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                 Strategiile energetice  pentru  limitare a Schimbarilor climatice si     
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   Si acum trebuie apreciem Declaratia de la Messina,1995:”…obiective:…sa puna la dispozitia economiilor 
europene cantitati mai mari de energie la un pret mai redus…”!. Intensitatea prin radiatia solara: 

 
Bangladesh is suffering from an increasingly  
unfavourable climate-Source:www.tearfund.org 
 
51% absorbita de 
pamant si il incalzeste 

20% imprastiata si 
reflectata de nori 

19% absorbita de 
atmosfera 
 si nori 

6% imprastiata de 
atmosfera 

4% reflectat de 
suprafata pamant si 
atmosfera 

   

Pamant-corp incalzit –
emite radiatia 
electromagnetica: 
infrarosie  

Emisa de suprafata 
Pamantului 

www.stopclimatechaos.org/ 
 

1.O parte –absorbita(captat 
sau stocat) si reemisa de 
gazele de sera- prin efect 
GES. 
2.Restul-spre spatiul 
cosmic 
 

1.Rezultat:straturile 
superioare si atmosfera 
inferioara se 
incalzeasc;radiatia revine si 
pe Pamant: 
CO2-50-55%;carbonatii de  
Cl si F-25%;metan-CH4-
12%;oxidul de azot-N2O-
6%;ozonul-O3;vapori de 
apa. 

Origine Carbonatii de  Cl si F-din 
procese industriale-mase 
plastice;cu eliberare 
gazul Freon. 

CO2- 
-natural:repiratie plante si 
animale;eruptii vulcanice; 
-antropogen-
artificial:ardere comustibili 

-Metan-dezintegrare 
materie organica(gropi 
reziduale);emanatii plantatii 
de orez; din procese 
industriale; 



fosili;modificare utilizare 
terenuri sau paduri. 

- N2O-industrie;eruptii 
vulcanice. 

Hadley Centre for Climate Predictions and Research 

 Acum, ce ne dorim sau  trebuie pentru acest mileniu, Strategiile energetice ce impun si diminuarea 
schimbarilor climatice si poluare atmosferica-in EU-27 Pe cine-pe E(Planetar si Europa): 

  

                                                                
    
Source: //ec.europa.eu/environment/health                                                         Source://ec.europa.eu/news/ 
 

 

Durabilitate 
si nu 
amenintare 

1.Actual-Sectorul energetic genereaza 80% din emisiile de gaze cu efect de sera(GES )din 
UE,cu consum mare de energie poluanta: 
 
-Global trebuie actionat pentru o limita cresterea globala a temperaturii la 2°C pentru 2020 si 
perioada urmatoare ,în comparatie cu nivelurile preindustriale.  
-Continuarea politicilor actuale în materie de energie si de transport ar duce la cresterea cu 5% a 
emisiilor de CO2 la nivelul UE pâna în 2030, iar emisiile globale ar creste cu 55%.  
 



2. Obiective strategice de  reducere GES  pentru : 
 
Strategie ¹  An de 

referinta 
2020 In 2030 

poate fi 
2050 

Global 1990 Limitare schimbari climatice 
la  2°C  

Crestere 
55% 

Pana la 50% 

Tarile 
dezvoltate 

1990  30%   - 60-80% 

UE 1990 Cel putin 20% Crestere 5%  
UE ²  Economie de 780 mil. tone 

CO2/an 
  

¹O politica energetica pentru Europa, COM(2007) 1 final 
² Planul de actiune privind eficienta energetica:Realizarea potentialului, COM(2006) 545 
 
3.Energia Mondiala-Emisii de  CO2/Sector(IEA References Scenario) 
 in [miliarde tone] 
 1990 2004 2010 2015 2030 
Total 18,75 23,75 28,12 31,25 38,12 
Generare de 
energie 

6,25 9,75 11,87 13,12 22,5 

Transport 3,12 4,37 5,25 6,0 7,5 
Industrie 3,75 3,75 5,0 5,62 6,25 
Residential si 
servicii 

2,5 2,5 3,12 3,12 3,75 

Other 1,25 1,87 2.25 2,25 2,5 
 Source:WEO 2006@OECD/IEA 2006 
 
Energia -Emisii de  CO2/Regiuni (IEA References Scenario)- [miliarde tone] 
 1980 1990 2000 2010 2020 2030 
OECD 11,07 11,42 12,5 14,28 15,35 16,07 
Tarile dezvoltate 3,57 5,35 11,42 13,57 17,85 21,78 



Tarile in tranzitie 3,57 3,92 2,5 2,85 3,85 3,42 
Source:WEO 2006@OECD/IEA 2006 
 
4.Cresterea temperaturii anuale,ca rezultat al efectului de sera-∆T[°C]-incalzire globala medie 
de 1,2-1,3°C. La 2°C (previziunile cercetatorilor sunt de 6°)- evaluare: 
-topire calote polare de ghiata(Antartica si ,mai ales,Groenlanda); 
-crestere nivel ocean planetar-cu inundare; 
-fenomene naturale de mare intensitate-seceta,cutremure,uragane,tsunamiuri); 
-extindere zone tropicale si modificari climatice; 
-influenta sol si teren agricol; 
-distrugere sisteme ecologice-reducere suprafete impadurite,disparitii pana in 2080-1/2 pante 
si animale. 
1990 1995 1997 1998 1999 2000 20001 2002 2003 2004 
0,4 0,4 0,3 0,47 0,28 0,27 0,38 0,42 0,42 0,41  

Tehnologii 
energetice 

1.Propunere in 2007 de  nou Acord international de eficienta energetica:imbunatatirea ar 
diminua cu cca. 20% volumul global actual al emisiilor de CO2. 

2. Obiective Europene¹: 
 
2020 Energia regenerabila reprezinta 20%, permitând o crestere marcanta a ponderii surselor mai 

ieftine de energie regenerabila (inclusiv difuzarea energiei eoliene din larg si a biocarburantilor 
de  doua generatie) 

2030 Productia de electricitate si încalzirea sa foloseasca în tot mai mare masura surse cu emisii 
reduse de carbon; de asemenea, este necesara o utilizare ampla a centralelor electrice pe 
combustibili fosili cu emisii aproape zero si cu captare si stocare de CO2.  

2050 Exclusiv pe surse cu emisii reduse de carbon, care ar putea include surse de energie 
regenerabila, surse durabile de carbuni si gaze, de hidrogen în proportii importante, precum si 
fisiunea nucleara de a patra generatie si energia de fuziune. 

Prioritati pentru FP-7– Cladiri, aparatura, echipamente, procese industriale si sisteme de transport cu 
mai mare eficienta energetica. 
¹Catre un Plan strategic european privind tehnologiile energetice , COM(2006) 847  



Combustibili 
fosili cu 
emisii 
scazute de 
CO2 in UE 

1.Carbunii si gazele asigura 50% din aprovizionarea cu electricitate: carbunii genereaza emisii de CO2 
aproape duble în comparatie cu gazele(2005-UE-27-ardere carbuni-a produs 24% =950 mil.t; global-8 
miliarde t/an-SEAI). 
2.Necesar:metode de productie pe baza de carbuni mult mai putin poluante si de reducerea emisiilor 
de CO2- de captare si stocare CO2. 
3.Nivel mondial: AIE prevede dublarea productiei de electricitate pe baza de carbuni pâna în 2030-cu 
eliberare în atmosfera a circa 5 miliarde de tone de CO2, adica 40% din cresterea estimativa a emisiilor 
globale de CO2 generate de sectorul energetic. 
4.Comisia UE va începe:  
 
2015 Constructia si exploatarea a maxim 12 proiecte-pilot pe scara larga pentru tehnologii 

durabile pe baza de combustibili fosili în producerea comerciala de energie din UE25¹.  
2020 1.Centralele pe carbuni si gaze  echipate cu instalatii de captare si stocare a 

CO2(Platforma tehnologica europeana –PET-se pot reduce progresiv  pana in 2050  
emisiile de CO2 cu 60% din generarea de electricitate). 
2.Tehnologii de conversie-in 2020-reducere a 20% emisiilor de CO2 la centrale pe 
baza de carbune. 

¹Productia de electricitate durabila pe baza de combustibili fosili: catre emisii aproape zero 
pâna în 2020,COM(2006) 843  

O politica 
energetica 
internationala  

 “A vorbi cu o singura voce’’-UE va fi în viitor raspunzatoare pentru numai 15% din noile emisii de 
CO2: in 2030  va consuma mai putin de 10% din energia mondiala. Aproape totul pentru: 
 
Evitare Emisii CO2 prin dezvoltarea noi instalatii RES  in EU-25[Mt CO2]: 
 
 2007 2010 2015 2020 
RES-Transport 8,57 37,14 22,85 131,42 
RES-H-incalzire in afara 
retelei 

8,57 34,28 57,14 128,57 

RES-H-incalzire urbana  22,85 28,57 42,85 57,14 
RES-E&H-CHP 22,85 51,42 71,42 85,71 
RES-E-electricitate 71,42 171,42 285,71 514,28 



Source:European Commission ,Renewables Roadmap 
 

Eficienta 
energetica 
=reducere 
emisii 
 

Principalul obiectiv¹:Realizarea potentialului de reducere a consumului global de energie 
primara cu  20% pana in 2020(1,5%/an sau echivalent a 390 Mtoe/an  in sector final si de 
transformare a energiei;imbunatatire a intensitatii energetice cu 2,8% sau 470 Mtoe/an)-
economie de: 
- 100 miliarde E/an de combustibili; 
-cca. 780 mil.tone de CO2- cu respectarea  nivelului EU fixat de Protocolul de la Kyoto in 2012.. 
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.  
-Dezvoltarea cogenerarii : minim de cerinte de performanta si reglementare pt incalzirea locala si 
micro CHP vor fi propuse dupa 2007. 
Strategii internationale:Estimare a Potentialului de economie a energiei in 2020 pentru 
sectorul Cladiri : 
-locuit (residential) -27% ;reabilitare pereti si izolare acoperis ; 
-comercial(tertiar)-30% ; imbunatatire sistem de conducere-management energie-BMS ; 
-industria manufacturiera-25% ;echipament ca motoare,ventilare si iluminat(Global -20% din 
electricitatea produsa este utilizata pentru iluminat ;adoptarea de tehnologie de inalta eficienta-LED –
Light Emitting Diode-ofera economii de 30% in 2015 si 50% in 2025)-centralizare. 
Estimarile ale potentialului de economii energetice de 20% in sectoarele de utilizatori  finali in EU-
25 : 
Sector Consum in 2005 

(Mtoe) 
Consum in 2020 
(Mtoe) 

Potential economie 
2020(Mtoe) 

Potential 
economie 
2020(%) 

Residential 280 338 91 27% 
Tertiar 157 211 63 30% 
Transport 332 405 105 26% 
Industria 
manufacturiera 

297 382 95 25% 



 
¹Planul de actiune privind eficienta energetica:Realizarea potentialului, COM(2006) 545 

Viitor mai 
durabil cu 
energii 
regenerabile 

Foaie de parcurs pentru energia durabila.Energii regenerabile in secolul XXI:construirea unui 
Viitor mai durabil COM(2006)848 final:cu obiectivul de 20% se reduc emisiile anuale de CO2 
,iar in 2020-600-900 Mt 

Performanta 
Energetica a 
Cladirilor 

Implementare si amendare -Directiva 2002/91/EC privind Performanta Energetica a Cladirilor 
are un rol in realizarea potentialului de economie in cladiri-estimat la 28% , si care poate reduce in 
EU consumul final de energie la aproximativ 11%(cu aplicabilitate a tuturor Statelor Membre de la 4 
ianuarie 2006 , va permite un castig estimat de 40 Mtep, pana in 2020). 

Consiliul 
European -
Planul de 
AcŃiune 2007-
2009 

Concluziile -Politica Energetică pentru Europa- Invita Comisia pentru rapide propuneri si in  
cresterea eficientei energetice: 
-in oficii si iluminat stradal-adoptat pana in 2008 si  
-lampi incandescente si alte forme in iluminat privat 2009 

Eficienta 
Energiei sau 
a face mai 
mult cu mai 
putin  

CARTA VERDE despre Eficienta Energiei sau a face mai mult cu mai putin : 
Obiectiv ambiŃios: reducerea cu 20% a consumului energetic al UE în raport cu estimările pentru 
anul 2020- prin utilizarea tehnologiilor celor mai moderne(Consumul total se ridică la cca 
1725Mtep;consumul va ajunge la 1900 Mtep în 2020;obiectivul este, datorită economisirii de energie de 
20%, de a ajunge la nivelul de consum din 1990, adică 1520 Mtep prin economii anuale de energie de cca 
1,5%).  
-Competitivitate si agenda Lisabona.UE ar putea economisi cel putin 20% din consumul actual de 
energie, in maniera reducerii costurilor, echivalent cu 60 miliarde Euro/an, sau consumul actual de 
energie al Germaniei si Finlandei la un loc(EU 25 consumă în prezent aproximativ 1 725 Mtep de energie 
/an,echivalent a 500 de miliarde de Euro sau mai mult de 1000 Euro pe locuitor în fiecare an: 
aproximativ 240 se cheltuieşte pentru factura comercială) ; 
- Protectia mediului si prevederile Kyoto ale UE. Economisirea de energie este cea mai rapida, mai 
eficienta si cea mai potrivita cu efect asupra costurilor pentru reducerea emisiilor de gaz de sera precum 
si pentru imbunatatirea calitatii aerului in special in zonele dens populate- Energia este sursa a 4/5 
(78%) din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră ale UE ; 
Economii de energie cu un cost in investitii adecvat. 
 



Economii potenŃiale-Eel-[kg/kWh] 
Economii potenŃiale în 

Mtep 
2020 

Implementare riguroasă 
a măsurilor adoptate 

                  2020+ 
Implementarea măsurilor 
adiŃionale 

Clădiri: 
încălzire/răcire 

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 

 
Limitare 
emisii de 
dioxid de 
carbon CO2 

Evaluarea confortului termic interior si performantei energetice 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: 

Eficienta 
energetica a 
utilizatorilor 
finali 

1.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 % pe 
o durată de  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); 

-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). 

2.Romania: una dintre Ńările europene care deŃine cele mai multe locuinŃe cu izolare termică 
redusă=83.800 de blocuri, cu 3 mil. de apartamente şi în care locuiesc peste 6 mil.de oameni, 
potenŃialul anual de economisire a energiei în aceste clădiri ridicându-se la 600.000 tep;” consumul 
energetic de apă caldă şi căldură înregistrează valori duble faŃă de cele din Ńările Uniunii 
Europene"-Min.Dez. si Locuintelor.  

3.Directiva 2002/91/EC a performantei energetice a cladirilor-cu 160 milioane cladiri in EU se 
consuma 40% annual din necesarul de energie in acest sector,care ofera un larg potential de 
eficienta energetica:50% din prezentul consum de energie si peste 30-45 milioane tone de 
CO2/an(pentru Directia DGTREN-un potential de economie de 22% pentru prezentul consum 
de energie; in Europa,conform Protocol Kyoto-trebuie sa se  reduca emisiile cu 330 
mil.tone/an) pot si salvate pana in 2010 prin ambitioase standarde si proiecte de noi 
cladiri.www.eebd.org 

 
Economii de 
energie-
pentru 
securitatea 
alimentarii si 
import cat 
mai scazut 
 

Cartea Verde “Spre o strategie europeana privind siguranta alimentarii cu energie COM (2000) 
769- Necesitatea promovarii economisirii de energie:  
1.Necesar a se economisi 55 Mtep de energie,echivalent cu reducerea emisiilor cu 100 Mt/an  de 
CO2 ,echivalent cu o reducere a emisiilor de 20% din angajamentul EU la Kyoto. Atingerea acestui 
obiectiv ar însemna deasemenea realizarea a  
2/3 din potentialul de economisire disponibil în acest sector, permitând în acelasi timp fluctuatii de pret si 
posibile „efecte de reactie” -potential de reducere a emisiilor între 130 Mt/an si 160 Mt/an. 
2.Obiectivul declarat este ca în fiecare an să se îmbunătăŃească eficienŃa consumului final de 
energie cu 1%. 



Romania - in 
Topul primilor 

50 de 
poluatori 
mondiali -

emit cele mai 
mari cantitati 

de GES 
 

 
Poluatori mondiali Mil.  tone echivalent dioxid de carbon 

1. SUA 
2-4. China, Rusia si 

India 
12. Franta 

40.Romania 
50. Belarus 

1.     7074  
12.    563 

Anul Romania 
1990 186 
2000 125 
2004 155 

50.    75 
Reuters pe baza statisticilor ONU si ale organizatiei World Resources Institute-dupa datele pentru 
anul 2004 depuse la  Autoritatea pentru Schimbări Climatice din cadrul ONU 

Iluminat 
electric 
eficient 
energetic 
pentru cladiri  
 

Consumul de energie electricã în iluminat 
 
Regiune Nivel consum iluminat 
EU-25 Cladiri:10% (iar total consum este de  40% din energia electrica;se emit cel putin 40% 

emisii de CO2) 
Europa 1.Iluminatul- 50% pentru birouri, 20-30% pentru spitale, 15% pentru industrial, 10-

15% scoli si 10% în cazul sectorului residential (Source:http://ec.europa.eu) 
2. 
In 1997 a fost de 2016 TWh, din care 1066 TWh a fost atribuita tarilor membre IEA: 
-Global general-aproximativ 28% pentru sectorul rezidential, 48% - sectorul de 
servicii, 16% - sectorul industrial, 8% - iluminatul public si alte feluri; 
-Iluminat- tarile puternic industrializate-5% si 15%; în curs de dezvoltare- pâna la 
86%; 
-Emisia CO2 aferenta este de 1775 milioane de tone, din care aproximativ 511 
milioane tone tarilor membre IEA; 
- Sectorul cladirilor în EU-25 consuma peste 40% din totalul de energie electrica si 
emite  40% din emisiile de Co2 
Iluminatul este consumator : 
birouri 50% 
spitale 20-30% 



fabrici 15% 
scoli 10-15% 
rezidentiaL 10%  

 Programul “Conservarea Energiei în Cladiri si Sisteme Comunitare” (ECBCS)-
Agentia Internationala de Energie (IEA) 

 Glob 1.Sectoare:servicii- 48%, residential- 28%, industrial -16% ; rutier (public) si alte 
aplicatii -8% 
2.Tari puternic industrializate-5-15% din total consum energie electrica; in curs de 
dezvoltare-pana la 86%; 
3. Emisia de CO2- 1775 milioane de tone(511 milioane tone din tarile membre Agentiei 
Internationale de Energie Source:Mills E. 2002. Why we’re here: The $320- billion 
global lighting energy bill. Right Light 5, Nice, France. pp. 369-385) 

Romania Locuinte: 20-30% (250 kWh/an/locuinta).Media utilizarii/locuinta a elementelor de 
iluminat releva necesitatea adaptarii la tehnologiile eficiente in Romania (opt milioane de 
locuinte cu 78 de milioane de becuri clasice; pentru inlocuire cu cel  economic/pret de 
zece lei –rezulta o cheltuiala totala de 230 de mil. de euro): 
Lampi economice-grad Romania-0,2 ;Germania -6,5; Malta-1 
Becuri de iluminat-utilizare Romania – 10 ; Polonia-20   

Accelerarea 
Dezvoltarii 
durabile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Sectorul clădirilor are o pondere semnificativa in cel rezidential (denumit si  locativ sau locuinte-
70%) şi este completat cu 30% in terŃiar (clădiri comerciale,sanatate,scoli,sport  şi administrative). 
Odata cu accelerarea Dezvoltarii durabile cererea de energie în sectorul rezidenŃial şi terŃiar a cunoscut o 
continuă creştere: 

-în anul 2000 consumul final de energie al sectorului clădiri, înregistra peste 40% din consumul final de 
energie (aproximativ 400Mtep), situându-se pe primul loc, înaintea transportului şi industriei; 

- prognoza indică o creştere continuă a cererii de energie în clădiri, cu aproximativ 20% până în 2020 şi 
cu peste 30% până în 2030, acest sector devenind cel mai important consumator de energie al acestui  
secol.  

  Cererea de energie pentru Locuinte este estimata a creste cu 29% intre 2000 si 2030 [1] si reliefat in 
tabelul 1: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-prin cresterea numarului de locuinte cu 25% dupa 2030, urmarind nivelul demografic si schimbarile de 
locuit catre micile locuinte ; 
-o anumita saturare pentru incalzire ,conduce la cresterea utilizarii dispozitivelor electrice si aer 
conditionat si a cererii de electricitate(+83%). 
 
Tabelul 1 Consum final de energie in Sectorul tertiar 
 

Anul  Consum in Mtep 
1990 262,5 
2000 275 
2010 312,5 
2020 337,5 
2030 350 

 
   O sinteza a repartiŃiei consumurilor de energie [2] evidentiaza ponderea consumurilor energetice 
în bilanŃul anual pentru un apartament mediu din România –tabelul 2 : denota ca este asemănător cu cel 
înregistrat pentru o locuinŃă în EU-25, dar  consumul total de energie este larg diferentiat: Romania-350 
[kWh/m2an]  ,UE-220 , deziderat in Cladiri inteligente-70 !.    
 
Tabelul 2 Structura consumurilor enegetice in sectorul cladiri in Uniunea Europeana  
si Romania (pentru un apartament mediu construit intre anii 1970-1985) 
 
Consum 
energetic 
% 

Incalzire 
spatii  

Gatit Aparate 
electrocasnice 

Racire Iluminat Gaz 
natural 

Incalzire 
apa 

UE 
1.Rezidential 
2.Tertiar 

 
57 
52 

 
7 
5 

 
11 
 

 
 
4 

 
 
14 

 
 
 

 
25 
9 

Romania 55    14 10 21(720 
mil.mc/an) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consumul energetic si  de combustibili,inclusiv emisii   este evidentiat in tabelul 3-4-[1]:65% din 
necesarul de energie al clădirilor este obŃinut prin arderea combustibililor convenŃionali (40% gaz 
natural, 22% petrol, 3% combustibil solid), 25% prin utilizarea electricităŃii şi 10% din surse regenerabile 
[2]. Prin arderea combustibililor fosili se emit noxe de CO2  care maresc poluarea ,cea din sectorul 
cladiri fiind de  21% din emisiile totale de CO2 rezultate prin arderea combustibililor convenŃionali. 
 
Tabelul 3 Consumul energetic si  de combustibili in 2004  
 
Tip combustibil Sector 
Petrol-37% 1.Transport-56% 

2.Petrochimie-15% 
3.Consumatori finali-23%(industrie,servicii si locuinte) 
4.Incalzire termica zonala si CHP-6% 

Gaze naturale-24% 1.Generare energie-29% 
2.Tertiar-29% 
3.Industrie-25% 
4.Alti consumatori finali-13%( rol minor in transport) 

Total consum 1.Transport-30% 
2.Industrie-28% 
3.Tertiar-27% 
4.Servicii-11% 
5.Agricultura-4% 

Tabelul 4 Emisiile CO2 în funcŃie de combustibil şi sector economic (UE 1990) 
 

 Gaz 
natural 
[[[[t*106]]]] 

Petrol 
[[[[t*106]]]] 

Combustibili 
solizi [[[[t*106]]]] 

Total 
[[[[t*106]]]] 

Procente 
[[[[%]]]] 

Producere 
energie 

150 120 630 900 29,5 

Industrie 180 140 190 510 16,6 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transport 
rutier 

0 840 0 840 27,4 

Clădiri 300 300 40 640 21,0 
Alte 

sectoare 
30 140 0 170 5,5 

Total 660 1540 860 3060 100 

[1] Planul National de Dezvoltare –Program    Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii 
Economice”-iunie 2006 
[2] CARTEA VERDE O strategie europeana pentru      energie durabila, competitiva si sigura   

2. AsociaŃia Auditorilor Energetici pentru Cladiri- AAEC-Consumul faŃă de standardele de 
eficienŃă energetică e mai mare- kWh/an/mp 

Cladire Standardele de eficienŃă 
energetică 

Consumul energetic real 

Blocurile înalte (opt 
etaje) 

80/apartament 160/ apartament 

Casele individuale 130 340 
Incălzire locuinŃe  Romania-390;EU-25-220. 
PotenŃialul de 
economisire a 
energiei 

 Romania- 40% la consumator şi de 88% la 
sursă 

 
3.Estimari pentru calcul consum kWh/an  Source:www.co2.org/calculators/house 
Casa Electricitate Gaze 
Mica 
Medie 
mare 

1650 
3300 
4950 

10.000 
20.500 
28.000  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Source: www.eu-ets.ro 
 
 
EU-27 Energie –trendurile curente ale  Emisiilor de  CO2 -in Mt CO2 
 
 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 
Case/servicii/altele 780 750 680 700 720 750 750 750 780 
Industrie 730 600 580 600 600 600 600 600 600 
Transport 780 8.500 9.800 10.500 11.000 11.000 11.500 11.500 11.500 
Electricitate/incalzire/alte 
surse de energie furnizata 

16.000 14.900 14.500 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.500 

Source:Eurostat 

Studiu: 

Politica Energetica Anul si Probleme de Mediu   Pozitii si Directii  

Evaluarea confortului termic interior si performantei energetice  

Utilizarea Surselor Energetice Regenerabile pentru Energetica cladirilor   si un Mediu curat  

Cladire mult Solara  cu Iluminat Natural si Sistem Fotovoltaic Combinat  



Cele mai 
bune tehnici 
disponibile 

Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient, înregistrat în dezvoltarea unei activităŃi şi a 
modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a constitui referinŃa pentru 
stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu 
este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului în întregul său. 

Emisie Evacuarea directă sau indirectă de substanŃe, vibraŃii, căldură, zgomot în aer, apă ori sol, 
provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalaŃiei. 

Poluare  Introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activităŃii umane, de substanŃe, vibraŃii, căldură, 
zgomot în aer, apă ori sol, susceptibile să aducă prejudicii sănătăŃii umane sau calităŃii 
mediului, să determine deteriorarea bunurilor materiale sau să afecteze ori să împiedice utilizarea în 
scop recreativ a mediului şi/sau alte utilizări ale acestuia . 

Modificare în 
exploatare 

Schimbare în ceea ce priveşte tipul sau funcŃionarea instalaŃiei ori o extindere a acesteia, care poate 
avea efecte asupra mediului. 

Modificare 
substanŃială 

Schimbare în exploatare care, din punctul de vedere al autorităŃii competente, poate avea efecte 
negative semnificative asupra sănătăŃii populaŃiei sau mediului. 

 

Source://ec.europa.eu/news/ 

                           1.Valorile stabilite pentru Factorul de Emisii totale  de CO2(eq.) dupa tipul  
combustibil sau  sursa de  energie primara utilizata in sectorul Cladiri 



       Stabilirea valorilor limită de emisie şi a parametrilor echivalenŃi, precum şi a măsurilor tehnice se 
bazează pe cele mai bune tehnici disponibile, luându-se în considerare: amplasarea geografică; 
condiŃiile locale de mediu;caracteristicile tehnice ale instalaŃiei. 

       1.Pentru confortul nostru fiziologic trebuie ca valorile unor concentratii sa nu depaseasca 
urmatoarele valori(document recomandat NP 008-97)-controlate prin rata de ventilare necesara(numar 
schimburi de aer intre interior si exterior)-[1]: 
 
· 1600 mg/m³ (cca. 0,05%) pentru CO2; 
· 15.400 mg/m³-vara si 9450 mg/m³-iarna ,pentru continutul de vapori de apa in aer. 
 
 

 
Source: //ec.europa.eu                                                                          
 
                         2.In calculul de  energie primara(Q) si al Performantei energetice  al cladirii  se 
poate estima si Nivelul emisilor de  CO2 in procesul tehnologic de administrare: 
 
- emisii de ardere- ActivităŃi de ardere a combustibilului (abordare sectorială)-  Industrii energetice(ProducŃia de 
electricitate şi căldură pentru uzul public)- Alte sectoare(Comercial/instituŃional, RezidenŃial) 
- emisii de proces- Emisii fugitive din combustibili(solizi,petrol si gaz natural,evacuare gaze-flacara deschisa,etc). 
 
    a.Calcul: 
    -Energie primara /perioada -Q=Qincalzire+Qventilare+Qracire+Qapa calda+Qiluminat; 



 
    -Emisia de CO2-EE:calculata pe baza Factorului de emisie -[kg/kWh]-[1] 
 
Combustibil 
1.Carbune 
2.Lichid 
3.Gaz  
4.Lemn 
5.Termoficare 

Pentru 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 

 

[1]- Mc 001/3-2006 Auditul si certificatul de performanta a cladirii 
 
-conform Eticheta energie electrica- emisa de furnizori, care “reprezintă contribuŃia fiecărei surse de 
energie primară la producerea energiei electrice furnizate în anul calendaristic 2006, precum şi 
impactul  asupra mediului înconjurător. Această acŃiune urmăreşte informarea în mod transparent a 
clienŃilor noştri şi sensibilizarea tuturor participanŃilor la piaŃa de energie electrică, asupra necesităŃii 
producerii de energie electrică cu un factor de poluare a mediului cât mai mic-Electrica SA”,conform OG 
.nr.41/2004.In plus, se evidentiaza si consumul de gaze naturale. 
 
Furnizor/producere de energie electrica in 
2006 

Emisia de CO2-[g/kWh] Media la nivel Romania-
[g/kWh] 

SC.Electrica SA-www.electrica.ro 
Portofoliul de clienti - 8 537 242 consumatori 
finali captivi: mari  - 9 743; mici - 600 145;casnici - 
7 927 534 

810,195(148,12%) 547 

SC DFEE Enel Electrica Banat SA -www.enel.ro 587,2(107%) 547 
S.C.DFEE Enel Electrica Dobrogea S.A.- 
www.enel.ro 

535(97,85%) 547 



S.C.DFEE Electrica Oltenia SA-www.cez.ro 666(121,91%) 547 
S.C E.ON Moldova SA -www.eon-energie.com 581,54(107%) 547 
Productie de energie electrica: 
 

Din surse primare: 
Carbune-39,57% 
Nuclear-9,20% 
Gaze naturale-16,69% 
Pacura-1,83% 
Alte surse conventionale-
0,68% 

Total RES-32.02% din 
care: 
-Hidro-32.02%; 
-
Eolian,Biomasa,Solar,alte 
regenerabile-0%. 

 
-Consumul de gaze naturale-conform reglementarilor /furnizor- 

    Începând cu 1 septembrie 2007, se introduce facturarea în unităŃi de energie (lei / kwh) continuta de 
gaze-consumate pentru încălzire, prepararea apei calde menajere, prepararea hranei, ca în cazul energiei 
electrice, pentru a îmbunătăŃi serviciile oferite clienŃilor-calitate gaze:produse local sau import: 

-Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2003/55/CE-piaŃa internă în sectorul gazelor 
naturale. 
-Legea gazelor 351/2004 
-Decizia ANRGN 664/2004 privind Regulamentul de măsurare a gazelor naturale tranzacŃionate pe piaŃa 
engros. 
-Codul Fiscal. 

Echivalentul energetic [kWh] al gazelor consumate de un aparat si 
retransmisa procesului de incalzire  

Calcul 

Puterea  Calorifică Superioară (PCs)- indică energia totală degajată prin 
arderea completă, în aer, a unui mc de gaz uscat;determinată cu ajutorul 
analizării calităŃii gazelor, în puncte reprezentative de pe reŃea; poate varia în 
funcŃie de originea gazelor naturale. 

Valori acceptate :9,78-11,5 
in [kWh/mc]pentru 
furnizorul DistriGaz Sud. 

Cantitatea de energie consumată de un aparat ce funcŃionează cu E = V x PCs-unde V : volum 



gaze naturale E-kWh măsurat de contor, în mc. 

 
b.Surse de energie electrica-[2] 
  
Surse de 
energie 

Tehnologie Emisii de GES-(kg CO2 
echivalent/MWh) 

Eficienta Rezerve  

Gaze naturale  Turbina cu gaze 440 40-50% 64 ani 
Petrol Motoare Diesel 550 30% 42 ani 
Carbune Combustibil pulverizat 

Ardere in strat fluidizat 
Ciclu combinat cu gazeificare 

800 
800 
750 

40-45% 
40-45% 
48% 

 
155 ani 

Nucleara Reactore cu apa usoara 15 33% 85 ani 
Biomasa Generare 30 30-60%  
Eoliana Pe uscat 

In larg 
30 
10 

95-98% 
95-98% 

 

Hidro Mare 
Mica(<10 MW) 

20 
5 

95-98% 
95-98% 

 

Solara Fotovoltaic 100 -  
[2]-O politica energetica pentru Europa / COM (2007) 1 final 
 
c. Surse de energie pentru incalzire-[2] 
 
Surse de 
energie 

Tehnologie Emisii de GES-(t CO2 
echivalent/tep) 

Combustibili 
fosili 

Lichid 
Gaze naturale 
Carbune 

3,1 
2,1 
4 

Biomasa Tocatura de lemn 
Pelete 

0,4 
0,4 

Electricitate  0-12 



Solara   Foarte scazuta 
Geotermala  Foarte scazuta 
[2]-O politica energetica pentru Europa / COM (2007) 1 final 
 
d. Surse de energie pentru transporturile rutiere-[2] 
 Emisii de  CO2 (t 

CO2/tep) 
Dependenta de importuri in 
2030-% 

Benzina si motorina 3,6-3,7 93 
Gaze naturale 3,0 84 
Biocarburant de uz casnic 1,9-2,4 0 
Bietanol tropical 0,4 100 
Biocarburant generatie 2 0,3-0,9 15 
[2]-O politica energetica pentru Europa / COM (2007) 1 final 
 

 
Source: //ec.europa.eu                     
 
 
                          3.Caracteristicile energetice ale cladirilor reprezentate prin valorile de consum 
specific de caldura –q [kWh/m²an] si care stabilesc grila de clasificare energetica-Certificatul 
de Performanta ,sunt reglementate la nivelul anului 2005,pentru toate tipurile de cladiri-cu 
determinare al emisiilor CO2-[1]: 
 
Consum specific q-[kWh/m²an] Valoare  minima Valoare  maxima 



Incalzire spatii 70 500 
Apa calda de consum 15 200 
Climatizare 20 300 
Ventilare mecanica 5 30 
Iluminat 40 120 
Total utilitati termice 150 1150 

 
 
Source://ec.europa.eu/environment/climat/ 
 
                            4.Date informative pentru evaluare: 
 
  a.Eficienta energetica a sistemului incalzire-frig :evaluata prin balanta energiei primare consummate in 
generarea de caldura si distributie,fara efectul introdus de sistemul interior al cladirii. 
  
  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)  
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:  
 
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 
 
   b.Sub prevederile Protocolului de la  Kyoto ,EU a agreeat reducerea cu 8% a reducerii emisiilor celor 6 GHG in 
2008-2012,comparat cu anul de baza,in general: 
-1990-pentru gaze non-floruri (CO2 ,CH4 si N2O); 



-1995-floruri(HFC,PFC si SF6). 

 
Source:www.adevarulonline.ro/ 
 
Totalul emisiilor GHG cu index anul de baza(100%) 
 
 2004 Tinta in 2010 
EU 25 92,7 - 
EU 15 99,1 92,0 
Portugalia 141,0 127,0 
Grecia 123,9 125,0 
Spania 147,9 115,0 
Irlanda 122,7 113,0 
Suedia 96,4 104,0 
Finlanda 114,5 100,0 
Franta 99,2 100,0 
Marea Britanie 85,9 87,5 
Austria 115,7 87,0 
Danemarca 98,2 79,0 
Germania 82,5 79,0 
Luxemburg 100,3 72,0 



Source:Eurostat  
 
Emisiile de CO2 in sectoare  (EU-25,milioane tone) 
 
Anul Total CHP Locuinte 
1990 3 775 1 487 500 
 2002 3 750 1 472 454 
2003 3 853 1 514 479 
 Source:Eurostat  
 
   c.Programul national din Romania  de reducere progresiva a emisiilor(PNRPE) este un instrument pentru 
implementarea unor plafoane nationale de emisie,conform Directivei 2001/81/CE ,care nu pot fi depasite in nici un 
an incepand cu 2010(stabilite prin Legea nr.271/2003 de ratificare Protocol Concventie din 1979 adoptat 
la Gothenburg) pentru: 
sanatate umana,ecosisteme naturale,materiale si culturi agricole,datorita acidifierii,eutrofizare sau 
formare ozon troposferic. 
Strategia nationala privind schimbarile climatice a fost stabilita prin ratificarea prin Legea nr.24/1994 a 
Conventiei-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice si Legea nr.3/2001 a Protocolului de 
la Kyoto-Romania s-a angajat sa reduca emisiile GHG cu 8% fata de nivelul emisiilor din 1989(an de 
referinta) ,in prima perioada de angajament 2008-2012(inventarul national din 2006 releva ca nivelul este cu 
circa 475 mai scazut decat valoarea tinta din Protocol). Proiectele de investitii de tip implementare in comun(JI) 
sunt in mamoritate aplicate in zona autoritatilor locale:retehnologizare sisteme de incalzire locala si inchidere 
de depozite de deseuri. 
 
Relevant este reducerea emisiilor industriale in perioada 1990-2000 prin diminuarea activitatilor industriale: 
 
Nivelul emisiilor totale nationale/ Sector energetic/Transport (mii tone/an) in 1980-2004 si   pentru 
Instalatii mari de ardere(IRA) 
 
 1980 1990 2000 2004 2010-

Emisii 
tinta IRA 

2010-
Nivel 
emisii 

Plafon/an 
national emisii 
1990-2010 



IRA 
SO2-dioxid de 
sulf 

1055/73
2/2,0 

1311/90
3/5 

720/563/7
,2 

766/567/76(3% in 
rezidential cu 
comb.fosili) 

328 336 918 

NOx-oxizi de 
azot 

523/173
/20 

546/167
/50 

296/116/8
3,5 

415/133/211 103,7 114 437 

NH3- amoniac  340/0/0,
17 

300/0/0,
04 

206/0/0,1
5 

175/-/-(81% dejectii si 
ingrasaminti) 

  210 

COV- compusi 
organici volatili 

673/2/3
8 

616/2/7
4 

519/9/71 489/-/-   523 

Source:HG nr.1879/2006 pentru aprobare PNRPE 
 
 
        Repartitia consumului de energie electrica pentru  aparatele  electrocasnice dintr-o locuinta este 
edificator pentru consumul in domeniu: 
 



 
                 Source:www.infoenergia.ro                                                       Source:  www.curentul.ro 
 
[1]- Mc 001/3-2006 Auditul si certificatul de performanta a cladirii 
[2]-O politica energetica pentru Europa /   COM (2007) 1 final 
[3]-Comisia Europeana-Directia de mediu 
 
                      


