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                                                           PLANUL Cladire Inteligenta Energetic              

                                                      Promotion of Intelligent  Energy Building PLAN    
 
                                         Eficientizarea sistemelor centralizate de termoficare  

 
     Pentru o dezvoltăre durabila în domeniul alimentării cu energie termică a localităŃilor de pe GLOB trebuie să 
asigure, pe de o parte, condiŃii normale de viaŃă şi de muncă comunităŃilor locale şi satisfacerea nevoilor sociale ale 
acestora în condiŃii de rentabilitate economică şi eficienŃă energetică şi, pe de altă parte, conservarea resurselor primare, 
protecŃia şi conservarea mediului, fără a afecta echilibrul ecosferei şi accesul generaŃiilor viitoare la resursele energetice 
primare, prin: 
  -Creşterea eficienŃei energetice a sistemelor de termoficare centralizate,reducerea pierderilor de caldura sau apa, si 
reorganizare conform legislaŃiei de mediu şi economia de combustibil primar; 



   -Utilizarea resurselor energetice neconvenŃionale şi regenerabile pentru producerea energiei termice;dar si 
combustibili fosili, dar, locali la pret scazut; cu alimentare si de la depozitele de incinerare municipale de 
deseuri,biocombustibili sau surplus de caldura din industrie; 
   -Utilizare instalatii tip CHP cu o eficienta ridicata si limitare de noxe; 
   -Racirea(frigul) centralizata ,cu o infrastructura adecvata si flexibila,creste standardele de mediu ,dar,si eficienta 
sistemului-instalatiile casnice   emit HidroClorofluorocarburile (HCFC cu  epuizare a stratului de ozon stratospheric);reduce 
incarcarile de consum de electricitate vara;utilizeaza surplusul de caldura,reducand necesitatea de noi capacitate in 
condensatie; 
   -Introducerea sistemelor de automatizare şi dispecerizare pentru o  funcŃionare optima; 
   -Program de îmbunătăŃire a izolaŃiei termice a imobilelor; 
   -Modernizare cu instalatii optimizate tehnico/economic; 
   -Reglare şi adaptare a  consumul individual . 
 

Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET-DHP ,completat si cu frig-raceala DHC) – prin 
producere, transport, distribuŃie şi furnizare asigura în condiŃii de eficienŃă şi la standarde de calitate, în vederea utilizării 
optime a resurselor de energie şi cu respectarea normelor de protecŃie a mediului [1]: 

-incălzirea prin agent termic - fluidul utilizat pentru acumularea, transferul termic şi pentru transmiterea energiei termice; 

-prepararea apei calde de consum- în scopuri gospodăreşti sau igienico-sanitare. 

ConstrucŃiile, instalaŃiile, echipamentele  si alte dotări specifice ale SACET , situate într-o zonă de încălzire precis 
delimitată,sunt detaliate in tab.1 : 

Tabelul 1  Ansamblul tehnologic şi funcŃional unitar al SACET 

Elemente Detalii Deziderate 
Centrala ca unitate de 
productie 

1.termica –CT ;cu cazane  

2.electrica de condensare clasica 
sau adaptata si pentru furnizare 

a.Utilizarea eficientă a resurselor energetice 
b.Diminuarea impactului asupra mediului 
c.Utilizarea surselor noi şi regenerabile de 
energie 
d.Promovarea cogenerării de înaltă eficienŃă 



enegie termica  

3.electrica de termoficare-CHP 
prin cogenerare se produce energie 
electrica şi termica  

-Definitie Eficienta: raportul dintre caldura 
utila produsa (plus pierderi) si consumul de 
energie sau combustibil; 
-Masurari- concentratia emisii/ temperatura 
gaze arse prin analizor de gaze de fum,inclusiv 
culoare-sa nu fie inchise ;temperatura pereti; 
-Izolare pereti si evitare pierderi prin robinetii 
de evacuare 

ReŃele de transport 
 agent termic primar 
(apă fierbinte) 

Ansamblul de conducte, instalaŃii 
de pompare şi instalaŃii auxiliare  

Dezvoltarea durabilă a localitatii, 
asigurarea continuităŃii alimentarii.Ca suprafete 
cu transfer de caldura  trebuie sa fie curate.  

Puncte termice/staŃii 
termice  

Realizează transformarea şi/sau 
adaptarea parametrilor agentului 
termic la necesităŃile consumului  

Reglementarea tarifelor si asgurare 
calitatate serviciu 

ReŃele de distribuŃie, 
branşamente si 
interioare 

Transmit energia termica  la 
utilizatorii racordaŃi  

Asigurare accesul nediscriminatoriu ; 
asigurarea siguranŃei în funcŃionare 

Sisteme de 
contorizare, control şi 
automatizare 
 

Ansamblul format din:debitmetru, 
termorezistenŃe şi 
integrator ;repartitor de costuri  

TransparenŃa preturi; masoara energia 
termica consumata de corpul de încălzire si cea 
conŃinuta în apa caldă de consum(inclusiv 
volumul) 

Condominiu Imobil, bloc de locuinŃe, clădire 
proprietate imobiliară din care unele 
părŃi sunt proprietăŃi individuale, 

Reprezentate de apartamente sau spaŃii cu 
altă destinaŃie decât cea de locuinŃă, iar restul, 
din părŃi aflate în proprietate comună(poate fi 
şi un tronson, cu una sau mai multe scări, din 
cadrul clădirii de locuit, în condiŃiile în care se 
poate delimita proprietatea comună) 

    

                  1. Potentialul de utilizare a sistemului SOCET-DHP pentru incalzire si frig in EU-27 
 
    Cartea Verde, intitulata “Catre o strategie europeana pentru securitatea aprovizionarii cu energie”, subliniaza 
faptul ca « Uniunea  Europeana este foarte dependenta de sursele externe de energie, acestea reprezentând in 2004 



-50% din necesarul de energie si este prognozat sa ajunga la 70% în anul 2030 daca tendintele actuale persista. 
Dependenta de import si cresterea ratei importului maresc riscul întreruperilor sau al dificultatilor în aprovizionarea cu 
energie ». 

      Directiva 2004/8/CE privind promovarea cogenerarii pe baza cererii de energie termica utila pe piata 
interna a energiei si de modificare a Directivei 92/42/CEE –[1] are ca obiectiv cresterea eficientei 
energetice in cogenerarea pentru incalzire si prin :cogenerarea de mica putere- capacitate instalata sub 1 MWe 
, ce cuprinde si   grupuri de cogenerare distribuita, cum ar fi grupurile de cogenerare care alimenteaza zone 
izolate sau cereri de energie limitate în zone rezidentiale, comerciale si industriale. 

      Directiva 2006/32/EC a eficientei energetice a utilizatorilor finali si de servicii energetice si abrogare a 
Directivei 93/76/EEC-Indicativul national de economie a energei este de  9 % in 9 ani de la aplicare prin 
servicii energetice si alte masuri de imbunatatire a eficientei energetice(art.4)-in Rezidential si Tertiar sector:  

-incalzire si racire(ex. Pompe de caldura,noi eficiente cazane,instalatii eficient imbunatatite la sistemele DHC); 

-insularizare si ventilatie(ex.izolare- cavitate pereti si acoperis,dublu/triplu glazura a ferestrelor,incalzire si racire 
pasiva); 

-apa calda(ex.instalare de noi dispozitive,uz direct si eficient in spatiu de incalzire,masini de spalare); 

-iluminat(ex.noi eficiente balasturi si corpuri,sistem digital de control,detectori de miscarein sistemul din cladirile 
comerciale); 

-racire si refrigerare(ex. noi dispozitive eficiente,refacere sisteme de incalzire); 

-alte echipamente si aplicatii(ex.CHP,dispozitive noi eficiente,control al timpului pentru optimizarea uzului 
energetic;reducere pierderi,instalatii de reducere a puterii reactive,transformari cu pierderi mici); 

-generare casnica a RES,pentru reducere cantitatii de energie cumparata(ex. aplicatii termal solare,apa calda 
menajera,ajutor solar al spatiului de caldura si racire). 

      Directiva 93/76/EEC pentru limitarea emisiile de dioxid de carbon CO2 prin imbunatatirea eficientei 
energetice ,prevedea ca ,deoarece in sectorul rezidential si tertiar se consuma final  40% din energia Comunitatii 
Europene, trendul este pentru a limita consumul si emisiile: 
-certificarea energetica a cladirilor; 
-facturarea incalzirii,aerului conditionat si apei calde pe baza consumului real si proportional al fiecarui ocupant pentru 
stabilirea costului acestor servicii intre utilizatorii pentru toata sau parte a cladirii; 
-finantarea investitiilor de eficienta energetica in sectorul public de catre a treia parte; 
-izolarea termica a cladirilor noi; 



-inspectia periodica a cazanelor; 
-auditul energetic al consumatorilor industriali cu inalt consum. 
      Legislatie- Activitati de Eco-labelling-Etichetarea sistemelor de incalzire de apa prin dezvoltarea unui 
criteriu de apreciere a sistemelor de pe piata. 
 
      Planul de actiune pentru Eficienta Energetica 2006:Realizare Potential prin Actiunea Prioritara 3 Generare 
energie si distributie mai eficienta propune:din anul  2008 Comisia va dezvolta minimul de necesitati de eficienta  
pentru noile capacitati de electricitate,caldura si racire sub 20MW si ,daca e necesar,pentru mari unitati de 
producere,pentru  a reduce pierderile in transmisie si distributie. Directiva 2004/8/EC in cadrul implementarii are scopul 
de a reduce pierderile in reteaua de distributie: numai circa 13% din electricitatea consumata in EU este  generata 
prin aceasta technologie.Armonizarea calculului imbunatateste masurarea si stabilirea de norme poate fi esential pt a 
stimula viitorul progres in dezvoltarea cogenerarii : minim de cerinte de performanta si reglementare pt incalzirea 
locala si micro CHP vor fi propuse dupa 2007. 
 
      CARTEA VERDE despre Eficienta Energiei sau a face mai mult cu mai putin impune masuri necesare si 
pentru cresterea utilizarii cogenerarii si reducere pierderi in productia de caldura si electricitate : care nu se 
maresc prin uzul local al incalzirii,inclusiv al emisiei GHG. 
Scala de evaluare propusa este de 1kW in locuinte la 100MW pentru incalzirea locala si schemele 
industriale,cogenerarea fiind flexibila la consum de  carbune,gaz natural sau regenerabile. 

 
Source:www.danfosss.com 



 
 
 
 
 
                        1.1 Eficienta energetica a sistemului incalzire-frig  
 
      Poate fi evaluata prin balanta energiei primare consummate in generarea de caldura si distributie,fara efectul 
introdus de sistemul interior al cladirii.Certificatul de performanta al sistemului DHP sau DHC si pentru comparatie cu 
altele ,in anumite conditii de functionalitate impuse(precum,pentru case passive sau joasa temperatura )se cuantifica 
prin: 
-Energia primara(PEF)-nesupuse la conversie sau process de transformare(ex.petrol in campul petrolier);precum resursa 
energetica(prin extractie –ex.combustibili fosili),RES(intacta prin extractie-ex.biomasa,solara) sau combinatii ; 
-Factorul de resurse primare(PRF) ,cuprinzand toate economiile si pierderi in conversia de energie si alimentare 
consumatori finali-se pot compara tehnologiile existente pentru eficienta infrastructurii si beneficii vizibile-[ Ecoheatcool 
Work package 3] 
 
Factorul Fp de resurse primare este raportul intre non-regenerative resurse de energie necesare pentru cladire( 
fara componenta RES) -Qp si energia finala de alimentare Qe: 
Fp=Qp/Qe,cu valori incluse in tab.2. 
 
Tabelul 2  Valori ale PRF pentru diferiti combustibili 
 
Combustibil PRF 
Lignit;Carbune tare 1,30;1,20-valori diferite de la pierderile de 

extractie,transport 
Petrol 1,10 
Gaz natural 1,10 -pierderi diverse 
Caldura in exces 
(ex.industrie) 

0,05 

RES(ex, vant) 0,10-stimulent pentru uz al biomasei 
Deseuri pentru 0,00-fara pierderi 



combustibili,biogaz  
Racire libera 0,00-din lacuri sau mare 
Electricitate-medie 
europeana 

Coeficientul 2,5-reflecta o medie europeana  a 
eficientei generarii de electricitate de 40%:EU-25-
productia de electricitate in TWh-Hidro si eolian-
633;Nuclear-967;CHP 
466;Condensare(carbune,gaz,petrol)-884 
Valoarea este in concordanta cu prevederile anexei 
II a Directivei 2006/32/EC 

Source:www.ecoheatcool.org 
 
In acest mod de calcul , valoarea PRF defineste raportul intre energia neta a combustibililor furnizata si 
energia termica consumata in cladiri timp de un an(consumul de energie non-regenerativa este acelasi uzand 
combustibili fosili ):<1 consumul este mai mic decat energia transferata cladirii;>1-raport invers;cele mai 
multe sisteme au valoarea PRF=0. 
Eficienta de mediu se evalueaza prin Emisiile totale de CO2 ale sistemului DHP sau DHC ,adica 
CO2=PRFxFactorul de emisie(CO2 specific combustibilului fosil utilizat;aceste valori mici conduc la o valoare 
totala mica decat la un system alternativ)- tab. 3 
 
Tabelul 3  Emisii de CO2 ale sistemului de incalzire 
 
PRF Emisii de CO2[g/kWh] 

 
Incalzire 
electrica 

843,75 

Carbune 515,62 
Gaz 257,81 
Petrol 343,75 
Pompe de 
caldura 

296,84 

Torino 203,12 
Helsinki 117,18 



Brescia 62,5 
Viena 78,12 
Gothenburg 31,25 
Source:www.ecoheatcool.org 
 
Evaluarea pentru a stabili performanta sistemului implica o cuantificare complexa decat masuratorile 
conventionale,datele din tab.4. Fiind concludente: 
 
Tabelul 4 Valori uzuale ale PRF/emisii de CO2[g/kWh] la diferitele sisteme de incalzire sau racire 
 
Incalzire centralizata Incalzire specifica 

cladirii 
Sistem de racire(frig) 
centralizat 

CHP pe gaz-0,5/10 Cazan pe gaz-1,3/260 Centralizat(liber)-0,07/25 
CHP pe carbine-0,8/270 Cazan pe carbune-1,5/530 Centralizat(absortie)-1,3 *PRF a  

inclazirii utilizate/1,3 *CO2 a 
inclazirii utilizate 

Biomasa-0,1/30 Cazan pe petrol-1,3/350 Centralizat(pompa de caldura-
0,8/270 

Incinerare desuri-
0,05/20 

Incalzire electrica-2,5/850 Compresor de cladire-1,0-
2,0/340-680 (val mare prin 
scurgerile de refrigeranti) 

Petrol-1,3/360 Pompa de caldura-0,9/300  
Source:www.ecoheatcool.org 
 
 
 
Evolutia termoficarii,cererii de frig  si perspective in Europa(32 tari),unde 74% din populatie locuieste in 
mediul urban, sunt detaliate in tab.5: 
 
 
Tabelul 5 Elemente strategice de cuantificare 
 



Elemente Caracterizare 
Caldura 
-cerere neta-20,8 
EJ/an; 

Surse-potential in EJ/an 
1.Cogenerare CHP-15(utilizat -68%) 
2.RES-13-15(utilizat-14%) 
3.Incinerare-2 

Termoficare 1.Consum-2,3 EJ/an: 
Livrari-Romania-100 PJ caldura/an;Polonia-310;Germania-350 
2.Potential tehnic -6,8 EJ/an 
3.Pierderi medii in retea-12% 
4.Beneficii:economie de energie de 0,9 EJ/an;reducere cu 113 mil. tone/an de CO2 

Cerere de frig 1.Variaza: +/-30% intre nordul si sudul Europei 
2.Sector public-necesar de 30-600 W/mp 
-zona geografica precum Strasbourg-rezidential-37kWh/mp si servicii-
82kWh/mp(Romania-cu 20% mai mari); 
-numar de ore 1100-1300 in Nord(cu 50% mai mari in Sud) 
3.Potential -1400TWh(Slovenia-8,3;Romania-37,5;Germania-262) 
4.Consum -150TWh(14% ca rata de saturare);in 2020-cerere de 66oTWh(49% ca 
rata) 

Statistica in 2003 1.Consum final de energie-57,3 EJ,din care:net de caldura si electricitate-32 EJ 
2.Pierderi de caldura in procesul de transformare-30%(Romania-40%) 
3.Populatie in zone urbane:-74%(Romania-55%); 
4.Cladiri multifamiliale-48%(Romania-38%) 
5.Consum specific pentru incalzire spatii-Rezidential-42m²in EU-15;26 m² in tarile 
care completeaza EU-25;23 m² in Romania si Bulgaria 
6.Furnizori de caldura:gaz si electricitatea-66%;termoficarea-6%. 

Source:www.ecoheatcool.org 
 
                      1.2 Combinarea caldurii si frigului in sistem centralizat si producere din RES 
 
     Sectorul “Caldura si racire” consuma circa 50% din consumul final de energie al EU si ofera largi posibilitati 
de utilizare a potentialului RES,chiar daca nu exista o legislatie in domeniu.Se realizeaza ,ca exemplu,si prin producerea 
de caldura utilizand apa de mare(si transfer in reteaua de distributie-ex.Helsinki,Amsterdam si Toronto) sau 



deseuri:pompele din sistem vor activa pentru cele doua elemente de productie. Absorbtia racoarii  uzand caldura ca 
energie primara (nu cea electrica) scade deosebit  consumul de electricitate si utilizare eficienta a combustibililor fosili 
locali sau din RES;doar prin CHP,pe timpul verii ,se utilizeaza excesul de caldura efficient.Actiunea este dezvoltata in 
cladiri inUSA si Japonia-80% au acest comfort  de racire sau aer conditionat sau Europa-Nord si Sud-50% cu rapida 
crestere,in principal in cladiri comerciale sau publice(40-60% din total racire,inclusiv calculatoare sau mediu public),dar 
este necesara aceasta alternativa,deoarece: 
-intre 1990-2002 ,media de varf in necesar electricitate pentru traditionala racire,in EU-15- crestere la 20%,in Grecia-cu 
54%;intre 1990-2020 in Spania si Italia. 
Avantajele sistemului DHC-District Heating and Cooling  pot fi benefice pentru cei 48% europeni care locuiesc in 
locuinte multifamiliale si 75% in mediul urban: 

     
                                                                                                                                                
Source:www.danfosss.com 

 
Alegere locala a 
disponibilitatilor si 
combustibililor  

Cu prioritate RES ,CHP,surplus industrial de caldura(CAF) si pret fara 
transport;reducere import;utilizare infrastructura prezenta sau resure libere pentru 
racire-lacuri sau mare 

Eficienta enegetica si  
securitatea alimentarii 

Se diminueaza pierderile de transformare,transport si distributie 

Implementare 
tehnologica 

Evolutie favorabila a noilor tehnologii uzand hidrogenul,metanolul-biocombustibili si 
biomasa 

Evaluare Daca nivelul de producere DHP s-ar dubla in 2020 in Europa:s-ar reduce energia 
primara cu 2,1 EJ/an(50,7 Mtoe/an-cat a Suediei) ,dependenta de import cu 4,5 
EJ/an(105,4 Mtoe-echivalent cu energia primara a Poloniei) si reduce emisia de CO2 cu 
400 mil.t/an(9,3%-echivalent emisii din Franta) 



Utilizare RES-consultare 
publica 

1.Pentru racire:piata de raspandire este de 25%(165 TWhc in 2018-2020) 
corespunzator la o cerere de energie pentru racire de 140 GWc si investitii pentru 
infrastructura de 55-80 miliarde E;pot fi economisite 50-60 TWhe electricitate si 
echivalent de 40-60 mil.t CO2/an in EU-32(15% din cerintele pentru Europa ale 
Protocolului Kyoto) 
2.Caldura-din incinerare deseuri –limitat ,dar crestere de la 135 la 350 PJ/an;surplus 
industrial-in Suedia furnizare de 19%;posibil in EU extindere de 18%-200 PJ/an 

Source:wwww.euroheat.org 

 
 

 

                              2.Indicatori de eficienŃă energetică şi economică in Romania 
 
     În prezent aproximativ 2 milioane de locuinŃe, în care locuiesc aproximativ 5 milioane de locuitori, îşi asigură 
apa caldă şi agentul termic pentru încălzire în perioada de iarnă prin diverse sisteme de termoficare centralizate,dar: 
 
-valoarea facturii pentru energie termică suportate de populaŃie a determinat o tendinŃă de deconectare de la sistemele 
de încălzire urbană,inclusiv de catre consumatorii industriali: 
-înlocuirea lor cu alte sisteme individuale pe gaz nu este posibilă din cauza lipsei de resurse şi a infrastructurii 
aferente ; 
-procesul de integrare europeană necesită aplicarea Directivei nr. 93/76/EEC cu referire la facturarea individuală a 
energiei termice şi a Directivei nr. 2004/8/EC cu referire la cogenerarea de înaltă eficienŃă;  



-acŃiunea de reabilitare a instalatiilor de încălzire urbană trebuie să compenseze total sau parŃial atât efectul reducerii 
subvenŃiilor pentru energia termică, cât şi efectul creşterii preŃului petrolului până la valori de 60-70 dolari/baril(criteriile 
de performanŃă structurale referitoare la reducerea şi eliminarea treptată, până în anul 2007, a subvenŃiilor acordate de la 
bugetul de stat pentru energia termică livrată populaŃiei în sistem centralizat pentru încălzirea locuinŃei şi prepararea apei 
calde de consum-prevede OUG nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populaŃiei, 
pentru încălzirea locuinŃei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie 
termică) ; 
-eliminare a preŃului naŃional de referinŃă al energiei termice livrate populaŃiei. 
 
   Calculul consumului de energie si al eficientei energetice a instalatiilor de incalzire 
 
Consum de energie 
pentru incalzire 
cladiri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pe baza de bilant se determina: Q/perioada=(Qnecesara-Qrecuperata din subsistem incalzire-
Qrecuperata din subsistem apa calda)+Qdin pierderi prin transmisie si ventilare      [J] 
 
Date normative necesare pentru calcul: 
 
1. Coeficient de transfer termic (U): Transmitanta termica- fluxul termic in regim stationar, raportat la 
suprafata si la diferenta de temperatura dintre temperaturile mediilor situate de o parte si de alta a unui 
sistem. Inversul rezistentei termice.  
An constructie Distributie 

orizontala 
Coloane in pereti 
ext. 

Coloane in pereti 
int. 

>1995 0,2 0,255 0,255 
1980-1995 0,2 0,4 0,3 
<1980 0,4 0,4 0,4 
 
2.Eficienta maxima neta cazan-% 
Cu condensare Incacatura : 

-maxima-  101,0 
-min 30%-107,0 

Fara condensare Incacatura : 
-maxima-  92,0 
-min 30%-91,0 

 
3.Factor de conversie combustibil 



 
 
 
 
 

Gaz natural 0,901 
Propan sau butan 0,921 
Cherosen sau gaz lichefiat 0,937 
 
4.Eficienta transmisiei de caldura pentru incaperi de max.4 inaltime: 
Necesar mediu anual de caldura in [W/mp] 
 <20 20-40 40-60 >80 
Radiator sub fereastra 0,97 0,96 0,93 0,90 
Radiator langa perete interior 0,94 0,94 0,93 0,93 
Convector sub fereastra 0,93 0,93 0,89 0,86 
Pardoseala radianta 1,00 1,00 1,00 1,05 
Plafon radiant 0,96 0,96 0,96 1,01 
Incalzire cu aer cald 0,91 0,90 0,85 0,83 
 
 
5.Pierderi de caldura anuale spatii incalzite ale sistemului de distributie 
 la 5000 h la temp.de calcul [kWh/an] 
Suprafata incalzita [mp] 90/70 °C 70/55 55/45 35/28 
100 2375 1681 1187 446 
300 7124 5044 3562 1339 
500 11873 8407 5937 2231 
1000 23747 16814 11873 4463  

Distributie agent 
termic 

Consum de energie electrica este functie de :marime debit vehiculat,pierderi de sarcina si 
conditii functionare pompa. 

Calcul energie 
primara(Q) si emisii 
CO2 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Energie primara /perioada Q=Qincalzire+Qventilare+Qracire+Qapa calda+Qiluminat 
-Performanta energetica primara a instalatiilor de incalzire:e=E/Q,unde E este energia primara 
consumata in sistem si Q este necesarul de caldura 
 
-Emisia de CO2:pe baza Factorului de emisie [kg/kWh] 
Combustibil 
1.Carbune 
2.Lichid 
3.Gaz  
4.Lemn 
5.Termoficare 

Pt cea mai mica val.Pci 
0,342 
0,270 
0,205 
0,036 
0,24 

Anglia 
0,292 
0,270 
0,194 
0,025 
- 



 
 
 
 
 
 
 
 

La utilizare electricitate 
1.Medie anuala 
2.Iarna extreme 
3.Incalzire 

Franta 
0,09 
0,557 
0,224 

 

 
-Date normative necesare pentru calcul: 
 
Factor de conversie in energie primara 
Gaz natural 1,1 
Lignit 1,3 
Huila 1,2 
Pacura 1,1 
Deseuri 1,05 
Lemn 1,1 
Energie electrica,cogen. 2,8  

Mc 001/3-2006 Auditul si certificatul de performanta a cladirii 
 

  Reducerea emisiilor de CO2 în spaŃiul urban locuibil, generate atât de utilizarea surselor locale de încălzire, cât şi de 
poluare prin depozitarea de deşeuri combustibile trebuie realizata dupa evaluarea urmatoare: 
 
Valori analizate  Cauze  Solutie  

CO ridicat si O2 scazut .Valori O2 max 
(%):pacura,motorina-3,5;gaze-2 

Cantitate insuficienta de 
aer introdusa in cazan  

Cresterea cantitatii de aer introdus largind 
deschiderea usii cazanului.  

CO2 scazut si/sau O2 ridicat  Aer prea mult  Reducerea deschiderii usii prin care aerul intra 
in cazan.  

CO ridicat si O2 ridicat . Valori CO 
max(ppm): pacura,motorina-200;gaze-
50 

Amestec aer-combustibil 
necorespunzator  

Scoateti injectorul pentru curatare sau inlocuire 
daca este necesar.  

Temperatura perete >> temperatura 
camera  

Cazane vechi sau prost 
izolate  

Inlocuirea materialelor de izolatie.  

Temperatura gaze > 230ºC  Schimb de caldura Curatarea interiorului cazanului sau instalarea 



necorespunzator  unui economizor de caldura.  
Source: www.energytraining4europe.org 
 
Sistemele de încalzire centralizata au fost proiectate într-o epoca în care eficienta energetica nu constituia o prioritate, 
iar beneficiarii sistemului nu puteau opta pentru debransarea de la retea în favoarea unor solutii alternative de încalzire si 
furnizare a apei calde.  
 
Investitii pentru eficienta energetica destinata sistemelor de încalzire centralizata- Instalatie CHP, daca este 
posibil, dimensionarea instalatiei pentru 365 de zile cerere de apa calda; Calorimetre si dispozitive de reglare a energiei 
termice pentru cladiri;  Sisteme de contorizare si control individual al energiei termice pe apartamente; Masuri de 
diminuare a costurilor în sectorul consumatorilor – consiliere cu privire la tehnicile de economisire a energiei, izolatia 
termica a acoperisului si subsolului, modificarea sistemului de ferestre si usi, îmbunatatirea retelelor interioare;  Daca nu 
este posibila o instalatie CHP, înlocuirea arzatoarelor sau a cazprin reconfigurarea si utilizarea unor instalatii mai mici;  
Înlocuirea retelei externe prin utilizarea conductelor preizolate; Masuri în sectorul consumatorilor cu costuri mari – 
izolarea exterioara a cladirii: 
 
Sursele de 
energie termica 
(centrale 
termice sau 
instalatii de 
cogenerare) 
 

• Reparatii ale echipamentelor pentru a evita pierderile (de apa, de energie termica, electricitate, 
combustibil);  
• Instalarea echipamentelor de cogenerare, unde e cazul;  
• Instalarea echipamentelor moderne de tratare a apei pentru a evita coroziunea si depunerile;  
• Înlocuirea cazanelor uzate cu unele moderne, cu randament crescut;  
• Înlocuirea pompelor uzate;  
• Instalarea unor pompe adecvate, potrivit încarcarii reale;  
• Instalarea variatoarelor de viteza, unde este cazul;  
• Instalarea sistemelor de masurare a debitului si presiunii;  
• Instalarea sistemelor de automatizare si control, pentru corelarea sarcinii termice cu necesarul real;  
• Instalarea sistemelor de monitorizare a gazelor de ardere;  
• monitorizarea “on-line” a principalilor parametri (energie termica, debit, presiune, temperatura).  

Punctele termice 
de distributie a 
energiei 

• Înlocuirea schimbatoarelor de caldura cu tevi si manta cu schimbatoare de caldura cu placi;  
• Instalarea unui sistem de control adecvat, pentru corelarea energiei termice furnizate cu 
temperatura exterioara;  
• Instalarea regulatoarelor de debit pe fiecare iesire;  



• Înlocuirea pompelor uzate;  
• Instalarea unor pompe adecvate, potrivit curbei clasate reale;  
• Instalarea variatoarelor de viteza, unde este cazul;  
• Instalarea echipamentelor moderne de tratare a apei pentru a evita coroziunea si depunerile;  
• Monitorizarea “on-line” a principalilor parametri (energie termica, debit, presiune, temperatura);  
• Înlocuirea punctelor termice cu module termice, amplasate la fiecare scara de bloc sau bloc 
(masura corelata cu înlocuirea vechiului sistem cu patru conducte cu un sistem nou, în solutie 
bifilara).  

Sistemele de 
conducte pentru 
transportul si 
distributia 
agentului 
termic;  
 

• Reparatii ale conductelor pentru a evita scurgerile de apa;  
• Înlocuirea conductelor foarte vechi si corodate (în acest fel, vor scadea semnificativ si pierderile de 
presiune); instalarea subterana a conductelor pre-izolate;  
• Reproiectarea sistemului: înlocuirea vechiului sistem cu patru conducte cu un sistem nou, în solutie 
bifilara;  
• Reparatii ale izolatiei termice a tuturor conductelor exterioare;  
• Instalarea sistemelor de monitorizare a scurgerilor de apa;  
• Instalarea ventilelor de reglare pentru toti beneficiarii din sistem. 

La beneficiar 
 

• Reparatii ale conductelor de distributie din interiorul cladirilor;  
• Instalarea contoarelor de caldura si de apa calda pentru fiecare scara de bloc;  
• Instalarea repartitoarelor de costuri pentru energia termica si a ventilelor de reglare pentru fiecare 
calorifer.  

Beneficii 
economice 
 

• Economii de combustibil (uzual 10-30%);  
• Economii de energie termica (uzual 10-30%) – care se reflecta direct în economiile de combustibil;  
• Economii de electricitate (uzual 5-20%);  
• Economii de apa (uzual 5-20%);  
• Economii de întretinere si exploatare (uzual 10-30%);  
• Diminuarea pierderilor de energie termica (care genereaza economii de combustibil);  
• Cresterea randamentului cazanelor (care genereaza economii de combustibil);  
• Diminuarea pierderilor de apa (care genereaza economii de apa si de energie electrica);  
• Cresterea randamentului pompelor (care genereaza economii de energie electrica);  
• Diminuarea caderilor de presiune prin instalarea noilor conducte (genereaza economii de energie 
electrica);  
• Diminuarea consumului de energie termica la beneficiari, care trebuie sacorespunda nevoilor orare 



(genereaza economii de energie termica si economii de combustibil). 
Source:Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare si Fondul Global de Mediu (GEF) -Manual de instruire si buna 
practica  

 Source:www.rehau.ro 
 
                        2.1. Programul de investiŃii "Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienŃă"  
 
  Conform HG nr.462/2006  va eficientiza sistemele centralizate de producere şi distribuŃie energie termică, având ca 
obiectiv final reducerea consumului de resurse energetice primare pentru producerea energiei termice, cu cel puŃin 10 mil. 
Gcal/an, faŃă de consumul de resurse energetice primare consumat în anul 2004, cu scopul producŃiei de energie termică 
(în centrale termice - CT şi centrale termoelectrice - CTE), în condiŃiile asigurării creşterii calităŃii serviciului de 
termoficare-tab.6  pentru a realiza dezideratul national: 
-potenŃial maxim de conservare a energiei în domeniul alimentării centralizate  de 15-30%(corelat cu valorificarea 
celui din reabilitarea termică a locuinŃelor). 
 
Tabelul 6  Directii de actiune pentru reabilitarea si eficientizarea  sistemelor centralizate de producere şi 
distribuŃie energie termică  
 
Directie Evaluare  
1.Puncte tari 
2.Puncte slabe 
 

 1.Acest sistem garantează siguranŃa alimentării cu energie termică şi obŃinerea unei eficienŃe 
energetice ridicate; permit controlul şi reducerea impactului asupra mediului prin comparaŃie cu 
alte soluŃii individuale; 
2.  
• UnităŃile existente de producŃie agent termic au capacităŃi supradimensionate faŃă de cerinŃele 
consumatorilor actuali; 



• Randamente energetice scăzute la unităŃile de producere de agent termic,cu plata inutila; 
• Pierderi energetice mari în sistemul de transport şi distribuŃie, din punctele termic 
• Puncte termice PT cu randamente energetice scăzute; 
• Imposibilitatea autorităŃilor locale de a asigura finanŃarea necesară; 
• InvestiŃiile realizate nu au redus semnificativ pierderile energetice; 
• Există unităŃi de producŃie agent termic care nu sunt în domeniul public al autorităŃilor locale; 
• Pentru gestionarea sistemelor centralizate de termoficare apare necesitatea internalizării 
costurilor de mediu în preŃul final al agentului termic; 
• Lipsa unui concept privind sistemul de termoficare adaptat la situaŃia actuală a consumatorilor; 
• Perioada ridicată de încasare a facturilor; 
•Continuarea debranşărilor  

Necesarul de 
energie termică 
se  asigura prin 
evaluarea 
 

1. vârful curbei de consum - prin echipamente producătoare agent termic de vârf;  
2. consumul din perioada asigurării încălzirii urbane - prin instalaŃie în cogenerare, cu capacitate 
care să poată prelua variaŃii de consum termic de ±10% din capacitatea nominală;  
3. consumul aferent asigurării apei calde menajere, - prin instalaŃie în cogenerare, cu capacitate 
care să poată prelua variaŃii de consum termic de ±10% din capacitatea nominală 

Randament  Energetic anual al CHP- Minim 80% (la biomasa ca resursă energetică primară de  minim 70%) 
Mentenanta 
adecvata 

Izolatie pereti  cazan- pierderi de caldura prin pereti pot fi reduse cu pana la 70-80%(1-2% 
combustibil economisit);Prin gazele de ardere(peste 230°C): instalare economizor(schimbator de 
caldura)- prin preincalzirea apei de alimentare cu 5 sau 6°C sau prin preincalzitor pentru 
cresterea cu 20°C a aerului de ardere se obtine economie de combustibil de 1%; Reglare ardere- 
ajustare  arzatoare pentru control emisii si consum(economie de combustibil de 5-7%)  



 

Tip cazan  Economii de combustibil (%) 

Standard  - 

Temperatura joasa  8 - 10 

Condensatie gaze 
arse 

18 - 20 / eficienta ardere de 
105-108 %. 

Source: www.energytraining4europe.org 
Pierderi 
tehnologice  

Reducerea sub 15% în reŃelele de transport si distributie 

Necesitati 
tehnologice 

-creşterea eficienŃei energetice a punctelor termice;  
-utilizarea modulelor termice la nivel de imobil, acolo unde se justifică economic;  
- sisteme de facturare şi reglaj individual;contorizare la nivel de imobil şi la nivel de puncte 
termice;  
 -reducerea pierderilor de energie termică şi apă din reŃelele interioare ale imobilelor;  
 -contorizare individuală şi montarea robinetelor termostatate la consumatorii finali;  
 -introducerea sistemelor de automatizare şi dispecerizare astfel încât să poată fi asigurată 
monitorizarea şi controlul permanent al funcŃionării instalaŃiilor în cadrul parametrilor optimi, de 
la producere până la utilizator;  
-conducte preizolate, schimbătoare cu plăci, echipamente de contorizare şi reglaj individual, 
automatizarea punctelor termice ;   

Strategii locale  -Utilizarea tuturor tipurilor de resurse de energie cum ar fi: biomasa, deşeurile 



de alimentare biodegradabile, incinerarea şi coincinerarea deşeurilor;  
-Reducerea poluării cu posibilitatea controlului reducerii noxelor/emisiilor, eliminarea depozitării 
lichide a zgurii şi cenuşii rezultate din arderea cărbunilor şi reducerea suprafeŃelor de depozitare a 
deşeurilor rezultate prin arderea combustibililor fosili (cărbune) prin utilizarea celor mai bune 
tehnici disponibile (BAT) pentru producerea energiei;  
-PotenŃialul energetic rezultat din proiectele de extragere a biogazului care rezultă din 
depozitele municipale existente; 
-Asigurare exclusiva a serviciului de termoficare, având în vedere aplicarea treptată a principiului 
"o clădire un singur sistem de asigurare energie termică"; 
-AcŃiuni de reabilitare termică a clădirilor, realizate de către proprietari/asociaŃii de proprietari 
în parteneriat cu autorităŃile administraŃiei publice locale.  

Investitii si 
finantare 

1. investiŃiile eligibile vor fi pentru reabilitarea sistemelor centralizate de producere şi 
distribuŃie energie termică care sunt în domeniul public şi/sau privat (100% proprietate) al 
autorităŃii locale şi pentru susŃinerea reabilitării termice a anvelopei clădirilor, respectiv a 
faŃadelor, teraselor şi a tâmplăriei exterioare pentru clădirile unde se asigură energia termică prin 
sistemul de termoficare; 
2.finanŃarea prin contractarea de către Ministerul FinanŃelor Publice a unor împrumuturi, pentru 
minim 15 ani: 13.419,4 milioane lei 
3.valorificarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră va reprezenta sursă de 
venituri pentru rambursarea împrumuturilor pentru Guvernul României şi pentru Consiliile 
Locale,comform  mecanismelor flexibile ale Protocolului de la Kyoto(Costurile de mediu pentru 
instalaŃiile mari de ardere aflate în coordonarea MAI pentru perioada 2005-2013 sunt estimate la 
valoarea de 580 milioane Euro; sunt dezvoltate  12 proiecte de tip Implementarea în comun ( JI 
), din care 6 la reabilitarea unor părŃi din sistemele centralizate de producere şi distribuŃie energie 
termică din 12 oraşe) 
4. sumele disponibilizate prin si pentru eliminarea treptata a  subventiilor se utilizează pentru 
retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuŃie a 
energiei termice,în vederea atingerii parametrilor optimi pentru reducerea costurilor de producŃie 
,astfel încât să fie posibilă eliminarea treptată a subvenŃiilor pentru energia termică livrată 
populaŃiei, precum şi pentru rambursarea împrumuturilor contractate în acelaşi scop şi plata 
dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestora.Sumele vor fi acordate cu prioritate 
operatorilor care investesc în utilizarea surselor regenerabile de energie şi sisteme de 



cogenerare(OUG nr. 48 /2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice 
populaŃiei, pentru încălzirea locuinŃei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice 
centralizate de alimentare cu energie termică, cu modificările şi completările ulterioare). 

Planul de 
actiune 2004-
2015,conform HG 
nr.163/2004 –
Strategia 
nationala in 
domeniul eficientei 
energetice 
 

1.Modernizare instalatii si echipamente de incalzire  pentru locuinte-resurse financiare:0,5 
mil. Euro in 2003 si 400 in 2007-2015 
2.Sector tertiar-7 mil.E: 
-program 2004-2006-limitare consum in supermarket-uri-2 mil.;educare si motivare consum din 
serviciile publice si comerciale-1.mil; 
- program 2007-2015-idem-4 mil. 
3.Incalzire centralizata-1.137 mil.E 
- program 2004-2006-285 mil.-modernizari capacitati de producere CHP si DHP,puncte termice si 
retele de  distributie in localitati,spitale; 
- program 2007-2015-852 mil.(din care 640 externe)-pentru modernizare system DHP 
4. Valori maximale estimate ale economilor anuale energetice din 2004 pana in anul 
2015- Alimentare centralizata 
- Investitie aferenta reducerii intensitatii cu 40%- Economie de 612 mii tep/an(980 mil 
E);Investitie-1.137 mil E;Vanzare emisii -62 mil.E; 
- Potential economic si economie maxima-15-30% cu  economie de resurse primare -3.179 
mii tep/an 

 Source:tecs.energyprojects.net 
 

Instituirea 
preŃurilor locale 
de referinŃă  

Pentru energia termică furnizată populaŃiei prin sisteme centralizate-OG nr. 
36/2006AutorităŃile administraŃiei publice locale implicate  emit acte administrative prin care să 
se prevadă obligatiile si  parametrii pe baza cărora este calculată compensarea pentru fiecare 
operator economic al serviciilor de producere, transport, furnizare şi distribuŃie a energiei termice. 

Repartizarea pe 
unităŃi 

Pe anul 2006- 224,427 milioane lei pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea 
sistemelor centralizate de producere şi distribuŃie a energiei termice-HG nr. 1772/2006 (inclusiv 



administrativ-
teritoriale a 
sumelor 
defalcate din TVA  

pentru  puncte termice din municipiul Drobeta-Turnu Severin) 

Programul de 
iarnă în 
domeniul 
energetic pentru 
perioada 
octombrie 2006 
- martie 2007-
HG  nr. 
1305/2006 

Obiectiv primordial evaluarea consumului de energie electrică şi termică al Ńării pentru 
satisfacerea acestuia în condiŃii de calitate şi siguranŃă în alimentare: 
-creştere consum cu o medie de circa 3,5% faŃă de intervalul corespunzător iernii 2005-2006- la 
energia termică, estimările primite din partea centralelor aparŃinând administraŃiei publice locale, 
care asigură peste 70% din necesarul de căldură al populaŃiei, conduc la o creştere cu 2%, în 
aceleaşi condiŃii; 
-stocurile necesare  la 1 octombrie 2006 sunt-Lignit -4.254.002 tone; Huile- 409.765 tone 
;Păcură-  391.279 tone;Volum de apă în lacuri - grad de umplere 70%; Energie electrică 
echivalentă în lacuri-2.030 mii MWh; Volum gaze înmagazinate (la sfârşitul ciclului de 
înmagazinare)-3,5 mld. Nm3  

 
  
                          2.2.Program national pentru reducerea costurilor cu energia pentru populaŃie 
 
Pentru creşterea eficienŃei energetice şi utilizarea energiei regenerabile în anul 2006-[2] a stabilit,prin investitii 
in coofinantare, criterii si indicatori de eficienŃă energetică şi economică: economia de combustibil realizabilă, reducerea 
pierderilor de energie, susŃinerea cogenerării, introducerea contorizării şi facturării individuale, reducerea costurilor şi, 

respectiv, a facturii populaŃiei etc,conform tab.7-necesar de a fi urmat in fiecare an : 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 



Tabelul 7  Planul de actiune in sectorul DHP-SACET in anul 2006 
 
Directii Detalii  
Tehnologia încălzirii 
urbane  

Avantaje oferite: 
a) eficienŃă energetică ridicată;  
b) posibilitatea utilizării mai multor tipuri de combustibili în funcŃie de conjunctura pieŃei, 
inclusiv a unor surse de energie reziduală - apă fierbinte, abur industrial -, sau a unor surse 
regenerabile - biogaz din staŃiile de epurare urbană, deşeuri menajere şi alte deşeuri 
combustibile etc.; 
c) operare simplă din partea consumatorului care nu se implică în activităŃi de aprovizionare 
cu combustibil, întreŃinere, supravegherea funcŃionării etc.;  
d) pericol redus pentru consumator, comparativ cu sursele individuale pe bază de combustibil;  
e) poluare redusă în spaŃiul urban prin amplasarea surselor de energie termică în afara zonei 
locuibile şi transportul la distanŃă al agentului termic;  
f) facilitarea aplicării unor politici municipale de investiŃii, de coeziune socială, de protecŃie a 
mediului etc.  

 

Scopul Programului 
naŃional 

-Reduceri a facturii de energie termică a populaŃiei cu 15-25% prin stimularea unui volum 
de investiŃii de peste 250 milioane lei/an ; 
-Reducerea pierderilor de apă şi căldură în reŃelele de transport şi distribuŃie a agentului 
termic, modernizarea structurii reŃelei în raport cu situaŃia şi poziŃionarea actuală a 
consumatorilor de energie termică, introducerea sistemelor de contorizare, introducerea 
sistemului de distribuŃie pe două conducte şi a punctelor termice de bloc, acolo unde este 
cazul.  

 

  
    Proiectul s-a adresat beneficiarilor:  
-populaŃia din mediul urban ale cărei apartamente sunt racordate la sistemele centralizate de încălzire( potenŃialul 
maxim de conservare a energiei în domeniul alimentării centralizate este de 15-30%) ; 
-autorităŃi locale-deoarece bugetul local este în mod serios afectat de valoarea subvenŃiilor pentru energie termică, ceea 
ce limitează capacitatea de investiŃie a acestora şi eligibilitatea lor pentru credite bancare interne şi externe.  
 
Surse de caldura -In Bucuresti,conform statistcii RADET -70% din termoficare ,centrale termice-5% de bloc,4% 
cvartal,3% apart si 18% din sobe ;iar vechimea instalatiior este : 



 
Echipament <5 ani Numar >20 ani Numar 
Centrale termice 5 35 
Puncte termice 65 310 
Retele termice 
1.Primara 
2.Secundara 

 
20 
40 

 
240 
350 

 
-furnizorii de echipamente – in stimulare producŃie,scădere preŃ,licitarea determina reduceri de costuri de până la 
25%.  

Prin HG nr.320/2006 a fost aprobat Programul National pentru reducerea costurilor cu energia pentru populatie, 

prin cresterea eficientei energetice si utilizarea energiei regenerabile in anul 2006: cofinantare pentru aceste 

obiective de investitii este de 40.000.000 lei ,prin transferuri la bugetele locale;pentru reabilitare si modernizare 

sisteme de alimentare cu caldura si apa calda de consum (puncte termice, centrale si retele termice) si utilizare 

RES de producere a energiei termice (apa geotermala, rumegus). Scopul Programului National consta in obtinerea unei 

reduceri a facturii de energie termica la populatie cu 15-25% prin executarea unui volum de investitii de peste 250 

milioane lei/an, din care un procent de maximum 30% din valoarea proiectelor de reabilitare a sistemelor de incalzire 

urbana se aloca prin cofinantare de la bugetul de stat-tab.8 

Tabelul 8  Investitii locale din Programul national din anul 2006 
 
  Obiectivul de investiŃii Valoarea 

actualizată -lei 
Economia -
x 

SC CET SA Bacău 
1. Reabilitarea a 34 puncte termice în Bacău.  
2. Instalarea unui grup de cogenerare de 13,9 MWe cu turbină cu gaz în cadrul CET  

 
1.20,148,270 
2.39,007,083 

 
1.2,048 
2.18,730 

SC TERMON SRL Oneşti 
Modernizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică .Montarea CT 
16 Teilor care preia consumatorii PT1, PT2, PT3, PT4, PT15 şi PT19. DistribuŃia pe 

2,265,266 1,240 



orizontală în scară de bloc în vederea închirierii de către consumatori a 
echipamentelor de măsură a energiei termice.  
Jud Bihor 
1.Comuna Nojorid- Racordarea sondei 507 la un punct termic care să 
deservească 300 de locuinŃe din localitatea Livada.  
2. Alimentare cu energie termică produsă din apă geotermală a oraşului Săcuieni.  

 
1. 1,323,200 
2. 1,482,648 

 
1. 420 
2. 1,062 

Municipiul Botoşani 
1. Reabilitare şi modernizare punct termic şi reŃele termice exterioare de încălzire şi 
apă caldă de consum din ansamblul de locuinŃe GriviŃa  
2. Reabilitare şi modernizare punct termic şi reŃele termice exterioare de încălzire şi 
apă caldă de consum din ansamblul de locuinŃe Victoria 1. 

 
 
1. 4,427,740 
2. 4,052,860 

 
 
1. 195 
2.228 

SC CET SA Brăila -Reabilitarea şi modernizarea CET şi a sistemului centralizat de 
transport şi distribuŃie prin puncte termice, cu transformarea a 27 centrale termice 
în puncte termice, pentru alimentarea cu energie termică a consumatorilor din 
municipiu 

198,181,719 2,936 

RA MUNICIPALĂ Buzău 
1. ÎmbunătăŃirea funcŃionării sistemului de alimentare cu căldură din municipiu în 
perioada de vară.  
2. Reabilitare magistrală II de termoficare, zona conducte aeriene 
3. Eficientizarea a 9 PT din municipiu (PT14, PT25, PT31, PT34, PT35, PT36, PT37, 
PT38, PT41) 

 
 
1. 1,724,750 
2. 2,926,619 
3. 5,023,441 

 
 
1. 969 
2. 3,101 
3.878 

Eficientizare puncte termice aflate în exploatarea RADET ConstanŃa prin înlocuirea 
pompelor  

22,121,080 220 

Modernizarea centralelor de cvartal (CT1, CT2 … CT18), ale unităŃilor de învăŃământ 
şi sănătate din Municipiul Medgidia, în sistem de cogenerare.  

85,559,322 1,280 

SC TERMICA SA Târgovişte 
1. Modernizare reŃele termice etapa a IV-a  
2. Modernizarea reŃelelor termice în circuitul primar  
3. Modernizarea centralei termice Târgovişte Sud prin extinderea cu 6,5 MWe, 
motoare termice pe gaze şi 14 MWt/h cazane apă fierbinte.  

 
1. 38,075,000 
2. 54,569,700 
3. 32,501,000 

 
1. 5,645 
2. 3,186 
3. 27,009 

SC APATERM SA GalaŃi 
1. Reabilitare şi modernizare puncte termice prin înlocuirea schimbătoarelor 

 
1. 2,666,646 

 
1. 2,044 



fasciculare cu schimbătoare cu plăci.  
2. Contorizare consumuri energie termică.  

2. 3,987,151 2. 1,421 

Reabilitarea sistemului de încălzire şi apă caldă de consum la Spitalul Municipal 
Odorheiu Secuiesc.  

4,469,213 1,513 

Vlahita-Asigurarea sursei alternative de energie termică la sistemul de încălzire pe 
bază de rumeguş, dezvoltarea sistemului şi reabilitarea instalaŃiei de încălzire 
centrală la Grupul Şcolar Gabor Aron.  

2,572,000 110 

SC CALOR SA Deva 
1. Modernizarea sistemului de preparare a agentului termic pentru încălzire şi apă 
caldă de consum la punctele termice din municipiu 
2. Retehnologizarea sistemului de pompare a agentului termic în punctele termice 
din municipiu 

 
 
1. 6,929,663 
2. 3,871,147 

 
 
1. 606 
2.236 

SC UNIVERSAL EDIL SA Lupeni 
Reabilitare reŃele termice exterioare aferente punctelor termice din municipiu 

11,424,577 944 

Reabilitare puncte termice şi reŃele termice exterioare în Municipiul Vulcan.  27,293,400 3,850 
CET Iasi-Modernizare sistem de termoficare.  407,094,600 31,622 
Modernizare puncte termice şi reŃele secundare în Drobeta Turnu Severin.  129,863,000 8,697 
Modernizarea sistemului de producere şi distribuŃie a căldurii în Municipiul Piatra 
NeamŃ. 

36,577,976 6,460 

Bals-Modernizare reŃele termice secundare zona Turnuri.  4,232,700 720 
AchiziŃionare module termice, automatizare în PT şi înlocuire reŃele termice în 
Zalău.  

14,140,976 2,574 

Reabilitarea şi modernizarea punctelor termice şi reŃele termice exterioare de 
încălzire şi apă caldă de consum, înlocuirea CT de zonă cu CT cu cogenerare în 
Municipiul RădăuŃi.  

53,345,379 12,384 

Centrală termică cu cogenerare - Municipiul Vatra Dornei.  17,347,416 9,394 
Campulug Moldovenesc -Centrală cu cogenerare  24,156,744 15,025 
Reabilitarea sistemului de alimentare cu căldură din oraşul Gura Humorului.  23,533,338 9,653 
Municipiu Tulcea 
1. Contorizarea consumului de energie termică la populaŃie  
2. Reabilitare reŃele termice secundare.  

 
1. 3,743,275 
2. 2,986,894 

 
1. 688 
2.527 

Modernizare centrale şi reŃele termice - oraş Măcin.  1,057,147 193 



Reabilitarea sistemului de încălzire din Oraşul Panciu prin echipare cu centrale 
termice transportabile.  

4,173,639 599 

InvestiŃii "Dispecer pentru 24 puncte termice, ansamblul Berceni - OlteniŃa şi 
Berceni - Giurgiu", cuprins în Proiectul de reabilitare a sistemului de termoficare 
din municipiul Bucureşti-HG nr. 1805/2006- Acord de împrumut dintre România, 
BEI şi RADET Bucureşti si Acord-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de 
Dezvoltare Socială al Consiliului Europei (actual BDCE) 

- - 

 
Source:Anexa la Ordinul MEC nr. 788/ 2006 ;x- Economia anuală de energie -tep/an 
  
   Program de iarnă în domeniul energetic octombrie 2006 - martie 2007 are ca obiectiv primordial evaluarea 
consumului de energie electrică şi termică al Ńării în perioada octombrie 2006 - martie 2007, pentru satisfacerea acestuia 
în condiŃii de calitate şi siguranŃă în alimentare. Pentru elaborarea prevederii consumului de energie electrică pentru 
perioada octombrie 2006 - martie 2007, s-a considerat o creştere a acestuia cu o medie de circa 3,5% faŃă de intervalul 
corespunzător iernii 2005-2006. La energia termică, estimările primite din partea centralelor aparŃinând administraŃiei 
publice locale, care asigură peste 70% din necesarul de căldură al populaŃiei, conduc la o creştere cu 2%, în aceleaşi 
condiŃii. Având în vedere caracteristicile iernii 2005-2006, prezentele estimări sunt considerate drept maximale.  
 
ProducŃia, importul, exportul şi 
consumul brut de energie 
electrică ale Ńării  

oct. 
2006 

nov. 
2006 

dec. 
2006 

ian. 
2007 

feb. 
2007 

mar. 
2007 

cumulat 

Total productie S.E.N.  mii MWh     
MW    

4.816,856 
6.465,579 

5.531,484 
7.682,617 

5.835,590 
7.843,535 

5.850,958 
7.864,191 

5.421,629 
8.067,900 

5.843,495 
7.864,731 

33.300,012 
7.623,629 

Export - mii MWh 
MW 

340,700 
457,315 

337,100 
468,194 
 

340,700 
457,930 

347,516 
467,091 

342,684 
509,946 

365,026 
491,287 

2.073,726 
474,754 

Sold export-import  mii MWh 
    MW     

340,700 
457,315 

337,100 
468,194 

340,700 
457,930 

347,516 
467,091 

342,684 
509,946 

365,026 
491,287 

2.073,726 
474,754 

Consum brut intern mii MWh 
      MW    

4.843,800 
6.501,745 

5.296,095 
7.355,688 

5.517,585 
7.416,109 

5.671,800 
7.623,387 

5.191,560 
7.725,536 

5.485,500 
7.382,907 

32.006,340 
7.327,459 

Sold productie – Consum brut mii 
MWh 

 
26,944 

 
-235,389 

 
-318,005 

 
-179,158 

 
-230,069 

 
-357,995 

 
-1.293,672 



MW    36,166 -326,929 -427,426 -240,804 -342,364 -481,824 
 

-296,170 

ProducŃia de energie termică 
produsă pentru a fi livrată, în      
principalele centrale termoelectrice 
şi termice       mii Gcal      

1.444,572 2.834,901 3.511,085 4.017,244 3.488,980 3.116,716 18.413,498 

Prevederi globale privind balanŃele 
de achiziŃie, consum şi stocuri de 
combustibili în  principalele centrale 
termoelectrice şi termice      
1.AchiziŃii de combustibili     
-Lignit  mii tone   
-Huile mii tone  
-Gaze  mil. m3/zi  
- Păcură    mii tone  
- R.E.R.   mii t.c.c. 
2. Consum de combustibili     
 -Lignit  mii tone   
-Huile mii tone  
-Gaze  mil. m3/zi  
- Păcură    mii tone  
- R.E.R.   mii t.c.c.                                           

 
 
 
 
 
3.276,952 
456,230 
10,887 
39,120 
4,000 
 
2.943,635 
278,677 
10,887 
22,658 
4,000 

 
 
 
 
 
2.963,794 
461,461 
16,439 
80,023 
15,800 
 
3.229,966 
355,672 
16,439 
70,650 
15,800 

 
 
 
 
 
2.635,809 
344,450 
17,815 
114,128 
13,300 
 
3.377,328 
398,258 
17,815 
119,329 
13,300 

 
 
 
 
 
2.752,527 
350,570 
17,069 
160,128 
14,001 
 
3.544,720 
455,585 
17,069 
171,596 
14,001 
 
 

 
 
 
 
 
2.810,659 
318,160 
17,590 
120,928 
16,701 
 
3.351,964 
426,616 
17,590 
122,934 
16,701 

 
 
 
 
 
2.945,182 
375,380 
16,285 
96,378 
19,751 
 
3.312,624 
413,738 
16,285 
85,729 
19,751 

 
 
 
 
 
17.384,923 
2.306,251 
15,986 
610,705 
83,553 
 
19.760,237 
2.328,546 
15,986 
592,896 
83,553 

Energie echivalentă în marile lacuri 
ale hidrocentralelor  
-mii MWh 
- %    

 
 
2.030,000 
70 

 
 
1.798,000 
62 

 
 
1.508,000 
52 

 
 
1.276,000 
44 

 
 
1.160,000 
40 

 
 
986,000 
34 

 
 
870,000 
30 

     
Source:HG nr. 1305/2006 privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru perioada octombrie 
2006 - martie 2007 

 
     



 
     
   Evaluare necesar de combustibili de achiziŃionat precum şi resursele financiare necesare:  
     
        TIP COMBUSTIBIL                oct. 2006 - mar.2007      Necesar stocuri la 1 oct 
Lignit (mii tone)                                        17.384               4.254 
Huilă (mii tone)                                          2.306               409 
Păcură - total (mii tone)        
    -Ńară (tone)    
    -import  (tone)                                       

610        
412 
198           

391 

 
                                   2.3. Programe si proiecte de eficienta energetica in sectorul incalzire DHP 
 
 Asigurarea eficientei furnizarii energiei termice este un deziderat national pentru cost-beneficiu final si  
management al anilor. 
 
Program Detalii 
Energy Efficiency in Buildings-Household Survey and 
Emergency Saving Measures in Collective Dewllings 

Targu Mures-analiza stare termica si proiecte 
demonstrative;150 mii E 

Study-Energy Rehabilitation of an Apartament 
Buiding Bucuresti 

Masuri de reducere consum;45 mii E 

Awareness Campaign on Energy Efficiency in 
Romania 

Campani de informare si sensibilizare ;220 mii E 

Save II Programme SACHA-State of the of cooling 
household and other major appliances standards 
market and technology in Central and Eastern 
European countries for Energy Efficiency 
improvement  

Evaluare grad de dotare cu frigidere si 
congelatoare 

Phare-imbunatatire eficienta energetica in domeniul 
incalzirii urbane 

Introducere echipament de reglare consum si 
masura debit agent termic in apartamente;5 mil. E 

Reabilitare termica a 2 cladiri multietajate Piatra 
Neamt 

Sensibilizare la avantaj financiar 



Increasing the capacity of local authorities to draw 
up local energy straegies for strengthening the 
activity of the Association Cities Energy  

Proiecte locale de strategie –Master Plan si 
demonstrative-5 orase 

Thermal rehabilitation of The Campus House Iasi Reabilitare-400 mii E 
Rehabilitation Project of district heating networks 
from Romania 

Finantare BERD-250 mii E;studiu in 15 orase 

Economia de energie in spitale Phare-studii de fezabilitate;250 mii E 
Modernizare sistem de incalzire districtual si izolare 
cladiri 

Phare-Ghid pentru companii de utilitati 

Zona demonstrativa de eficienta Constanta Studiu pentru reabilitare DHP-USAID ,prin program 
SECI 

SAVE II-Promovarea EE prin intermediul autoritatilor 
locale in Europa 

60 proiecte;1 ,3 mil E 

SAVE II-Incalzire centralizata si racire/cogenerare-
materiale promotionale in tarile candidate-actiuni 
pilot in Romania si Ungaria 

Promovare trigenerare;138 mii 

EE in District Heated Housing Sector in 5 municipii Facturare individuala  
Sursa: HG nr.163/2004 Strategia nationala in domeniul eficientei energetice 
 
 
 
 
 
 Source:www.rompres.ro 
 
Elementele de sinteza in domeniu sunt detaliate in tab.9. 
 
   Tabelul 9 Tehnologii moderne pentru dezvoltarea,modenizarea si operarea sistemului DHP 
 
Elemente Deziderat tehnologic Detalii 



ARCE Crestere eficienta enegetica Investitii promovate prin intermediul:Reabilitari CT/PT.retele 
Contorizari retele la distribuitori. 

Extindere 
termoficare 

Emisii anuale de gaze cu efect 
de sera reduse;crestere 
eficienta-raport intre consum de 
combustibil si unitatea de 
energie produsa 

Prin proiecte de Implementare in Comun(JI) in cadrul 
Protocolului de la Kyoto se pot castiga Unitati de Reducere a 
Emisiilor(URE) se pot castiga finantari pentru investitii de reducere 
a emisiilor de carbon,poate si in alta tara.Ex.Ruse-inlocuire boilere 
indviduale din 6432 apartamente;costuri reduse cu 
60%;constructii de noi retele 

Retehnologizare Eliminare declin Volumul pietei de termoficare in Bucuresti-Tcal-rata 
anuala:-4,8% 
An Casnic Altele Total 
1997 7.571 1.347 8918 
2000 6.377 1.015 7393 
2001 6.188 921 7108 
2002 5.781 894 6675 
2003 5.619 894 6513 
2004 4.983 772 5574 
2005 5.037 758 5795 
TASC Strategic Consulting 
 

Reabilitare 
sistem 

Realegere combustibil-conform 
costului total al utilizarii(peste 
50% din pret energie termica) 

Analiza detaliata-evaluare cost al fiecarei operatiuni pana la 
ardere;folosirea tehnologica a 2 combustibili; 

Echipamente 
speciale de 
masurare la 
punctele de 
colectare 

Pentru a masura puterea 
calorifica, transportatorii si 
distribuitorii de gaz vor monta 
echipamente speciale de 
masurare la punctele de 
colectare. 
 

Autoritate Nationala de Reglementare in domeniul Gazelor Naturale 
(ANRGN) : Romanii vor plati gazele naturale diferit,din 2008, in 
functie de puterea calorifica a acestora ,adica sursa de gaze - din 
import, de pe platformele marine, din depozite ( gazele naturale 
trebuie sa contina 8.037 kilocalorii/metru cub,media fiind intre 
8.500 si 9.500 kcal/metru cub).  

Combustibili 
adecvati pentru 

Utilizare  energiei  conŃinută în 
biomasa,ca sursa RES: 

1.Biocarburanti tip:  
- Bio-diesel- echivalent de motorina pentru motoare diesel; 



generarea de 
electricitate si 
incalzire / 
racire. 
 

fracŃiunea biodegradabilă a 
produselor, deşeurilor şi 
reziduurilor din agricultură, 
inclusiv substanŃe vegetale şi 
reziduuri de origine animală, 
silvicultură şi industrii conexe, 
precum şi fracŃiunea 
biodegradabilă a deşeurilor 
industriale şi comunale, 
orăşeneşti şi municipale 

1.Alternativa in cost redus al 
energiei sau gaze, reducere 
emisiilor si utilizare locala a 
reziduurilor agricole pentru 
motoarele cu ardere interna  

2. Utilizare necesara de  dejectii 
animaliere si deseuri organice si 
reducere biochimicul de oxigen 
sau agenti patogeni;reducere 
mirosuri si degradare aer 
,precum si contaminarea panzei 
freatice sau sol 

3.Reducere emisii de CO2 si alte 
gaze cu effect de sera. 

procesare din plante oleaginoase sau seminte (floarea soarelui, 
rapita, soia, alune, bumbac, ricin si palmier) 
si reziduuri din uleiuri vegetale sau grasimi de gatit uzate; 
-Bio-etanol- echivalent de benzina (tip alcool)pentru motoare cu 
aprindere prin scanteie; procesare din plante ce contin  zahar (sau 
amidon),celuloza.  
2. Biogaz- tip gaz:prin fermentare anaeroba a dejectiilor i(stocate 
intr-un bazin ca lichide,solide sau suspensii) se obtine si 
efluent(solutie organica stabilizata tip ingrasamant , hrana pentru 
animale sau produse pentru acvacultura);biogazul este colectat si 
utilizat pentru motoare,cazane readaptate tehnologic.Estimare 
cantitatea de biogaz: 

Specie  Greutate pe cap Productie de biogaz  
  kg/cap  m 3 /cap pe zi  
Bovine (vite)  350-400  0.45 - 1.0  
Porcine (porci)  80 - 100  0.116 - 0.2  
Ovine (oi)  30 - 40  0.06 - 0.07  
Pasari (pui)  1.5 - 2  0.0035 - 0.004  
                           Source: www.energytraining4europe.org 

3. Biomasa din lemn sub forma de  butuci ,aschii, pelete si turba 
asigura energia electrica sau termica prin:ardere directa intr-un 
cazan de capacitate medie si mare, pentru a produce abur sub 
presiune;gazeificare - transformarea biomasei in gaz fara 
impuritati si utilizat pentru actionarea turbinelor cu gaz si abur, 
motoarelor cu ardere interna si ardere directa;arderea combinata 
cu carbune;sisteme modulare(Pentru aplicatiile industriale, se pot 
folosi cazane cu abur sub presiune mici sau medii functionand cu 
aschii din lemn in loc de cazane cu ulei atunci cand procesele in 
care se utilizeaza caldura generata necesita temperaturi ridicate 



(pana la 260°C). 

4.Biomasa din agricultură(substanŃe vegetale - ulei vegetal de 
la semintele de floarea soarelui si rapita, fermentare si distilare a 
radacinii de la sfecla furajera ;baloti de paie si coceni de porumb; 
reziduuri-tip paie sau ulei) furnizeaza caldura in cazane de peste 
25kW. 

Reteaua de 
termoficare 

Reducere pierderi de caldura si 
agent termic,optimizarea 
temperaturii apei,eliminare 
coroziune conducte din 
otel,cresterea sigurantei 
furnizarii,costuri 

Conducte preizolate cu invelis de plastic(temp. apa pana la 130°C) 
si izolatie termica din poliuretan;din plastic pre-izolate(temp. apa 
pana la 95°C)-fara a mai fi necesara canalizarea;Calitate 
apa;Capacitate suplimentara de furnizare-si prin sistem bucla de 
alimentare;Robineti limitatori ai debitului maxim de apa. 

Puncte termice Reglare hidraulica,izolare 
termica 

Control automat al furnizarii-prin controlor meteorologic,regulator 
pentru apa calda menajera,contoare si robineti limitatori 

Statia de 
tratare apa 
Sistem de 
filtrare 

Eliminare duritate apa-formare 
de piatra  in instalatii(1 mm de 
strat –consum suplimentar de 
combustibil de 10%);namol-
cristalele componente conduc la 
uzura echipamente si coroziune 
pana la fisuri 

Tratament chimic-dedurizare sau demineralizare apa;pH apa 
recirculata de 9,6-10,0: 
-utilizare solutie de hidroxid de sodium(adaugare si de fosfat 
trisodic sau amoniac);absorbtie oxigen din apa de alimentare; 
- strat protector la coroziune si absortie  oxygen utilizand  tanat de 
sodiu;eliminare apa piatra prin lignina. 
Sacii filtranti-schimbati mai des. 

Statii pentru 
termoficare 
preasamblate -
Danfoss 

Flexibilitate si siguranta in 
functionare 

In constructie sudata pentru cladiri-incălzitoare pentru apă caldă; 
incălzitoare de apă caldă (a.c.c.);substaŃii mici pentru încălzire cu 
racordare directă şi indirectă şi preparare a.c.c.c ;substaŃii mici şi 
medii pentru încălzire centrală, climatizare şi preparare a.c.c. 
;substaŃii personalizate pentru 25-3.000 de apartamente sau 
capacitate până la 25 M;Schimbatoare cu placi 
www.incalzire.danfoss.com 

Pompe 
Grundfos 

Gama completa de echipamente 
pentru aplicatii 

Pompe de circulatie agent termic primar si secundar pentru 
incalzire;recirculare apa calda menajera-www.grundfos.com 

Echipament Calitate si fiabilitate  Schimbatoare de caldura cu placi;module pentru sistemele de 



Schmidt-
Bretten 

alimentare cu caldura-de punct termic,pentru locuinte 
unifamiliale,de expansiune/adaos;produse associate-pompe si 
sisteme de pompare,elemente de automatizare,contorizare,tratare 
apa si armaturi 

Corpuri 
echipate 

Inalta tehnologie                Robineti temostatici si repartitoare de costuri-reduc consumul 
specific de caldura cu 24% Gcal/mpet.luna-studiu in blocuri de 
locuita 2003-2004(revista Instalatorul nr.1/2005) ;modernizari 
prin Fluid Group Hagen,Viterra,Elsaco,Techem,Zenner ,General 
Fluid. 

Logstar A/S Sisteme de conducte Pentru termoficare,de racire si distributie pentru petrol si gaze -
preizolate flexibile  

Programul 
Natiunilor Unite 
pentru 
Dezvoltare si 
Fondul Global 
de Mediu (GEF) 

Sistemul centralizat de încalzire 
utilizeaza eficienta energetica:  
•modernizare puncte termice 
(prin înlocuirea schimbatoarelor 
de caldura,  
introducerea pompelor cu viteza 
reglabila, a sistemelor de 
automatizare si control etc.), 
care se poate amortiza din 
economii de energie în circa 
patru ani.  
•înlocuire sisteme de distributie 
si transport al agentului termic 
prin  
utilizarea conductelor moderne 
pre-izolate 
 
 

1. Brad -proiect de investitie în eficienta energetic prin:pompe de 
recirculare. Beneficii estimate • Economii de energie 1.121 
MWh/an • Reducerea emisiilor de CO2 540 tone/an 

2. Cluj-Napoca- finantarea noilor arzatoare si sisteme moderne 
de automatizare la 12 dintre punctele sale termice. Beneficii 
estimate • Economii de energie 580 tep/an • Reducerea emisiilor 
de CO2 1306 tone/an 

3. Iasi-investitie in punctele termice. Beneficii estimate • Economii 
de energie 1305 tep/an • Reducerea emisiilor de CO2 2831 
tone/an 

4. Medgidia-îmbunatatire sistem centralizat de încalzire prin 
reconfigurarea retelei si valorificarea resurselor existente. Beneficii 
estimate • Economii de energie 1144 tep/an • Reducerea emisiilor 
de CO2 4700 tone/an 

5. Mangalia- utilizarea energiei solare pentru preîncalzirea apei si  
modernizarea a trei centrale termice si reabilitarea retelelor 
distributie secundare aferente. Beneficii estimate • Economii de 



energie 376 tep/an • Reducerea emisiilor de CO2 1100 tone/an 

6. Tulcea -performanta sistemului sau centralizat de distributie a 
energiei termice, în vederea asigurarii unor servicii mai bune 
pentru clienti, diminuarii costurilor de exploatare si îmbunatatirii 
protectiei mediului prin: instalarea unor pompe noi si reabilitare 
puncte termice. Beneficii estimate • Economii de energie 1630 
MWh/an • Reducerea emisiilor de CO2 1138 tone/an. 

7. Cluj-Napoca- investitie în sectorul consumatorilor,instalând 
repartitoare de costuri pentru energia termica si ventile 
termostatice pentru fiecare calorifer în 878 de apartamente 
racordate la sistemul centralizat de încalzire;diminuareconsum de 
30%. Beneficii estimate • Economii de energie 177 tep/an • 
Reducerea emisiilor de CO2 403 tone/an. 
8. Radauti-program de contorizare la scara a tuturor 
consumatorilor racordati la system si  repartizare a costurilor 
pentru consumul de energie termica, asigurând stimulentele 
economice al consumatorilor de a economisi energia. Beneficii 
estimate • Economii de energie 5200 Gcal /an • Reducerea 
emisiilor de CO2 280 tone/an. 

9. Târgu Jiu- reabilitare un bloc de apartamente si montaj 
repartitoare de costuri si ventile de reglaj. 

10. Topoloveni-îmbunatatirea investitiilor în eficienta energetica 
din sectorul consumatorilor conectati la sistemul centralizat de 
distributie a energiei termice. 

CET Brasov Reabilitare sistem de 
termoficare-120 de mil. de euro 

Un studiu de fezabilitate facut de ISPE Bucuresti- oferte de 
investitii din partea unor firme straine din Europa si SUA., in 
cogenerare. 



                         
 
                             3.Program de iarnă în domeniul energetic octombrie 2006 - martie 2007 
 

     Are ca obiectiv primordial evaluarea consumului de energie electrică şi termică al Ńării în perioada octombrie 2006 - martie 
2007, pentru satisfacerea acestuia în condiŃii de calitate şi siguranŃă în alimentare.  
       Pentru elaborarea prevederii consumului de energie electrică pentru perioada octombrie 2006 - martie 2007, s-a considerat o 
creştere a acestuia cu o medie de circa 3,5% faŃă de intervalul corespunzător iernii 2005-2006. 
       La energia termică, estimările primite din partea centralelor aparŃinând administraŃiei publice locale, care asigură peste 70% 
din necesarul de căldură al populaŃiei, conduc la o creştere cu 2%, în aceleaşi condiŃii. Având în vedere caracteristicile iernii 
2005-2006, prezentele estimări sunt considerate drept maximale.  
 
ProducŃia, importul, exportul şi 
consumul brut de energie electrică ale 
Ńării  

Oct. 2006 Nov. 
2006 

Dec.2006 Ian. 2007 Feb.2007 Mar.2007 Cumulat 

Total productie S.E.N.  -mii MWh     
MW    

4.816,856 
6.465,579 

5.531,484 
7.682,617 

5.835,590 
7.843,535 

5.850,958 
7.864,191 

5.421,629 
8.067,900 

5.843,495 
7.864,731 

33.300,012 
7.623,629 

Export - mii MWh 
MW 

340,700 
457,315 

337,100 
468,194 
 

340,700 
457,930 

347,516 
467,091 

342,684 
509,946 

365,026 
491,287 

2.073,726 
474,754 

Sold export-import -mii MWh 
    MW     

340,700 
457,315 

337,100 
468,194 

340,700 
457,930 

347,516 
467,091 

342,684 
509,946 

365,026 
491,287 

2.073,726 
474,754 

Consum brut intern- mii MWh 
      MW    

4.843,800 
6.501,745 

5.296,095 
7.355,688 

5.517,585 
7.416,109 

5.671,800 
7.623,387 

5.191,560 
7.725,536 

5.485,500 
7.382,907 

32.006,340 
7.327,459 



Sold productie-Consum brut mii MWh 
MW    

26,944 
36,166 

-235,389 
-326,929 

-318,005 
-427,426 

-179,158 
-240,804 

-230,069 
-342,364 

-357,995 
-481,824 
 

-1.293,672 
-296,170 

ProducŃia de energie termică produsă 
pentru a fi livrată, în principalele centrale 
termoelectrice şi termice-mii Gcal      

1.444,572 2.834,901 3.511,085 4.017,244 3.488,980 3.116,716 18.413,498 

Prevederi globale privind balanŃele de 
achiziŃie, consum şi stocuri de 
combustibili în  principalele centrale 
termoelectrice şi termice      
1.AchiziŃii de combustibili     
-Lignit  mii tone   
-Huile mii tone  
-Gaze  mil. m3/zi  
- Păcură    mii tone  
- R.E.R.   mii t.c.c. 
2. Consum de combustibili     
 -Lignit  mii tone   
-Huile mii tone  
-Gaze  mil. m3/zi  
- Păcură    mii tone  
- R.E.R.   mii t.c.c.                                                                                                                                  

 
 
 
 
 
3.276,952 
456,230 
10,887 
39,120 
4,000 
 
2.943,635 
278,677 
10,887 
22,658 
4,000 

 
 
 
 
 
2.963,794 
461,461 
16,439 
80,023 
15,800 
 
3.229,966 
355,672 
16,439 
70,650 
15,800 

 
 
 
 
 
2.635,809 
344,450 
17,815 
114,128 
13,300 
 
3.377,328 
398,258 
17,815 
119,329 
13,300 

 
 
 
 
 
2.752,527 
350,570 
17,069 
160,128 
14,001 
 
3.544,720 
455,585 
17,069 
171,596 
14,001 

 
 
 
 
 
2.810,659 
318,160 
17,590 
120,928 
16,701 
 
3.351,964 
426,616 
17,590 
122,934 
16,701 

 
 
 
2 
 
.945,182 
375,380 
16,285 
96,378 
19,751 
 
3.312,624 
413,738 
16,285 
85,729 
19,751 

 
 
 
1 
 
7.384,923 
2.306,251 
15,986 
610,705 
83,553 
 
19.760,237 
2.328,546 
15,986 
592,896 
83,553 

Energie echivalentă în marile lacuri ale 
hidrocentralelor  
-mii MWh 
- %    

 
 
2.030,000 
70 

 
 
1.798,000 
62 

 
 
1.508,000 
52 

 
 
1.276,000 
44 

 
 
1.160,000 
40 

 
 
986,000 
34 

 
 
870,000 
30 

     
Source:HG nr. 1305/2006 privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru perioada octombrie 
2006 - martie 2007 
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