
NOTA DE FUNDAMENTARE 
 

Secţiunea I 

Titlul proiectului de act normativ 

Hotarare de Guvern privind Programul de Electrificare 2012-2016 pentru 

electrificarea localitatilor izolate si extinderea retelelor existente 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii prezentului act normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

    În prezent, în România există localităţi izolate, 

respectiv sate şi cătune, amplasate la distanţe mari 

de centrele comunale şi dispersate pe tot teritoriul 

ţării, rămase în urmă din punct de vedere economic 

şi chiar al civilizaţiei din cauza condiţiilor de viaţă, 

aceste localităţi fiind total sau parţial neelectrificate. 

    Potrivit ultimului studiu realizat pe această temă, 

la data de 30 iunie 2009, situaţia localităţilor rămase 

de electrificat la nivelul întregii ţări se prezenta 

astfel: 97805 gospodării neelectrificate amplasate în 

2284 localităţi, din care: 

 2822 gospodării amplasate în 97 localităţi 

 total neelectrificate; 

 60540 gospodării amplasate în 2018 localităţi 

 rurale parţial electrificate; 

 34443 gospodării amplasate în 169 localităţi 

 urbane care necesită extinderi. 

 Potrivit studiului menţionat anterior, investiţia 

 totală necesară la nivelul întregii ţări pentru 



electrificarea a tuturor gospodăriilor este de cca 990 

mil. lei. Costul specific mediu pe gospodărie este de 

cca 11 mii lei.  

        Caracterul de necesitate al actului normativ este 

determinat de cel puţin următoarele considerente: 

 - Existenţa unui număr însemnat de gospodării în 

România care nu beneficiază de electricitate, 

condiţie minimală a civilizaţiei în statele membre ale 

Uniunii Europene ce permite locuitorilor vizaţi să 

dispună de condiţii de existenţă şi confort 

satisfăcătoare. Menţinerea acestei situaţii este 

inacceptabilă din perspectiva imperativului superior 

de ordine publică evocat şi impune adoptarea de 

măsuri legislative menite să asigure cadrul optim de 

reglementare pentru operaţiuni de extindere a 

reţelelor de distribuţie în zonele izolate, care nu se 

pot conforma exigenţei eficienţei economice, ce ar 

împiedica sine die derularea unor astfel de investiţii. 

 - Pentru a răspunde dezideratului trasat prin 

Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele 

comune pentru piaţa internă a energiei electrice şi de 

abrogare a Directivei 2003/54/CE, care cere statelor 

membre să ia în special măsuri pentru protecţia 

clienţilor finali din zonele îndepărtate. 

 - Pentru finalizarea electrificării localităţilor 

complet neelectrificate, precum şi extinderea 

reţelelor de electrificare în localităţile cu dezvoltare 



periferică puternică sunt necesare unele măsuri 

menite să permită autoritatilor publice locale 

punerea în aplicare a dispoziţiilor cuprinse în 

angajamentului Guvernului de a conecta toate 

localităţile la reţelele de distribuţie electrică degajată 

ca direcţie de acţiune în Programul de Guvernare 

2012, precum şi prin Memorandumul încheiat între 

Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul 

Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, 

aprobat în şedinţa Guvernului din data de 9 martie 

2010. 

 - De asemenea, se urmăreşte şi continuarea unor 

investiţii deja începute în Programul de electrificare 

2007-2009, care se pot deterioara în cazul în care nu 

sunt finalizate în cel mai scurt timp. 

     Potrivit Strategiei energetice a României pentru 

perioada 2007-2020, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1069/2007, sectorul energetic trebuie 

să fie un sector dinamic, care să susţină activ 

dezvoltarea economică a tării şi reducerea 

decalajelor faţă de Uniunea Europeană. Totodată, în 

document, este prevăzută continuarea acţiunii de 

electrificare şi racordarea tuturor consumatorilor 

casnici la reţea. 



2.Schimbări preconizate 

În urma studiilor efectuate in acest sens, pentru 

îndeplinirea cu succes a obiectivelor propuse de 

Guvern, se impune promovarea unei Hotarari de  

Guvern care, prin derogare de la dispoziţiile 

legislative actuale, să prevadă următoarele: 

(1) Finantarea Programului National de Electrificare 

2012-2016  se va face prin alocarea sumelor 

corespunzatoare in Legea Bugetului de Stat pentru 

fiecare an in parte. 

(2) Dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie in 

conformitate cu prevederile prezentei hotarari de 

Guvern va avea in vedere cu prioritate finalizarea 

lucrarilor deja incepute in programele de 

electrificare anterioare, electrificarea gospodăriilor 

din mediul rural – sate şi cătune izolate si 

extinderea retelelor existente. 

3. Alte informaţii 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la 

acest subiect 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1.Impactul macroeconomic 
Prezentul proiect de act normativ nu se referă la 

acest subiect 

2. Impactul asupra mediului 

de afaceri 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la 

acest subiect 

3. Impactul social Anterior aderării la Uniunea Europeană, România şi-



 

a asumat angajamentul de a asigura dezvoltarea 

economică şi socială a regiunilor izolate. 

Electrificarea localităţilor izolate: case şi cătune 

reprezintă o cerinţă minimală pentru asigurarea unor 

condiţii normale de viaţă. Prin procesul de finalizare 

a electrificării localităţilor izolate se va ridica nivelul 

de trai al populaţiei, astfel încât toate regiunile din 

România să se dezvolte echilibrat. 

4. Impactul asupra mediului 
Prezentul proiect de act normativ nu se referă la 

acest subiect 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

- mii lei -

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 

4 ani 

Media 

pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

 2012 2013 2014 2015 2016  

1. Modificări ale 

cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta:    

(i) impozit pe profit                

(ii) impozit pe venit                 

b) bugete locale:                     

(i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat:          

(i) contribuţii de asigurări 

 

 
 
(a) 60.000         207.750    207.750    207.750    207.750 
 
 
 
 
(b)  6.000            23.250      23.250      23.250    23.250 



 

2. Modificări ale 

veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a)  buget de stat, din acesta:   

(i) cheltuieli de personal         

(ii) bunuri şi servicii 

b) bugete locale:                     

(i) cheltuieli de personal         

(ii) bunuri şi servicii          

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat:        

 Derularea acestui proiect va creste numarul activitatilor 

economice in sensul ca un anumit numar de firme de 

proiectare, dirigentie precum si de contructii retele electrice 

vor fi implicate in aceste activitati rezultand implicit 

venituri pentru stat datorate impozitarii. De asemenea prin 

racordarea unui numar suplimentar de gospodarii la reteaua 

de energie electrica vor rezulta venituri suplimentare pentru  

bugetul de stat.   

3. Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat                       

b) bugete locale 

 

891.000 

  99.000 

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

Prezentul proiect de act  normativ nu se referă la acest 

subiect  

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare şi 

sau alte cheltuieli 

bugetare 

Prezentul proiect de act  normativ nu se referă la acest 

subiect  

6. Calcule detaliate 

privind fundamentarea 

modificărilor 

veniturilor şi/sau a 

cheltuielilor bugetare 

Prezentul proiect de act  normativ nu se referă la acest 

subiect 

Secţiunea a 5-a 

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 



1. Proiecte de acte normative 

suplimentare 

În funcţie de situaţie,  se aproba  prin Ordinul 

ministrului economiei, comerţului şi mediului de 

afaceri, următoarele: 

 Prioritizarea lucrărilor de electrificare, care se 

 vor face de către consiliile judeţene, cu acordul 

Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de 

Afaceri prin Agentia Romana pentru Dezvoltarea 

Durabila a Zonelor Industriale. 

 Actualizarea listelor cu propuneri de investitii 

 anuale la Consiliile Judetene si Autoritatile Locale ; 

Soluţia tehnică pentru realizarea investiţiilor va 

putea fi aleasă prin consultarea operatorilor de 

distributie a energiei electrice si Autoritatea 

Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei. 

2.Compatibilitatea proiectului de 

act normativ cu legislaţia 

comunitară în materie 

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene  

au stabilit, la Articolul 3 “Obligaţiile de serviciu 

public şi protecţia consumatorului” din Directiva 

2009/72/CE, o serie de măsuri ce revin statelor 

membre. Printre acestea, la alineatul (7) se 

precizează că “Statele membre garantează că se 

aplică drepturile şi obligaţiile în ceea ce priveşte 

clienţii vulnerabili. În special, acestea iau măsuri 

pentru protecţia clienţilor finali din zone 

îndepărtate.”. 

3. Decizii ale Curţii Europene de 

Justiţie şi alte documente 

Prezentul proiect de act  normativ nu se referă la 

acest subiect  

4. Evaluarea conformităţii 
Prezentul proiect de act  normativ nu se referă la 

acest subiect  



Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

          1. Informaţii privind 

procesul de consultare cu 

organizaţii neguvernamentale, 

institute de cercetare şi alte 

organism implicate 

Proiectul de act normativ a fost supus procedurilor 

de transparenţă decizională conform Legii nr. 

52/2003. 

2.Fundamentarea alegerii 

organizaţiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum şi a 

modului  în care activitatea 

acestor organizaţii este legată de 

obiectul proiectului de act 

normativ 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la 

acest subiect  

3.Consultările organizate cu 

autoritaţile administraţiei 

publice locale, în situaţia în care 

proiectul de act normative are ca 

obiect activităţi ale acestor 

autorităţi, în condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr. 521/2005. 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la 
acest subiect  

4.Consultările desfăşurate în 

cadrul consiliilor 

interministeriale, în 

conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 

750/2005 privind constituirea 

consiliilor interministeriale 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la 

acest subiect  



permanente 

5. Informaţii privind avizarea de 

către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a 

Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei; 

e) Curtea de Conturi. 

Consiliul Legislativ 

Consiliul Concurenţei 

 

6. Alte informaţii  

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea prezentului 

act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu 

privire la necesitatea elaborării 

proiectului de act normativ 

- au fost îndeplinite procedurile de transparenţă 

decizională instituite prin Legea nr. 52/2003. 

 

2. Informarea societăţii civile cu 

privire la eventualul impact 

asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act 

normativ, precum şi efectele 

asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii 

biologice 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la 

acest subiect  

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în 

aplicare a proiectului de act 

 

Prezentul act normativ  nu se referă la acest subiect 



 

 

Faţă de cele menţionate mai sus, în temeiul art. 12 din Legea 

energiei electrice, cu modificarile si completarile ulterioare şi al  art. 108 

din Constituţia României, republicată, s-a întocmit alăturatul proiect de 

Hotarare a Guvernului privind Programul National de Electrificare 2012-

2016 privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate 

şi extinderea reţelelor existente,  pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm  

să îl adoptaţi. 

 
 

MINISTRUL ECONOMIEI,  
COMERTULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 

 
LUCIAN NICOLAE BODE 

 

 

AVIZĂM FAVORABIL 

 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 

Bogdan Alexandru  

DRAGOI 

 

MINISTRUL ADMINISTRAŢIEI   

ŞI INTERNELOR 

Gabriel BERCA 

normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale 

şi/sau locale, înfiinţarea de noi 

organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor 

existente 

2. Alte informaţii 
Prezentul act normativ va putea fi pus în aplicare de 

la data publicării. 



 

MINISTRUL JUSTIŢIEI  
 

Cătălin Marian PREDOIU 

 

 
 
 
 


