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PALATUL CESIANU-RACOVIŢĂ 

Eficiența energetică
in industrie



Legislația de eficiență energetică

• Legea nr. 160/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 121/2014
privind eficienta energetică ;

• Hotărârea Guvernului nr. 122/2015 pentru aprobarea Planului național de
acțiune în domeniul eficienţei energetice;

• Decizia nr. 8/2015 privind aprobarea Modelului pentru întocmirea
programului de îmbunătățire a eficienţei energetice pentru unități industriale .

• Decizia nr. 2123/2014 privind aprobarea Ghidului de elaborare a auditurilor
energetice;

• Decizia ANRE nr. 2794/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru
atestarea managerilor energetici şi agreerea societăților prestatoare de
servicii energetice şi a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor
energetici din industrie;



Noutăți aduse prin  Legea nr.160/2016  de modificare si 

completare a Legii 121/2014 privind eficiența energetică





 În vederea asigurării calității auditurilor energetice, pentru orice client final,

Departamentul pentru eficientă energetică emite criteriile minime pentru auditurile

energetice în baza cerințelor prevăzute în anexa nr. 4, precum şi un regulament

privind atestarea managerilor şi autorizarea auditorilor energetici, cu excepția

auditorilor energetici pentru clădiri.



Consumul de energie primară a

scăzut în anul 2014 față de anul

precedent în condițiile creșterii PIB.

Este al treilea an consecutiv în care

se înregistrează acest fenomen și

semnificația sa este pozitivă.

In comparație cu anul 2011

consumul de energie primară a

scăzut cu 11,6% in timp ce PIB a

crescut cu 7,3%

Tendințele de eficiență energetica 



Scăderea consumului de energie finală în

termeni de creștere a PIB-ului reflectă o

creștere a eficienței energetice în sectoarele

de utilizare finală datorită atât măsurilor de

restructurare din economie cât și programelor

de eficiență energetică întreprinse..

În industrie, în anul 2014 consumul de energie a fost mai mare (cu 

2,5%) față de anul 2013, dar valoarea adăugată brută produsă în 

industrie a crescut într-un ritm superior (3,3%). 



În perioada 2010-2014 intensitatea energiei primare a scăzut: 

 cu 24% daca se calculează în tep/1000 Euro sau în tep/1000 Euro PPC, 

 cu 17% daca se calculează în tep/1000 Euro 2005 sau în tep/1000 Euro 2010 
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LOCUL ROMÂNIEI ÎN EUROPA DIN PUNCT DE VEDERE AL 

EFICIENŢEI ENERGETICE 

EUROSTAT- in 2014 intensitatea energiei primare pentru România 

este de 1,93 ori mai mare ca media UE28 
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În cazul României, alegerea unităţii de măsură pentru calculul 

PIB are o influenţă decisivă asupra valorii intensităţii energetice. 
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Factori determinanţi

Sinteza activităţii de elaborare a auditurilor energetice/2015



Sinteza activităţii de elaborare a auditurilor energetice/2015



Sinteza activităţii de elaborare a auditurilor energetice/2015
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ANRE este autoritate națională competenta pentru supravegherea pieței pentru prevederile

următoarelor regulamente europene de proiectare ecologica, prin nominalizarea de către

Ministerul Economiei (autoritatea naționala competenta pentru aplicarea dispozițiilor

regulamentelor Comisiei europene) prin următoarele Hotărâri de Guvern:

HG nr. 580 / 2011 pentru stabilirea cerințelor in materie de proiectare ecologica pentru

motoare electrice (R nr. 640/2009) si pentru pompele de circulație fără etanșare

independente si integrate in produse (R nr. 641/2009);

HG nr. 1090 / 2013 pentru stabilirea cerințelor in materie de proiectare ecologica pentru

ventilatoarele acționate de motoare cu o putere la intrare intre 125 W si 500 kW (R nr.

327/2011), pentru aparatele de climatizare si ventilatoare de confort (R nr. 206/2012) si

pentru pompele de apa (R nr. 547/2012)

Reglementari proiectare ecologica
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