
                               

 

 

 

                                                                              

                                                                                                                                               

 

 

                                                    PLANUL Cladire Inteligenta Energetic              

                                            Promotion of Intelligent  Energy Building PLAN 

                              Planul pentru promovarea Eficientei Energetice in sectorul Cladiri 

                  The Plan for implementation  the Energy Efficiency Energy in Buildings  Sector  
 
                        
  Abstract: 

  Campaign to raise public awareness, disseminating knowledge, good practices and understanding regarding 
sustainable energy in Romania and European Union : human activities attributed to the Energy Sector constitute 
as much as 78% of the European Community greenhouse gas emissions. Education on energy through learning 
to use  better and improved energy efficiency is one of ours priorities. 
In conditions ,in a world undergoing profound change at energetic ,environmental,social and economic levels ,is 

imperative  the promotion of aims to spread the experience of Intelligent Energy Buildings Concept  residential  

and tertiary.Sectors  ,through creating documentation and Guidelines on good practices, awareness raising .For 

Sustainable Building and cost-efficient for the dynamic energy performance requirements: rational use and 



increase of energetic efficiency , reduction  of wastage  ,innovation in the field of  envelopes and housing 

sustainable technology , beautiful lighted and cleanliness ,inclusive enhanced  integration of the Renewable 

energy sources and implementation  of polygeneration. 

Key words: energy savings and reducing consumption, 
incresing energy efficiency, energy suppliers, harmful 
greenhouse gases, lowering prices, increse 
competition 

Descriptori:economie de energie si reducerea 
consumului, cresterea eficientei energetice, furnizori 
de energie, emisii de gaze periculoase, preturi 
scazute, cresterea competitiei 
 

Notatii : 

EE-Eficienta Energetica 

EU-Uniunea Europeana 

RES-Surse Regenerabile de Energie  
CHP-Combined Heat and Power 
HCS-Sectorul pentru  incalzire si racire 
BMS-Building Management System 
 
ContribuŃii 

ContribuŃia autorului consta in promovarea unei 
documentatii privind initierea si fundamentarea politicii de 
implementare, informarea publica si consultanta cu 
autoritatile si cei interesati de un  Plan pentru promovarea 
Eficientei Energetice, care este  expus in lucrare. 

Informatizarea si  cooperarea in parteneriat este o prioritara 
prevedere  in normele legislative nationale si internationale. 

 

1. Necesitatea implementării eficientei energetice 
in sectorul cladiri 

 
Politica energetica aplica conceptul de dezvoltare durabilă 
pentru a asigura o creştere a dezideratelor nationale si de 
eficienŃa economica in vederea satisfacerii necesităŃilor 
umane,inclusiv de  ameliorare a mediului şi valorificare a 
surselor regenerabile.Planul [1] constata ca 
„Imbunatatirea eficientei energetice reprezinta o 
prioritate a politicii energetice nationale, ce trebuie sa 
contrabalanseze tendinta de crestere atat a 
consumului de energie primara, cat si a consumului 
final de energie in toate sectoarele economiei 
(sectorul rezidential, industrie, sectorul de alimentare 
centralizata cu energie termica). Eficienta energetica 
EE in Romania este scazuta in comparatie cu tarile din 
Uniunea Europeana EU”.Extinzand , daca cresterea 
generala  prognozata a consumului de energie in Romania 
este de 3% pe an , potentialul  economic estimat  pentru 
imbunatatirea eficientei energetice  in sectorul  Rezidential 
este de 35-50% si Tertiar de 13-19%. Aceasta conduce la 
necesitatea ca investind 1 Euro in proiecte de crestere a 



eficientei energetice, se poate obtine o reducere a efortului 
financiar pentru achizitia de resurse primare de energie de 
1,26 Euro. 
Prin promovarea eficientei energetice la nivelul cladirilor se 
poate imbunatatii consumul major de energie  tab.1 si 
reduce costurile pentru lucrarile de intretinere,reabilitare sau 
modernizare termica. 
                                                              Tabelul 1  

              Consumul de energie in sectorul cladiri 
 
Regiune Total Residential Tertiar 
Romania  37,8%  

8,5 Mtep 
32,1%  
7,197 Mtep  

5,7% 
1,28 Mtep  

EU-25 40% 
400 Mtep 

70% 
280 Mtep 

30% 
120 Mtep 

Sectorul residential si tertiar in cladiri consuma mai mult de 
40% energie finala in EU ,cu tendinta de crestere , si ridica 
nivelul emisilor gazelor cu efect de sera,precum  CO2.Cel 
mai mult se pierde din cauza ineficientei sistemului de 
incalzire si racire, precum si a iluminatului. 

 

2.Prevederi din strategiile si legislatia in domeniu 

 
2.1.Cadrul international 
 
CARTEA VERDE [2] stabileste ca „Europa trebuie sa faca 
fata provocarilor privind schimbarile climatice intr-o 
maniera compatibila cu obiectivele Agendei Lisabona. 
Un obiectiv clar pentru a da prioritate eficientei 
energetice, cu scopul de a economisi 20% din energia 
pe care UE ar utiliza-o altfel pana in 2020 si de a 
adopta o serie de masuri concrete pentru realizarea 

acestui obiectiv, care sa includa:campanii pentru 
promovarea EE, inclusiv pentru cladiri”. 
CARTEA VERDE [3] in identificarea obstacolelor de 
neimplementare a masurilor in domeniu considera ca este 
necesara «  informarea cetatenilor despre modul in 
care pot reduce consumul de energie in gospodarii, de 
exemplu: iluminat eficient, incalzire eficienta si sfaturi 
de specialitate  care sa ajute la o decizie corecta la 
achizitionarea de echipamente ». 
 
CARTEA VERDE  [4] constata ca „Sectoarele cladirilor 
rezidentiale si tertiare (birouri, spatii comerciale, 
hoteluri, restaurante, scoli, spitale, sali de sport, 
piscine interioare, dar nu cladiri industriale) sunt cele 
mai mari consumatoare finale de energie, în special 
pentru încalzire, iluminat, aparatura electrocasnica si 
echipamente; dar ofera si cel mai mare potential de 
economie”. 
 
Directiva 2002/91/EC [5], ca reglementare comuna si 
unica domeniu ,are ca obiectiv principal de  a promova 
îmbunatatirea performantei energetice a cladirilor în cadrul 
EU,luand in considerare parametrii climatici exteriori si 
conditiile locale.Este necesar a respecta cerintele climatului 
interior si obtine un  cost al exploatarii, astfel incat sa se 
realizeze potentialul de reducere a consumurilor cu  22% 
pana in anul 2010  pentru stocul existent de cladiri ( a carei 
durata de viata este între 50 si 100 de ani si circa 25% din 
costul de reabilitare este  pentru instalatiile energetice ).  
Obiectivele propuse sunt pentru stabilirea unui cadru general 
pentru o metodologie comuna de calcul  in plan national sau 
regional a performantei energetice integrate a cladirilor si 
emisia de CO2 si aplicarea unor standarde minime de 
performanta energetica pentru  
-cladirile noi (in plus ,daca sunt mai mari de 1000 m2- 
asigura tehnic,economic si pentu mediu ,inainte de  



constructie , solutii alternative de utilizare a energiei in 
sistem descentralizat pe surse regenerabile, inclusiv pompe 
de caldura;alimentare in sistem CHP cogenerare sau zonal-
district sau bloc pentru incalzire sau racire) si 
existente mai mari de 1000 m2 ,atunci cind sunt major 
renovate (performanta asigurata de elementele constructii si 
instalatii interioare ). 
 
Directiva 2004/8/CE are ca obiectiv cresterea EE , sa 
îmbunatateasca securitatea în aprovizionarea cu energie, 
economia de energie primara, evitarea pierderilor din retele 
si reducerea emisiilor, în special a gazelor cu efect de sera si 
prin: cogenerarea de mica putere, cu capacitate instalata 
sub 1 MWe,ce alimenteaza zone izolate sau cereri de energie 
limitate în zone rezidentiale, comerciale si industriale.  
 
2.2 Legislatia din Romania 
 
Pentru actiunea  de modernizare termo -energetica a 
fondului existent de cladiri,adica  pentru promovarea de 
Cladiri Energetic Inteligente si Sanatoase ,inclusiv cele noi, 
este necesar un cadru institutional si legislativ în vederea 
inventarierii si diagnosticarii termice a fondului construit, 
precum si asigurarii fondurilor necesare. 
Cadrul general este stabilit de prevederile Legii nr. 
199/2000 (Legea Petre Naidin) [7] precizează că 
politica naŃională de utilizare eficientă a energiei este parte 
integrantă a politicii energetice a statului: căile de realizarea 
a acestui obiectiv sunt  reducerea consumului 
specific,creşterea eficienŃei energetice, introducerea 
tehnologiilor noi a sistemelor moderne de masura si control 
şi promovarea surselor noi de energie. Specific este 
reglementat: Administratorii clădirilor aflate în proprietate 
publică să ia masuri pentru: utilizarea eficientă a sistemului 
de încălzire şi climatizare; utilizarea materialelor de 
construcŃie eficiente energetic; utilizarea raŃională a 

iluminatului interior şi utilizarea aparatelor de măsură şi 
reglare a consumului de energie. 

Pentru Clădirile existente in sistemul rezidential si 
tertiar,conform OG nr.29/2000 [8], este necesara 
reabilitarea şi modernizarea termică a clădirilor şi 
instalaŃiilor aferente, cu scopul de a îmbunătăŃi condiŃiile de 
igienă şi confort termic şi de a reduce pierderile de căldură, 
consumurile energetice, costurile de întreŃinere pentru 
încălzire şi alimentare cu apă caldă menajeră;reducere a 
emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi 
consumul de energie.Special, pentru blocurile  de locuinŃe-
condominii, realizate în perioada 1950-1990, în vederea 
creşterii performanŃei energetice prin  operaŃiuni realizate în 
scopul creşterii EE a clădirii,reducerea consumurilor şi a 
pierderilor energetice,sunt incluse  în programe anuale de 
acŃiuni pentru reabilitarea termică , conform OUG nr.174 
/2002 [9]. Măsurile speciale se fundamentează prin 
expertiză şi audit energetic pentru izolarea termică a 
pereŃilor exteriori, terasei, planşeului peste subsol; 
intervenŃii la conductele şi armăturile cu pierderi din 
subsolul/canalul termic.Fondurile necesare pentru finanŃarea 
cheltuielilor privind executarea lucrărilor:34% din alocaŃii de 
la bugetul de stat, 33% din fonduri aprobate anual cu 
această destinaŃie în bugetele locale şi din alte surse legal 
constituite, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene si 33% din 
fondul de reparaŃii al asociaŃiei de proprietari şi din alte 
surse legal constituite, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene. 

Conform Legii  nr.372 /2005 [10] pentru locuinŃe 
unifamiliale,blocuri de locuinŃe,birouri,clădiri de 
învăŃământ,spitale,hoteluri şi restaurante,săli de sport,clădiri 
pentru servicii de comerŃ si alte tipuri de clădiri 
consumatoare de energie  trebuie stabilita PerformanŃa 
energetică a clădirii (energia efectiv consumată sau estimată 
pentru a răspunde necesităŃilor legate de utilizarea normală 
a clădirii, necesităŃi care includ în principal: încălzirea, 



prepararea apei calde de consum, răcirea, ventilarea şi 
iluminatul) si eliberat  Certificatul de performanŃă energetică 
a clădiri (document tehnic care are caracter informativ şi 
care atestă performanŃa energetică a unei clădiri).Pentru 
cladirile  publice sau a instituŃiilor care prestează servicii 
publice, certificatul valabil este afişat într-un loc accesibil şi 
vizibil publicului.  

 

3.Structura si Potentialul Energetic in  sectorul 
Cladiri 
  
3.1 In Uniunea Europeana -25 
 
Studiile efectuate la nivelul Tarilor Membre ale EU, au 
indicat ca, pâna în anul 2010, se poate economisi un procent 
de 22% din consumul prezent în cladiri prin reabilitari ale 
anvelopei,inlocuire a 10 milioane cazane,utilizare surse 
regenerabile RES, eficiente sisteme si technologii de 
iluminat(control, prin   integrarea luminii naturale), 
impunerea unor performanŃe minime ale echipamentelor de 
aer condiŃionat. 
 
3.2  Calitatea Fondului in Romania  
 
In urma recensamantului din 18 martie 2002  efectuat 
de Institutul National de Statistica tab.2, se pot prezenta 
elemente relevante pentru fundamentarea Planului de 
reabilitare energetică si functionare globala in echilibru a 
unei Cladiri Durabile: 
-circa 75% din cladiri din sectorul tertiar prezinta o vechime 
cuprinsa intre 12 si 55 ani ; 
 -grad redus de izolare termica si uzura avansata a 
instalatiilor ,cu un randament scazut al alimentarii cu 

caldura pentru incalzirea spatiala,ventilare-aerisire si 
preparare apa calda de consum. 
                                                 Tabelul 2  

Structura sinteza a Fondului de locuinte  
in functie de vechime    
      
Ani/perio
ada 

<12  12-20 20-40  40-55 >55 

Romania 
% 

8,70 14,70 43,43 17,71 15,3 

Ani/perioada <30 30-
45 

>45 

UE 15- % (150 mil. 
locuinte adica 70% din 
total cladiri;56% 
ocupate de proprietari 
; 66%sunt in case 
unifamiliale) 

28 40 32 

 
Acesta prezentare impune CerinŃe de calitate ale unei 
clădiri, prin corelatie între temperatura si umiditate: 
-rezistenŃă termica şi stabilitate la risc seismic; 
-siguranŃă în exploatare contra accidentelor si incendiu; 
-igiena sanitara pentru  metabolismul  corpului uman 
intr-un mediu climateric adecvat, prin imbunatatirea calitatii 
aerului exterior sau interior si limitarea emisiilor poluante; 
-izolare termică si  hidrofugă a anvelopei pentru 
economie de energie si costuri la schimbarile  factorilor 
climatici ce influenteaza direct sau indirect cladirea si 
instalatiile de alimentare sau utilitati aferente;  
-protecŃia împotriva zgomotului,elemente radioactive, 
electricitate statica,etc. 
 
Confortul termic este definit de totalitatea condiŃiilor de 
microclimă dintr-o încăpere care determină o ambianŃă 



plăcută în care omul să se simtă bine, nefiind necesară 
solicitarea sistemului termoregulator al organismului. 

Implementarea reabilitarii termice se realizeaza prin 
lucrări de reparaŃii, completări sau înlocuiri de materiale, 
elemente de închidere sau echipamente în scopul readucerii 
clădirii şi instalaŃiilor la parametrii de performanŃă 
energetică prevăzuŃi iniŃial prin proiect;consumurile de 
energie trebuie să ajungă la valoarea celor calculate pentru 
clădirea de referinŃă caracterizată de un  consum raŃional de 
energie; nu se  modifică structura elementelor de 
construcŃie sau soluŃiile iniŃiale ale sistemelor de alimentare 
cu căldură. 
 
Promovarea modernizarii energetice ia in reconsiderarea 
totală sau parŃială a soluŃiilor aplicate în proiectul de 
execuŃie, prin utilizarea unor materiale noi, elemente de 
izolare termică şi închidere perimetrală performante, 
agregate şi echipamente moderne, precum şi prin extinderea 
contorizării, a reglării centralizate şi locale a energiei 
termice, a automatizării, a descentralizării alimentării cu 
căldură şi introducerea surselor de energie termică 
regenerabile în paralele cu sursele clasice. Prin aplicarea 
unor măsuri de modernizare se urmăreşte transformarea 
clădirii într-o clădire eficientă energetic menŃinand  condiŃiile 
confortului termic. 
 

4. Propuneri si soluŃii tehnice privind anvelopa 
clădirii  
       
Pentru o Cladire Eficienta si Sanatoasa conturul 
exterior,definit ca Anvelopa clădiri, este decisiv cuprinzand  
totalitatea elementelor de inchidere care delimitează 
volumul interior (incălzit, racit) al clădirii  de mediul exterior 
sau de alte spaŃii neincalzite(sol,subsol): pereŃii exteriori, 
ferestre şi uşi exterioare, terase şi şarpante, planşee pe sol, 

pereŃi îngropaŃi, pereŃi spre spaŃii neincălzite cu o diferenŃă 
de temperatură mai mare de 5oC. 
 Studiile arata ca 75% din pierderile termice se realizeaza 
in componenta anvelopa si  primordiala ca actiune  este 
proiectarea,efectuarea investitiei necesare si exploatarea 
adecvata sau modernizarea si reabilitarea termica a  
anvelopei pentru un comportament tehnic adecvat pentru: 
 
-pierderi minime energetice spre exterior si eficientiza 
consumul,daca temperatura pe faŃa interioară a  
elementelor de construcŃie este mai mare; 
-obtinerea confortul termic interior cu o calitate 
necesara si in umiditate a aerului din incapere -prin 
conservarea a unei temperaturi medii pe suprafaŃa interioară 
a pereŃilor si o temperatura rezultanta a aerului(necesar o 
valoare maxim admisa intre diferenta de temperatura 
aerului interior si medie a suprafeŃelor interioare); 
-evitare a riscului de condensare a vaporilor de apă pe 
suprafete reci şi dezvoltarea mucegaiului şi bacteriilor în 
zonele umede. 
 

5. Propuneri si soluŃii tehnice privind instalatiile 
de incalzire si preparare a apei calde de consum 
aferente 

Lucrări de reabilitare sau modernizare a instalaŃiilor 
aferente cladirii in proprietatea comună sau individuală 
pentru  creşterea eficienŃei utilizării energiei şi îmbunătăŃirea 
confortului, în special a confortului termic.Ele sunt generale 
si complexe,conform reglementarilor [11]. 

 
Generale,cu costuri reduse: 
 
- Instalatiile de incalzire- 

a.Blocuri de locuinte-înlocuirea vanelor defecte, 



nefuncŃionale;termoizolarea conductelor de 
distribuŃie;spălarea chimică la interior a corpurilor de 
încălzire, în vederea eliminării depunerilor, precum şi a 
instalaŃiei de încălzire în ansamblu;(re)echilibrarea hidraulică 
a instalaŃiei de încălzire şi montarea pe coloane a unor 
dispozitive de reglaj adecvate;pe corpurile de încălzire a 
repartitoarelor de costuri si robineti termostatici . 

b.Cladiri publice-administrative şi financiar-bancare, 
comerciale, educaŃie, cultură, sănătate cu program de 
lucru în general diurn şi cu întreruperi la sfârşit de 
săptămână:zonarea instalaŃiilor de încălzire (ramuri separate 
de distribuŃie eventual contorizate, reglaje locale) în funcŃie 
de gradul şi perioada de ocupare a spaŃiilor, simultaneitatea 
de funcŃionare, regimul termic al încăperilor;reducerea 
alimentării cu căldură în perioadele de neocupare a clădirii. 

 
-InstalaŃii de ventilare si climatizare la clădiri de 
locuit:asigura o calitate a  aerului interior corelare cu   
ventilarea naturala;verificarea funcŃionalităŃii canalelor 
verticale de ventilare naturală si montaj organe de închidere 
şi reglaj la gurile de ventilare care funcŃionează ca prize de 
aer proaspăt. 
 
-InstalaŃii de apă caldă menajeră:utilizarea perlatoarelor 
pentru reducerea debitului de apă caldă;montarea 
debitmetrelor pe branşamentul de alimentare cu apă caldă la 
intrarea în clădire. 

Complexe, cu costuri ridicate si obligatorii,iar soluŃia 
tehnică adoptată să fie în concordanŃă cu disponibilităŃile 
financiare ale beneficiarul: 

 
-InstalaŃii de încălzire pentru- 
a.Tertiar-analiza abaterilor debitelor caracteristice fata de 
valoarea de proiect si înlocuirea corpurilor de încălzire 

existente, care prezintă grad mare de uzură, cu corpuri de 
încălzire performante (având un indice ridicat de încărcare 
termică a metalului pentru durata de viaŃă) şi corelarea 
mărimii acestora cu soluŃiile de reabilitare termică a 
anvelopei clădirii;eliminare a functionarii anormale 
,consecinta a depunerilor de materii organice si anorganice 
prin înlocuirea conductelor instalaŃiei de încălzire şi 
realizarea unei scheme de distribuŃie care să permită 
descentralizarea încălzirii colective şi contorizarea 
individuală.  

b.Cladiri publice:utilizarea unor sisteme de încălzire 
corespunzătoare mărimii şi destinaŃiei spaŃiilor interioare 
(încălzire cu aer cald, încălzire prin radiaŃia, încălzire cu 
pompe de căldură etc.); 

 
-InstalaŃii de ventilare la clădiri de locuit:cuplarea la 
instalaŃia de ventilare, în funcŃie de necesităŃi, a unor 
dispozitive de aspiraŃie locale; 
 
-InstalaŃii de apă caldă menajeră modernizare în scopul 
utilizării eficiente a apei calde menajere:montarea  
armături cu consum redus de apă- dispersoare de dus 
economic; apometre individuale, fie la nivel de apartament, 
fie la nivel de consumator; 
 
-Lucrări care revin furnizorului de utilităŃi 
termice:trecerea in sistem de cogenerare sau dotare cu 
cazan automatizat,cu arzator atmosferic,cu vas de 
expansiune si pompa de circulatie a agentului.  

6. AcŃiuni comune pentru implementarea Planului 

Politicile din EU-25 si Romania sau Bulgaria devin 
convergente,unitare  si aplicabile conform Tratatului de 
instituire a Comunitatii Europene si ,respectiv, 



Comunitatii Energetice. Informatizarea necesara 
,cooperarea si aplicarea Planului  pentru promovarea 
Eficientei Energetice in sectorul Cladiri se bazeaza pe 
obiectivele stabilite in plan european. 
Planul  [12] este ultima strategie cu aplicabilitate in EU si 
care va implementat si de Planul propus pentru societatea 
noastra. Estimarea potentialului de economie a energiei in 
2020 pentru sectorul Cladiri in EU este : locuit (residential) -
27%;reabilitare pereti si izolare acoperis ;comercial(tertiar)-
30% ; imbunatatire sistem de conducere. Aceasta deoarece 
consumul de energie primara a fost de 1750 Mtoe in 2005 , 
din care :locuinte-16% ;tertiar-9%. Aplicare a 75 masuri 
,printre care si eficientizarea izolarii cladirilor si promovare 
cladiri care consuma tab.3. 
Aceasta implica un bun nivel de izolare si un sistem de 
ventilatie mecanic cu recuperare eficienta a caldurii. 
Si promovarea de noi standarde de performanta energetica 
pentru cladiri si instalatii sau  electrocasnice 
(boilere,copiatoare,televizoare,iluminat ). 
 

                                                                       Tabelul 3 

 Elemente de economii in strategia EU 

Economii 
potenŃiale  
în Mtep 

2020-Implementare 
riguroasă a 
măsurilor adoptate 

Dupa 2020-
Implementarea 
măsurilor 
adiŃionale 

Clădiri: 
încălzire/ră
cire 

41 70 

Aparate 
electrice 

15 35 

Industrie 16 30 
Transport 45 90 
Cogenerare 40 60 

Alte 
transformări 
energetice 
etc. 

33 75 

Total 
economii de 
energie 

190 360 

 
Pentru eficientizarea generarii si distributiei de energie 
Planul  [12] propune Actiunea Prioritara 2 Realizare 
de cladiri mult eficiente energetic Cerinte de 
performanta a cladirilor si cat mai multe cladiri cu 
energie scazuta: 
 
-in anul 2009 se va mari obiectivul Directivei 
2002/91/EC dupa completa implementare; cu cerinte 
minime de performanta pentru noi si renovari in cladiri(kWh/ 
m2) si componentele lor, precum ferestrele ,pentru  
realizarea potentialului de economie in cladiri-estimat la 
28% , si care poate reduce in EU consumul final de energie 
la aproximativ 11%; 
-Comisia Europeana va propune extinderea obiectivului in 
includerea a largului stoc de case mici, care sunt majoritatea 
din cele existente, si aplicarea cerintelor minime de 
performanta energetica pentru majore renovari si pentru 
suprafete sub 1000 m2; 
-furnizare de finantari pentru eficienta investitilor. 
 
Actiunea Prioritara 3 Generare energie si distributie 
mai eficienta stabileste:din  2008 Comisia va dezvolta 
minimul de cereri de eficienta  pentru noile capacitati de 
electricitate,caldura si racire sub 20MW. 
 



7. Implementarea nationala a  Planului pentru 
promovarea Eficientei Energetice in sectorul 
Cladiri 
 
a.Prioritate pentru statele membre ale EU,implementarea 
si utilizarea tehnologiei Cogenerarii (CHP)  in sectorul 
tertiar si rezidential ,industrie asigura economia de energie 
primara,reducere pierderi din retele ,EE ,reduce pretul 
pentru consumatori si reduce impactul asupra mediului 
inconjurator de catre emisii ,in special a gazelor cu efect de 
sera  conform Protocol Kyoto ,contribuie la securitatea 
alimentarii cu energie si la cresterea competitiei 
    CHP  ca definitie inseamna: cogenerarea reprezenta 
producerea simultana, într-un singur proces, de caldura (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 enegie 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 motorul 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 tab.4,conform studiului [13].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. 
 
      Obiectivul international pentru  cresterea EE si 
prin cogenerarea de mica putere- capacitate instalata 
sub 1 MWe , ce cuprinde si   grupuri de cogenerare 

distribuita (cum sunt cele care alimenteaza zone izolate sau 
cereri de energie limitate în zone rezidentiale, comerciale si 
industriale) trebuie sa utilizeze 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. In acest mod actele normative 
[5] si [10] referitoare la performantele energetice ale 
cladirilor pot avea aplicare cand  se 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. 
Esential  pentru a stimula viitorul progres in dezvoltarea 
cogenerarii  este rapida elaborare a  minimului  de cerinte 
de performanta si reglementare pt incalzirea locala si micro 
CHP. 
                                                         
                                             Tabelul 4  
Economia de energie  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 



 

Intr-un sistem concurential necesar, cu  liberalizarea pietei 
energiei electrice,chiar  fara adoptarea unor masuri de  
protectie, centrale de cogenerare au avantajul: de mica 
putere prin contracte  directe între producator si 
consumatori ;cele de microcogenerare , in care 
consumatorul este si autoproducator de energie si supus 
prin unui schimb financiar si de energie electrica cu alti 
furnizori,in functie de  pretul combustibilului.  

 
Pentru mediul national este necesar: 
- o 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 
furnizor, 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. 
 
b.Cogenerarea prin RES-energie 
solara,geotermala,eoliana,biomasa, este o propunere a 
Consiliului European de Energie Regenerabila-EREC pe care 
o prezentam si sustinem.  
Cartea Alba a  RES din anul 1997  prevede ca obiectiv 
clar  pentru EU:in 2010 consumul brut de  energie din RES 
va fi in valoare de referinta de 12%, desi Comunicarea 
Consiliului si Parlamentului COM(2004) 366 final avertizeaza 
de necesitata unei extra-actiuni deoarece „A nu ajunge la 
tinta de 12% este cauzata de inceata crestere a pietei  
RES pentru incalzire si racire” tab.5. 

 
                                                                      Tabelul 5  
 
Valoari de referinta de redistribuire pentru sectorul 
regenerabil  pentru incalzire si racire  
 
Consum de 
energie din 
sectorul 

Propunere 
consum in 
% 

Prevedere legislativa de 
producere in 2010 din RES 

Combustibili fosili 
si sector Nuclear 

88  

RES Cartea Alba- 
indicator global 
pentru  
1. RES -
electricitate 
2. RES-incalzire 
3. Biocombustibili 
pentru transport 

12 
 
 
6 
 
5 
1 

 
 
 
Directiva 77/2001/EC-22,1%  
 
Directiva necesara 
Directiva 30/2003/EC-5,755 
 

 
Dezideratul este  aplicat de Directivele din sectorul 
electricitate (2001/77/EC-indicator de 22,1% productie din 
RES in 2010 ) si transport(2003/30/EC de 5,75% in 2010) 
prin cresterea utilizarii technologiilor din sectorul RES.Totusi 
,argumenteaza EREC,sectorul de incalzire si racire-HCS este 
omis din cadrul strategic ulterior al Cartii Albe, nefiind 
inclusa in legislatia europeana si pune in pericol de 
nerealizare a tintei de 12%:ce poate fi acoperita de 
realizarea de propunerea HCS-utilizare RES si pentru 
consumul de incalzire in valoare de 5% prin viitor act 
legislativ. 
 
Necesitatea indicatorilor este intarita de realitatea 
consumului de peste 50% din energia finala in Europa 
pentru incalzirea cladirilor,productia de apa calda menajera 



si incalziri in procesul industrial:sectorul incalzire este mai 
mare consumator de energie decat  cel de electricitate sau 
transport, dar sursele regenerabile au un potential de 
crestere ridicat si care poate inlocui substantial cantitatile de 
combustibili fosili si electricitate utilizata pentru incalzire. 
 
c. Sistemul tehnologic de management digital  ne 
asigura economia si siguranta Cladirii Digitale sau 
Inteligente   ne asigura promovatorii de pe planeta de o 
reducere cu 25% a cheltuielilor de consum energetic: 
 
-telegestiunea si managementul cladirii(BMS-Building 
Management System) asigura controlul,comanda si 
gestioneaza cladirea prin reglare si programare instalatii; 
masoara si contorizeaza consumurile;semnalizeaza si 
alarmeaza ocupantii; 
-prin conexiune broadband la Internet si gadgeturi 
interconectate intre ele,de la distanta, se eficientizeaza 
consumul prin aparatura electrocasnica sau sistem audio-
video.conectate la reteaua de energie electrica,iluminatul in 
curte( inclusiv instalatia de udare) sau in casa;centrala 
termica murala sau instalatia de ventilatie-aer conditionat  
(ce asigura climatul termic);sistemul de securitate-alarma 
sau camera video ;televizorul (inclusiv de mutat in pavilion 
fara cablu coaxial) ,combina muzicala, video ;frigiderul sau 
combina frigorifica. Pentru managementul cladirii, in 2005 
sunt conectate circa 35 milioaneutilizatori, iar in 2010 
preconizat circa 162 mil. 
  

Concluzii 

Programele derulate si finantate de EU privind 
promovarea politicii si aplicarea Directivelor din 
sectorul energetic s-au bazat pe o prealabila si solida 
consultatie publica.Cresterea EE si reducerea consumului 
sunt prioritati si pentru Romania ,care in 2020,conform 

datelor publice ,epuizeaza unele resurse minerale utilizate 
drept combustibili. Este necesara implementarea 
mecanismelor adecvate, inclusiv de membru al EU si 
armonizare a politicilor intr-o piata integral liberalizata a 
furnizarii de petrol si gaze naturale sau a energiei. In calitate 
de consultanti sau cetateni trebuie sa participam la 
dezbaterile publice,inclusiv la cel initiat de autor pe site 
www.eficientaenerg.ro si inscris cu Planul –Cladire 
Inteligenta Energetic in Programul EU „Energie Durabila ”-
www.sustenergy.org, pentru sustinerea comuna a planurilor 
de actiune.  
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