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INFORMAȚII PRIVIND EFICIENȚA ENERGETICĂ

DEPARTAMENTUL PENTRU EFICIENTĂ ENERGETICĂ 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 121/2014 privind eficienta energetică, în cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, a fost înființat 
Departamentul pentru eficientă energetică, prin Ordinul Președintelui Autoritatii Națională de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 95/2014, publicat în MO nr. 737/2014.

În vederea informării transparente cu privire la avantajele și la aspectele practice ale adoptării măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice, în cadrul Departamentului 
pentru eficientă energetică al Autoritatii Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a fost înființat Punctul de Informare privind eficiența energetică,
În cadrul tematicii aferente Punctului de Informare privind eficienta energetică, se pot menționa următoarele informații, adresate în mod special consumatorilor casnici de 
energie, și anume :
• Legislația europeană și națională aferentă domeniului eficienței energetice, publicată inclusiv pe site-ul web al Autoritatii Națională de Reglementare în Domeniul Energiei 
https://www.anre.ro/ro/eficienta-energetica/legislatie/legislatie-efic-en ;
• Ghiduri și broșuri cu informații privind economia de energie, costuri reduse și protecția mediului din cadrul Proiectelor europene din domeniul eficienței energetice 
derulate în cadrul Autoritatii Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.
• Schimbările eficiente din punct de vedere energetic și ușor de realizat cu privire la utilizarea energiei în cazul consumului casnic de energie electrică și gaze naturale;
• Informații cu privire la exemple de bune practici europene aplicate de către statele membre UE cu privire la măsurile de eficientă energetică la nivelul consumatorilor 
casnici de energie.
 
Date de contact ale Punctului de Informare privind eficienta energetică :
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Departamentul pentru eficientă energetică
Șos. Cotroceni nr. 4, parter
București, sector 6
Tel. 021-303.38.19, 021-303.38.20 / 156
Email : info.eficienta@anre.ro
 
CONSUMUL ENERGETIC EFICIENT
Masuri ce pot duce la mărirea confortului termic al locuinței și la o reducere a facturilor lunare:
• Asigurați-va de funcționarea optima a aparatelor consumatoare de gaz, solicitând sprijinul instalatorilor autorizați pentru reglarea arzătoarelor, verificare filtrelor de apa 
și a depunerilor de calcar pe conducte, evitând astfel consumul excesiv de gaze natural;
• Înlocuirea ferestrelor din tâmplărie de lemn cu tâmplărie termopan, sau la cele din lemn prin montarea de garnituri de etanșeitate la îmbinarea ferestrelor, reducând 
pierderile de căldură;
• Reglarea temperaturi în funcție de confortul dorit, dar luând în considerare ca orice grad în plus peste temperatura de 19oC, înseamnă o creștere a consumului de gaze 
naturale cu circa 6%;
• Izolarea conductelor de agent termic când trece prin spatii neîncălzite;
• Radiatoarele nu trebuie acoperite de perdele sau alte obiecte pentru a nu îngreuna schimbul de căldură.
• Aerisiți caloriferele de câte ori este cazul;
• Folosiți un cronotermostat de ambianță care comandă centrala termică; acest lucru determină o reducere de 25/% a costurilor de încălzire;
• Montați robinete cu cap termostat pe calorifere pentru a controla agentul termic în fiecare calorifer;
• In măsura posibilităților puteți înlocui centralele cu tiraj forțat cu centrale în condensație obținând-se o economie de energie de până la 20%;
• Izolarea termica a pereților și acoperișurilor care poate duce la o reducere a costurilor de încălzire până la 50%;

Societatea Energia Gas & Power SRL recomanda  masuri privind eficienta energetica prin utilizarea eficienta a gazelor naturale, ceea ce înseamnă nu doar economii în bugetul 
consumatorilor ci și o atitudine responsabila  pentru folosirea eficienta a resurselor.


