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“    Eu cred că mai întâi a fost satul şi după aceea au venit
dealurile din jur, ca să păzească frumuseţea asta. “ 
(Octavian Goga)

Mediul rural românesc, spaţiul existenţial care a generat
plămada adevărată a poporului nostru, spaţiul de unde
au venit marii noştri oameni şi care este supus azi unor
transformări profunde, deseori contradictorii, se zbate
să-şi gasescă drumul în acestă lume globalizată, în care
firescul şi omenia devin un mare lux.



Satul românesc azi - Problemele generale ale satului 
românesc

1. In general, economia rurală se reduce numai la agricultură (culturi de
câmp, legumicultură, pomicultură, viticultură, creşterea animalelor), la sate
nedezvoltându-se prelucrarea produselor agricole primare şi nici activităţi/servicii
neagricole, care să ofere surse alternative pentru un trai decent;
2. Sărăcia (în majoritate, un venit echivalent cu 15-30% din salariul minim garantat)
şi educaţia, în general redusă, a populaţiei rurale nu permit iniţiative de dezvoltare a
unor activităţi agricole sau neagricole mai ample ;
3. Nivelul de dezvoltare a tuturor infrastructurilor
(educaţie, sănătate, drumuri, apă, canalizare, internet etc.) este scăzut, blocând, de
asemenea, iniţiativele de dezvoltare;
4. Există o tendinţă evidentă în ultimii 20 de ani de adâncire a discrepanţei dintre
sate (mai ales cele periferice) şi oraşe, la un nivel inadmisibil (ex: mai puţin de 10%
dintre absolvenţii de gimnaziu urmează liceul şi mai puţin de 2% din studenţii de
astăzi din România provin din mediul rural, adică din aproape jumătate din populaţia
ţării!);



5. Există o tendinţă evidentă de depopulare a satelor, de degradare a mediului
înconjurător rural (consecinţă a lăsării în paragină a proprietăţilor), precum şi de
pierdere ireparabilă a tradiţiilor şi moştenirilor culturale (nu mai are cine să le
înveţe, să le păstreze şi să le perpetueze);
6. Migraţia tinerilor la oraş şi mai ales în străinătate determină ca la sate să crească
de la an la an vârsta medie, situaţie care blochează şi mai mult iniţiativele de
dezvoltare.
7. Daca avem înca localitati neelectrificate, paradoxal incep să apara situatii de
localitati depopulate, cu gospodarii abandonate, dar cu instalaţii de distributie a
energiei electrice.
8. Mii de hectare de pamant arabil din fostul „grânar al Europei” si-au schimbat
destinatia, întinsele păşuni si culturile de cartofi de alta data facand loc parcurilor –
uneori numite parca ironic „ferme” – eoliene sau fotovoltice, cu toate consecintele
care vor rezulta de aici. Exista in prezent cereri – in ATR emise si respectiv cereri de
racordare incheiate – de peste 22.000 MW instalati in parcuri eoliene si fotovoltaice.



RENAŞTEREA SATULUI ROMÂNESC

- Datorie morală primordială a societăţii noastre
- Ar contribui la asigurarea securităţii alimentare a
României
- Ar contribui la păstrarea patrimoniului natural şi
cultural UNIC ŞI DE NEEGALAT, pentru generaţiile viitoare.

Pentru ca acest deziderat să devină ceva mai mult decît
un simplu slogan electoral, este nevoie, pe langă voinţa
politică şi de ... energie.

De multă energie umană, bine folosită, dar şi de
energie...electrică.



Lipsa energiei electrice, cu puternicul impact asupra tuturor aspectelor
vieţii nu este specifică doar ţării noastre, dar pentru NOI rezolvarea ei ar duce 
la   reaşezarea SATULUI pe locul meritat.

In secolul al XXI –lea , la peste 130 de ani de la inventarea becului, 
aproximativ 250.000 de români trăiesc încă în afara civilizatiei.

Electrificarea regiunilor rurale ar permite:
- conditii de existentă mai bune
- dezvoltarea activitatilor productive în domeniul agricol, al 

comertului, artizanatului, al micii industrii , al turismului rural.
- frânarea exodului către alte ţări



• Din considerente strict umanitare, S.C. Electrica S.A. s-a implicat
ani la rînd în rezolvarea electrificării localitatilor, racordând la
reţea mii de gospodării din fonduri proprii, suportând costuri
specifice foarte ridicate, sau propunând măsuri legislative clare şi
coerente care ar fi putut rezolva problema.

• În contextul actual, societatea noastră nu îşi mai poate permite
astfel de lucrări.

• În plus, noi nu mai deţinem exclusivitatea asupra distribuţiei de
energie electrică, mai mult de jumătate din judeţele ţării fiind
deservite de operatori de distribuţie cu capital majoritar privat.





Problemele privind alimentarea cu energie electrică a localitatilor rurale
se referă la 3 categorii de zone distincte, respectiv:
1. zone izolate, total  neelectrificate;
2. zone care s-au dezvoltat şi necesită extinderi de reţele;
3. zone cu retele electrice vechi de peste 50-60 de ani, cu probleme privind
calitatea energiei electrice.

Zonele din a 2-a categorie - numeroase, avand in vedere “boom-ul
imobiliar” din anii 2000-2008 trebuie analizate punctual :
- noi cartiere de  locuinte dezvoltate în intravilanul localitatilor sau
în fostul extravilan,  departe de sursele de energie existente, care oricum de 
cele mai multe ori nu pot prelua sporul de putere aparut;
- locuinte individuale construite dispersat ( în functie de pretul terenului) în 
intravilanul sau extravilanul localitatilor in zone lipsite de utilitati;
- case de vacanţă .



Zonele din a 3-a categorie generează multe probleme, se află în 
permanenta atenţie a filialelor de distribuţie  Electrica, dar nu 
fac obiectul acestei prezentări.



Un scurt istoric al legislaţiei în domeniu

1. HGR nr.702/2003 pe baza căreia SC ELECTRICA SA a contractat un credit  200 
mil.USD, pentru finanţarea lucrărilor de racordare la reţea până în 2007, a 
gospodăriilor nelectrificate. Pe baza acestui credit, până în anul 2006 în 
programele de investiţii ale filialelor SC Electrica SA au fost prevăzute lucrări 
pentru extinderi de reţea şi alimentare cu energie electrică.
Creditul a fost rambursat de SCE din fonduri proprii .

2. OG 89/2004 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea eficientă a 
veniturilor cu destinaţie specială în sectorul energetic

ART. 1
Agenţii economici din domeniul producerii, transportului şi furnizării energiei
electrice şi termice vor constitui rezerve în limita unor cote de până la 6% din 
veniturile realizate din livrarea energiei electrice şi 2% din veniturile realizate din 
livrarea energiei termice.

ART. 2
Rezervele constituite potrivit art. 1 se utilizează pentru finanţarea lucrărilor de 
investiţii proprii, destinate modernizării şi dezvoltării obiectivelor
energetice, conform următoarelor destinaţii:    

d) dezvoltarea reţelelor de transport şi distribuţie a energiei electrice, în
special în mediul rural;



3. HGR 328/2007 pentru aprobarea Programului “Electrificare 2007 – 2009”
privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate şi 
înfiinţarea Unităţii de Management a Programului (UMP)  - rezolvarea 
problemei electrificărilor revine UMP.   
Regulamentul privind implementarea Programului „Electrificare 2007 – 2009” 
a fost aprobat prin Ordinul MIRA nr. 563/31.07.2008. 
Se reiterează faptul că Programul „Electrificare 2007- 2009” asigură 
cofinanţarea proiectelor de investiţii pentru electrificarea localităţilor, prin 
acordarea de transferuri către bugetele locale din bugetul MIRA, în limita 
fondurilor alocate de la bugetul de stat cu această destinaţie. 
4 . În şedinta Guvernului din 9.03.2010 a fost aprobat Memorandumul cu 
tema: „Continuarea implementării Programului Electrificare 2007 – 2009 
privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate pentru 
perioada 2010 – 2012” incheiat între MECMA şi MAI. 



Memorandumul stipula:
- continuarea derulării programului de electrificare in perioada 2010 – 2012 
în cadrul MECMA 

- finanţarea programului să se realizeze din sursele financiare obtinute de 
S.C. Electrica S.A. din privatizări, inclusiv dividendele cuvenite acestei 
societăţi şi din alte surse ale ODCMP, aşa cum erau prevăzute în HG 328/2007 

- Lucrarile executate de SC Electrica SA, în zonele în care aceasta detine 
concesiunea serviciului de distributie  se vor constitui ca aport de capital la 
filialele de distributie ale acesteia.

- Se vor realiza cu prioritate lucrări de electrificare ale gospodăriilor din 
mediul rural - sate izolate.



Aceste ample actiuni legislative s-au concretizat 
doar în transferarea proiectelor eligibile de la 
MIRA la SCE, unde se păstrează în siguranţă şi în 
ziua de astăzi.....

Doar filialele Electrica au reuşit să racordeze la 
reţea 160 de gospodarii în perioada 2009-2011.



SITUAŢIA RACORDĂRII LA REŢEA A GOSPODĂRIILOR  DIN MEDIUL RURAL 
(ZONE IZOLATE ŞI EXTINDERI REŢEA) ÎN PERIOADA 2001- 2011

An 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL

Nr. gospodării 5086 5446 4279 12845 7886 3623 2824 1242 111 48 37 64642
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COMPARATIV FILIALE SCE - ODP

An 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nr. gospodării racordate de FDEE 3089 1757 705 98 37 25
Nr. gospodării racordate de ODP 534 1067 537 13 11 12
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In prezent cadrul legislativ  este reprezentat de:
- Noua Lege a Energiei Electrice şi a gazelor naturale (Legea

123/2012), care nu aduce nicio noutate, prevăzând la art.51:
“…operatorul de distributie este obligat sa asigure dezvoltarea si finantarea
retelei de distributie pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea
retelelor de distributie in zona acoperita de licenta pe care acesta o detine.
In cazul in care realizarea investitiilor … nu este justificata economic pentru
OD, acesta poate propune, dupa informarea ANRE, realizarea obiectivelor
respective prin coparticiparea solicitantului la finantare cu fonduri din 
bugetele locale si din bugetul de stat in conditiile legii.
Evaluarea conditiilor de finantare … se  determina de OD, in baza unui SF 
realizat in termen de 60 de zile de la primirea solicitarii, conform unei
metodologii aprobate de ANRE”

- HG 90/2008 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind
racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes.



ULTIMA ORA.....

In luna mai, a avut loc la sediul MECMA  o discuţie privind 
promovarea unei HG care să reglementeze problema finanţării 
electrificărilor. 

S.C. Electrica SA a transmis atunci o listă lungă de probleme pe 
care această propunere le ridica.

Nu am primit niciun răspuns.
Propunerea de atunci  - finanţare 90% STATUL ROMAN, 10% 

Autorităţi Locale, totul sub patronajul ARDDZI, a fost reiterată în presă 
zilele trecute.

Cifrele vehiculate – 2240 localităţi şi 1 miliard lei sunt mai mari 
cu 20% decât cele reale.



CONCLUZIA CARE SE IMPUNE - Continuarea lucrãrilor de 
electrificare se poate realiza numai dacă se dispune de fonduri importante. 

Cheltuielile generate de astfel de acţiuni nu pot fi suportate de 
viitorii consumatori de energie electrică, iar amortizarea acestor investiţii
poate dura  zeci şi chiar sute de ani. 

- 60% din numărul total de abonaţi casnici din mediul rural au optat
pentru tarif social. 

- Consumul mediu al unui astfel de abonat se situează între 400-
450 kWh/an.



2360

61187

SITUAŢIA GOSPODĂRIILOR RURALE NEELECTRIFICATE  LA NIVELUL ÎNTREGII ŢĂRI

gosp.amplasate în 
loc.rurale total neelectrificate

gosp.amplasate în loc.rurale 
parţial electrificate

In prezent, la nivelul întregii ţări există 63547 gospodării neelectrificate amplasate în 
2087 localitaţi, din care:

- 2360 gospodării amplasate în localităţi total neelectrificate

- 61187 gospodării amplasate în 1992 localităţi rurale care necesită extinderi.



Judetele cu cel mai mare numãr de gospodãrii amplasate în
localitãţi rurale total neelectrificate

Judeţul Nr. gospodãrii Nr. localitãţi

Harghita 714 21

Caraş Severin 543 18

Alba 495 28



Judetele cu cel mai mare numãr de gospodãrii amplasate în
localitãţi rurale ce necesitã extinderi

Judeţul Nr. gospodãrii Nr. localitãţi

Galaţi 6136 58

Cluj 5873 149

Dolj 5007 84



1333

34839

SITUAŢIA GOSPODĂRIILOR RURALE NEELECTRIFICATE IN ZONELE DESERVITE DE SC 
ELECTRICA SA

gosp.amplasate în 
loc.rurale total neelectrificate

gosp.amplasate în loc.rurale 
parţial electrificate

În zonele deservite de SC Electrica SA - 36172 gospodării neelectrificate amplasate
în 1076  localităţi rurale, din care:

- 1333 gospodării amplasate în 57 localităţi total neelectrificate
- 34839 gospodării amplasate în 1019  localităţi rurale care necesită extinderi



1027

26348

SITUAŢIA GOSPODĂRIILOR RURALE NEELECTRIFICATE IIN ZONELE DESERVITE DE 
OPERATORII DE DISTRIBUTIE CU CAPITAL MAJORITAR PRIVAT 

gosp.amplasate în 
loc.rurale total neelectrificate

gosp.amplasate în loc.rurale 
parţial electrificate

gosp.

În zonele deservite de ODCMP - 27375 gospodării neelectrificate amplasate în 1011  
localităţi rurale, din care:

- 1027 gospodării amplasate în 38 localităţi total neelectrificate
- 26348 gospodării amplasate în 973 localităţi rurale care necesită extinderi.



104

689

VOLUMUL DE INVESTIŢII NECESAR FINALIZĂRII PROCESULUI DE ELECTRIFICARE A 
ZONELOR RURALE LA NIVELUL ÎNTREGII ŢĂRI

inv.nec.pt.loc.
rurale total
neelectrificate

inv.nec.pt.loc.
rurale partial
electrificate

Investiţia totală necesară la nivelul întregii ţări pentru electrificarea tuturor 
gospodăriilor este de cca. 793 mil. lei (175 mil euro), din care:
104 mil. lei - zonele total neelectrificate;
689 mil. lei - zonele care necesitã extinderi.



59

433

VOLUMUL DE INVESTIŢII  NECESAR FINALIZĂRII PROCESULUI DE ELECTRIFICARE A 
ZONELOR RURALE LA NIVELUL FDEE

inv.nec.pt.loc.
rurale total
neelectrificate

inv.nec.pt.loc.
rurale partial
electrificate

Investiţia totală necesară în zonele Electrica SA  - 492 mil. lei, din care:
- 59 mil. lei  - zone total neelectrificate;
- 433 mil. lei - zone care necesitã extinderi.



45

256

VOLUMUL DE INVESTIŢII  NECESAR FINALIZĂRII 
PROCESULUI DE ELECTRIFICARE A ZONELOR RURALE  LA 

NIVELUL ODCMP

inv.nec.pt.loc.
rurale total
neelectrificate

inv.nec.pt.loc.
rurale partial
electrificate

Investiţia totală în zonele deservite de operatorii de distribuţie cu capital majoritar
privat - 301 mil. lei.



SITUATIA GOSPODARIILOR RURALE NEELECTRIFICATE  IN  ZONELE DESERVITE 
DE FILIALELE SCE COMPARATIV CU ZONELE DESERVITE DE ODCMP

gosp.amplasate în 
loc.rurale total neelectrificate SCE

gosp.amplasate în 
loc.rurale total neelectrificate ODP

gosp.amplasate în loc.rurale 
parţial electrificate SCE

gosp.amplasate în loc.rurale 
parţial electrificate ODP

Numarul gospodariilor neelectrificate din zonele desevite de SCE (36172 
gosp.) este cu  32 % mai mare comparativ cu numarul similar din zonele deservite de 
ODP (27375 gosp.)



Pentru electrificarea localitatilor se pot avea in vedere
urmatoarele solutii ALTERNATIVE:

- Alimentarea cu energie electrică prin construcţia de reţele
electrice racordate la RED de tensiuni şi configuraţii reduse

- Alimentarea cu energie electrică prin utilizarea grupurilor
electrogene individuale sau pentru grupuri de gospodării

- Alimentarea cu energie electrică prin utilizarea de surse
regenerabile de energie: biomasă, eoliană, panouri solare

Din păcate şi aceste soluţii presupun costuri considerabile, iar
succesul lor depinde de o multitudine de factori - de la amplasarea
geografică, la potenţialul de consum şi preţurile panourilor solare, de
exemplu. In plus, să nu uităm că “iarna nu-i ca vara”....



CONCLUZII
Pentru continuarea şi finalizarea actiunii de electrificare a 

localitatilor izolate este necesara promovarea unei Hotărâri de Guvern care să 
prevadă următoarele:
- nominalizarea persoanelor juridice  care urmează a promova si finanta
investitiile în cauză, 
- surse de finantare:

- fonduri ale autorităţilor administraţiei publice locale prin programe
de investiţii proprii;

- fonduri de la bugetul de stat;
- fonduri ale operatorilor de distribuţie;
- fonduri comune ale autorităţilor locale si ale Operatorilor de 

distributie;
- surse atrase: credite bancare, fonduri europene. 

- preluarea de la SC ELECTRICA SA de către fiecare Operator de 
Distributie, pentru zonele sale de interes, a proiectelor de investiţii deja
elaborate
- recunoasterea de către ANRE a acestor investiţii în tariful de distributie a 
energiei electrice;
- stabilirea înregistrării acestor investiţii în patrimoniul operatorului de 
distribuţie, care a finanţat şi realizat lucrarea de investiţii…….



…..deci eforturi sustinute, sume mari de bani, greu de 
obţinut.

Electrificările nu vor fi niciodată rentabile pentru
operatorii de distribuţie, DAR ce poate fi mai rentabil
pentru un popor decât fericirea unui copil ai cărui
părinţi au revenit de pe meleagurile străine...

VA MULTUMIM!


