii de consumatori, 
numai cei vulnerabili fiind îndreptățiți să primească astfel de subvenții. În acest sens, solicităm ca toate 
autoritățile responsabile să conlucreze pentru a defini și aproba conceptul de ”consumator vulnerabil”, astfel 
încât să fim pregătiți pentru schimbările ce vor urma, în anul 2019, cu privire la costul tarifului la energia termică. 
 
 

5. Reducerea documentației necesare în vederea conectării la electricitate 
 
Numărul redus de noi racordări precum și durata mare de racordare (în medie 180 de zile2) la rețeaua de 
electricitate este cauzată și de documentația excesivă pe care consumatorul este obligat să o obțină și depună 
la operatorul de distribuție. De aceea, toți actorii responsabili în domeniu (Parlamentul, Guvernul, ANRE, 
autorități publice locale) trebuie să conlucreze pentru a simplifica și reduce numărul de 
documente/avize/operațiuni birocratice pe care, în prezent, consumatorul trebuie să le realizeze pentru a se 
conecta la rețea (de exemplu, eliminarea documentelor de tipul: extrase de carte funciară, certificate de 
urbanism, ridicări topo, etc.).  
 
De asemenea, în cazul lipsei actelor de proprietate, propunem ca un utilizator să se poată conecta la rețea cu o 
declarație pe propria răspundere că este utilizatorul locului de consum cu posibilitatea de prelungire anuală, 
funcție de durata până la care se clarifică situația juridică.  
 
 
 
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la tel: 021 212 31 26, email: office@ipp.ro , persoana de contact – Adrian 
Moraru, Director, Institutul pentru Politici Publice 
  
 
 
Acest material este parte a proiectului “Decizia ta – factura și accesul la energie!”, realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru 
Inovare Civică, program dezvoltat Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile in parteneriat cu Romanian-American Foundation si 
Enel România. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a finanțatorului. 

                                                           
2 Conform raportului Doing Business elaborat de Banca Mondială, 2017: 
http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB17-Report.pdf  


