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Rezumat. Prezentul articol se concentrează pe cea de a treia provocare și analizează 
situația actuală a accesibilității cetățeanului român la energie, ambiționând să identifice 
elementele definitorii ale „sărăciei față de combustibil” și să propună o nouă 
metodologie – mai realistă – de determinare a vulnerabilității consumatorilor 
individuali.  
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Abstract. Present paper focuses on the third challenge of “energy trilemma” and 
analyses present șituation of Romanian citizen, trying to identify the key elements of 
fuel poverty. It also proposes a new methodology – more realistic – to establish 
individual consumers’ vulnerability.  
Keywords: energy, energy trilemma, affordability, public service, methodology to 
establish fuel poverty. 

DE CE „TRILEMA” ENERGIEI? 

Sectorul energiei din orice țară, dar și la nivel global se confruntă actualmente 
cu trei provocări fundamentale care – din nefericire – apar a fi divergente. Acestea 
sunt: a) necesitatea unei siguranțe sporite în alimentarea cu energie; b) impact cât 
mai mic, dacă se poate neutru, asupra mediului și c) accesul tuturor la energie sub 
formă comercială. Conceptul de „trilemă” a energiei, care recunoaște aceste 
provocări, a fost lansat de World Energy Council (WEC) care a studiat amănunțit 
condițiile și modalitățile de abordare aferente. 

Răspunsul favorabil îmbunătățit la oricare dintre aceste provocări afectează 
inevitabil pe celelalte două și – de aceea – trebuie găsite căile care să ducă la un 
compromis acceptabil întregului ansamblu al „trilemei” și – mai mult – realizează 
sisteme energetice sustenabile. În cursul anilor 2012 și 2013, Consiliul Mondial al 
Energiei (WEC), în parteneriat cu firma de consultanță de management global 
Oliver Wyman, au intervievat peste 100 de lideri mondiali din domeniul energiei: 
CEO, executivi seniori, miniștri pentru energie și mediu, politicieni și reglementatori, 
ca și reprezentanți de înalt nivel ai organizațiilor interguvernamentale.  
                                                      

1 Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti. 
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Scopul studiului a fost acela de a identifica politicile, reglementarile și acțiunile 
necesare, dar și barierele întâlnite în dezvoltarea sistemelor energetice sigure, 
suportabile și sustenabile. Raportul care a rezultat1 a stabilit 10 arii de acțiune 
identificate în urma interviurilor și validate într-un dialog la înalt nivel desfașurat în 
iulie 2013 la Paris. 

Din punct de vedere al politicilor, s-au identificat 3 domenii cheie, esențiale pentru 
sprijinirea tranziției spre un sector energetic sustenabil. Acestea sunt: a) politici 
energetice coerente și predictibile; b) cadru legal și de reglementare stabil și c) inițiative 
publice și private pentru cercetare și dezvoltare a noi tehnologii mai eficiente.  

În cursul anului 2014, studiul a continuat. În cadrul lui s-a căutat și s-a reușit să se 
definească un indicator global cu ajutorul căruia s-a putut face un clasament al țărilor 
din punct de vedere al modului cum acestea răspund la provocările trilemei energiei: 
securitatea în alimentare, impactul asupra mediului și suportabilitatea (acces și preț). 
Fiecare din cele trei aspecte a fost notat cu câte o literă, astfel încât indicatorul global 
are trei litere, fiecare literă evaluând câte o provocare a trilemei. A fiind cuantificarea 
superioară, B, C, D indicând o poziționare inferioară. Romaânia a obținut indicatorul 
global ACC clasându-se în final – din nefericire - pe locul 54 din 129 țări (un 
onorabil loc 4 în privința securității în alimentare, în schimb locul 78 în privința 
echității sociale față de accesul la energie și 95 în privința sustenabilității sectorului 
față de mediu). Studiul face și o analiză a performanței contextuale care ia în 
considerare politicile economice și cele sociale. În această privință România stă însă 
și mai rău: locul 61 la sustenabilitatea politicilor, 56 la „forța” socială, respectiv 98 la 
cea economică, deci o medie care o situează pe poziția 722. 

Scopul studiului pe 2015, având în vedere că în acest an se va ține, la Paris, 
Conferința Părților (CoP 21), va fi identificarea politicilor și măsurilor care să 
îmbunătățească situația indicatorului global al Trilemei pentru toate țările analizate, 
inclusiv pentru România.  

Concluziile studiului din 2014 se concentrează asupra necesității grupelor de 
interes de a se concentra pe politici adecvate pentru dezvoltarea sectorului energetic3: 

– Se constată provocări majore pentru viitorii 20 de ani în fața guvernelor privind 
sectorul energetic și a celui financiar pentru a extinde accesul la servicii energetice 
moderne, a dezvolta noile tehnologii, a îndeplini nevoile sporite de investiții energetice, 
de înlocuire a infrastructurii îmbătrânite și a o face mai robustă. 

– Se consideră că este necesar un mai mare angajament din partea celor interesați în 
domeniu pentru a construi punți de înțelegere și de încredere între decidenți, investitori 
și sectorul energetic. Conlucrarea acestor grupe de interes este esențială. 

– Este hotărâtor „leadership”-ul guvernelor de a stabili ținte, de a dezvolta 
strategii și de a crea politici și reglementări care să dea sectorului energiei și a celui 

                                                      
1 WEC – “World Energy Trilemma: Time to get real – the agenda for change”. 2013 
2 WEC – 2014 Energy Trilemma Index. Benchmarking the sustainability of national 

energy systems. 
3 Muşatescu, V. – Sinteza evenimentului: Lansarea Raportului “Energy Trilemma 

2014”. În Mesagerul Energetic, martie 2015. 
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financiar certitudinea că investițiile lor pot aduce profit, acoperind – în același 
timp – nevoile cetățenilor și ale economiei ca întreg. 

– Pentru sectorul energiei este importantă siguranța că politicile publice sunt 
atractive și prietenoase cu sectorul afacerilor („business friendly”) prin angajarea 
acestor sectoare în procesul de luare a deciziilor și de distribuire a informațiilor 
pentru a se depăși asimetria informațională.  

– Liderii domeniului energetic, indiferent de tipul de proprietate, trebuie să 
angajeze activ sectorul financiar, să popularizeze oportunitățile semnificative prezentate 
de investițiile din energie, dar și să găsească soluții pentru inevitabilele provocări. 

– Întrucât sistemul energetic devine din ce în ce mai orientat către piața, 
dinamica piețelor devine din ce în ce mai importantă și – în cadrul cererilor 
competitive pentru capital, economia globală va juca un rol din ce în ce mai 
influent în succesul sau insuccesul în realizarea scopurilor politicilor energetice. 

În situația României, trebuie reținută valoarea nesatisfăcătoare a indicelui 
global (ACC) din cauza atât a lipsei unor date actualizate, dar și a dezvoltării 
inegale a celor trei provocări ale Trilemei Energetice. Este momentul ca factorii de 
decizie la nivel guvernamental și a celor din sectorul energetic să reflecteze la 
această situatie și să tragă concluziile necesare pentru remedierea acestei situații, cu 
atât mai mult, cu cât în 2015, cu ocazia CoP 21, se va face o analiză serioasă a 
situatiei globale, în perspectiva unui acord post – Kyoto. 

 

Prezentul articol se concentrează pe cea de a treia provocare și analizează 
situatia actuală a accesibilității cetățeanului român la energie, ambiționând să 
identifice elementele definitorii ale „sărăciei față de combustibil” și să propună o 
nouă metodologie – mai realistă – de determinare a vulnerabilității consumatorilor 
individuali. Considerăm că este un demers util având în vedere poziția slabă pe care 
o ocupă România în topul accesului la energie la nivelul societății noastre. 

SĂRĂCIA FAȚĂ DE COMBUSTIBIL (SC) 1, 2, 3 

Este un lucru cunoscut că o parte din populația României nu este capabilă – în 
general și în condiții normale – să-și asigure un nivel suficient de confort termic în 
locuințe, din cauza costului mare aferent încălzirii față de venituri. În principiu, 
imposibilitatea asigurării confortului termic a fost identificată și în alte țări și a fost 
studiată mai ales în Marea Britanie unde a fost numită „fuel poverty”. Prin 
asimilare, în cele ce urmează o vom defini ca fiind „sărăcia față de combustibil”, iar 

                                                      
1 UNDP project “Improving Energy efficiency in Low-Income Households and 

Communities in Romania”. 
2 Househam, I. – Report on Fuel Poverty. UNDP Project, 2012. 
3 Musatescu, V. – Report on a Possible Proposal of Methodology for Fuel Poverty 

Assessment in Romania. UNDP Project, 2013. 
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consumatorii care se găsesc într-o asemenea situație sunt considerați a fi „vulnerabili” 
din acest punct de vedere. 

Așa cum este integrată în sistemul de sprijin social din România, sărăcia de 
combustibil este considerată intrinsecă sărăciei ca problemă generală inerentă unor 
economii încă insuficient dezvolatate (cum este cea a României). Din cercetările 
întreprinse în mod special în Marea Britanie, rezultă clar că sărăcia de combustibil 
este o problemă specială, legată cumva de sărăcia populației dar care trebuie tratată 
separat. Argumentele pentru o asemenea abordare duc la o concluzie încurajatoare: 
dacă SC ar fi doar o manifestare a sărăciei în general, ea nu ar fi posibil să fie 
rezolvată niciodată, pentru că – inevitabil -, cel puțin la acest nivel de dezvoltare al 
omenirii, sărăcia nu poate fi eradicată. Mai mult, acele inegalități care pot fi evitate 
sunt – în mod fundamental – nedrepte, iar SC este considerată a fi evitabilă1.  

Deși SC este o problemă separată, totuși ea are cel puțin trei fațete definitorii 
care o leagă – inevitabil – de celelalte aspecte sociale și de mediu2: 

● Din punctul de vedere al sănătății și al confortului, traiul la temperaturi joase 
(impus de SC) are efecte nedorite asupra numărului crescut de decese în perioada 
rece și a numărului de zile de spitalizare, deci asupra cheltuielilor din sistemul 
sanitar. Măsurile luate pentru reducerea SC, inclusiv subvențiile directe, influențează 
favorabil asupra bugetului sistemului sanitar. De aceea, politicile trebuie să fie 
coerente și întegratoare, iar problemele caselor „reci”, respectiv cea a SC, și cele 
legate de sistemul sanitar pot fi abordate simultan. 

● Din punctul de vedere al reducerii de emisii de gaze cu efect de seră, 
elementul definitoriu este ineficiența utilizării energiei în casele celor cu SC, însă – 
în același timp - SC acționează și ca o barieră în calea implementării altor politici 
de reducere a schimbărilor climatice. Aceasta deoarece cei cu venituri mici sunt 
mai puțin capabili să-și permită mărirea prețului energiei care poate rezulta din 
aceste politici de protecție a mediului. De aici rezultă că din punct de vedere al 
trilemei energiei, o situație nefavorabilă din punct de vedere a accesibilității poate 
genera o situație nesustenabilă și din punct de vedere a mediului. 

● Familiile cu costuri relativ mari ale energiei consumate ar fi confruntate cu 
cheltuieli suplimentare pentru menținerea condițiilor de confort normale (la temperaturi 
normale în apartamente), cheltuieli necontrolabile de către familiile afectate. Pentru 
reducerea acestora trebuie făcute investiții, iar banii necesari vor fi luați de la alte 
capitole de cheltuieli familiale. Se consideră că există un gradient social în SC: cu 
cât venitul familial este mai mic, cu atât este mai ridicat riscul de a fi în SC. De 
aceea, programele de modernizări ale anvelopelor clădirilor și de reducere a 
pierderilor de căldură trebuie îndreptate cu prioritate către acești consumatori.  

                                                      
1 Friends of the Earth and Marmot Review Team – The Health Impacts of Cold Homes and 

Fuel Poverty. May 2011. Published by Friends of Earth, England, Wales, and North Ireland, 
London. 

2 Hills, J. – Getting the Measure of Fuel Poverty. Final Report of the Fuel Poverty 
Review, London School of Economics, May 2012. 
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Definirea corectă a Sărăciei de Combustibil (SC) este de o importanță deosebită 
întrucât permite identificarea celor care trebuie protejați, cu toate implicațiile 
financiare ale acestei acțiuni și a necesarului de servicii minimale la care are dreptul 
consumatorul. În majoritatea Statelor Membre ale UE, definiția este parte a 
legislației și generează avantaje specifice1.  

În general, definiția este fie directă, prin descrierea condiției de SC, fie 
indirectă, prin referire la alte concepte.  

În acest al doilea caz, conceptul cel mai utilizat îl reprezintă consumatorul 
vulnerabil, iar SC este considerat că apare la acest tip de consumator. Prin definirea 
acestui consumator, se face diferențierea dintre consumatorii obisnuiți/neprotejați, 
respectiv a celor în SC. 

În legătură cu consumatorul vulnerabil, este de remarcat că există o rezoluție a 
Parlamentului European2, precedată de o rezoluție a Consiliului European3, prin care se 
solicită Comisiei Europene și Statelor Membre să colaboreze pentru adoptarea unei 
strategii legislative și politice coerente pentru rezolvarea vulnerabilității consumatorilor, 
luând în considerare diversitatea și complexitatea situațiilor întâlnite. Este de remarcat – 
de asemenea – că în discuțiile la nivelul Uniunii, consumatorul este privit ca având 
oricum o poziție dezechilibrată față de furnizorul de bunuri și servicii.  

Etimologic, cuvântul latinesc vulnus era folosit pentru exprimarea unei leziuni 
corporale, dar rapid – prin verbul vulnerare – a căpătat un sens figurativ. Consumatorul 
este – de altfel – vulnerabil în ambele sensuri întrucât poate fi și afectat fizic (de 
exemplu, în cazul alimentării cu căldura, prin expunerea la temperaturi mai mici decât 
cele convenabile corpului lui din cauza accesului deficitar la acest servicu) și pecuniar, 
prin costul nesuportabil pe care trebuie să-l plătească pentru serviciul respectiv. Aici 
este important nu atât dacă se întâmpla acest lucru sau nu, ci însăși noțiunea de 
„leziune” potențială. Deci, „dacă utilizatorul trebuie protejat prin lege este nu pentru că 
el este lezat sistematic, ci pentru că este susceptibil să fie lezat”4, cu alte cuvinte există 
riscul de a fi lezat. În esență, vulnerabilitatea consumatorului poate fi apărată în cazul 
unei situații economice defavorabile, iar Uniunea Europeană va promova o legislație în 
acest sens. 

Conform lucrării „Energy Poverty in EU”5 , SC este un fenomen care apare 
atunci când o gospodărie se „chinuie” să-și „permită servicii adecvate ... demonstrate 
clar când locuința este rece și se acumulează datorii în privința energiei folosite 
                                                      

1 UNDP project “Improving Energy efficiency in Low-Income Households and 
Communities in Romania”. 

2 European Parliament resolution of 22 May 2012 on a strategy for strengthening the 
rights of vulnerable consumers (2011/2272(INI)). 

3 Council resolution on „A European Consumer Agenda - Boosting confidence and 
growth“, 3190 COMPETITIVE_ESS (Internal Market, Industry, Research and Space). 
Council meeting, Luxembourg, 11 October 2012. 

4 Chazal, J. - P. – Vulnerabilite et droit de la consummation. Université Jean Monnet 
(Saint Etienne), 2000. 

5 Harriet Thomson and Carolyn Snell – Energy Poverty in EU. În Policy Brief, June 2013. 
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pentru încălzire”. SC este cauzată de o interacțiune între facturi mari de energie, 
venituri mici și eficiență energetică scazută, combinate cu elemente determinante 
suplimentare cum ar fi intreținerea casei și furnizarea de enrgie. Consecințele sunt:  

• condiții slabe de trai; 
• un risc crescut de boli de inimă și viroze; 
• absențe școlare și la locul de muncă; 
• apeluri mai numeroase la sistemul sanitar; 
• hrană mai puțină, pe principiul „încălzire sau hrană”; 
• strategii periculoase de abordare a situației cum ar fi chiar deconectarea de la 

sursele de încălzire. 
Ca exemplu, se apreciază că în iarna 2011-2012 numai în Anglia și Tara Galilor a 

existat un excedent de 24.000 morți datorat încălzirii necorespunzătoare, majoritatea 
fiind oameni în vârstă de peste 75 ani (19.500) față de 4.500 din categoria celor sub 
75 ani1. Din nefericire, nu sunt popularizate date similare pentru România pentru a se 
putea face o comparație, însă este evident că există cazuri de acest fel și la noi.  

Problema o reprezintă măsurarea sărăciei față de combustibil. Actualmente 
statisticile UE asupra veniturilor și a condițiilor de trai sunt singurele date standardizate 
disponibile pentru a măsura SC la nivel european. Oricum, este evident că SC 
există peste tot în UE, dar în mod particular în Europa Centrală, de Est și de Sud. În 
2011, 9,8% din gopodării în UE-27 și 15,8% în noile 12 state membre nu-și pot 
încălzi casele în mod adecvat, iar 8,8% din gospodăriile UE-27 și 17,1% în cele 
12 state membre noi au fost în arierate în privința facturilor de utilități.  

O asemenea abordare se îndepărtează de la calea obișnuită de a aprecia SC pe 
baza cotei pe care o reprezintă factura de energie față de venitul gospodăriei. În 1979, 
când s-a pus pentru prima oară problema consumatorului în sărăcie față de 
combustibil, definiția a fost una statistică: gospodăriile care cheltuiesc pe energie mai 
mult decât dublul ponderii medianului față de venit. În 1991, Boardman2 a adâncit 
studiul și a ajuns la concluzia că ponderea față de medianul venitului era – la acea 
etapa – 5%, deși limita era 10%. El a adoptat un necesar de căldură bazat pe 
temperatura internă în camera principală de 210C, în timp ce în restul casei 
temperatura poate fi 18oC. Se vede că această definiție nu poate fi impusă și altor țări, 
întrucât repartizarea statistică a veniturilor este diferită, iar recomandările privind 
temperaturile recomandate în diferitele camere ale locuințelor sunt altele. De 
exemplu, utilizând acest criteriu, ponderea cheltuielilor cu încălzirea față de venit 
variaza de la cu puțin mai mult ca 6% în Bulgaria, Cipru, Letonia și Malta, la peste 
19% în Estonia, Slovacia și Marea Britanie.3 În 2004, Healy a redefinit SC adăugând 
                                                      

1 Excess Winter Mortality in England and Wales, 2011/12 (Provisional) and 2010/11 
(Final) disponibil pe http://www.ons.gov.uk/ons/rel/subnational-health2/excess-winter-
mortality-in-england-and-wales/2011-12--provisional--and-2010-11--final-/index.html  

2 Boardman, B (1991) – Fuel Poverty: From Cold Homes to Affordable Warmth. 
London: Belhaven Press. 

3 Househam, I. – Second deliverable of the Fuel Poverty Expert under the UNDP project 
“Improving Energy efficiency in Low-Income Households and Communities in Romania”, 
Annex, 2012. 
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elemente noi cum ar fi lipsa unui număr de „necesități sociale perceptibile” (de 
exemplu, acoperiș, uși și ferestre în stare bună, un sistem de încălzire adecvat etc.).  

Totuși, criteriul care ține seama de ponderea costurilor cu energia din totalul 
veniturilor a fost folosit până acum de către Guvernul Marii Britanii ca bază pentru 
politicile de protecție. În figurile următoare se prezintă situația la nivel european în 
privința dificultăților de încălzire (fig. 1), de plată (arierate – fig. 2), respectiv de 
construcție în sine (fig. 3)1 

 

 
 

Sursa: Map by Dr. Charlie Wand2  
 

Fig. 1. Situația gospodăriilor europene incapabile de a-și păstra temperatura normală. 

                                                      
1 Wand, C.R. (2013). % of households unable to keep their home adequately warm. 

Available: http://fuelpoverty.eu. 
2 Wand, C.R. (2013). % of households unable to keep their home adequately warm. 

Available: http://fuelpoverty.eu. 
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Sursa: Map by Dr. Charlie Wand.1 
 

Fig. 2. Situaţia gospodăriilor cu datorii ȋn facturile de utilităţi. 
 

În sfârșit, în 2012, profesorul John Hills2 a fost solicitat de Departamentul de 
Energie și Schimbări Climatice să revizuiască sistemul de evaluare a stării de 
consumator vulnerabil și a ajuns la o serie de concluzii și propuneri în urma 
identificării punctelor slabe al definiției actuale. Principala concluzie o reprezintă 
validarea definiției dată în Warm Homes and Energy Conservation Act 2000 

                                                      
1 Idem. 
2 Hills, J. - Getting the Measure of Fuel Poverty. Final Report of the Fuel Poverty 

Review, London School of Economics, May 2012. 
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(WHECA) și anume că trebuie să se aibă grijă de indivizii în gospodării care 
„trăiesc cu venituri mici în case/apartamente care nu pot fi ținute calde la costuri 
rezonabile”. Această definiție generală este însă dublată de indicatori de măsurare 
cantitativă a SC, focusați, atât pe numărul de gospodării și oameni cu venituri 
mici și costuri ridicate, respectiv asupra adâncimii problemelor pe care le 
întâmpină. Această „adâncime” este numită în documentele englezești „fuel poverty 
gap”.  

 

 
 
Sursa: Map by Dr. Charlie Wand1 
 

Fig. 3. Situaţia gospodăriilor cu defecte de construcţie. 

                                                      
1 Ibidem. 
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SĂRĂCIA DE COMBUSTIBIL ÎN ROMÂNIA 

În România, metodologia actuală recunoște faptul că SC apare atunci când nu 
se pot asigura condițiile normale de confort (temperatura din apartament), fie din 
lipsa accesului la energie (termică, combustibil etc.), fie chiar dacă acest acces 
există, familia nu este în stare să-și cumpere acel serviciu în cantitatea și la calitatea 
cerute. Pentru consumatorii vulnerabili care se întâlnesc cu această situație, se 
acordă ajutoare sociale care acoperă o parte din factura de energie. Din nefericire, 
metodologia actuală (stabilită anual printr-o Ordonanță de Urgență a Guvernului1) 
se bazează pe o serie de criterii care nu sunt adaptate realității sistemelor de 
încălzire. În urma unei analize a situației actuale a ajutoarelor sociale pentru 
încălzire, s-au putut identifica câteva lucruri care nu sunt luate în considerare în 
actualul cadru legislativ2. Acestea sunt: 

a. În acest moment, indicatorul principal al aprecierii necesarului de ajutor 
social pentru o gospodărie îl reprezintă venitul pe membru de familie. Acest lucru 
este relevant pentru cheltuielile dependente de numărul membrilor din acea familie, 
cum ar fi: necesarul de cheltuieli pentru nevoi ca hrană, îmbrăcăminte etc., însă nu 
se poate aplica cheltuielilor pentru încălzire.  

b. Actuala legislație permite plata unei părți din factura de energie fără să se 
știe dacă consumul respectiv este justificat sau se datorează comportării 
consumatorului și stării clădirii în care se află respectiva locuință. Cu alte cuvinte, 
ajutorul social se bazează pe factură, nu pe un necesar corect calculat. În acest fel, 
există riscul pentru consumator fie să nu ia măsuri de economisire, fie să stea în frig 
pentru că nu-și permite să consume suficientă energie pentru a se încălzi.  

c. Ca o completare la observația dinainte, riscul îl reprezintă o proastă cheltuire 
a banului public: consumatorul vulnerabil aflat într-o locuință cu mari pierderi de 
căldură este ajutat financiar, dar se va afla în continuare într-o locuință neîncălzită.  

d. De asemenea, nu se iau în considerare o serie de factori esențiali în 
aprecierea consumului necesar de căldură pentru încălzire, cum ar fi: tipul clădirii, 
starea anvelopei, zona climatică etc.  

Rezultă că este nevoie să se ajusteze actuala metodologie în așa fel încât toate 
aceste lucruri să fie luate în considerare.  

În primul rând, este necesară o apreciere corectă a necesarului de căldură și a 
costului aferent. În general, costul anual cu energia/combustibilul (Can), exprimat în 
lei, pentru o gospodărie se poate exprima – în cazul utilizării unui tarif monom - 
printr-o funcție de proporționalitate cu cantitatea de energie consumată pentru 
încălzire. Aceasta se va nota cu Q și exprimă fie energia termică furnizată printr-un 
sistem centralizat, fie energia electrică – în cazul încălzirii electrice a gospodăriei, 

                                                      
1 Ultima fiind OUG 70/2014. 
2 UNDP project “Improving Energy efficiency in Low-Income Households and 

Communities in Romania” 
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fie echivalentul energetic al combustibilului folosit pentru încălzire. În aceste 
ipoteze, relația simplă este: 

 

 
a

a i
an i Q w

Q
C Q p p


= ⋅ = ⋅    [lei]    (1) 

 

unde pw este prețul energiei folosite pentru încălzire [lei/Gcal] sau [lei/kWh], în 
funcție de unitatea de măsură a căldurii Qi , iar η este randamentul de conversie a 
formei de energie folosită pentru încălzire și transformată în căldură pentru încălzire. 
Dacă se folosește căldura asigurată prin sistemele centralizate, atunci prețul este 
chiar pQ. 

În tabelul 1 sunt prezentate sintetic date necesare determinării prețului căldurii 
pentru încălzirea locintelor pentru cele mai uzuale forme de energie folosite la 
încălzire în România. 

 
 Tabelul 1 

Prețul căldurii folosite la încălzire pentru cele mai uzuale forme de energie  
folosite la încălzire în România 

 

Forma de energie folosită 

Gaze 
naturale 

Comb. 
lichd 

Lemn 
GPL 

Energie 
electrică 

Căldură 
din 

șisteme 
centraliz. Bucăți Peleți 

Unitatea de măsură 1 kWh PCS 1 l 1 kg 1 kg 1 l 1 kWh 1 Gcal 

PCI kWh/UM 0,9 10 2,1 5,1 6,3 – – 

Preț 
mediu 
România 

RON/UM 0,1349 5,6 0,27 1,02 3,1 0,443 375 3) 

RON/MWh 149,9 560 128,6 196,2 492 443 322,5 

Rand. 
conversie 

% 0,6 1) 0,9 2) 0,9 0,5 1) 0,5 1) 0,8 1 1 

Preț 
căldură 

RON/MWh
249,8 166,5 622,2 257,2 392,3 546,7 433 322,5 

Obs. Prețurile conțin TVA 
1) În cazul folosirii pentru încălzire a sobelor de terecotă. 
2) În cazul folosirii pentru încălzire a centralelor termice de apartament. 
3) Preț nesubvenționat. 
 
Consumul de căldură pentru încălzirea unei locuințe este influențat de tipul 

locuinței (număr de camere, tipul clădirii și al materialeor folosite, zona de 
amplasare – urban sau rural) și condițiile climatice ale localității în care se situează 
locuința respectivă. 

Locuinţa este construcţia formată din una sau mai multe camere de locuit, pe 
unul sau mai multe niveluri, prevăzută, în general, cu dependinţe (bucătarie, baie 



22  EMERG 1 – 2015 Virgil MUŞATESCU, Ion SOTIR DUMITRESCU 

etc.), independentă din punct de vedere funcţional, având intrarea separată din casa 
scării, curte sau stradă şi care a fost construită, transformată sau amenajată în 
scopul de a fi folosită, în principiu, de o singură gospodărie. 

Suprafaţa utilă este suma tuturor suprafeţelor utile ale încăperilor. Ea cuprinde: 
suprafeţele camerelor de zi, dormitoarelor, WC-urilor, duşurilor, băilor, bucătăriilor, 
spaţiilor de depozitare şi de circulaţie din interiorul locuinţei. 

Conform rezultatelor provizorii ale recensământului din 20 octombrie 2011, 
populaţia stabilă a României a fost de 19.043 mii persoane, din care 10.054 mii 
persoane aveau domiciliul/reşedinţa în municipii şi oraşe (52,8%), iar 8.989 mii 
persoane locuiau în comune (47,2%). 

Din totalul populaţiei stabile a României, 99,1% (18.878 mii persoane), se 
regăseşte în cele 7.087 mii gospodării ale populaţiei, revenind în medie 2,66 persoane 
pe o gospodărie (266 persoane la 100 gospodării ale populaţiei). Restul de 165 mii 
persoane au fost înregistrate în spaţii colective de locuit sau sunt persoane fără 
adăpost. 

 
Tabelul 3 

Gospodăriile populaţiei (locuințele) pe categorii de localităţi1 

 

Numărul 
gospodăriilor 

populaţiei 

Persoane din 
gospodăriile 
populaţiei 

Numărul mediu 
de persoane pe o 

gospodărie a 
populaţiei nr. % nr. % 

TOTAL 7.086.717 100,0 18.877.964 100,0 2,66 

Municipii 
şi oraşe 

3.915.653 55,3 9.914.121 52,5 2,53 

Comune 3.171.064 44,7 8.963.843 47,5 2,83 

 
În privinţa clădirilor, la recensământul din 2011 a fost înregistrat un număr de 

5.103.013 de clădiri în care se aflau 8.450.607 de locuinţe convenţionale (tabe-
lul 4). 

Pe teritoriul României, numărul mediu al camerelor de locuit pe o locuinţă a 
avut valori aflate într-o plaja largă, între 3,3 şi 3,0 camere/locuinţă în judeţele Ilfov, 
Giurgiu, Tulcea, Buzău, Călăraşi, Ialomiţa, Olt şi Vrancea și respectiv mai mic, 
2,3 în judeţele Harghita, Cluj, Covasna, Hunedoara şi 2,4 în Municipiul Bucureşti. 

Distribuţia teritorială relevă faptul că mărimea medie a camerelor de locuit este 
diferită, o valoare mai mare s-a înregistrat, în medie, în Municipiul Bucureşti 
(21,1 m2/cameră) şi în judeţele Braşov, Cluj, Satu Mare, Ilfov, Sibiu, Harghita şi 
Covasna (între 20,8 şi 19,1 m2/cameră). Cele mai mici suprafeţe medii pe o cameră se 

                                                      
1 www.recensamantromania.ro, COMUNICAT DE PRESĂ 2 februarie 2012 privind 

rezultatele provizorii ale Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor – 2011. 
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înregistrează în judeţele Călăraşi (13,4 m2/cameră), Giurgiu şi Teleorman 
(14,0 m2/cameră). 

 
Tabelul 4 

Camere de locuit şi suprafaţa camerelor de locuit pe categorii de localităţi1 

 
Total 

Municipii 
şi oraşe 

Comune 

Numărul locuinţelor convenţionale 
8.450.607 4.582.717 3.867.890 

100,00 % 54,23 % 47,77 % 

Numărul camerelor de locuit 22.739.300 11.417.793 11.321.507 

Suprafaţa camerelor de locuit (mii m2) 398.037 220.453,7 177.582,8 

Numărul mediu de camere pe o locuinţă 2,7 2,5 2,9 

Suprafaţa medie a camerelor 
de locuit (m2) pe o locuință: 

locuinţă 47,1 48,1 45,9 

cameră de locuit 17,5 19,3 15,7 
 

Locuinţe cu suprafeţe medii dintre cele mai mari există în judeţele Ilfov, Timiş, 
Satu Mare şi Constanţa (între 65,7 şi 52,0 mp/locuinţă). Cele mai mici suprafeţe 
medii au fost înregistrate în judeţele Brăila (39,4 m2/locuinţă), Călăraşi şi Vaslui 
(39,7 m2/locuinţă), Teleorman (40,7 m2/locuinţă) şi Mehedinţi (41,0 m2/locuinţă). 

Analiza tipologică a clădirilor din România, permite gruparea acestora în urmă-
toarele tipuri caracteristice de clădiri: 

A. Clădiri de locuit detașate cu o locuință sau două locuințe: 
B. Clădiri de locuit colective având între trei și șaisprezec locuințe: 
C. Clădiri de locuit tip bloc având peste șaisprezece locuințe: 
Structura fondului de locuințe pe tipuri caracteristice de clădiri este prezentată 

în tabelul 5. 
 

Tabelul 5 

Structura fondului de locuințe pe tipuri caracteristice de clădiri în anul 20092 

Tipul clădirii Urban Rural Total 
Clădire detașată – parter sau parter + etaj 14,97 % 44,96 % 59,93 % 
Clădire colectivă - parter + maxim 3 etaje 5,16 % 0,81 % 5,97 % 
Clădire tip bloc - parter + 4 etaje 23,61 %  23,61 % 
Clădire tip bloc - parter + 6 etaje 10,29 %  10,29 % 
Clădire tip bloc - parter + 10 etaje sau mai mult 0,2 %  0,20 % 
Total 54,23 % 45,77 100 % 

                                                      
1 www.recensamantromania.ro, COMUNICAT DE PRESĂ 2 februarie 2012 privind 

rezultatele provizorii ale Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor – 2011. 
2 Institutul Naţional de Statistică, CONSUMURILE ENERGETICE ÎN GOSPODĂRII 

ÎN ANUL 2009. 
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Determinarea consumului anual de căldură pentru încălzirea unei locuințe 
necesită cunoașterea consumului anual căldură pentru încălzirea unei clădiri și a 
numărului de locuințe din clădirea respectivă. 

Calculul consumului anual de căldură pentru încălzirea unei clădiri presupune 
cunoașterea unor informații cu privire la caracteristicile geometrice ale acesteia și 
parametrii de performanță termotehnică ai elementelor de construcție. 

În cadrul caracteristicilor geometrice se disting lungimi și înălțimi ale 
elementelor ce compun anvelopa, respectiv volumul clădirii. În mod curent, toate 
aceste arii și volume se determină fie din planurile de arhitectură (dacă acestea 
există) fie din măsurări efectuate in situ. 

Întrucât aceste date nu sunt cunoscute din datele statistice publice, în lucrarea 
de față dimensunile clădirilor au fost estimate astfel: 

− în cazul clădirilor individuale baza tipului de clădire, a numărului de camere 
și a suprafețelor medii ale acestora; 

− în cazul clădirilor colective, respectiv al blocurilor, pe baza numărului de 
apartamente medii și a suprafeței medii a acestora. 

 

Parametrii de performanță caracteristici elementelor de anvelopă, necesari 
pentru evaluarea consumurilor energetice anuale ale clădirilor sunt: 

● Rezistențele termice unidirecționale (R) în [m2K/W], respectiv transmitanțele 
termice unidirecționale (U) în [W/ m2K] ale diverselor elemente de construcție. 
Deoarece nu există informații cu privire la umiditatea elementelor de construcție și 
eventuala existență a igrașiei, rezistențele termice unidirecționale ale acestora s-au 
corectat numai în funcție de vechimea construcției. Diversele elemente de 
construcție au fost conșiderate omogene pe suprafață din punctul de vedere al 
proprietălilor termotehnice. 

● Rezistențele termice corectate (R’) în [m2K/W], respectiv transmitanțele 
termice corectate (U’) în [W/ m2K] cu efectul punților termice; respectiv raportul 
dintre rezistența termică corectată și rezistența termică unidirecțională (r). 

Valorile mărimilor menționate mai sus s-au determinat conform normativelor 
existente1. 

Conform acelorași normative, valoarea consumului anual de energie pentru 
încălzire se stabilește cu relația: 

 ( )
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1 MCTC – Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor - MC 001-

1, 2, 3, 4/2006. 
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în care: Ai [m
2] este suprafața laterală totală a elementului de construcție omogen pe 

suprafață de tip „i“; V [m3] – volumul liber al spațiului ocupat; na [h
–1] – rata de 

ventilare a spațiilor (numărul de schimburi de aer pe oră); C – coeficient subunitar 
care ține cont de aporturile de căldură în clădire datorate activităților interne și 
radiației solare; R′ [m2K/W] – rezistența termică corectată a elementului de 
construcție omogen pe suprafață de tip „i“ (ține cont și de existent punților 

termice); it  [°C] – temperatura interioară redusă; md
et  [°C] – temperatura exterioară 

medie corectată; τi [zile/an] – durata sezonului de încălzire, 12
20Nz  – reprezintă 

numărul de grade-zile. 
Temperaturile interioare în diversele încăperi ale unei locuințe pot diferi după 

destinația încăperii (de locuit – preponderente într-o clădire, baie, bucătărie etc.) și 
după dorințele locatarilor. Lucrarea de față nu ia în considerație existența unor 
spații de locuit neîncălzite (nu există date cu privire la acest aspect). Temperaturile 
interioare convenţionale de calcul ale încăperilor încălzite, se consideră conform 
reglementărilor tehnice în vigoare1. 

Clădirile au fost considerate unizonale, deoarece: 
• diferența între temperaturile interioare convenționale de calcul ale diferitelor 

încăperi este mai mică de 4°C; 
• este probabil ca ușile între zone să fie deschise. 
 

 
 

Zona climatica I 
 

 
Zona climatica II 

 
 

Zona climatica III 
 

 
Zona climatica IV 

 
 
Zona climatica V 

 

Fig. 4. Zonele climatice din România. 
  

În astfel de cazuri, chiar dacă temperatura interioară convențională nu este 
uniformă, se aplică modul de calcul mono-zonal, temperatura interioară utilizată fiind 
temperatura predominantă, respectiv pentru clădirile de locuit, valoarea de +20°C. 
                                                      

1 ASRO – Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Temperaturi interioare 
conventionale de calcul. SR 1907 – 2/2014. 
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Valorile temperaturii exterioare medii corectate md
et , ale duratei sezonului 

de încălzire τi, respectiv  ale numărului de grade-zile 12
20Nz  depind de condițiile 

climatice locale1,2 (v. tabelul 6.). 
 

Tabelul 6 

Valorile temperaturii exterioare (convenţionale) de calcul C
et   

și ale duratei perioadei de încălzire τi pentru un grad de asigurare de 98%, v 
alabile în România (SR 1907 – 1/2014 și SR 4839/2014) 

 Zona climatică 
I II III IV V 

Temperatura exterioară (convenţională) 

de calcul C
et , °C 

–12 –15 –18 –21 –24 

Durata perioadei de încălzire τi, zile/an 174 189 215 224 248 

Numărul de grade zile, 12
20Nz  (valori medii) 

2 
839 

3 
030 

3 
436 

3 
887 

4 
121 

 
Consumurile anuale de căldură pentru încălzire calculate, conform celor de mai 

sus, pentru tipologia de locuințe și clădiri considerate sunt prezentate centralizat în 
tabelul 7 . 

Tabelul 7 

Consumuri anuale de căldură pentru încălzire pe tipuri de locuințe și clădiri 

Nr. 
cam. 

Mediu 
Tip 

clădire 
Material 
constr. 

Consum anual de încălzire kWh/an 
Zona 

clim. I 
Zona 

clim. II 
Zona 

clim. III 
Zona 

clim. IV 
Zona 

clim. V 

1 cam. 

Rural 

Indiv. 

Cărăm./ 
pământ ars 

6 849 7 309 8 289 9 377 9 941 

BCA 5 538 5 911 6 703 7 583 8 039 
Piatră 7 518 8 024 9 099 10 294 10 913 
Chirpici 6 262 6 683 7 578 8 573 9 089 

Colect. 

Cărăm./ 
pământ ars 

2 359 2 518 2 855 3 230 3 424 

BCA 1 985 2 119 2 403 2 718 2 882 
Prefabricate 1 962 2 094 2 375 2 686 2 848 

Urban Indiv. 

Cărăm./ 
pământ ars 

7 879 8 409 9 536 10 788 11 437 

BCA 6 373 6 802 7 713 8 726 9 251 
Piatră 8 649 9 231 10 468 11 842 12 555 
Chirpici 7 204 7 689 8 719 9 864 10 458 

                                                      
1 ASRO – Instalaţii de încălzire. Necesarul de caldură de calcul. Metoda de calcul. 

SR 1907 – 1/2014. 
2 ASRO – Instalaţii de încălzire. Numărul anual de grade-zile. SR 4839/2014. 
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Tabelul 7 (continuare) 

Nr. 
cam. 

Mediu 
Tip 

clădire 
Material 
constr. 

Consum anual de încălzire kWh/an 
Zona 

clim. I 
Zona 

clim. II 
Zona 

clim. III 
Zona 

clim. IV 
Zona 

clim. V 

  

Colect. 

Cărăm./ 
pământ ars 

3 159 3 372 3 823 4 325 4 586 

BCA 2 659 2 838 3 218 3 641 3 860 
Prefabricate 2 482 2 649 3 004 3 398 3 603 

Bloc 

Cărăm./ 
pământ ars 

2 604 2 780 3 152 3 566 3 781 

BCA 2 196 2 344 2 658 3 007 3 188 
Prefabricate 2 052 2 190 2 483 2 809 2 978 
Monolit 2 235 2 386 2 706 3 061 3 245 

2 cam. 

Rural 

Indiv. 

Cărăm./ 
pământ ars 

8 792 9 383 10 640 12 037 12 762 

BCA 7 218 7 704 8 736 9 883 10 478 
Piatră 9 596 10 241 11 614 13 138 13 929 
Chirpici 8 087 8 631 9 787 11 072 11 738 

Colect. 

Cărăm./ 
pământ ars 

3 565 3 805 4 315 4 881 5 175 

BCA 3 001 3 203 3 632 4 109 4 356 
Prefabricate 2 801 2 989 3 390 3 834 4 065 

Urban 

Indiv. 

Cărăm./ 
pământ ars 

10 307 11 000 12 474 14 111 14 961 

BCA 8 371 8 934 10 131 11 461 12 151 
Piatră 11 124 11 872 13 463 15 230 16 147 
Chirpici 9 380 10 011 11 352 12 842 13 615 

Colect. 

Cărăm./ 
pământ ars 

4 839 5 164 5 856 6 625 7 024 

BCA 4 073 4 347 4 930 5 577 5 912 
Prefabricate 3 971 4 238 4 806 5 436 5 764 

Bloc 

Cărăm. / 
pământ ars 

3 989 4 258 4 828 5 462 5 791 

BCA 3 364 3 591 4 072 4 606 4 884 
Prefabricate 3 280 3 501 3 970 4 491 4 761 
Monolit 3 424 3 654 4 144 4 688 4 970 

3 cam. Rural 

Indiv. 

Cărăm./ 
pământ ars 

11 594 12 374 14 032 15 874 16 830 

BCA 9 385 10 017 11 359 12 850 13 623 
Piatră 11 445 12 215 13 851 15 669 16 613 
Chirpici 9 733 10 388 11 780 13 327 14 129 

Colect. 

Cărăm./ 
pământ ars 

5 368 5 729 6 497 7 350 7 792 

BCA 4 518 4 822 5 468 6 186 6 558 
Prefabricate 4 217 4 500 5 103 5 773 6 121 
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Tabelul 7 (continuare) 

Nr. 
cam. 

Mediu 
Tip 

clădire 
Material 
constr. 

Consum anual de încălzire kWh/an 

Zona 
clim. I 

Zona 
clim. II 

Zona 
clim. III 

Zona 
clim. IV 

Zona 
clim. V 

 Urban 

Indiv. 

Cărăm./ 
pământ ars 

13 474 14 380 16 307 18 447 19 558 

BCA 10 914 11 648 13 208 14 942 15 842 

Piatră 13 318 14 214 16 118 18 234 19 332 

Chirpici 11 337 12 099 13 721 15 521 16 456 

Colect. 

Cărăm./ 
pământ ars 

6 518 6 957 7 889 8 925 9 462 

BCA 5 487 5 856 6 641 7 512 7 965 

Prefabricate 5 121 5 466 6 198 7 011 7 434 

Bloc 

Cărăm./ 
pământ ars 

5 374 5 735 6 504 7 358 7 801 

BCA 4 532 4 837 5 485 6 205 6 579 

Prefabricate 4 234 4 518 5 124 5 796 6 145 

Monolit 4 613 4 923 5 583 6 315 6 695 

4 cam. 

Rural 

Indiv. 

Cărăm./ 
pământ ars 

13 258 14 150 16 046 18 152 19 244 

BCA 10 821 11 549 13 097 14 816 15 707 

Piatră 13 148 14 032 15 913 18 001 19 085 

Chirpici 11 267 12 025 13 636 15 426 16 355 

Colect. 

Cărăm./ 
pământ ars 

6 725 7 178 8 139 9 208 9 762 

BCA 5 661 6 041 6 851 7 750 8 217 

Prefabricate 5 283 5 638 6 394 7 233 7 668 

Urban 

Indiv. 

Cărăm./ 
pământ ars 

15 440 16 479 18 687 21 140 22 413 

BCA 12 613 13 462 15 265 17 269 18 309 

Piatră 15 336 16 368 18 561 20 997 22 261 

Chirpici 13 156 14 042 15 923 18 013 19 098 

Colect. 

Cărăm./ 
pământ ars 

8 198 8 750 9 922 11 224 11 900 

BCA 6 901 7 365 8 352 9 448 10 017 

Prefabricate 6 441 6 874 7 795 8 818 9 349 

Bloc 

Cărăm./ 
pământ ars 

6 759 7 213 8 180 9 254 9 811 

BCA 5 700 6 083 6 899 7 804 8 274 

Prefabricate 5 324 5 683 6 444 7 290 7 729 

Monolit 5 801 6 191 7 021 7 943 8 421 
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Diferența de costuri anuale cu încălzirea clădirii este: 

 ( )0 0
a a

Q Q QC C Q Q p- = - ⋅  (5) 

în care: 0 ,a aQ Q  sunt consumurile anuale de căldură pentru încălzirea clădirii înainte 

și după izolarea termică suplimentară, iar pQ – preţul căldurii, dependent de 
sistemul de încălzire considerat. 

Relația (2) poate fi scrisă sub forma: 

 ( ),24a C md i
i e i e iQ x V t t = ⋅ ⋅ ⋅ - ⋅   (6) 

în care eV  este volumul exterior al clădirii, iar ix  – caracteristica termică de încălzire a 

clădirii, având sensul fizic al unor pierderi specific de caldură [kW/m3grd]. 
Reducerea de consum anual de încălzire va fi: 

 ( ) ( ),
0 0
a a C md i

e i e i i iQ Q V t t x x- = ⋅ - ⋅ ⋅ -    (7) 

0ix  și ix  fiind valorile caracteristicii termice de încălzire a clădirii înainte și după 

reabilitarea termică a acesteia. 
Diferența dintre cele două valori ale caracteristicii termice de încălzire este: 

 0 0i i pe pex x x x- = -  (8) 

în care 0 ,pe pex x  sunt componentele caracteristicii termice de încălzire corespunzatoare 

pierderilor de căldură prin transmisie prin pereţii exteriori, înainte și după izolarea 
termică suplimentară. 

Având în vedere relațiile dintre caracteristica termică de încălzire și coeficientul 
global de transfer termic, relația 8 devine: 

 ( )0 0
1

pe pe pe pe pe
e

x x S k k
V

- = ⋅ ⋅ -    (9) 

unde 0 ,pe pek k  sunt coeficienții globali de transfer de căldură prin pereţii exteriori 

înainte și după izolarea termică suplimentară. 
Exprimând coeficienții globali de transfer de căldură prin pereţii exteriori în 

funcție de rezistențele termice corespunzătoare, relația 9 devine: 

 0
0 0 0

1 1 1 1

/0

1 1
pe pe pe pe

e pe iz e pe peR R R R Rpe
x x S S

V V  
- -

+ +

æ ö æ ö÷ç ÷ç÷ç ÷ç÷- = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ç ÷÷ ç ÷ç ÷ ç ÷÷ç è øè ø
 (10) 

în care: Rpe0 este rezistența termică a pereţilor exteriori înainte de izolarea termică 
suplimentară; Riz – rezistența termică a izolației termice suplimentare; δ – grosimea 
izolației termice suplimentare, iar λ – conductivitatea termică a acesteia. 
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Relația (10) mai poate fi scrisă și sub forma: 

 0
0

0

1
1

1

1 1
pe pe pe

ize pe

pe

R

R

x x S
V R

-
+

æ ö÷ç ÷ç ÷ç ÷ç ÷ç ÷- = ⋅ ⋅ ⋅ç ÷÷ç ÷ç ÷ç ÷ç ÷çè ø

  (11) 

Această formă permite următoarea concluzie: efectul izolării termice suplimentare 
este cu atât mai mic cu cât clădirea era mai bine izolată inițial (cu cât rezistența 
termică inițială Rpe0 avea o valoare mai ridicată). 

Investiția aferentă izolării termice suplimentare este: 

  iz pe izI S i@ ⋅ ⋅    (12) 

unde: Spe este suprafaţa pereţilor exteriori izolați suplimentar; δ - grosimea izolației 
termice suplimentare; iar iiz – costul specific total al izolației termice suplimentare 
(inclusiv costurile de construcţie şi montaj). 

Înlocuind corespunzător, relația (4) devine: 

   ( ),

0 0

1 1

/

1 C md i
pe i e i Q pe iz

pe peR R
CTA S t t p S i Max

a  
 -

+

æ ö÷ç ÷çD = ⋅ ⋅ ⋅ - ⋅ ⋅ - ⋅ ⋅ =÷ç ÷ç ÷è ø
 (13) 

sau 

 12
20

0 0

24 1 1

/pe Q pe iz
pe pe

CTA S Nz p S i Max
a R R


 

æ ö÷ç ÷çD = ⋅ ⋅ - ⋅ ⋅ - ⋅ ⋅ =÷ç ÷ç ÷+è ø
  (14) 

În figura 5 se prezintă variaţia economiei de cheltuieli totale actualizate în 
funcţie de grosimea izolației termice suplimentare pentru clădiri cu pereți exteriori 
din piatră (Rp = 0,6 m2K/W) și din panouri prefabricate tristrat (Rp = 1,2 m2K/W) în 
ipoteza folosirii polistirenului expandat. 

Analiza variaţiilor prezentate în figura 5, permite următoarele observaţii: 
● Izolarea termică suplimentară a pereţilor exteriori are o valoare optimă pentru 

care economia de cheltuieli totale actualizate are o valoare maximă. 
● Mărimea izolării termice suplimentare optime a pereţilor exteriori este 

influenţată de: 
– gradul inițial de izolare termică. Cu cât acest grad este mai ridicat, cu atât 

efectul izolării termice suplimentare este mai redus, respectiv groșimea optimă a 
izolației termice suplimentare este mai mică; 

– costul energiei utilizate pentru încălzire. Cu cât energia utilizată pentru 
încălzire este mai scumpă, maximul economiei de cheltuieli totale actualizate se 
atinge pentru valori mai mari ale groșimii optime a izolației termice suplimentare; 
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– caracteristicile climatice ale zonei în care este amplasată clădirea. Pentru 
zonele reci, cu perioade mai lungi de încălzire, deci caracterizate printr-un număr 
de grade zile ridicat, maximul economiei de cheltuieli totale actualizate se atinge 
deasemenea pentru valori mai mari ale groșimii optime a izolației termice 
suplimentare; 

– în cazul folosirii pentru izolarea termică a unor materiale scumpe, maximul 
economiei de cheltuieli totale actualizate atingându-se pentru valori mai mici ale 
groșimii optime a izolației termice suplimentare. 
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Fig. 5. Variaţia economiei de cheltuieli totale actualizate în funcţie de groșimea izolației 
termice suplimentare pentru două tipuri de pereți exteriori. 

 
● Curba de variaţie a cheltuielilor totale actualizate este puternic aplatizată în 

jurul valorii minime. Acest lucru este important deoarece, datorită tipizării materialelor 
şi elementelor de construcţie, nu se poate obţine o valoare a caracteristicii termice de 
încălzire strict egală cu valoarea optimă, apărând abateri fie în plus, fie în minus. 

● O izolare termică de 10 cm permite obținerea unor economii foarte apropiate 
de valoarea maximă, indiferent de tipul pereților exteriori. 

În tabelul 8 sunt prezentate valorile consumului anual de încălzire pentru 
tipologia de locuințe și clădiri considerată calculate în ipoteza izolării termice 
suplimentare de 10 cm, indiferent de tipul pereților exteriori. 
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Tabelul 8 

Consumuri anuale de căldură pentru încălzire pe tipuri de locuințe și cladiri după 
izolarea termică a pereților exteriori 

Nr. cam. Mediu 
Tip 

clădire 
Material 
constr. 

Consum anual de încălzire kWh/an 

Zona 
clim. 

I 

Zona 
clim. 

II 

Zona 
clim. 
III 

Zona 
clim. 
IV 

Zona 
clim. 

V 

1 cam. 

Rural 

Indiv. 

Cărăm./ 
pământ ars 

5 258 5 612 6 364 7 200 7 633 

BCA 4 505 4 808 5 452 6 168 6 539 
Piatră 5 604 5 981 6 782 7 673 8 135 
Chirpici 4 934 5 266 5 972 6 756 7 163 

Colect. 

Cărăm./ 
pământ ars 

1 976 2 109 2 391 2 705 2 868 

BCA 1 734 1 850 2 098 2 374 2 517 
Prefabricate 1 637 1 747 1 981 2 241 2 376 

Urban 

Indiv. 

Cărăm./ 
pământ ars 

6 106 6 517 7 390 8 360 8 864 

BCA 5 240 5 593 6 342 7 175 7 607 
Piatră 6 504 6 941 7 871 8 905 9 441 
Chirpici 5 734 6 120 6 940 7 850 8 323 

Colect. 

Cărăm./ 
pământ ars 

2 360 2 519 2 856 3 231 3 426 

BCA 2 073 2 212 2 508 2 838 3 009 
Prefabricate 1 957 2 089 2 369 2 680 2 841 

Bloc 

Cărăm./ 
pământ ars 

1 900 2 028 2 300 2 602 2 758 

BCA 1 666 1 778 2 016 2 280 2 418 
Prefabricate 1 571 1 677 1 902 2 152 2 281 
Monolit 1 689 1 803 2 045 2 313 2 452 

2 cam. 

Rural 

Indiv. 

Cărăm./ 
pământ ars 

6 809 7 267 8 241 9 322 9 884 

BCA 5 846 6 239 7 075 8 004 8 486 
Piatră 7 222 7 708 8 741 9 889 10 484 
Chirpici 6 418 6 850 7 768 8 787 9 317 

Colect. 

Cărăm./ 
pământ ars 

2 994 3 195 3 623 4 099 4 345 

BCA 2 629 2 805 3 181 3 599 3 816 
Prefabricate 2 482 2 649 3 004 3 398 3 603 

Urban Indiv. 

Cărăm./ 
pământ ars 

7 974 8 510 9 650 10 917 11 574 

BCA 6 861 7 322 8 303 9 393 9 959 
Piatră 8 462 9 032 10 242 11 586 12 283 
Chirpici 7 533 8 040 9 117 10 314 10 935 
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Tabelul 8 (continuare) 

Nr. cam. Mediu 
Tip 

clădire 
Material 
constr. 

Consum anual de încălzire kWh/an 
Zona 
clim. 

I 

Zona 
clim. 

II 

Zona 
clim. 
III 

Zona 
clim. 
IV 

Zona 
clim. 

V 

  

Colect. 

Cărăm./ 
pământ ars 

3 615 3 858 4 375 4 949 5 247 

BCA 3 175 3 388 3 842 4 347 4 608 
Prefabricate 3 131 3 342 3 790 4 287 4 546 

Bloc 

Cărăm./ 
pământ ars 

2 910 3 106 3 522 3 985 4 225 

BCA 2 551 2 723 3 088 3 493 3 703 
Prefabricate 2 512 2 681 3 040 3 439 3 646 
Monolit 2 588 2 762 3 132 3 543 3 756 

3 cam. 

Rural 

Indiv. 

Cărăm./ 
pământ ars 

8 832 9 426 10 689 12 092 12 820 

BCA 7 562 8 071 9 152 10 354 10 977 
Piatră 8 679 9 263 10 504 11 883 12 599 
Chirpici 7 767 8 290 9 401 10 635 11 275 

Colect. 

Cărăm./ 
pământ ars 

4 007 4 276 4 849 5 486 5 816 

BCA 3 518 3 755 4 258 4 817 5 107 
Prefabricate 3 322 3 545 4 020 4 548 4 822 

Urban 

Indiv. 

Cărăm./ 
pământ ars 

10 380 11 078 12 563 14 212 15 067 

BCA 8 908 9 507 10 781 12 196 12 931 
Piatră 10 223 10 911 12 373 13 997 14 839 
Chirpici 9 167 9 784 11 095 12 551 13 307 

Colect. 

Cărăm./ 
pământ ars 

4 870 5 197 5 894 6 667 7 069 

BCA 4 277 4 564 5 176 5 855 6 208 
Prefabricate 4 039 4 310 4 888 5 530 5 862 

Bloc 

Cărăm./ 
pământ ars 

3 921 4 184 4 745 5 368 5 691 

BCA 3 437 3 668 4 159 4 705 4 988 
Prefabricate 3 242 3 461 3 924 4 439 4 707 
Monolit 3 486 3 721 4 219 4 773 5 060 

4 cam. Rural 

Indiv. 

Cărăm./ 
pământ ars 

10 138 10 820 12 270 13 881 14 716 

BCA 8 737 9 325 10 575 11 963 12 683 
Piatră 10 033 10 708 12 143 13 737 14 564 
Chirpici 9 031 9 639 10 930 12 365 13 109 

Colect. 

Cărăm./ 
pământ ars 

5 019 5 357 6 075 6 872 7 286 

BCA 4 407 4 704 5 334 6 034 6 398 
Prefabricate 4 162 4 442 5 037 5 698 6 041 
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Tabelul 8 (continuare) 

Nr. cam. Mediu 
Tip 

clădire 
Material 
constr. 

Consum anual de încălzire kWh/an 

Zona 
clim. 

I 

Zona 
clim. 

II 

Zona 
clim. 
III 

Zona 
clim. 
IV 

Zona 
clim. 

V 

 Urban 

Indiv. 

Cărăm./ 
pământ ars 

11 954 12 758 14 468 16 367 17 352 

BCA 10 329 11 023 12 501 14 141 14 993 

Piatră 11 860 12 657 14 353 16 237 17 215 

Chirpici 10 698 11 418 12 948 14 647 15 529 

Colect. 

Cărăm./ 
pământ ars 

6 124 6 536 7 412 8 385 8 890 

BCA 5 379 5 740 6 510 7 364 7 807 

Prefabricate 5 079 5 421 6 147 6 954 7 373 

Bloc 

Cărăm./ 
pământ ars 

4 931 5 263 5 968 6 751 7 157 

BCA 4 322 4 613 5 231 5 918 6 274 

Prefabricate 4 078 4 352 4 935 5 583 5 919 

Monolit 4 384 4 679 5 306 6 003 6 364 

 
Elementul esențial al propunerii unei noi metodologii constă în faptul că în 

structura necesarului de venituri ale familiei, venitul necesar acoperirii costurilor 
pentru încălzire se va calcula corect în funcție de zona climatică, tipul clădirii și al 
anvelopei acesteia și va ține seama de situația reală a clădirii (modernizată sau nu). 
Totodată, pentru a norma într-un fel situațiile posibile și pentru o analiză mai 
detaliată, se pot construi tranșe (similare celor existente în actuala metodologie) ca 
benzi orizontale pe „felii”de venituri. 

În aceste condiții, venitul total al gospodăriei ar trebui să acopere necesarul 
restului de cheltuieli (în afara celor necesare pentru acoperirea costurilor corecte 
pentru încălzire) plus costurile corecte pentru încălzire. Astfel, se poate calcula ușor 
nivelul SC și – respectiv - necesarul pentru ajutorul social pentru încălzire: 

 
 SC = V – (Can + CR),     (15) 
 

unde: V este venitul total al gospodăriei, iar CR – restul costurilor necesare pentru 
acoperirea necesităților gospodariei cu excepția costurilor pentru încălzire. 

Valoarea SC, calculată conform relației (A. 2), poate fi pozitivă sau negativă. 
Evident situaţia SC < 0 arată că acea gospodarie nu este capabilă să-și asigure 
acoperirea costurilor pentru încălzire, deci este în sărăcie față de combustibil.  

La limită, această situație solicită un ajutor social cel puțin egal cu mărimea SC:  
 
   A = –SC      (16) 
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În acest fel, se poate calcula pentru fiecare caz în parte ajutorul social necesar, 
iar însumarea acestora dă indicații în privința mărimii bugetului de ajutoare pentru 
încălzire.  

O PROPUNERE RADICALĂ:  
UN COD AL „DREPTURILOR” ENERGETICE1 

O inițiativă interesantă apărută în Marea Britanie este cea care propune o 
legătură între sărăcia energetică și drepturile omului promovând ideea că „toți avem 
dreptul la energie suportabilă pentru a ne putea asigura necesitățile de bază”. Prin 
similitudine cu așa-numitul The Bill of Rights din 1689, o campanie intitulată Fuel 
Poverty Action2 a lansat în Parlament în cursul lunii octombrie a anului trecut o 
declarație în 8 părți intitulată „Energy Bill of Rights” (EBR) care are scopul de a 
„reafirma că toți ar trebui să avem drepturi standard de bază de acces la energie 
curată, suportabilă și controlată în mod democratic”. 

Inevitabil, EBR nu poate fi decât un text provocator deoarece prin el se cere o 
discuție mai largă asupra rolului energiei în societatea actuală. Întrebarea cheie este 
aceea dacă într-adevar energia este atât de importantă pentru societate încât să 
ajungă în stadiul de „drept uman”. Așa cum remarcă unii cercetători, energia în sine 
nu reprezintă o „valoare umană”, dar se asigură prin accesul la ea produsele și stilul 
de viață care este esențial pentru a acoperi nevoile umane de bază. Sau – spus altfel 
– mai degrabă abilitatea de a accesa servicile energetice este critică în acoperirea 
nevoilor umane și nu energia în sine. Iar când se discută sărăcia față de combustibil, 
serviciile energetice critice sunt încălzirea, prepararea hranei și refrigerarea. 

E interesant de menționat că drepturile socio-economice, cum ar fi dreptul la 
muncă, dreptul de a avea standardul decent în privința sănătății și drepturile 
civile/politice, incluzând dreptul la informație, presupun un anumit nivel de acces la 
servicii energetice. De aceea, clamarea dreptului uman la servicii energetice ar 
putea veni din înțelegerea că: 

1) accesul la servicii energetice este fundamental pentru acoperirea unor 
necesități umane de baza și, 

2) drepturile umane existente acum necesită accesul la energie. 
Adrian Bradbrook și Judith Gardam și-au construit argumentația de a crea un 

nou drept uman, acela de a avea acces la servicii energetice, exact pe aceste baze3. 

                                                      
1 Christman, B. - The energy bill of rights – too little, too much or just about right? 
2 http://www.fuelpovertyaction.org.uk/  
33. Adrian Bradbrook and Judith Gardam, Placing Access to Energy Services Within a 

Human Rights Framework (2006), 28(2) Human Rights Quarterly 389. De asemenea în: 
Adrian Bradbrook, Judith Gardam and Monique Cormier, A Human Dimension to the 
Energy Debate: Access to Modern Energy Services (2008) 26(4) Journal of Energy and 
Natural Resources Law 526. 
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În consecință, campania EBR promovează, ca drept fundamental, dreptul la 
servicii energetice care să permită acces la energie care: 

a) să acopere nevoile noastre de bază; 
b) să nu ne afecteze pe noi, mediul sau clima; 
c) să nu ne amenințe sănătatea, securitatea, apa, aerul sau mediul unei comunități; 
d) să aibe un preț corect care să nu penalizeze pe cei care consumă mai puțin; 
e) să nu fie întreruptă; 
f) să nu fie dependentă de un contor de preplată; 
g) să fie utilizată în propriul interes; 
h) să fie folosită în case izolate corespunzător pentru a nu risipi energia; 
Intenția e lăudabilă, însă evident există o serie de dificultăți care apar în însăși 

enumerarea listei de mai sus, iar cele mai mari provocări le ridică chiar cele deja 
anunțate prin „trilema energiei”. Dorim acoperirea nevoilor, deci securitatea de 
alimentare cu energie, însă cu impact minim asupra mediului și cu preț corect. Ceea 
ce arată că, până la urmă, totul este un compromis, iar punctul care definește acel 
compromis va dicta costurile lui. De aceea, se pune problema dacă toate țările care 
vor aborda acest drept fundamental vor avea resursele bugetare de a acoperi acest 
cost. Pe de altă parte, clauze ca cele notate cu e), f) și h) pot da drepturi și celor care 
nu își plătesc facturile din alte motive, decât SC, de exemplu? Este corect ca aceste 
costuri să fie trecute pe ceilalți consumatori sau pe bugetele sociale, alimentate 
tot de către ceilalți consumatori buni platnici? In sfârșit, se poate introduce un 
asemenea drept (care are efecte la nivelul întregii societăți) fără o acceptare masivă 
de către aceasta? 

Pe de altă parte, cel mai puternic argument al celor care susțin accesul la 
energie ca drept fundamental îl reprezintă acela ca în momentul în care se dă acest 
drept, se trece de la „bunavoință la impunere”, iar eradicarea rapidă a SC devine 
singura cale de acțiune. Oricum, această abordare merită o dezbatere și la nivelul 
societății românești. 

În privința UE, articolul 3, atât din Directivele 2009/72 și 2009/73 care se 
referă la deschiderea piețelor de energie electrică, respectiv gaze naturale definește 
conceptul de „consumator vulnerabil” Comisia Europeană a emis mai multe 
documente care discută aceste prevederi1, dar care recunosc că legislația permite 
Statelor Membre flexibilitatea de a defini consumatorii vulnerabili în conformitate 
cu situația lor particulară, cu condiția să le asigure, astfel, protecție. Lucrarea de 

                                                      
1 Staff Working document "An Energy Policy for Consumers" [SEC/2010/1407]: 

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/consumer/consumer_en.htm; Commission Staff 
Working Paper Interpretative Note on Directive 2009/72/EC concerning common rules for 
the Internal Market in Electricity and Directive 2009/73/EC concerning common rules for 
the Internal Market in Natural Gas Retail Markets http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/ 
interpretative_notes/doc/implementation_notes/2010_01_21_retail_markets.pdf 
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față încearcă să stabilească în continuare o modalitate de a identifica consumatorii 
vulnerabili în alimentarea cu căldură în situația României. 

ÎN LOC DE CONCLUZII 

Problema sărăciei energetice și a consumatorului vulnerabil reprezintă o 
provocare pentru orice serviciu public în orice țară, cu atât mai mult în România 
confruntată cu dificultatea definirii acestei vulnerabilități și a modului în care se 
poate aprecia magnitudinea sărăciei energetice. Articolul s-a concentrat asupra 
componenței de sărăcie față de combustibil (SC), a calculului necesarului de 
căldură și propune – după identificarea deficiențelor actualei metodologii - o nouă 
modalitate de calcul a sărăciei față de combustibil. 

Cu acest scop, este de reținut că sărăcia față de combustibil are efecte 
defavorabile din următoarele motive:  

● Din punctul de vedere al sănătății și al confortului, deoarece traiul la 
temperaturi joase (impus de SC) are efecte nedorite asupra numărului crescut de 
decese în perioada rece și a numărului de zile de spitalizare, deci asupra cheltuielilor 
din sistemul sanitar. Faptul că măsurile luate pentru reducerea SC, inclusiv 
subvențiile directe, influențează favorabil asupra bugetului sistemului sanitar impune 
ca politicile guvernamentale trebuie să fie coerente și integratoare, iar problemele 
caselor „reci”, respectiv cea a SC, și cele legate de sistemul sanitar se pot aborda 
simultan. 

● Din punctul de vedere al impactului sectorului energie asupra reducerii de 
emisii de gaze cu efect de seră, elementul definitoriu îl reprezintă ineficiența 
utilizării energiei în casele celor cu SC, însă – în același timp - SC acționează și ca 
o barieră în calea implementării altor politici de reducere a schimbărilor climatice. 
De aici rezultă că, din punct de vedere al trilemei energiei, o situație nefavorabilă 
din punct de vedere a accesibilității poate genera o situație nesustenabilă și din 
punct de vedere al mediului. 

● Familiile cu costuri relativ mari ale energiei consumate ar fi confruntate cu 
cheltuieli suplimentare pentru menținerea condițiilor de confort normale (la temperaturi 
normale în apartamente), cheltuieli necontrolabile de către familiile afectate. Pentru 
reducerea acestora trebuie făcute investiții, iar banii necesari vor fi luați de la alte 
capitole de cheltuieli familiale. Se consideră că există un gradient social în SC: cu 
cât venitul familial este mai mic, cu atât este mai ridicat riscul de a fi în SC. De 
aceea, programele de modernizări ale anvelopelor clădirilor și de reducere a 
pierderilor de căldură trebuie îndreptate cu prioritate către acești consumatori.  

Importanța problemei este subliniată și de apariția ȋn Marea Britanie a ideii de 
drept fundamental al cetățeanului de a fi servit echitabil cu energie, acest drept fiind 
statuat printr-o componentă specifică a drepturilor omului. 
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Din toate aceste motive, identificarea modului în care se pot cuantifica, atât 
magnitudinea vulnerabilității, cât și măsurile care au efectele cele mai benefice 
reprezintă o contribuție utilă la analiza sărăciei față de combustibil (SC) în România. 
Noua metodologie propusă pentru aprecierea SC prin această lucrare – și care e 
bazată pe calculul necesarului de caldură pentru încălzire prin care se iau în 
considerare elementele definitorii ale gospodăriei, incluzând și zona climatică în 
care este situată – înlătură inexactitățile actualei metodologii și poate îmbunătăți 
substanțial inechitatea socială prin dimensionarea corectă a bugetului ajutoarelor 
sociale pentru încălzire. Considerăm că aplicarea unei asemenea metodologii 
constituie o îmbunătățire a modului de soluționare a problemei dezvoltării sustenabile 
a unui serviciu public energetic corect și echitabil.  

 
 


