
 

  

SONDAJ CNIPMMR  

IMPACTUL CREȘTERII COSTURILOR LA ENERGIE ȘI GAZ PENTRU ANTREPRENORI 

 

 

Consiliul Național al IMM-urilor din România a realizat în perioada 02.02-14.02.2022 un 

sondaj pentru a identifica opinia antreprenorilor cu privire la impactul creșterii costurilor la energie 

și gaz, pentru antreprenori. Astfel, în urma sondajului realizat, la care au răspuns 2260 

antreprenori, au rezultat concluziile de mai jos. 

 

 

1. În ceea ce privește forma de organizare, respondenții au fost 59,6% microîntreprinderi, 25% 

întreprinderi mici, 11,9% întreprinderi mijlocii și restul de 3,5% întreprinderi mari.  

 

 
 

2. Referitor la domeniul în care respondenții își desfășoară activitatea, 56,5% sunt din servicii, 

27,9% sunt din comerț și restul de 21,9% sunt din domeniul producției.  

 
 

3. Întrebați dacă resimt creșteri ale costurilor de funcționare cauzate de scumpirile din ultima 

perioadă, 98,5% din antreprenori au răspuns că =DA=. 

 
 

 

 



 

  

4. În ceea ce privește valoarea lunară a facturii antreprenorilor înainte de liberalizarea pieței, 

atât pentru energie electrică cât și pentru gaz, aceștia au răspuns următoarele:   

 

Pentru energie electrică 

- Până în 2500lei – 66,53% 

- Între 2500 lei și 5000 lei- 17,69% 

- Între 10.000 lei și 30.000 lei- 6,92% 

- Între 5000 lei și 10.000 lei- 6,15% 

- Peste 30.000 lei- 2,71% 

 

Pentru gaze naturale 

- Până în 2500lei – 64,23% 

- Între 2500 lei și 5000 lei- 17,69% 

- Între 5000 lei și 10.000 lei- 7,30% 

- Între 10.000 lei și 30.000 lei- 3,46% 

- Peste 30.000 lei- 2,69% 

- Nu sunt consumator: 2,63% 

 

5. Cu privire la valoarea ultimei facturi, respondenții au menționat:  

 

Pentru energie electrică 

- Până în 2500lei – 39,23% 

- Între 2500 lei și 5000 lei- 29,23% 

- Între 5000 lei și 10.000 lei- 15,38% 

- Între 10.000 lei și 30.000 lei- 8,84% 

- Peste 30.000 lei- 7,32% 

 

Pentru gaze naturale 

- Până în 2500lei – 43,09% 

- Între 2500 lei și 5000 lei- 28,46% 

- Între 5000 lei și 10.000 lei- 15,38% 

- Între 10.000 lei și 30.000 lei- 8,07% 

- Peste 30.000 lei- 5% 

- Nu sunt consumator: 5,79% 
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6. Astfel, ulterior liberalizării pieței, valoarea facturii antreprenorilor a crescut după cum urmează: 

 

Pentru energie electrică 

- A crescut cu 50% - 48,46% 

- A crescut cu 100%- 30,76% 

- A crescut cu 200%- 9,23% 

- A crescut cu peste 200% – 6,53% 

- Nu sunt consumator- 4,1% 

- Nu a crescut/a ramas la fel- 0,41% 

 

Pentru gaze naturale 

- A crescut cu 50% - 37,69% 

- A crescut cu 100%- 29,61% 

- A crescut cu 200%- 9,61% 

- A crescut cu peste 200% - 9,61% 

- Nu sunt consumator – 8,07% 

- Nu a crescut/a ramas la fel- 5,41% 

 
 

 

7. Întrebați dacă au crescut/ vor crește prețurile produselor/serviciilor lor în următoarea 

perioadă, 42,3% au menționat că vor crește între 10-30%, 19,3% vor crește sub 10%, 20,8% nu au 

crescut/nu vor crește și 17,3% vor crește peste 30%. 
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8. Referitor la impactul generat de creșterile costurilor pentru compania lor, respondenții au 

menționat (răspuns multiplu): 

 

 
 

 

9. În cazul diminuării/închiderii activității firmei, 46,2% din antreprenori vor disponibiliza 1-9 

angajați, 39,9% nu vor disponibiliza, 11,3% vor disponibiliza 10-49 angajați, 1,3% vor disponibiliza 

50-250 angajați și 1,3% vor disponibiliza peste 250 de angajați.  

 

 
 

10. În final, întrebați care consideră că sunt principalele măsuri pe care statul trebuie să le aplice în 

vederea diminuării impactului resimțit de antreprenori (răspuns multiplu), aceștia au menționat: 

 

 

Închiderea firmei

Reducerea numărului de angajați

Amânarea achiziționării unor programe de 

digitalizare a afacerii

Diminuarea activității firmei

Reducerea/amanarea investițiilor viitoare
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Emiterea de vouchere pentru achiziția de energie electrică, 

gaze naturale și carburanți

Deblocarea programului Electric Up și acordarea de urgență a 

finanțării

Adoptarea de masuri de sustinere pentru dezvoltarea de unitati 

proprii de energie de catre intreprinzatori, inclusiv finanțarea 

IMM-urilor în vederea instalării de panouri fotovoltaice.

Reglementarea pieței pe întreg lanțul energetic (producător-

distribuitor-furnizor) și stabilirea unui plafon al comisionului 

perceput de maximum 10% - 15%



 

  

 

 

 

Propunerea CNIPMMR în domeniul energiei: IMM PROSUMER 

 

 

1. Beneficiari: microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii 

 

2. Domenii cu punctaj diferențiat:  

a. producție (cel mai mare punctaj)  

b. servicii  

c. comerț 

 

3. Mecanism: productie sub 400 kW pentru consum propriu, achiziție 

echipamente, montaj, documente, consultanță, garanția, contragaranția, etc. 

 

4. Valoare / proiect: max 300.000 eur / proiect 

 

5. Rate finanțare: 200.000 eur grant / 100.000 eur contribuție proprie - împrumut 

cu garanție și contragaranție 

 

6. Nr. beneficiari: 4.000 

 

7. Valoare totală granturi: 800.000.000 eur, sursa: Fondul de Modernizare 

 

 

 


