


Aplicarea reglementărilor legislative pentru 
eficientizarea energetică în activitatea IMM-

urilor



01.08.2014  Monitorul Oficial nr. 574  Legea Eficienţei 
Energetice cu noile ţinte pentru România.

Obligaţii&Drepturi privind:
PRODUCĂTORUL – TRANSPORTATORUL – FURNIZORUL  - CONSUMATORUL 

Auditul energetic  evidenţiază reducerea pierderilor şi a consumului nejustificat;

Aplicare în cadrul ANRE  Departamentul pentru eficienţă energetică, care 
urmăreşte stadiul implementării planului naţional de acţiune în domeniul 
eficienţei energetice; 



Drepturi şi obligaţii operatori economici:

Efectuarea unui audit energetic la 3-4ani;

Î ntocmirea programelor de imbun ă t ă ţ ire a eficien ţ ei energetice cu m ă suri pe 
termen scurt, mediu şi lung;

În cazul IMM-urilor cu consumuri mici nu sunt generate obligaţii şi automat nu 
beneficiază de indrumări în elaborarea unui plan în zona eficienţei energetice.



Scopul elaborării şi analizei auditurilor energetice:

Reducerea consumului de combustibil şi energie; 

Ridicarea continuă a performanţelor energetice ale tuturor instalaţiilor;

Sporirea eficienţei întregii activităţi energo-tehnologice;

În Planul Naţional de Acţiune pentru Eficienţa Energetică (PNAEE)/2015-2020, la cap. “Eficienţa 
Energetică în sectorul industrial  “Audit energetic şi management energetic” 

 Diminuarea consumului cu aprox. 350.000tep 



“ Alin. 9 Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Intreprinderi Mici si 
Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism, dezvolta programe pentru a incuraja IMM-
urile sa se supuna auditurilor energetice, precum si pentru punerea ulterioara in 
aplicare a recomandarilor acestor audituri.”
“ Alin.10 Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Intreprinderi Mici si 
Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism poate sa instituie scheme de sprijin pentru 
IMM-uri inclusiv in cazul in care au incheiat acorduri voluntare, pentru a acoperii 
costurile unui audit energetic si ale punerii in aplicare a recomandarilor rentabile 
formulate in urma auditurilor energetice, in cazul in care masurile propuse sunt 
puse in aplicare, cu respectarea legilatiei in domeniul ajutorului de stat.”

In cadrul articolului 9 din prezenta lege  apar urmatoarele prevederi:

Lipsa unui personal de specialitate în cadrul departamentului atrage după 
sine întârzieri în aplicarea legii.



Ce propunem?

Elaborarea unei note de fundamentare ce va sta la baza aprobării schemelor de 
sprijin din sectorul eficien ţ ei energetice care s ă  scoat ă  î n eviden ţ ă  impactul 
economic ce î l poate avea aplicarea recomand ă rilor rentabile din auditul 
energetic. 

Zona ţintă  sectorul de producţie unde o mare parte din costul de producţie 
este compus din cheltuielile cu energia electrică şi termică. 



FINANŢĂRI
2015



Încurajează şi stimulează înfiinţarea şi dezvoltarea IMM-urilor în sectoarele prioritare.
- Program implementat de către Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, 

Mediul de Afaceri şi Turism prin Direcţia Implementare Programe pentru IMM.

4.3. (1) Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din 
următoarele categorii eligibile:

 i) Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii 
de energie, precum şi sisteme care utilizează surse  regenerabile de energie pentru 
eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

Programul Naţional Multianual de Microindustrializare:



 
Programul Operaţional Infrastructură Mare: 

OT 4 – Sprijinirea trecerii la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în 
toate sectoarele, prin susţ inerea producţ iei de energie din surse regenerabile, 
măsurilor de eficienţă energetică, introducerea tehnologiilor de tip smart. Un 
aspect important î l constituie implemetarea sistemelor complexe de 
monitorizare a distribuţiei energiei la nivelul întreprinderilor.

AP 6 – susţinerea investiţiilor în producţia de energie din surse regenerabile şi 
cogenerarea de înaltă eficienţă. 



Vă mulţumesc !
Felix Căprariu
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