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Rezumat. Una din provocarile „trilemei energiei” o reprezinta suportabilitatea serviciului 
energetic la nivelul consumatorului rezidential. Marimea necesara si costul aferent 
acestui serviciu sunt elementele de baza ale facturii, dar aceasta contine si alte 
componente, dintre care cele mai importante sunt o serie de taxe care impovareaza si 
mai mult consumatorii. Lucrarea incearca sa defineasca corect necesarul serviciului 
energetic in scopul unei dimensionari adecvate a instrumentelor de sprijin pentru 
consumatorii vulnerabili, ca parte a venitului minim de insertie. In acest fel, se 
propune o noua abordare a asa-numitei  saracii energetice, care poate devini o amenintare 
la siguranta nationala prin magnitudinea la care ar putea ajunge in Romania. 
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Abstract. One of the „energy trilemma” challenges is represented by energy service’s 
affordability to residential energy consumer. This service’s necessary size and cost are 
essential elements for energy invoice, however the invoice contains other components 
too, of which the most important are taxes that – obviously - increase the burden on 
the consumers. The paper tries to correctly define energy service need in order to 
properly design the support mechanisms for vulnerable consumers, as part of „minimum 
income for insertion”. So, it proposes a new approach of so-called „energy poverty” 
that becomes a menace to national security through the magnitude of this problem in 
Romania. 
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SITUAȚIA ACTUALĂ A ROMÂNIEI 

Pentru a analiza perspectivele posibile ale dinamicii sărăciei energetice în 
România trebuie să lăm în considerare - ca punct de plecare - contextul actual. Ca 
elemente definitorii, se poate constata urmatoarele: 

● In raport cu celelalte state europene, consumul casnic de energie este sub 
cel al mediei europene. Acest fapt se explica prin nivelul relativ coborat al 
confortului locuintelor romanesti fata de complexitatea structurii consumului casnic 
din multe alte state membre ale UE. In consecinta, cu toate masurile de eficientizare 
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energetica luate in considerare in orice strategie de domeniu si asumate de 
Romania, tendința inevitabilă este de crește în viitor a consumului energetic – in 
mod special al energiei electrice - în România. 

In figura 1, realizata pe baza datelor Institutului National de Statistica al 
Romaniei  se prezinta variatia marimii acestui consum pe un interval de timp repre-
zentativ. 

 

 
 

Fig. 1. Rata de creștere a consumului de energie al gospodăriilor din România în perioada 1992-2013. 
Sursa: calculul ratei s-a făcut pe baza datelor din baza de date TEMPO a INS  pe 2014. 

 

●  Standardul de viață este foarte scăzut: cu perspective incerte în următorii 
ani. Acest lucru se poate vedea si din tabelul de mai jos unde se prezinta nivelul 
general al saraciei in Romania si celelalte state europene. 

În 2013, 30,5% din totalul populaţiei a României se găsea în dificultatea 
de a-şi putea achita costurile locative (rată la bancă sau chirie) şi facturile la 
utilități, de trei ori mai mulți decât în urmă cu șase ani (10,1% în 2007), 
reprezentând un procentaj triplu faţă de media europeană (11,7%). 

POLITICA DE SUPORT A SEGMENTULUI SOCIAL CU RISC 
RIDICAT DE SĂRĂCIE ENERGETICĂ 

Se constata ca politica socială de suport pentru populație în domeniul 
consumului energiei nu este determinată de nevoie, ci de disponibilitatea politică de 
suport. În general, indiferent de tipul de nevoi ale populației, domină o schemă 
simplă: ne permitem să susținem social nu pe toți săracii, ci doar pe 10% din 
populație reprezentând cei mai săraci dintre săraci. 

In plus, există o mare fluctuație politică a politicilor sociale de suport. 



 

Tabelul 1 

Nivelul general al sărăciei (rata sărăciei relative şi rata deprivării materiale severe) şi sărăcia energetică,  
potrivit definiţiei EUROSTAT, în ţările UE 28 

Rata sărăciei relative 
în 2013 

Rata deprivării 
materiale severe  

în 2013 

Ponderea populaţiei cu 
datorii la întreţinerea 
locuinţei, anul 2013 

Incapacitatea de a 
menţine o tem-

peratură adecvată în 
locuinţă, %, 2013 

Locuinţe cu deficienţe 
majore d.p.v. 
energetic, % 

R.Cehă  8,6 Suedia 1,4 UE 11,7 UE 28  10,4 

Olanda 10,4 Luxemburg 1,8 Danemarca 6,9 Luxemburg 1,6 Finlanda  8,6 

Finlanda 11,8 Olanda 2,5 Luxemburg 6,6  Suedia  0,8 Suedia 11 

Danemarca 12,3 Finlanda 2,5 Germania 5,1 Finlanda 1,2 Malta 12,4 

Slovacia 12,8 Danemarca 3,8 Olanda 5,0 Danemarca 3,9 Austria 15,2 

Franţa 13,7 Austria 4,2 Suedia 6,0 Austria 2,7 Irlanda 16,2 

Ungaria 14,3 Belgia 5,1 Austria 7,0 Olanda 2,9 Spania 17,9 

Austria 14,4 Franţa 5,1 Finlanda 11,2 Estonia 2,9 Slovacia 19,7 

Germania 16,1 Germania 5,4 Belgia 6,5 Irlanda 10,0 Croatia 19,9 

UE (28) 16,7 Spania 6,2 Portugalia 11,8 Slovacia 5,4 Polonia 20 

Polonia 17,3 R.Cehă 6,6 Franţa  9,2 Germania 5,3 R.Cehă 20 

Estonia 18,6 Slovenia 6,7 Spania 11,9 Franţa 6,8 Germania 21 

Portugalia  ,7  Estonia 7,6 R.Cehă 5,4 R.Cehă 6,2 Grecia 21 

Italia  9,1 M.Britanie  8,3 Slovacia  8,1 Slovenia 4,9 M.Britanie 21,4 

Letonia 19,4 Malta  9,5 Malta 12,2 Spania  8,0 Franţa 22,1 

Slovenia 14,5 UE (28)  9,6 Estonia 12,5 Belgia 5,8 Danemarca 25,3 

Suedia 14,8 Irlanda (2012) 9,8 M.Britanie 3,9 M.Britanie 10,5 Belgia 26,2 

Belgia 15,1 Slovacia 10,2 Lituania 13,8 Croaţia 9,9 Olanda 27,4 

Cipru 15,3 Portugalia 10,9 Italia 14,2 România 14,3 Portugalia 28,4 



 

Tabelul 1 (continuare) 

Rata sărăciei relative 
în 2013 

Rata deprivării 
materiale severe în 

2013 

Ponderea populaţiei cu 
datorii la întreţinerea 
locuinţei  anul 2013 

Incapacitatea de a 
menţine o tem-

peratură adecvată în 
locuinţă %, 2013 

Locuinţe cu deficienţe 
majore d.p.v. 
energetic % 

Irlanda (2012) 15,7 Polonia 11,9 Cipru 33,6 Polonia 11,4 Lituania 28,6 

Malta 15,7 Italia 12,4 Irlanda 22,5 Malta 23,4 Luxemburg 28,9 

Luxemburg 15,9 Croaţia 14,7 Polonia 15,1  Ungaria 13,7 Bulgaria 29,5 

M.Britanie 15,9 Lituania 16,0 Slovenia 21,2 Letonia 21,1 România 30,0 

Croatia 19,5 Cipru 16,1 Letonia 22,4 Lituania 29,2 Italia 30,1 

Spania 20,4 Grecia 20,3 Croatia 31,4  Portugalia 27,0 Estonia 30,3 

Lituania 20,6 Letonia 24,0 România 30,5 Italia 19,1 Cipru 34,6 

Bulgaria 21 Ungaria 26,8 Bulgaria 36,1 Grecia 29,5 Letonia 43,3 

România 22,4 România 28,5 Grecia 45,3 Cipru 30,5 Slovenia 46,1 

Grecia 23,1 Bulgaria 43,0 Ungaria 58,8  Bulgaria 44,9 Ungaria 53,0 
 

Surse : Ann Leahy, Seán Healy, and Michelle Murphy, 2015 (pentru datele din 2013),  şi  Atanasiu Bogdan (coord.), Eleni Kontonasiou, 
Francesco Mariottini, 2014 (pentru datele din 2011) 
•Sursă Eurostat, EU-SILC, cod indicator ilc_mdes05. 183,3/ 16 = 11,5 
•Sursă Eurostat, cod indicator t2020_53. 
•Sursă Eurostat, EU-SILC, cod indicator ilc_mdes01. 
 

Tabelul 2 

Numărul de beneficiari de ajutor de încălzire – în milioane 

2003-4 2004-5 2005-6 2006-7 2007-8 2008-9 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

1,0 1,0 1,1 4,1 4,0 3,6 3,3 1,5 1,3 1,1 0,8 
 

Sursă: Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. 
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Iniţial, estimările cu privire la numărul consumatorilor vulnerabili în România 
se ridica la 4 milioane de beneficiari (gospodării), ceea ce însemna aproape 50% 
din populaţie. Introducerea testării mijloacelor, mai precis a proprietăţii, a facut ca 
numărul de gospodării vulnerabile sa se reducă (cel putin in statisticile oficiale) la  
0,8 milioane din 8,36 de milioane de consumatori casnici de electricitate şi gaze, 
adică cca 10% din populaţia ţării. 

VULNERABILITATE ENERGETICA VERSUS SARACIE 
ENERGETICA – SCURTA ANALIZA 

Accesul la serviciile energetice este esential pentru insasi existenta unei 
natiuni, iar asa-numita trilema a energiei, dezvoltata ca notiune si instrument de 
lucru de catre Consiliul Mondial al Energiei, subliniaza importanta acestui acces 
prin doua din componente, respectiv provocari: sustenabilitatea sistemului in raport 
cu mediul inconjurator este dependenta de modul in care se realizeaza serviciile 
energetice si afecteaza si ea calitatea vietii populatiei respective prin externalitatile 
de mediu pe care le incumba realizarea serviciilor respective. 

Accesul deficitar la serviciile energetice – in mod special la serviciile de 
incalzire – poate duce la: 

● nivel scazut de trai; 
● risc crescut al bolilor de inima si a virozelor, chiar risc de decese; 
● absente de la sistemul educational pentru copii si de la locul de munca 

pentru adulti; 
● apelare crescuta la sistemul sanitar si cheltuieli suplimentare din bugetul de 

sanatate; 
● mai putina hrana posibil de procurat, pe principiul „caldura sau hrana”; 
● aplicarea unor strategii periculoase prin incercarea de rezolvare a situatiei 

de vulnerabilitate prin deconectarea/nefolosirea surselor de incalzire . 
Este notoriu faptul ca – din nefericire – nu toti consumatorii de servicii 

energetice pot avea acces la serviciile energetice in cantitatea si la calitatea dorita. 
Cauzele sunt multiple si tin atat de lipsa accesului fizic (lipsa legaturii la o anumita 
retea – din nefericire, sunt inca localitati fara legatura la o retea electrica sau la 
o sursa descentralizata de electricitate), lipsa posibilitatii accesului comercial: 
inexistenta unei piete functionale si corecte sau/si lipsa mijloacelor financiare 
pentru plata respectivelor servicii energetice. S-a generat astfel notiunea de „saracie 
energetica” care – deseori este cuantificata incomplet prin proportia pe care o 
reprezinta factura energetica fata de veniturile unei gospodarii. Un astfel de criteriu 
(chiar mai distorsionat) este folosit si in bazele legislatiei romaneasca de protectie 
sociala care considera saracia energetica ca fiind intrinseca saraciei ca problema 
generala inerenta unor economii inca insuficient dezvolatate. 
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Insa, din cercetarile intreprinse in Europa, in mod special in Marea Britanie, 
rezulta clar ca saracia de combustibil este o problema speciala, legata cumva de 
saracia populatiei dar care trebuie tratata separat. Argumentele pentru o asemenea 
abordare duc la o concluzie incurajatoare: daca saracia energetica ar fi doar o 
manifestare a saraciei in general, ea nu ar fi posibil sa fie rezolvata niciodata, pentru 
ca – inevitabil –, cel putin la acest nivel de dezvoltare al omenirii, saracia nu poate fi 
eradicata. Mai mult, acele inegalitati care pot fi evitate sunt – in mod fundamental – 
nedrepte, iar saracia energetica este considerata a fi evitabila. 

Conform Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, se introduce un singur criteriu 
de stabilire a ajutorului social integrat: venitul minim de inserţie (VMI). El este 
destinat asigurării nivelului de trai minimal definit ca limita exprimată în lei care 
asigură nevoile de bază cum ar fi: hrană, îmbrăcăminte, igienă personală şi 
menţinerea şi salubrizarea locuinţei. 

Venitul minim de inserţie (VMI) ar urma să înlocuiască cele trei beneficii 
sociale considerate initial – venitul minim garantat (VMG), alocaţia pentru 
susţinerea familiei şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei. Motivul principal pentru 
introducerea unui singur program este faptul ca se face o singură testare de venituri 
şi bunuri, ceea ce eficientizează funcţionarea sistemului atât din punctul de vedere 
al costurilor administrative, cât şi prin reducerea fraudelor şi erorilor. Se urmăreşte 
responsabilizarea beneficiarului venitului minim de inserţie, prin condiţionarea 
acordării beneficiilor de participarea şi rezultatele şcolare ale copiilor şi de căutarea 
activă a unui loc de muncă în cazul părinţilor. Iniţiatorul justifica şi prin: 

● reducerea/eliminarea dependenţei sociale faţă de sistemul de asistenţă 
socială; 

● monitorizarea şi simplificarea procedurilor pentru obţinerea drepturilor 
sociale solicitate; 

● reducerea numărului de prestaţii sociale şi a cuantumului prestaţiei; 
● posibilitatea de a creşte ponderea serviciilor sociale. 
Venitul minim de inserţie este format din componentele necesare pentru 

acoperirea diverselor situaţii în care se pot afla familiile/persoanele singure, cum ar fi: 
 asigurarea unui nivel minim de trai; 
 susţinerea familiilor cu copii, în special de vârstă şcolară; 
 combaterea sărăciei energetice; 
 stimularea ocupării pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare, 

altele decât cele reglementate de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă; 

 asigurarea sănătăţii prin plata contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate 
(drept acordat şi în prezent); 

Asa cum s-a aratat mai sus si din analiza limitelor notiunii de VMI, se vede ca 
abordarea numai din punct de vedere financiar este doar partiala. Chiar unii 
cercetatori britanici au subliniat acest lucru si au largit aceasta abordare aducand in 
discutie nu numai elementul financiar ci si adaugand elemente noi cum ar fi lipsa 
unui numar de „necesitati sociale perceptibile” (de exemplu, acoperiș, usi si ferestre 
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in stare buna, un sistem de incalzire adecvat etc.). Iata de ce consideram ca notiunea 
de saracie energetica este cumva prea restransa si este mai normal sa fie inlocuita 
de asa-numita „vulnerabilitate a consumatorului de servicii energetice”. Starea de 
vulnerabilitate in raport cu serviciile energetice exprima mai bine si starea de 
apropiere fata de situatia limita cand consumatorul rezidential nu mai este in stare 
sa-si asigure nivelul potrivit de servicii la care este indreptatit ca cetatean al unui 
Stat Membru al Uniunii. Un consumator chiar daca nu este sarac din punct de 
vedere energetic poate fi vulnerabil fiind apropiat de limita stabilita in legislatia 
respectiva statului considerat. 

De altfel, in general, in discutiile la nivelul Uniunii Europene, consumatorul 
este oricum privit ca avand o pozitie dezechilibrata fata de furnizorul de bunuri si 
servicii deoarece poate fi afectat atat fizic (de exemplu, in cazul alimentarii cu 
caldura, prin expunerea la temperaturi mai mici decat cele convenabile corpului 
sau), dar si pecuniar, prin costul nesuportabil pe care trebuie sa-l plateasca pentru 
serviciul respectiv. Mai mult decat atat, se ia in considerare chiar notiunea de 
„leziune potentiala”, care exista din cauza dezechilibrului cel putin informational 
intre consumator si furnizorul de bunuri si servicii. Diminuarea vulnerabilitatii 
potentiale poate aparea numai in cadrul unor piete concurentiale si transparente, 
astfel incat consumatorul sa fie capabil la o decizie in privinta alimentarii sale cu 
energie in cunostinta de cauza. 

NECESARUL DE SERVICII ENERGETICE PENTRU 
CONSUMATORII CASNICI 

Dupa Legea 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, art 3 al 16, 
clientul vulnerabil este clientul final aparţinând unei categorii de clienţi casnici 
care, din motive de vârstă, sănătate sau venituri reduse, se află în risc de 
marginalizare socială şi care, pentru prevenirea acestui risc, beneficiază de măsuri 
de protecţie socială, inclusiv de natură financiară. Măsurile de protecţie socială, 
precum şi criteriile de eligibilitate pentru acestea se stabilesc prin acte normative. 

Insa pentru o apreciere corecta a nivelului vulnerabilitatii, consideram ca 
primul pas il reprezinta identificarea corecta a necesarului de servicii energetice 
pentru consumatorii casnici. Apreciem ca la nivelul actual de dezvoltare si de 
apartenenta la UE, consumatorul roman ar trebui sa aiba acces la urmatoarele 
servicii energetice minime: 

● incalzire si apa calda; 
● preparare si stocare hrana; 
● iluminat minim; 
● acces la informatie minima: radio sau televiziune, dar si acces la internet. 
In cazul necesarului de caldura pentru incalzire si apa calda, o nevoie 

fundamentala a fiecarui cetatean, acesta depinde de un numar mare de factori si 
simpla relationare la venitul pe membru de familie (criteriu de baza pentru VMI) nu 
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este suficienta. De aceea, o serie de lucrari recente  au propus o alta metodologie de 
calcul a acestui necesar. Principiul care sta la baza acestei propuneri de 
metodologie este acela de a aprecia cat mai corect adevaratul necesar si – in acest 
scop – elementele luate in calcul sunt diferentiate in functie de situatia analizata: 

● tipul cladirii in care se gaseste gospodaria analizata (clădiri individuale, 
clădiri colective cu parter sau parter + etaj, cladiri de tip bloc cu mai multe etaje); 

● caracteristici geometrice si de alcătuire a clădirilor; 
● caracteristicile termice ale elementelor constructive; 
● parametrii climatici definiti prin cele 5 zone climatice ale României; 
Se pot determina destul de corect si alte valori aferente si altor necesitati 

propuse mai sus: 
● pentru consumul de energie electrica strict necesar pentru iluminat; 
● pentru accesul la informatie se pot considera cele doua taxe – radio 

(2,5 lei/luna), respectiv TV (4 lei/luna). 

CONCLUZII 

a) Consideram ca atat notiunea de venit minim de insertie, respectiv, cea de 
saracie energetica nu descriu corect starea de imposibilitate de acoperire a 
necesarului de energie aferent gospodariilor din Romania. O descriere mai corecta o 
aduce notiunea de „vulnerabilitate a consumatorului de servicii energetice”. 

b) Starea de consumator vulnerabil este volatila si se defineste la momentul in 
care se face analiza. Exista consumatori care desi sunt acum in aceasta stare pot iesi 
din ea fie prin actiunea asupra facturii energetice (mai ales prin masuri de eficienta 
energetica), respectiv prin marirea veniturilor, dar si consumatori care acum nu sunt 
vulnerabili din acest punct de vedere, dar care pot ajunge usor in situatia respectiva. 
De aceea, printr-o apreciere corecta a necesarului de servicii energetice si a 
echivalentului lor financiar se poate previziona – cunoscand tenditele economice 
ale tarii – modul in care se modifica necesarul de ajutoare sociale. 

c) Prin definirea notiunii de vulnerabilitate a consumatorului de servicii 
energetice, se observa ca se schimba chiar paradigma „saraciei energetice” si a 
instrumentelor de lupta impotriva ei. Se vede clar ca nu mai este vorba numai de o 
problema financiara (cum o sugereaza notiunea de VMI) legata de politicile sociale, 
ci si de politicile energetice ale unui stat. Mai mult decat atat, se poate trece de la o 
atitudine defensiva la una activa prin programe de eficientizare a folosirii serviciilor 
energetice. Prin programe de crestere a calitatii parcului locativ, prin educarea 
cetatenilor, prin ridicarea confortului se foloseste mai bine banul public decat prin 
simplul ajutor social, efectul pe termen lung fiind mai favorabil. 

d)  In aceasta noua viziune, trebuie remarcat ca autoritatilor locale le revine 
un rol din ce in ce mai mare. Ele sunt confruntate cu aceasta noua provocare si 
„trebuie sa o integreze intr-un concept mai larg al dezvoltarii sustenabile a 
localitatii. Actionand astfel, autoritatile locale pot solutiona un complex de 
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probleme de natura economica, sociala, de sanatate si de mediu”.  Ele nu numai ca 
trebuie sa asigure serviciile energetice in cantitatea si la calitatea dorita, dar – de 
asemenea – sa integreze programele de eficienta energetica in politicile lor si sa le 
implementeze in mod adecvat. Mai mult decat atat, programe bune la nivel local au 
efecte favorabile de propagare la nivel central (in mod special asupra bugetelor de 
ajutoare sociale si de sanatate). 

e) In esenta, consideram ca problema consumatorilor vulnerabili este o 
problema de securitate nationala. La altii, de exemplu la nivelul Marii Britanii, o 
organizatie neguvernamentala (NGO "Friends of the Earth”) consideră chiar mai 
mult si a lansat initiativa de a ingloba serviciul energetic ca parte a drepturilor 
omului, astfel incat sa existe un „Bill of Energy Rights”. 

f) Problema este cu atât mai acută cu cât se dorește o integrare rapidă a 
piețelor de energie electrica si gaze naturale romanesti in piata internă europeană. 
Acest lucru va duce la o egalizare a prețurilor acestor produse cu consecințele 
corespunzatoare asupra consumatorului român. De aceea, este necesară o abordare 
exactă si de tip preventiv a problemei vulnerabilitatii consumatorului casnic 
vulnerabil. 
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