
    

 

 

 

 

 

                                                                   

  

                                                                                    

                                                       PLANUL Cladire Inteligenta Energetic                       

                                                  Promotion of Intelligent  Energy Building PLAN 

                      PLANUL de promovare a Cogenerarii de inalta eficienta in sectorul cladiri 
                                                                              

       La o cerere simultana de energie termica si electrica (în anumite proportii), este mai eficienta producerea 
simultana, cu acelasi echipament, a ambelor forme de energie decât producerea lor separate-model CHP:cel mai eficient 
ciclu cu abur transforma maxim 50% (în cazul celor mai eficiente uzine energetice) din energia de intrare, restul fiind 
evacuat catre sursa de racire. Cogenerarea prin captarea unei parti din caldura evacuata permite o mai buna utilizare a 
energiei intrate decât în uzinele energetice conventionale, atingând un randament total de 75% - 85% si facând din acest 
proces una dintre cele mai eficace tehnologii de eficienta energetica(inclusiv,prin ardere suplimentara a gazelor de 
evacuare de la turbinele cu abur pentru a mari  



productia de energie termica a instalatiei-post-combustie si poate fi utilizat pentru a mari raportul dintre puterea termica 
si cea electrica, potrivit cerintelor clientului). 
 
Cogenerarea poate fi realizata prin intermediul a patru tehnologii: 
 
 Puteri instalate Sarcina electrica  

de baza/Cost 
exploatare 

Raport energie 
termica/ electrica 

Ciclul clasic cu abur (cazanul cu 
turbina în contrapresiune sau 
prize)- (combustibil fosil) 

Sisteme de încalzire centralizata de 
dimensiuni mari-aburul, dupa ce a 
circulat partial în interiorul turbinei, 
încalzeste apa în schimbatoare de 
caldura. Aplicatii industriale- fabrici 
de zahar, producereamobilei, 
producere celulozei si hârtiei(aburul 
evacuat din turbina este utilizat 
direct) 

4 - 100 MWe cu abur de 
înalta presiune/3-4 Euro / 
MWhe 

3 : 8 

Ciclu combinat: turbina cu gaz 
plus cazan recuperarator – care 
produce abur, plus turbina cu 
abur( combustibil fosil) 

Solutie alternativa moderna la ciclul  
clasic cu abur, pentru puteri 
instalate începând cu 20-30 MWe.  

4 - 100 MWe cu abur de 
înalta presiune/ - 

0,4 : 1,6 

Turbina cu gaz plus cazanul 
recuperator – care produce 
abur (1 sau 2 nivele de 
presiune), apa calda sau 
ambele-(pe gaze naturale, gaz 
petrolier lichefiat (GPL), 
benzina sau uleiuri reziduale 
curate)  

Aceasta constituie o solutie 
alternativa moderna cu  3 - 40 Mwe.  
 

3 la 40-50 MWe cu abur 
de presiune medie sau 
doua niveluri de presiune 
pentru abur si apa calda, 
mai ales peste 140°C/4,5 
si 10,5 Euro / MWhe 

1,2 : 1,8 

Motorul cu piston plus 
sistemele de recuperare a 
caldurii din gazele arse, uleiul 

Continuitatea procesului si regimul 
de lucru- apa calda de 95°C si abur 
de joasa presiune pentru procese 

Ordinul kWe pâna la 3 
MWe  cu  apa calda 
(95°C)sau apa calda si 

1,25 : 1,4 



de ungere si de la blocul 
motorului( cu gaz si uneori cu 
combustibili lichizi) 

tehnologice. Solutia alternativa 
moderna pentru productii mai mici 
de energie electrica (pâna la 6 MW).  

abur de joasa 
presiune/7,5 si 15 Euro / 
MWhe 
 

Source:Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare Fondul Global de Mediu (GEF) -Manual de instruire si buna 
practica 

 
      Prioritate pentru statele membre ale Uniunii Europene ,potential putin exploatat,este  implementarea si utilizarea 
tehnologiei Cogenerarii (CHP-Combined Heat and Power) in sectorul tertiar@rezidential ,industrie sau agricol 
asigura:  
-eficienta energetica prin economia de energie primara,reducere pierderi din retele, cost instalatii atractiv si reduce 
pretul pentru consumatori-eficienta de 80% si costul electricitatii fiind favorabil(conversia clasica a combustibilului este 
30-40% eficienta,circa 70% din energie fiind pierduta prin caldura evacuata); 
-reduce impactul asupra mediului inconjurator de catre emisii ,in special a gazelor cu efect de sera (GHG) conform 
Protocol Kyoto ; 
-contribuie la securitatea alimentarii cu energie si la cresterea competitiei, mai ales in nordul Europei, unde incalzirea 
este necesara in cea mai mare parte a anului. 
 
     Cogenerarea reprezenta producerea simultana, într-un singur proces, de energie termică (apa calda sanitar-
menajera ,apa fierbinte ,aer cald ,abur de joasa presiune )si energie electrica si/sau energie mecanica; iar caldura 
utila  este cea produsa într-un proces de cogenerare, pentru satisfacerea unei cereri justificabile economic de caldura sau 
de frig. Tehnologia impune eliminarea din procesul clasic de productie al energiei electrice  a pierderilor de 
energie continuta in combustibili si disipata in mediu sub forma de caldura de nivel termic scazut(in procesul de 
condensare a aburului folosit ca agent energetic).In cogenerare, echipamentul termic actioneaza generatorul electric ,iar  
caldura evacuata este recuperata si produce abur tehnologic sau agenti de incalzire pentru consumatorii finali : mediul 
urban sau mic utilizator, sectorul industrial- tabelul 1 si 2 : 
 
-prin aburul din proces industrial se furnizeaza electricitate proprie - energie termica(ex. din sectorul siderurgic-
cocserie sau furnal)si caldura pentru localitate-cu capacitati >100 MWe ; 
-in proces industrial mare se uziteaza caldura produsa si exporta electricitate sau caldura in sistemul centralizat-
capacitati 20-100 MWe ; 
-mediu sistem industrial sau incalzire mare de cladiri,fara necesar de electricitate produsa-capacitati 0,5-20 MWe ; 
-mici grupuri centralizate si cladiri pentru caldura-electricitatea folosita si capacitati de 0,03-0,5 MWe ; 



-mici incinte comerciale si locuinte -<0,03 MWe [DGTREN-ATLAS]. 
 
   Criteriul de implementare a  strategiei este determinat de necesitatea energiei termice si ,functie de ciclul vara-
iarna, trebuieste o optimizare a productiei prin concentrarea in 2-3 instalatii.  
 
     Tabelul 1  Economia de combustibil in tehnologia cogenerarii pentru aceeasi productie finala de 
energie(electrica-Wel si termica-Wt) 
 
Consum combustibili(masurat in 
100 unitati) pentru a produce final 
Wel-22 si Wt-34 unitati 

Caracteristici 

1.Producere separata -100(Wel-
62 ;Wt-38) 
2.Cogenerare-68(Wel-22 ;Wt-
34) ;profit de consum-32%. 

-Randament % prin energia din combustibili care se transforma in 
energie utila :1.Wel- 35 ;Wt-90   2.Total-85% din care Wel-35 si Wt-50. 
-Pierderi de combustibili in unitati : 1.Wel-40 ;Wt-4.  2.Total-12 

Utilitate  Sectorul cu consumuri electrice si termice mari si peste de 5000 ore/an 
de activitate; cu combustibili pe  gaz natural sau biomasa si unde 
caldura poate fi consumata la temperaturi maxime intre 300 si 600°C. 

Capacitati mici-microturbinele sunt turbine cu gaz mici (30-350 kW) 
pentru utilizari cu temperaturi scazute;pilele de combustie se dezvolta cu 
eficienta ridicata, emisii reduse si nivel de zgomot redus  

Sursa :Studiu OPET -Cogenerarea de mica si medie capacitate  
 
   Intr-o evidenta ilustrativa pentru o acceasi cantitate de energie produsa-43 unitati de electricitate si 76 de energie 
termica,prin capacitati CHP se obtine o economie de 65% de combustibil –tab.2.In general eficienta prin CHP este de 
cel putin 80% (media europeana de 40% pentru productia de electricitate)-[EU-DGTREN].Aplicabilitate de la 1 kW in 
locuinte si 100 MW in DHP sau sector industrial-flexibil de utilizat carbune,gaz natural sau resurse RES. 
 
         Tabelul 2  Comparatii intre indicatorul de consum combustibil la aceleasi cantitati  
                         de energie produse  
 



Producere separata  Producere separata  Producere in CHP  
Combustibil pentru 
caldura 

100 : 24 -pierderi;76- 
productie utila 

76- productie utila 

Combustibil pentru 
electricitate 

117 : 74- pierderi;43 -
productie utila 

43 - productie utila 

Total recomandat  217 217 :152-combustibil(33-pierderi ;76- productie 
utila de caldura ;43 - productie utila de 
electricitate); 65 –economie de combustibil 

Source:www.ecoheatcool.org 
 

                            1. Potentialul de utilizare al cogenerarii pentru incalzire in EU-25 
 
      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. Pentru promovare si facilitare se utilizeaza 
mecanisme de suport prin ajutor pentru investitii, scutiri si reduceri de taxe, certificate verzi si mecanisme directe de 
suport financiar,acces la reteaua de energie electrica : 
• Posibilitatea obŃinerii la unitatea de producŃie în cogenerare a unor randamente energetice mai mari de 80 %; 
• Creşterea eficienŃei energetice prin utilizarea instalaŃiilor performante de cogenerare,cost redus al energiei  si Economie 
de combustibil primar;  

• Poluare mai redusă, cu posibilitatea de control şi de reducere a noxelor inclusiv a emisiilor de gaze cu efect de sera şi 
pentru implementarea Directivei 2003/87/CE privind schema de comercializare a certificatelor de emisii gaze cu efect de 
seră( conform HG nr.541/2003 de transpunere:165 de instalaŃii- 73 în coordonarea MAI, 74 la MEC, 18 aparŃin unor 
agenŃi economici;HG nr.645/2005 pentru aprobarea Strategiei naŃionale a României privind schimbările climatice - 



2005-2007 prevede participarea la mecanismele flexibile ale Protocolului de la Kyoto şi participarea la schema de 
tranzacŃionare); 

Estimarile in EU-25 arata ca sistemul CHP furnizeaza circa 13% din productia de electricitate si 15% caldura de pe 
piata.;estimarile Comisiei sunt de 18% electricitate prin CHP in 2020-diminuare emisii de CO2 cu peste 65 mil.tone 
annual si necesar deoarece asigura securitatea furnizarii(cand 50% din resurse sunt importate si poate creste la 70% 
daca energia nu este utilizata rational)- [EU-DGTREN]. 

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

    Directiva Consiliului 96/61/EC cu privire la prevenirea si controlul integrat al poluarii, Directiva 2001/80/EC  
referitoare la limitarea emisiilor anumitor poluanti în atmosfera din centrale mari de ardere a combustibililor si Directiva 
2000/76/EC cu privire la incinerarea deseurilor subliniaza necesitatea evaluarii potentialului pentru cogenerare în instalatii 
noi.  
 
    Directiva 2002/91/EC referitoare la performantele energetice ale cladirilor solicita pentru cladirile noi cu o 
suprafata totala utila de peste 1000 m2 sa se evalueze si sa se ia în considerare fezabilitatea tehnico-economica si de 
mediu a sistemelor alternative, precum cogenerarea, înainte de începerea constructiei. 
 
    Si Prim Ministrul Tony Blair reliefeaza:”The benefits of CHP are impressive. CHP's high energy efficiency levels cut 
energy costs for UK businesses, increasing their competitive edge. Community Heating schemes using CHP take 
disadvantaged people out of fuel poverty, providing affordable warmth and cheaper electricity from a secure, local source, 
supporting sustainable community development. And CHP reduces carbon emissions substantially, playing a vital 
part in combating climate change”.  
 
                       1.1. Strategia formulata de Comisia Europeana  
 
      Se bazeaza pe necesitatea ca in anul 2010 ponderea sa fie de 185 in productia de electricitate si pentru micsorarea 
emisiilor de CO2 cu peste 65 mil. tone/an. 



     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(bazandu-se si pe evidenta din tab.3). 
 
     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 
 
 
Tabelul 3 Tehnologii de baza in centrale de cogenerare si generare de energie 
               in EU-25 in 2002 
Tehnologie Electrica in % Termica in % Eficienta-70% 
Turbine cu abur in contrapresiune 32(in Suedia-85) 50 76 
Ciclu combinat -gazele arse de la 
turbina cu gaz pentru alimentarea 

23(Olanda,Marea 
Britanie-57) 

12 57 



cazanului turbinei cu abur. 
Turbine cu abur in condensatie de 
extractie 

18(Lituania-
91 ;Polonia-
62 ;Danemarca-39) 

20 57 

Turbine pe gaze naturale cu 
recuperare de caldura 

(Grecia-78 ;Irlanda-
65 ;Belgia-48) 

 76 

Source:EuroHeat&Power Romania 
 
   Si pentru reducerea combustibilului suplimentar pentru generarea de caldura si un proces asociat in vederea limitarii 
impactului emisiilor de CO2 este necesar sistemul CHP-tab.4, eficienta energetica a lui fiind cu 40% mai mare 
comparativ cu producerea separata a electricitatii sai caldurii(la acelasi tip de combustibil).Studiile reliefeaza ca este  
necesara reglementarea legislativa,evaluare costuri,dezvoltarea infrastructurii de distributie a gazului,facilitate si a 
competitiei in export  si diseminarea de informatii. 
 
Tabelul 4 Ponderea generarii in CHP din totalul productiei de electricitate in 2004(%) si Potential de   
dezvoltare CHP 
 
EU 25 10,2 Potential de dezvoltare [DGTREN-ATLAS] 
EU 15 9,5 - 
Danemarca 50 Mica CHP-765 MWe in sistem centralizat si numar-in cladiri 100 

buc.,in sistem-120 
Finlanda 34 - 
Latvia 32 - 
Olanda 29,5 Total CHP-4600 MWe ;Mica CHP-800 MWe 
Romania 26,4 - 
Ungaria 18,2 - 
Polonia 17 - 
Republica Ceha 16,4 - 
Slovacia 15,3 - 
Austria 15,2 Total CHP-902 MWe 
Lituania 11,6 - 
Portugalia 11 Total CHP-500 MWe  



Luxemburg 10,6 Total CHP-28,829 MWe si 13 buc  
Estonia 9,9 - 
Germania 9,3 Total CHP-20.000 MWe  
Belgia 8,4 Total CHP-2075 MWe ;Mica CHP-800 MWe si 65 buc. 
Suedia 8,1 - 
Italia 8,1 Total CHP-6275 MWe ;Mica CHP-100 MWe  
Spania 7,9 Mica CHP-17 MWe si 26 buc. 
Marea Britanie 6,7 Total CHP-3500 MWe si 1300 buc ; Mica CHP-259 MWe si 941 

buc. ;Reduceri de emisii in Mica CHP-g/kWh :CO2-1000,SO2-17,NOx-4,6 
Franta 4,1 Total CHP-3000 MWe ;Emisii de CO2 in g/KWh :sistemul de 

electricitate centralizat-680,turbina cu gaz-220(-67%) ; Emisii de SO2-
echiv. in m/KWh : sistemul de electricitate centralizat-5350,turbina cu 
gaz-0(-100%) ; Emisii de NO2-echiv. in mg/KWh : sistemul de 
electricitate centralizat-2240,turbina cu gaz-100(-95%)  

Irlanda 2,6 Total CHP-70 MWe si 28 buc ; Mica CHP-1,8  MWe si 15 buc. 
Grecia 1,5 Total CHP-425 MWe si 20 buc ; Mica CHP-0,4 MWe si 2 buc. 
Malta,Cipru 0 - 
Source:Eurostat 
 
                           1.2. Schimbarea climatica si reducerea semnificanta a Emisiilor  
 
  Prin cresterea ponderii cogenerarii este necesara,iar competitia si prin liberalizarea pietii energiei sau a 
pretului,intensifica plantarea de instalatii CHP-tab.5: 
 
-Mecanismul Protocolului de la Kyoto obliga si imbunatateste avantajul industriei in cogenerare; 
-Comunicarea COM (97) 514 final a Comisiei Europene stabileste o dublare a cogenerarii de la 9% la 18% in 
generarea de electricitate in 2010; 
-Asociatia Europeana Cogen estimeaza valoarea la 40%; 
-noile tehnologii sub <15 kWe( conduc la impact redus de mediu la nivel de locuinta individuala) sau micro-<50 
kWe sunt”curate”,iar cele medii si larga scala se dezvolta.Prin  mecanismul flexibil Joint Implementation se poate 
asigura finantarea; 
-dinamica utilizarii combustibililor este favorabila consumului pentru gaz natural si biomasa  



 
Source:www.adevarulonline.ro 
 
Tabelul 5 Studiu-Capacitati de cogenerare pentru Viitor prin aplicarea  
               Protocolului de la Kyoto 
 
 Capacitate totala in Gwe /pe gaz natural in 

Gwe /producere electricitate in % 
Economie mil. tone 
CO2 din 2000 

EU-25 1.2000-74/40/12 
2.2010-135/75/18,4 (11 Gwe din biomasa) 
3.2020-195/135/22(20 Gwe din biomasa ;15 Gwe 
din titei de ardere ;50 Gwe in micro-cogenerare) 

1.2010-140 
2.2020-290 

Europa-
28 tari 

1.2000-100 
2.2010-172 
3.2020-255 

 

Europa 
de Est si 
Centrala 

1.2000-22/7/19,5 
2.2010-38/20/28 
3.2020-54/37/36,5(carbunele descreste cu cu 
50%) 

1.2010-97 
2.2020-195 

Source :The European Cogeneration Study 



 
                                             

Source:www.cogen.ro                                                                                      

 
 
 
 
                       2. Evaluarea potentialului de inalta eficienta  in domeniul cogenerarii 

    Intr-un sistem concurential necesar, cu  liberalizarea pietei energiei electrice, fara adoptarea unor masuri de  
protectie, centrale de cogenerare si în special cele de mare putere trebuie a fi eficiente: Directiva 2003/54/EC 
privind caile comune pentru o piata interna de electricitate  reliefează „ ExperienŃa demonstrează avantajele pe 
care le poate aduce piaŃa interna a energiei electrice din punctul de vedere al eficientizării, reducerilor de preŃ, creşterii 
standardelor de serviciu si măririi competitivităŃii”. 

 
Principalele Resurse de energie primara in anul 2006[unitati fizice/mii tone echivalent petrol(10000kcal/kg)] 
 
 Anul 2006 

Total                           Productie                       Import 
2006 fata de 2005 –
Total in % 

Total 
1.Carbune net -mii tone 
2.Titei-mii tone 
3.Gaze naturale utilizabile-mil 
mc 15°C 

 -/41951,3                -  /24591,2                -/17360,1 
 39148,5/9066,2       35069,5/8708,3         4079,0/2357,9    
13460,3/13319,8       4781,8/4641,3          8678,5/8678,5         
18630,9/15040,6    12720,2/10283,9         5910,7/4756,7         
 

-/101,1 
111,0/105,9 
    96,8/96,9 
103,0/103,0 
 



4.Energie hidro,din CNE si 
electrica din import-mil.kWh 
5.Produse petroliere din import-
mii tone 

24959,7/3042,8        23970,4/2957,7              989,3/85,1          
 
 
1204,8/1140,2                       -                 1204,8/1140,2                       

    89,0/92,4 
 
 
 131,2/131,2 

Indici productie industriala 
1.Energie electrica si termica 
2.Industria energetica 
3.Energie electrica,termica,gaze 
si apa-cifra afaceri 
4.Productie,transport,distributie-
cifra afaceri 

  
104.4 
101,3 
104,4 
 
 
104,5 

Source:Institutul National de Statistica 

 
   Pentru creasterea  eficientei energetice si îmbunatatire securitate în aprovizionarea cu energie este necesara  
promovarea si dezvoltarea cogenerarii cu randament ridicat –tab pe baza cererii de caldura utila si a economiei de 
energie primara pe piata interna de energie, tinând seama de circumstantele nationale specifice, în special cele legate de 
conditiile economice si de clima [1] pentru tehnologiile: 
 
1.Ciclu combinat cu turbina cu gaze, cu recuperare de caldura si  Turbina cu abur cu condensatie  
2. Turbina cu abur cu contrapresiune ;Turbina cu gaze, cu recuperare de caldura ;Motor cu ardere interna ; Microturbine ; 
Motoare Stirling ; Pile de combustie  
3. Motoare cu abur ;Cicluri Rankine  
4. Orice alt tip de tehnologie, sau combinatie dintre acestea 
 
Tabelul  6  Criterii pentru cogenerarea în grupuri de cogenerare cu randament ridicat  [1] 
 
Criterii Detalii  
Producerea de energie Daca furnizeaza economii de energie primara PES,calculate dupa o procedura, 

de cel putin 10%, comparativ cu valorile pentru producerea separata de caldura si 
energie electrica.  

Producerea de energie 
in în grupuri de 
cogenerare de micro si 

Daca furnizeaza economii de energie primara.Definitii: 
-micro putere – capacitate maxima mai mica de 50 kWe; 
-mica putere- capacitate instalata sub 1 Mwe ( cuprinde, printre altele, micro-



mica putere  cogenerarea 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);sursa ATLAS-converteste din 
energia combustibil-30% in electricitate si 50% in caldura-Japonia produce 
instalatii intre 3---15000 kW. 
Pentru grupurile de microcogenerare calculul economiilor de energie primara se 
poate face pe baza de date certificate. 

Procedura de calcul 1.PES/100% =(1-1/(CHP Hñ/Ref Hñ+ CHP Eñ/Ref Eñ)) unde  
-CHP Hñ- randamentul de producere a caldurii în cogenerare, definit ca 
raportul dintre cantitatea anuala de caldura utila si consumul de combustibil utilizat 
pentru a produce cantitatea totala de caldura utila si energie electrica în 
cogenerare ; 
-Ref Hñ- valoarea de referinta a randamentului în cazul producerii separate a 
caldurii ; 
-CHP Eñ- randamentul de producere a energiei electrice în cogenerare, 
definit ca raportul dintre cantitatea anuala de energie electrica produsa în 
cogenerare si consumul de combustibil utilizat pentru a produce cantitatea totala de 
caldura utila si energie electrica în cogenerare. În cazul în care grupul de cogenerare 
produce energie mecanica, energia electrica anuala din cogenerare poate fi crescuta 
cu un factor aditional, reprezentând cantitatea de energie electrica echivalenta cu 
cantitatea de energie mecanica respectiva ; 
-Ref Eñ-valoarea de referinta a randamentului pentru producerea separata de 
energie electrica.  

Calculul energiei 
electrice din 
cogenerare  
 

1.Energia electrica produsa în cogenerare va fi considerata egala cu productia 
totala anuala de energie electrica a grupului masurata la borna de iesire a 
generatoarelor principale : 
-ciclu combinat si turbina cu abur cu condensatie-au un randament total anual la un 
nivel de cel putin 80% ; 
-diferenta la un nivel ce cel putin 75%. 
 2.Daca randamentul este  sub valoarea mentionata, energia produsa în 
cogenerare este calculata dupa urmatoarea formula :  
E = H x C –unde : E este cantitatea de energie electrica obtinuta în cogenerare ;C 



este raportul energie electrica/caldura ;H este cantitatea de caldura utila obtinuta 
din cogenerare (calculata pentru acest scop ca productia totala de caldura minus 
orice alta cantitate de caldura produsa în cazane separate sau din extractia de abur 
din generatorul de abur, înainte de turbina). Daca valoarea C nu este cunoscuta, pot 
fi folosite urmatoarele valori prestabilite 
Ciclu combinat cu turbina cu gaze                   0,95  
Turbina cu abur cu contrapresiune                   0,45  
Turbina cu abur cu condensatie                        0,45  
Turbina cu gaze, cu recuperare de caldura         0,55  
Motor cu ardere interna                                    0,75  

Analiza a potentialului 
national pentru utilizarea 
cogenerarii cu randament 
ridicat prin : 
-cererea de caldura utila si 
frig si disponibilitatea 
combustibililor si a altor 
surse de energie ; 
- stabilire bariere care pot 
o împiedica . 

1.Criteriile de analiza pentru realizarea potentialelor : 
-tipul combustibililor si utilizarea surselor regenerabile de energie ;  
-tipul de producere separata de caldura si energie electrica sau, unde este cazul, de 
energia mecanica, pe care cogenerarea cu randament ridicat o poate înlocui ;  
-o distributie a potentialului între modernizarea capacitatilor existente si constructia 
de noi capacitati.  
2.Evidentiere mecanisme corespunzatoare pentru estimarea eficientei costurilor –
exprimata în economii de energie primara – pentru cresterea ratei utilizarii 
cogenerarii cu randament ridicat, între diversele surse de producere a energiei, pe 
plan national ;va tine seama de angajamentele nationale în conformitate cu 
Protocolul de la Kyoto al Conventiei Cadru a Natiunilor Unite privind Schimbarile 
Climatice.  

Ghidul de armonizare 
[EU-DGTREN]. 

Masurare prin varietate de tehnologii-nivel mediu al instalatiilor prin estimare 
caldura si electricitate ,sistemul DHP si cu alimentare de electricitate din sistemul 
national ;nivel mic-hotel sau cladire publica prin eficienta in anumite circumstante. 
Necesar :tarife atractive pentru electricitta produsa ;dezvoltare finantare cu a a treia 
parte ;dezvoltare tehnologica pe gaz natural ;implementare tehnologica in sectorul 
rezidential pentru  Motorul cu ardere interna; reducere emisii la Turbina cu gaz.                           

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source:www.romanialibera.ro  
 
Pozitie in drept:„Avantajele producerii energiei termice si electrice in cogenerare  
U producerea de energie electrica si caldura în cogenerare este un proces cu randament global  
ridicat, 75 – 90 %, ceea ce înseamna ca pentru fiecare kilogram de combustibil consumat  
numai 10 – 25 % din energia acestuia se pierde;  
U sporeste eficienta conversiei energetice si a utilizarii;  
U emisii de noxe scazute catre mediul înconjurator, în particular se reduce emisia de CO2,  
principala emisie de gaz cu efect de sera;  
U în unele cazuri, acolo unde exista combustibili din biomasa si reziduuri combustibile, cum ar fi  
gazele de rafinarie, se pot utiliza ca si combustibili pentru scheme de cogenerare, scazând  
astfel costul de productie si reducând pierderile planificate;  
U mari economii, impunând o competivitate în plus pentru utilizatorii industriali si comerciali;  
U oportunitate de acces la forme descentralizate de producere de energie electrica, deoarece  
centrala este proiectata sa acopere nevoile consumatorilor locali, asigurând o eficienta ridicata  
prin micsorarea pierderilor din transport si crescând flexibilitatea în utilizarea sistemului;  
U îmbunatateste securitatea locala si generala a livrarii deoarece generarea locala reduce riscul  



pentru consumator de a ramâne fara energie electrica si/sau energie termica. In plus, cantitatea  
redusa de combustibil pentru cogenerare micsoreaza dependenta de importuri - o provocare  
pentru viitorul energetic al Uniunii Europene;  
U oportunitate pentru cresterea diversitatii centralelor energetice si asigurarea competitiei în  
general.  
Unde este oportuna cogenerarea?  
U In industrie: produse farmaceutice si chimicale fine, hârtie si produse de birotica, produse de  
distilare, ciment, industria alimentara, industria textila, industria extractiva, rafinarii, industria  
metalurgica, industria constructiilor de masini;  
S Cladiri: centrale de încalzit de cartier, hoteluri, spitale, centre de relaxare si piscine,  
universitati, campusuri si scoli, aeroporturi, supermarketuri, case private individuale;  
U Energie din gunoi (biogaz): depozite inchise de gunoaie biodegradabile, statie de gazeificare  
municipala a gunoiului solid, incineratoare municipale, incineratoare pentru gunoi în spitale”-Institutul National de 
cercetare-dezvoltare. 

                  2.1.Sisteme de CHP de mica si medie capacitate 

   Centralele de cogenerare de mica putere ofera posibilitatea de contracte directe între producator si consumatori si 
cele de microcogenerare  in care consumatorul este si autoproducator de energie (cu schimb financiar si de energie 
electrica cu alti furnizori,in functie de  pretul combustibilului)-document COGEN Romania,fiind necesar in Romania si in 
Europa: 

- stimulare a  dezvoltarii capacitatilor de cogenerare,precum si modernizarea sistemelor existente la piata locala de 
caldura ; 

-implementarea unor Programe Nationale de modernizare si eficientizare a sistemelor de termoficare prin 
generalizarea cogenerarii si Cresterea implicarii comunitatilor locale in managementul sistemelor de incalzire a populatiei; 

-structurarea pentru un management comun al  productiei, transportului si distributiei energiei termice in fiecare localitate 
semnificativa, in vederea cresteriicompetitivitatii; 

-tehnologii adecvate si moderne/locatie, cu un randament energetic global de minim 80%,cu reducere pierderi si debit 
variabil in incalzire,transfer termic adecvat in corpurile de incalzire,izolarea termica a cladirilor si cointeresarea in 
utilizarea combustibililor alternative. 
 
      Tabelul 7  Sisteme de CHP de mica si medie capacitate 



 
Sistem/Putere  
unitara in MW 

Tehnologie Conditii de calitate-valoare ridicata a ß si y 

Turbina cu abur/3-
150 
Sistem 
„Termoelectrica”-
37% 

Combustibil-gaze,pacura,carbune sau 
tip deseu.Cazan de abur expandeaza 
abur pentru turbina;caldura reziduala 
din aburul(0,7-16 bar) evacuat acopera 
consumul termic-abur si apa calda. 

 Otto in 
% 

Diesel in% 

Consum combustibil 100 100 
Productie de electricitate 
Pe 

35 40 

Productie de caldura Pc 
din care : 
-gaze arse 
-apa racire 

50  
20 
30 

43 
21 
22 

Randament total 
ß=Pe+Pc 

85 83 

Indice de termoficare-y(cogenerare)-       
comun                                                         
 0,6-0,93 Je/Jt;kWe/kWt                                                                      
 700-1082  kWh/Gcal                                                              

Turbina cu 
gaze/0,25-50 

Combustibil-
gaze,pacura,motorina.Camera de ardere 
produce gaze care actioneaza turbina; 
caldura reziduala din gazele arse 
acopera consumul termic-
preponderent abur(110 bar/525 ºC) 
si apa calda. 

Post combustie Fara in 
% 

Cu in % 

Consum de energie 100 100 
Productie de electricitate 
Pe 

30 20 

Productie de caldura Pc  55  68 
Randament total 
ß=Pe+Pc 

85 88 

Indice y 0,6 
700 

0,3 
350  

Motor cu ardere 
interna cu piston-tip 
Otto cu scanteiesau 
Diesel/0,025-5 

Combustibil-
gaze,motorina,biogaz,biodiesel,gaz de 
generator; caldura reziduala din 
gazele arse evacuate acopera consumul 

Consumatori Abur  
% 

Apa  % 

Consum combustibil 100 100 
Productie de electricitate 15 25 



termic - abur si preponderent apa 
calda. 

Pe 
Productie de caldura Pc  70 62 
Randament total 
ß=Pe+Pc 

85 87 

Indice y 0,21 
244 

0,4-0,47 
465-550  

Source :Studiu OPET -Cogenerarea de mica si medie capacitate  
Glosar :Pe(Pc)-cota din energia combustibilului ,transformata in energie electrica(energie termica); ß=Pe+Pc-randament 
global de conversie a combustibilului ;y=Pe/Pc –raportul dintre electricitatea si caldura produsa 
 
 

 
                             3. Promovarea si dezvoltarea cogenerarii de înalta eficienta  
                                            a energiei termice si electrice in Romania  
 
   Legea  nr.372 /2005 impune la Clădiri noi cu o suprafaŃă utilă totală de peste 1.000 m2 ca  autoritatea 
administraŃiei publice locale sau judeŃene, prin certificatul de urbanism dat în vederea emiterii autorizaŃiei de construire, 
potrivit legii, sa solicite întocmirea unui studiu de fezabilitate tehnică, economică şi de mediu privind posibilitatea utilizării 
unor sisteme alternative de producere a energiei, precum producere combinată de căldură şi electricitate – PCCE. 
  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: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.Sumele vor fi acordate cu 
prioritate operatorilor care investesc în utilizarea surselor regenerabile de energie şi sisteme de cogenerare. 
 
  Pe baza Acordului European instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitatile europene si statele 
membre ale acestora ratificat prin Legea nr. 20/1993 si Tratatului de aderare prin Legea nr.157/2005 legislatia 
trebuie adaptata si armonizata cu normele internationale.Cadrul legal pentru o cerere de energie termica utila pentru 
satisfacerea unei cereri justificabile economic de încalzire sau racire se poate stabili  prin hotarare de 
Guvern,aplicand prevederile Directivei-[1] pentru a obtine ,pe baza unor norme,o: 



- eficienta globala –ca suma anuala a productiei de energie electrica si/sau mecanica si a productiei de energie termica 
utila raportata la energia continuta în combustibilii utilizati pentru obtinerea acestor energii intr-un proces de cogenerare;  
-cogenerare de eficienta înalta – cand se furnizeaza economii de energie primara de cel putin 10% fata de valorile de 
referinta ale productiei separate de energie electrica si energie termica; pentru unitati de mica putere sau micro-
cogenerare  cand sunt reale economii de energie primara fata de producerea separata; 
-schema de sprijin de tip bonus –în care producatorul de energie electrica si termica în cogenerare primeste de la 
furnizorii de energie electrica vânduta consumatorilor finali,pentru fiecare unitate de energie electrica produsa în conditii 
de eficienta înalta o suma fixa de bani numita bonus, suplimentar fata pretul energiei electrice obtinut prin vânzarea pe 
piata a energiei(prin aplicarea unei contributii calculate de ANRE pe baza cotei anuale de energie electrica produsa în 
cogenerare de înalta eficienta care se stabileste pe baza nivelului potentialului national de cogenerare determinat în  
corelare cu evolutia cererii utile de energie termica, evolutia cererii de energie electrica, precum si a eficientei utilizarii 
energiei; reprezinta ponderea aferenta energiei electrice produse în cogenerare de înalta eficienta în total consum final de 
energie electrica al consumatorilor); 
-eficienta - eficienta calculata pe baza puterii calorifice inferioara a combustibililor. 
 
   Principiile generale in reglementarea,proiectarea si functionarea sistemului CHP sunt: 
-criteriul termic,dearece cel electric este acoperit prin conectarea si livrarea sistemului national SEN; 
-durata de functionare ridicata pentru rentabilitate in investitii(peste 4000 h/an); 
-capacitatea instalatiei (functie de consumul de  sezon si cerinta de varf) este stabilita prin Coeficientul de cogenerare 
=capacitata termica/sarcina termica maxima anuala=necesar a fi 0,3-0,5;se recomanda impartirea in 2-3 agregate a 
capacitatii pentru optimizare regimuri de incarcare si planificare lucrari de intretinere. [2] 
 

 
Source: PixelQuelle.de 



 
                                3.1.Metodologia de stabilire a  preŃurilor şi a cantităŃilor de energie   
 
   Din  Planul de acŃiuni pentru programul "Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienŃă"-[3]se poate reliefa: 
 
  - Energia electrică vânduta de producători prin contracte reglementate şi  energia termică - apă fierbinte şi/sau abur 
,livrată din centrale cu grupuri de cogenerare au preŃurile stabilite trebuie să asigure, în procesul de tranziŃie spre 
liberalizarea pieŃei de energie electrică, garantarea atât a veniturilor pentru producători, cât şi a costurilor pentru furnizori 
si se aplică în perioada 2005-2007, până la deschiderea completă a pieŃei de energie electrică.  
    
  Stabilirea preŃurilor şi a cantităŃilor de energie electrică vândute prin contractele reglementate, precum şi a preŃurilor 
pentru energia termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare urmeaza o procedura: 
-putere totală instalată mai mică de 20 MW se parcurg următoarele etape:  
   a) autoritatea competentă aprobă valorile pentru: nergia electrică şi energia termică produse în cogenerare; energia 
termică livrată din surse de vârf;consumul total de combustibil pentru energia electrică şi pentru energia termică produse 
în cogenerare; consumul specific de combustibil pentru producerea de energie termică în surse de vârf ; 
   b) consumul total de combustibil se alocă energiei electrice şi energiei termice produse în cogenerare prin metoda 
partajării beneficiului;  
 -putere totală instalată mai mare de 20 MW - S.C. "Hidroelectrica" si  C.N. "Nuclearelectrica" S.A.  S.A transmite la 
autoritatea competentă justificarea costurilor fixe şi variabile; costurile aferente microhidrocentralor se evidenŃiază 
separate;Consumul de combustibil aferent energiei termice livrate din grupuri de cogenerare se determină considerând un 
consum specific de combustibil,de 1,1 MWh/MWh.PreŃurile şi cantităŃile din contractele reglementate de vânzare-
cumpărare de energie electrică se stabilesc pe baza rezultatelor rulării succesive a trei programe de optimizare:  
   a) programul de calcul SDDP, care realizează încărcarea optimă a centralelor hidrolectrice, pe baza previziunilor privind 
volumul apei şi condiŃiile hidrologice ale unui an normal din punct de vedere hidrologic;  
   b) programul de calcul, PowrSym^3TM, care realizează repartiŃia optimă a sarcinii pe centrale/grupuri, pentru 
acoperirea consumului prognozat de energie electrică pentru România şi a consumului local de energie termică;  
   c) programul de optimizare, OPTL, pentru determinarea cantităŃilor şi preŃurilor orare din contractele reglementate de 
vânzare-cumpărare, în condiŃiile asigurării egalităŃii dintre costul mediu de achiziŃie de pe piaŃa reglementată şi costul 
mediu de achiziŃie al pieŃei concurenŃiale.  



     
 

                              3.2.Asigurarea eficientei furnizarii energiei termice  
 
   Este un deziderat national pentru cost-beneficiu final si  management al anilor 
prezenti : 
 
   Tehnologii moderne pentru dezvoltarea,modenizarea si operarea sistemului CHP 
 

Elemente Deziderat tehnologic Detalii 
Functionare  si pe 
timpul verii pentru 
incarcare eficienta 

Asigurare incarcare completa de 
varf;si in timp lung(acum se asigura 
45-50% din cererea de energie 
termica de varf) 

Instalare acumulator-cazan cu apa fierbinte izolat 
termic,in paralel cu CHP asigura:pret constant 
electricitate la zi,noapte sau varf;incarcat noaptea 
;asigura agent si in cazul unei avarii. 

Utilizare sistem 
centralizat in bucla 

Cost total optimizat pentru 
consumatorul final ;functionare in 
paralel si incarcate minim vara 
;asigura siguranta 

Conectare centrale si cazane numai pentru energie 
termica. 
Asigura control automat eficient 

Motoare cu 
combustie interna 
pana la 10MW 

Asigurare eficienta a sistemului Randament de 90% daca caldura este folosita intr-un 
circuit de incalzire 

Generare de energie 
cu  puteri mici-
Motoare Jenbacher 
cu GE Energy 

Aprindere si combustie 
optima;eficienta mecanica-
functionare pe gaze naturale si 
giogaz. 

Model J412 si J416-asigura fiabilitate:aprindere 
imbunatatita,bujii si ventil de dozare gaz;sistem de 
combustie;control emisii si transmisie date la distanta 
www.ge.com/energy 

Motoare termice pe 
gaze naturale 

Functionare continua pentru apa 
calda si caldura pe tmpul iernii 

CET Targoviste-finantare pentru 8 unitati prin Program 
Joint Implemantation. Source:EuroHeat&Power 
Romania 



Cogeneratorul VS Cost favorabil si atractiv Premierã în România: motoare mici cu ardere internã 
(benzinã, motorinã) si alternativ alimentate cu GPL, gaz 
metan sau ulei de rapitã. Randamentul final de 
transformare atinge 85-95% fatã de utilizarea doar a 
energiei mecanice cu un randament de doar 
40%.Scheme electronice pentru invertoare ieftine 
www.cogen.ro 

PNUD/GEF a finantat 
studii  
 

Sprijin propuneri de investitii  Rulmenti S.A. Bârlad- construirea unei CHP- 
micsoraRE costuri de pe facturile de energie electrica si 
termica cu 2,9 milioane USD pe an ca rezultat al acestei 
investitii- va reduce emisiile de gaze cu efect de sera cu 
46% la centrala termica. Beneficii estimate • Economii 
de energie USD 2,175 /an • Reducerea emisiilor de CO2 
39.414 tone/an. 
Isovolta Bucuresti- oferi echipamente de cogenerare 
pe baza modelului BOOT. Beneficii estimate • Economii 
de energie 1484 toe/an • Reducerea emisiilor de CO2 
2200 tone/an. 
S.C. Sicomed S.A Bucuresti- centrala de producere 
combinata a energiei termice si electrice-reducere cu cel 
putin 20% a GHG  si îmbunatatire calitate aer. Beneficii 
estimate • Economii de energie 2135 toe/an • Reducerea 
emisiilor de CO2 3200 tone/an. 
Timisoara-CHP pentru a reduce substantial costurile de 
alimentare a consumatorilor rezidentiali si a altor clienti. 
Beneficii estimate • Economii de energie 22 960 toe/an • 
Reducerea emisiilor de CO2 65000 tone/an. 

ANRE acorda 
bonusuri financiare 

La un randament global de peste 
70% 

Se va introduce sistemul: incaseaza mai mult si vor  
investi in retehnologizare;bonusurile se vor calcula ca 
diferenta intre pretul de productie si pretul mediu al 
energiei electrice pe piata libera". 

Unitech Electronics Economia de energie si Aer mai 
curat 

Solutii de cogenerare cu motoare cu ardere interna  
  



 Beneficiile:disponibilitate ridicata ;Instalare si 
dezvoltare usoare - sistemele discrete de la 30 kW la 30 
MW sunt mai usor de instalat decat ar putea fi construita o 
substatie de inalta tensiune. Si sistemul poate fi usor extins, 
pe masura dezvoltarii consumatorilor.Aplicatiile cogenerarii 
 Spitale- Sere- Hoteluri - Centre comerciale - Institutii 
guvernamentale  - Colegii si universitati- Centre de sanatate- 
Piscine- Camine- Incalzire pentru cartiere 
        
 

 
Alte acte normative in domeniu:Hotărâre nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie 
termică utilă-prevederile art. 69 şi 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi 
ComunităŃile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, 
ratificat prin Legea nr. 20/1993, cu modificările ulterioare 
 
   
Cadru legal Promovare şi dezvoltare cogenerare- producerea simultană, în acelaşi proces, de energie termică şi 

energie electrică şi/sau de energie mecanică; de înaltă eficienŃă a energiei termice şi a energiei 
electrice- cogenerare de eficienŃă înaltă - procesul de cogenerare care îndeplineşte anumite criterii;bazată pe 
cererea de energie termică utilă şi pe economisirea energiei primare pe piaŃa de energie, în scopul creşterii 
eficienŃei energetice şi al îmbunătăŃirii securităŃii alimentării cu energie, Ńinând seama de condiŃiile climatice şi 
economice specifice României- conform Directiva 2004/8/CE privind promovarea cogenerării pe baza 
cererii de energie termică utilă pe piaŃa internă a energiei şi de modificare a Directivei 92/42/CEE: 
   a) turbină cu gaze într-un ciclu combinat prevăzut cu recuperarea de energie termică;  
   b) turbină cu abur de contrapresiune;  
   c) turbină cu abur, de condensaŃie, cu prize de cogenerare;  
   d) turbină cu gaze prevăzută cu recuperarea de energie termică;  
   e) motor cu combustie internă;  
   f) microturbine;  
   g) motor Stirling;  
   h) pile de combustie;  
   i) motoare cu abur;  
   j) cicluri Rankine pentru biomasă. 
     



     
Breviar:Unitate de microcogenerare - unitatea de cogenerare cu o capacitate electrică instalată mai mică de 50 
kWe; cogenerare de mică putere - unitatea de cogenerare cu o capacitate electrică instalată mai mică de 1 
MWe; producŃie în cogenerare - suma dintre energia electrică, energia mecanică şi energia termică utilă 
produse în cogenerare;schemă de sprijin de tip bonus - schema de sprijin în care producătorul de energie 
electrică şi termică în cogenerare primeşte pentru fiecare unitate de energie electrică produsă în condiŃii de 
eficienŃă înaltă şi care este destinată consumului intern o sumă fixă de bani (lei/kWh), denumită bonus. 
 

Criterii de 
eficienŃă  
 

Determinarea eficienŃei procesului de cogenerare se stabileşte pe baza valorilor de referinŃă ale eficienŃei 
pentru producerea separată de energie electrică, respectiv de energie termică- valorile de referinŃă armonizate 
ale eficienŃei pentru producerea separată a energiei electrice şi termice, stabilite prin Decizia Comisiei 
Europene 2007/74/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 32 din 6 februarie 2007: 
- cogenerare de eficienŃă înaltă -producŃia de cogenerare trebuie să asigure realizarea unor economii de 
energie primară,de cel puŃin 10% faŃă de valorile de referinŃă ale producŃiei separate de energie electrică şi 
energie termică;  
-producŃia din unităŃi de cogenerare de mică putere sau din unităŃi de microcogenerare, care asigură 
realizarea unor economii de energie primară faŃă de valorile de referinŃă ale eficienŃei procedurii separate de 
energie electrică şi energie termică se consideră ca provenind din cogenerarea de eficienŃă înaltă.  

GaranŃii de 
origine 

GaranŃia de origine specifică:  
- puterea calorifică inferioară a combustibilului utilizat pentru producerea energiei electrice, modul de utilizare a 
energiei termice produse simultan cu energia electrică, precum şi perioada şi locul de producere;  
 - cantitatea de energie electrică produsă în regim de cogenerare de eficienŃă înaltă acoperită de garanŃie, 
determinată în conformitate cu prevederile anexei nr. 2;  
 -economiile de energie primară determinate conform prevederilor anexei nr. 3, pe baza valorilor de referinŃă ale 
eficienŃei stabilite conform art. 4 alin. (2);  
GaranŃiile de origine pentru cogenerarea de eficienŃă înaltă, emise în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 
1 din Directiva 2004/8/CE în statele membre ale Uniunii Europene, sunt recunoscute pe teritoriul României pe bază 
de reciprocitate. Orice refuz de recunoaştere a garanŃiei de origine, în special din motive care Ńin de prevenirea 
fraudelor, trebuie să se bazeze pe criterii obiective, transparente şi nediscriminatorii.  

Schema de 
sprijin 

 Pentru energia electrică produsă în cogenerare pe baza cererii de energie termică utilă:si reducere a 
cererii globale de energie şi impactul favorabil asupra mediului, schema de sprijin pentru energia electrică produsă 
în cogenerare, atât pentru unităŃi existente, cât şi viitoare, trebuie să se bazeze pe cererea de energie 
termică utilă şi pe economia de energie primară pe care producerea combinată şi simultană o 
realizează. Se instituie o schemă de sprijin de tip bonus, aplicată producŃiei de energie electrică în 
cogenerare. 



 
     
 
Bibliografie 
 
[1] Directiva 2004/8/EC cu privire la promovarea cogenerarii bazata pe cererea de caldura utila, pe piata 
interna de energie si care modifica Directiva 92/42/EEC  
[2] Cogenerarea de mica si medie putere-Studiu OPET 
[3] Ordin nr. 13 din 26/05/2006 pentru modificarea Metodologiei de stabilire a preŃurilor şi a cantităŃilor de 
energie electrică vândute de producători prin contracte reglementate şi a preŃurilor pentru energie termică 
livrată din centrale cu grupuri de cogenerare - revizia 1, aprobată prin Ordinul preşedintelui AutorităŃii 
NaŃionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2005 



 

                               

                                              Source:www.alukoenigstahl.co          


