
AMENDAMENTE L85/2021 – CRISTIAN BORDEI

Secţiunea a 3-a Ajutorul pentru încălzirea locuinţei - Modul de stabilire şi acordare

Art. 20 - (1) Lunar, până cel târziu la data de 3 a lunii, reprezentantul furnizorului de energie
termică  ori  de  gaze  naturale/energie  electrică împreună  cu reprezentantul  asociaţiei  de
proprietari/locatari,  respectiv  cu  implicarea  managerului  energetic  pentru  localități al
primăriei atestat conform legii 121/2014, dacă există angajat la nivelul primăriei, după caz,
stabilesc consumul general de energie termică sau de gaze naturale/energie electrică.

Argument:  Conform legii eficientei energetice nr. 121/2014 autoritățile publice locale cu
peste 5000 de locuitori au obligația întocmirii anuale a unor programe de îmbunătățire a
eficienței  energetice  (PIEE),  respectiv  cele  cu  peste  20.000  de  locuitori  au  obligația
angajării interne sau externalizat a unui manager energetic pentru localități, care conform
legii  are  în  atribuții  și  gestiunea  consumatorilor  vulnerabili  și  obiective  de susținere  a
creșterii performanței energetice a clădirilor.

Art. 21 

(5) Pe baza situaţiei prevăzute la alin. (3) şi a facturilor prevăzute la alin. (4), furnizorii de
energie  termică  elaborează  borderoul  centralizator  care  se  transmite  primarului  pentru
certificare şi  constituie document de plată  care,  după certificare,  se transmite agenţiilor
teritoriale în vederea decontării. Primăriile vor include aceste centralizatoare în Programele
anuale de îmbunătățire a eficienței energetice (PIEE) punând în evidență în mod distinct
nivelul agregat al consumului energetic rezidențial aferent consumatorilor vulnerabili,  din
total consum energetic rezidențial.

Argument: Este important ca alocările de ajutoare financiare pentru energie să fie corelate
și cu nivelul de consum energetic total agregat pentru consumatorii vulnerabili, iar acest
nivel  de consum să apară distinct  în  Programele  anuale  de renovare  a clădirilor  și de
creștere a eficienței energetice elaborate conform legii 372/2005 și legii 121/2014, pentru
urmărirea anuală a evoluției acestor consumuri, inclusiv din perspectiva intervențiilor și
măsurilor de creștere a performanței energetice a clădirilor. 

Art.  23  (5)  Pe  baza  situaţiei  prevăzute  la  alin.  (3)  şi  a  facturilor  prevăzute  la  alin.  (4),
furnizorii de gaze naturale, respectiv de energie electrică întocmesc borderoul centralizator,
care se transmite primarului pentru certificare şi constituie document de plată care, după
certificare, se transmite agenţiilor teritoriale în vederea decontării.  Primăriile vor include
aceste centralizatoare în Programele anuale de îmbunătățire a eficienței energetice (PIEE)
punând  în  evidență  în  mod  distinct  nivelul  agregat  al  consumului  energetic  rezidențial
aferent consumatorilor vulnerabili, din total consum energetic rezidențial. 



Argument: Este important ca alocările de ajutoare financiare pentru energie să fie corelate
și cu nivelul de consum energetic total agregat pentru consumatorii vulnerabili, iar acest
nivel  de  consum  să  apară  distinct  în  Programele  anuale  de  îmbunătățire  a  eficienței
energetice, elaborate conform legii 121/2014, pentru urmărirea anuală a evoluției acestor
consumuri, inclusiv din perspectiva intervențiilor și măsurilor de creștere a performanței
energetice a clădirilor conform legii 372/2005. 

Secţiunea a 6-a Verificare şi monitorizare

Art. 34 - (5) Ministerul Muncii și Protecției Sociale agregă la nivel național baza de date cu
beneficiarii ajutoarelor, consumul și costul energetic anual, pentru o evidență clară la nivel
național a consumului energetic total agregat aferent consumatorilor vulnerabili, din total
consum energetic rezidențial.

Baza de date, sub formă anonimizată,  va putea fi accesată de diferite entități  publice și

private din România pentru inițierea,  accesarea și  derularea unor proiecte de cercetare-

inovare-diseminare în folosul consumatorului vulnerabil și pentru eradicarea fenomenului

de sărăcie energetică. 

Argument: o astfel de bază de date la nivel de autorități publice locale și la nivel național
va permite urmărirea efectului intervențiilor pentru creșterea performanței energetice a
clădirilor,  precum  și  a  ponderii  consumatorilor  vulnerabili  în  total  consum  energetic
rezidențial,  cu  fixarea  unor  ținte  progresive  în  timp  de  reducere  a  numărului  de
consumatori vulnerabili.


