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DIRECTIVA 2012/27/UE
A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 

EUROPEI

din 25 octombrie 2012

PRIVIND EFICIENTA ENERGETICA



Directiva 2012/27/UE

• In data de 25 Octombrie 2012 a fost adoptata la Strasbourg Directiva
2012/27/UE a Parlamentului European si a Consiliului UE privind
eficienta energetica

• Directiva a fost publicata in Jurnalul European al Uniunii Europene
L 314/14.11.2012 si a intrat in vigoare in data de 4 decembrie 2012

• Statele membre, inclusiv Romania, sunt obligate sa puna in aplicare
actele cu putere de lege si actele administrative necesare pentru a se
conforma prezentei directive pana la 5 iunie 2014
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Directiva 2012/27/UE – OBIECTIVE 
Reducerea cu 20% a consumului de energie primara al UE pana in 2020 

• Europa da tonul sub deviza 20-20-20: consumul de energie primara
trebuie redus cu 20% si cota de energii regenerabile sa creasca cu
20% pana in anul 2020

• Pana la 30 aprilie 2014, iar ulterior la fiecare trei ani, statele membre
prezintă planuri nationale de actiune pentru eficienta energetica.
Planurile nationale acoperă măsurile semnificative de imbunatatire a
eficientei energetice si economiile de energie preconizate si
inregistrate

• Parcul imobiliar existent constituie sectorul cu cel mai mare potential
de economisire a energiei (consumul energetic aferent cladirilor
reprezinta aproape jumatate din consumul de energie al Europei)
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Directiva 2012/27/UE – PRINCIPALE PREVEDERI

• Este obligatoriu ca pana la 31 decembrie 2016, in cladirile cu mai
multe apartamente alimentate de la o rețea de termoficare, sa se
instaleze repartitoare individuale de costuri pentru masurarea
consumului de energie pentru incalzire si contoare de apa calda
pentru fiecare apartament

• Utilizarea repartitoarelor de costuri pentru energia termica este
recomandata in cladirile cu distributie verticala a energiei termice, in
care corpurile de incalzire sunt prevazute cu robinete termostatate

• Pentru cladirile cu distributie orizontala a energiei termice sunt
recomandate contoarele de energie termica care au tot rol de repartitor
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Directiva 2012/27/UE – PRINCIPALE PREVEDERI

• Statele membre vor introduce norme clare privind repartizarea
costurilor pentru consumul de energie termica si/sau de apa calda in
cladiri, in vederea asigurarii transparentei si a corectitudinii contabilizarii
consumului individual pentru:

 Apa calda menajera
 Incalzirea apartamentelor din condominii
 Incalzirea spatiilor comune din condominii
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Directiva 2012/27/UE – PRINCIPALE PREVEDERI

• Prestatorii de servicii de repartizare a costurilor trebuie sa asigure : 

 furnizarea de echipamente smart metering si prelevarea de date de la 
distanta cu maxima precizie

 accesul consumatorilor finali la informatii privind istoricul consumului
energetic, in vederea optimizarii consumului individual

 consultanta de specialitate
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Directiva 2012/27/UE – REABILITAREA TERMICA 

• Statele membre stabilesc o strategie pe termen lung pentru
finantarea investitiilor in  reabilitarea cladirilor rezidentiale si
comerciale, atat publice, cat si private, existente la nivel national

• O prima versiune a strategiei se va publica pana la 30 aprilie 2014, 
fiind actualizata ulterior  o  data  la  trei ani si transmisa Comisiei
Europene, ca parte  a  Planurilor de  actiune nationale privind eficienta
energetica
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Directiva 2012/27/UE – SANCTIUNI

• Statele membre stabilesc norme privind sanctiunile aplicabile in caz
de nerespectare a dispozitiilor nationale adoptate si iau masurile
necesare pentru a asigura aplicarea dispozitiilor respective

• Sanctiunile prevazute trebuie sa fie eficiente, proportionale si
disuasive. Statele membre notifica aceste dispozitii Comisiei pana la
5 iunie 2014
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Va multumesc pentru atentie!
Folie 11


