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EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

 Secţiunea 1 
 

Titlul proiectului de act normativ 
 

Lege pentru completarea Legii serviciului public 
de alimentare cu energie termică nr. 325/2006 

 

 
Secțiunea a 2-a:  
Motivul emiterii actului normativ 
2.1 Sursa proiectului de act normativ  
Proiectul de lege este promovat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației pentru îndeplinirea unei condiții formulate prin adresa nr. 
6035/24.06.2021 de către Consiliul Concurenței la avizul referitor la prelungirea 
valabilității Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014 – 30 iunie 2023 
operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de 
producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem 
centralizat către populație. 
 
2.2 Descrierea situației actuale 
 
Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare stabilește cadrul juridic şi instituțional 
unitar, obiectivele, competențele, atribuțiile şi instrumentele specifice 
necesare înființării, organizării, gestionării, finanțării, exploatării, 
monitorizării şi controlului furnizării/prestării reglementate a serviciilor 
comunitare de utilități publice. 
 
Alimentarea cu energie termică în sistem centralizat reprezintă unul dintre 
serviciile comunitare de utilități publice, aferent căreia îi sunt aplicabile la 
nivel special, dispozițiile Legii serviciului public de alimentare cu energie 
termică nr. 325/2006, cu modificările și completările ulterioare. 
Conform Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru 

funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a 

populaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 483/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare pentru alimentarea cu energie termică 

în sistem centralizat, pot fi aprobate următoarele măsuri: 

a) alocarea din bugetele locale ale unităţilor administrativ- teritoriale 

a unor sume pentru acoperirea integrală a diferenţei dintre preţul de 
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producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate 

populaţiei şi preţurile locale ale energiei termice facturate populaţiei (art. 3 

alin. (4) din O. G. nr. 36/2006); 

b) alocarea de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale 

a unor sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor 

publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice 

pentru populaţie în sistem centralizat şi neacceptate în preţ/tarif (art. 52 din 

O.G. nr. 36/2006). 

Astfel, ajutorul de stat prevăzut de OG nr. 36/2006 este analizat ca fiind 

compensaţie pentru serviciul de interes economic general şi i se aplică 

prevederile Deciziei Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011 privind 

aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 

Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensaţii pentru obligaţia 

de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată 

prestarea unui serviciu de interes economic general. 

În acest sens, prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale 

şi administraţiei publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 

1.121/1.075/2014, cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobată 

Schema de ajutor de stat acordat în perioada 2014- 30 iunie 2023 operatorilor 

economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, 

transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către 

populaţie. 

În procesul de avizare a prelungirii Schemei de ajutor de stat, Consiliul 

Concurenței a formulat o condiție, potrivit căreia: 

“În cadrul schemei este necesar să se introducă stimulente pentru prestarea 

unui serviciu de înaltă calitate. […] O altă modalitate ar putea fi aceea prin 

care în contractul de delegare a serviciului se stabilesc obiective de eficiență, 

iar în cazul în care operatorul nu îndeplinește aceste obiective, compensația se 

reduce conform unei metode de calcul precizată, de asemenea, în contractul 

de delegare.” 

 

 

2.3 Schimbări preconizate 
 
Raportat la solicitarea formulată de către Consiliul Concurenței, a fost elaborat 
proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 325/2006,  care stabilește că pe 
lângă clauzele prevăzute la alineatul (11) al articolului 29 din Legea serviciilor 
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comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, în contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare 
cu energie termică se stabilește metoda de calcul privind reducerea 
compensației pentru obligaţia de serviciu public prevăzută de Ordonanța 
Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor 
centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, cu modificările și 
completările ulterioare, aplicabilă în situația în care operatorul nu îndeplinește 
obiectivele privind indicatorii de performanţă privind calitatea şi cantitatea 
serviciului. 
 
Astfel, prin soluția juridică se asigură instrumentele necesare pentru stimularea 
operatorilor economici prestatori ai serviciului pentru a atinge obiectivele 
privind indicatorii de performanță privind calitatea și cantitatea serviciului 
public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat. 
 
La stabilirea soluției juridice prevăzute de proiectul de lege, a fost analizată și 
o altă variantă propusă de Consiliul Concurenței, respectiv: 
“În cadrul schemei este necesar să se introducă stimulente pentru prestarea 
unui serviciu de înaltă calitate. De exemplu, acestea pot îmbrăca forma unui 
mecanism prin care reducerile de costuri unitare rezultate din creșterea 
eficienței activității operatorului, raportate la anul anterior, certificate ca 
atare de un auditor independent, pot fi repartizate între operator și unitatea 
administrativ-teritorială, astfel: o cotă de maxim 50% din câștigurile de 
eficiență să rămână la dispoziția operatorului sub formă de profit majorat iar 
diferența, la autoritatea publică.” 
 
Această variantă nu poate fi promovată întrucât Legea nr. 325/2006 nu prevede 
condiții cu privire la utilizarea profitului operatorului economic prestator al 
serviciului, astfel încât un eventual avantaj determinat de eficiență să-i confere 
50% din câștigurile obținute. 
 
2.4 Alte informații – Nu e cazul 

 
Secțiunea a 3-a:  
Impactul socioeconomic  

3.1 Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării 
în vigoare a actului normativ  
Prin soluțiile juridice propuse se creează cadrul legal pentru stimularea 
operatorilor economici în vederea prestării unui serviciu public la standarde de 
calitate și cantitate. 

3.2 Impactul macroeconomic  - Prin soluțiile juridice promovate crește calitatea 
serviciului public de alimentare cu energie termică prin sisteme centralizate și 
implicit, calitatea vieții cetățenilor, cu impact pozitiv asupra bugetelor locale. 

3.2.1 Impactul asupra principalilor indicatori macroeconomici 
Nu este cazul 
3.2.2 Impactul asupra mediului concurențial si domeniul ajutoarelor de stat 
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Secțiunea a 4-a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 
pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani)***) 

- în mii lei (RON) - 

Indicatori 
Anul 

curent 
Următorii patru ani 

Medi
a pe 
cinci 
ani  

1 2 3 4 5 6 7 

4.1 Modificări ale 
veniturilor 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. contribuții de 
asigurări 

      

d) alte tipuri de venituri  
(se va menționa natura 
acestora) 

      

4.2 Modificări ale 
cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

      

Soluțiile juridice asigură stimularea concurenței. 

3.3. Impactul asupra mediului de afaceri 
Nu este cazul 

3.4 Impactul social 
Proiectul are impactul asupra activității autorităților administrației publice   
locale, în sensul asigurării unor servicii de înaltă calitate și în timp, scăderea 
costurilor legate de compensația pentru serviciul public. 

3.5 Impactul asupra mediului înconjurător 
Nu este cazul 

3.6 Impactul asupra inovării și digitalizării 
Nu este cazul 

3.7 Impactul asupra dezvoltării durabile 
Nu este cazul 

3.8 Alte informații 
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a) buget de stat, din 
acesta: 

i. cheltuieli de personal 
ii. bunuri și servicii 

      

b) bugete locale: 
i. cheltuieli de personal 
ii. bunuri și servicii 

 

      

c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat: 

i. cheltuieli de personal 
ii. bunuri și servicii 

      

d) alte tipuri de cheltuieli 
(se va menționa natura 
acestora) 

      

4.3 Impact financiar, 
plus/minus, din care: 
a) buget de stat 

      

b) bugete locale       

4.4 Propuneri pentru 
acoperirea creșterii 
cheltuielilor bugetare 

      

4.5 Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

      

4.6 Calcule detaliate 
privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor 
și/sau cheltuielilor 
bugetare 

      

4.7 Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare 
atrage majorarea cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente: 
a) fișa financiară prevăzută la art.15 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare, însoțită de ipotezele și metodologia de calcul 
utilizată; 

b) declarație conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este 
compatibilă cu obiectivele şi prioritățile strategice specificate în strategia 
fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală şi cu plafoanele de cheltuieli 
prezentate în strategia fiscal-bugetară. 

4.8 Alte informații  

 

Secțiunea a 5-a:  
Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare           
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5.1 Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de 
act normativ 

Nu este cazul 

5.2 Impactul asupra legislației in domeniul achizițiilor publice 
Nu este cazul 

5.3 Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația UE (în cazul 
proiectelor ce transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE).  

Nu este cazul 

5.4 Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene - se va indica 
jurisprudența instanțelor UE incidentă în domeniul reglementat prin proiectul 
de act normativ cu menționarea interpretărilor Curții, relevante pentru 
transpunerea sau implementarea prevederilor legale respective, cu 
menționarea interpretărilor relevante ale Curții. 
Nu este cazul 

5.5 Alte acte normative  şi/sau documente internaţionale din care decurg 
angajamente asumate (se face referire la un anume acord, rezoluţie sau 
recomandare internaţională ori la alt document al unei organizaţii 
internaţionale.  
Nu este cazul 

5. 6. Alte informaţii   

 
Secţiunea a 6-a:  
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ     

6.1 Informații privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea 
actelor normative 
Proiectul de act normativ nu este exceptat de la procedura de consultare 
publică, fiind postat pe pagina.... 
 
6.2 Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, 
institute de cercetare și alte organisme implicate.  
 
Cu adresa nr.... a fost consultată Asociatia Profesionala COGEN Romania, în 
considerarea  faptul că aceasta reunește furnizori de energie electrică si 
termică precum si societati comerciale ce activeaza în domeniul cercetarii, 
proiectarii, dezvoltarii si modernizarii centralelor electro-termice si a 
distribuitorilor de energie termică. 
 
6.3 Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației 
publice locale, în situația în care proiectul de act normativ are ca obiect 
activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 
privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților 
administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normativ 
 
Proiectul de lege se supune consultării structurilor asociative ale autorităților 
administrației publice locale. 
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Pentru considerentele de mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de lege 
pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică 
nr. 325/2006, care, în forma prezentată, a fost avizat de ministerele 
interesate, pe care îl supunem spre aprobare. 
 

 
6.4 Informații privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative 
constituite prin acte normative  
 
Cu adresa nr....., proiectul a fost supus consultării Autorității Naționale de 
Reglementare în Domeniul Energiei. 
 
6.5 Informații privind avizarea de către:  
a)Consiliul Legislativ   
b)Consiliul Suprem de Apărare a Țării  
c)Consiliul Economic și Social  
d)Consiliul Concurenței; Prin adresa nr....., proiectul a fost supus consultării 
Consiliului Concurenței. 
e)Curtea de Conturi  

6.6 Alte informaţii   

 
Secţiunea a 7-a:  
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului 
de act normativ 

7.1 Informarea societății civile cu privire la elaborarea proiectului de act  
 

7.2 Informarea societății 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  

7.3 Alte informaţii   

 
Secţiunea a 8-a:  
Măsuri privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de 
act normativ 

8.1 Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ.  
8.2 Monitorizarea și evaluarea implementării proiectului de act normativ.  
 

8.3 Alte informații                     
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