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Strategia naflionalæ în domeniul
eficienflei energetice

Prin Hotærârea 163/12.02.2004,
Guvernul României aprobæ Strategia
naflionalæ în domeniul eficienflei ener-
getice. Materialul, foarte complex, pre-
zintæ o radiografie a situafliei prezente
dar øi mai multe scenarii de evoluflie
pânæ în 2015. În continuare redæm
câteva extrase din Strategie.   

„În primii ani ai perioadei de tran-
ziflie, elaborarea øi implementarea poli-
ticii øi programelor de eficienflæ energe-
ticæ au avut un succes limitat. Pe fondul
relansærii activitæflilor economice øi al
accelerærii negocierilor de aderare la
Uniunea Europeanæ, eficienfla energeticæ
s-a transformat într-o componentæ
esenflialæ a politicii energetice naflionale. 

Intensitatea energeticæ a unei flæri
este raportul dintre consumul total de
energie øi produsul intern brut.

Concluziile care se contureazæ în
urma analizei comparative a
intensitæflilor energetice finale pentru
cele cinci sectoare economice din
România øi statele membre ale Uniunii
Europene sunt urmætoarele: 

- valorile mari evidenfliate (pentru
România) demonstreazæ existenfla unui
important potenflial economic de efi-
cienflæ energeticæ în industrie; 

- pentru transporturi, compararea
intensitæflilor energetice finale calculate
prin metoda preflurilor actualizate scot
în evidenflæ un potenflial economic
relativ mare de eficienflæ energeticæ;

- deøi consumurile finale de energie
în agriculturæ ræmân prea puflin însem-

nate în raport cu cele înregistrate în alte
sectoare industriale, potenflialul econo-
mic de eficienflæ energeticæ existæ øi
poate fi valorificat;    

- ca øi sectorul industrial, corelærile
dintre intensitæflile energetice finale din
sectorul rezidenflial demonstreazæ exis-
tenfla unui important potenflial de efi-
cienflæ energeticæ; 

- sectorul terfliar începe sæ se
dezvolte în ritm accelerat iar corelarea
dintre intensitæflile energetice finale
demonstreazæ existenfla unui potenflialul
economic de eficienflæ energeticæ. 

Economia de energie este cea mai
ieftinæ resursæ de energie, uøor de ob-
flinut øi nepoluantæ, comparativ cu re-
sursele de combustibili fosili sau resur-
sele regenerabile de energie. 

La nivel naflional, valoarea medie a
potenflialul de economisire a energiei
(determinatæ ca medie ponderatæ a
potenflialelor de economisire din
sectoare economice precum industria,
transporturile, sectorul rezidenflial,
alimentarea centralizatæ etc.) este în
prezent estimatæ ca fiind de circa 30-
40%. 

fiintele politicii de eficienflæ ener-
geticæ au fost stabilite în contextul adop-
tærii, ca unicæ ipotezæ pentru creøterea
PIB, a unei rate medii anuale de 5,4%
(varianta de bazæ) øi a unei reduceri cu
40% a intensitæflii energetice primare
pânæ în anul 2015. 

Considerând cæ tendinfla de creøtere
anualæ a eficienflei energetice de 1%, rea-
lizatæ în perioada 1999-2001, se pæs-
treazæ øi în continuare, færæ adoptarea
unor mæsuri speciale în cadrul unor pro-

grame de creøtere a eficienflei energetice
în industrie (parflial), în transporturi øi în
sectorul terfliar, la finele anului 2015, re-
ducerea intensitæflii energetice compara-
tiv cu anul 2001 va fi de 15% (creøterea
"færæ costuri" a eficienflei energetice). 

Prin urmare, pentru atingerea obiec-
tivului moderat de reducere cu circa
40% a intensitæflii energetice primare pe
întreaga perioadæ 2004-2015,
comparativ cu 2001, sunt necesare
programe pentru creøterea eficienflei
energetice, care sæ asigure reducerea cu
încæ 25% a intensitæflii energetice. 

Analizele efectuate conduc la con-
cluzia cæ investiflia specificæ medie esti-
matæ pentru economisirea unei cantitæfli
anuale de o tonæ echivalent petrol (TEP)
este de circa 167 euro. În mod similar,
pentru celelalte sectoare (industrie,
transporturi etc.), rezultæ cæ investiflia
specificæ medie estimatæ pentru
economisirea unei cantitæfli anuale de o
TEP este cuprinsæ între 145 øi 200 euro
iar pentru sectorul de alimentare
centralizatæ cu energie termicæ este de
circa 155 euro. 

În condifliile precizate, efortul finan-
ciar estimat pentru susflinerea progra-
melor de investiflii pentru creøterea efi-
cienflei energetice este de circa 2,7
miliarde euro.” 

Studiu de caz

La o primæ analizæ, fixarea pragului
de reducere a intensitæflii energetice cu
40% poate pærea foarte curajoasæ. Tre-
buie subliniat faptul cæ, din acest pro-
cent, 15% se estimeazæ a fi atins „în
mod natural”, prin încetarea activitæflii
unor unitæfli economice neeficiente dar
øi prin apariflia de noi agenfli economici
care utilizeazæ energia în mod eficient.
Diferenfla de 25% trebuie realizatæ prin
modernizarea instalafliilor energetice în
funcfliune la diferifli agenfli economici.   

Pornind de la experienfla Grupului
EnergoBit în realizarea de programe
complexe de eficienflæ energeticæ, ne
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propunem sæ analizæm un caz practic care aratæ posibilitatea
atingerii acestei flinte.

Clientul analizat îøi desfæøoaræ activitatea în industria
chimicæ, una din ramurile energointensive øi cu mari posibi-
litæfli de reducere a consumurilor energetice.

Consumul energetic anual este de:
- Energie electricæ: 47.080 MWh
- Gaz metan: 81.689 mii m3.
De remarcat faptul cæ, din consumul total de energie

electricæ, 38.483 MWh (adicæ 82%) sunt produøi în sistem de
cogenerare de cætre clientul analizat øi doar 8.597 MWh sunt
cumpærafli din sistemul electric naflional.    

Gazul metan este utilizat în proporflie de 29% direct în
procesul de producflie iar 71% în centrala termo-electricæ
pentru producerea întregului necesar de abur (434.062 Gcal) øi
a energiei electrice. 

Cheltuielile totale pentru energie se ridicæ la 8,2 milioane
USD, reprezentând o cotæ importantæ din cheltuielile de
producflie. Compania emite anual aproximativ 7.200 kg de
CO, 720.000 kg de NOx øi 548.000 kg de CO2. 

Timp de mai multe luni, specialiøtii Grupului EnergoBit
împreunæ cu cei ai beneficiarului au analizat consumurile
energetice din întreprindere. 

Acfliunile realizate au constat în:
- instalarea unui sistem de pentru monitorizarea producfliei

de energie electricæ, a schimbului de energie cu sistemul
electric naflional dar øi a consumurilor specifice ale secfliilor øi
ale principalelor utilaje tehnologice;

- instalarea de aparate de mæsuræ pentru determinarea øi
monitorizarea consumurilor de gaz metan, apæ øi abur; 

- monitorizarea temperaturilor la cazanele de abur;
- verificarea izolafliei conductelor de transport a aburului;
- analiza compozifliei gazelor arse; 
- analiza apei de alimentare a cazanelor de abur;
- verificarea izolafliei termice a clædirilor;
- analiza regimului de funcflionare a principalelor utilaje

tehnologice.
Pe baza tuturor datelor înregistrate øi flinând cont de

înregistrærile istorice s-a realizat analiza consumurilor øi
costurilor cu energie electricæ øi termicæ:

- s-a determinat bilanflul energetic real al consumatorului
dar øi al principalelor utilaje;

- s-au calculat indicatorii energetici specifici øi costurile
specifice atât pentru partea de producflie a aburului øi a energiei
electrice dar øi pentru principalele utilaje consumatoare de
energie;

- s-a calculat necesarul de energie termicæ pentru încælzirile
spafliale. 

Au putut fi identificate pierderile energetice pe întreg
lanflul energetic (producflie, transport, utilizare) øi propuse mai
multe soluflii tehnice pentru eficientizarea consumurilor
energetice. S-au determinat economiile energetice øi financiare
obflinute prin aplicarea fiecærei soluflii. 

Concluziile analizei au fost discutate cu factorii de decizie
ai companiei. Împreunæ s-a determinat un plan de mæsuri, care
cuprinde:

• mmææssuurrii ccuu ccoossttuurrii mmiiccii øøii mmeeddiiii::
- realizarea unui sistem complex de monitorizare a

consumurilor energetice;
- modificarea sistemului de tarifare a energiei electrice;
- contorizarea consumurilor de gaz metan;
- contorizarea consumului de apæ øi abur;
- compensarea energiei reactive;
- montarea de variatoare de turaflie pentru stafliile de pompe;
- izolarea conductelor de abur;
- montarea de oale de condens;
- înlocuirea schimbætoarelor de cælduræ;
- înlocuirea sistemului de încælziri spafliale;
- colectarea øi reutilizarea condensului.
• mmææssuurrii ccuu ccoossttuurrii mmaarrii::
- înlocuirea a douæ cazane de producere a aburului;
- înlocuirea unui turbogenerator.
Costul total al mæsurilor propuse este de 5,6 milioane USD

iar perioada de recuperare variazæ de la câteva luni la 4,5 ani.
Pentru a veni în ajutorul beneficiarului, pentru fiecare din

mæsurile propuse s-au calculat indicatorii financiari ai
investifliei (perioadæ de recuperare, valoarea netæ actualizatæ,
rata internæ de rentabilitate, indicele de profitabilitate). S-a
fæcut o analizæ a bonitæflii întreprinderii pentru a se putea
propune mai multe surse de finanflare ale investifliilor øi
determina costurile finanflærii.   

Prin implementarea tuturor mæsurilor propuse (mai puflin
înlocuirea turbogeneratorului care a fost tratatæ într-un capi-
tol separat) s-a estimat realizarea unei economii de energie de
circa 28%.

Pe lângæ beneficiile economice, acestea ar conduce øi la re-
ducerea emisiilor de NOx cu 206 tone/an øi de CO2 cu 156
tone/an.

Este interesant de urmærit øi care este costul investifliilor
raportat la tona echivalent petrol (TEP) economisitæ. Valoarea
calculatæ este de 184 USD pentru fiecare TEP economisitæ,
valoare care se încadreazæ în media indicatæ în Strategia
naflionalæ.

Concluzii
Dupæ cum se poate observa, este foarte importantæ

determinarea realæ a consumului energetic actual øi stabilirea
investifliilor prioritare pentru reducerea consumului energetic.
Potenflialul de economii care se poare realiza este semnificativ.
Economiile energetice se traduc în economii financiare, astfel
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cæ investifliile se pot recupera în perioade scurte de timp. 
Pe lângæ aceste aspecte trebuie avut în vedere un

argument care, în opinia noastræ, este cel mai important:
creøterea eficienflei energetice conduce la scæderea costurilor
de producflie øi creøterea competitivitæflii produselor proprii
pe o piaflæ unde concurenfla este tot mai mare. Færæ
realizarea acestor proiecte, însæøi funcflionarea multor agenfli
economici va fi pusæ sub semnul întrebærii.

Grupul EnergoBit este pregætit sæ fie alæturi de
Dumneavoastræ în parcurgerea tuturor etapelor unui
asemenea program complex:

- analiza situafliei actuale;
- determinarea unui plan de investiflii;
- analiza comparativæ a mæsurilor propuse;
- determinarea surselor optime de finanflare
- implementarea proiectelor alese
- urmærirea în funcflionare.  
Speræm ca împreunæ sæ dezvoltæm un parteneriat, care

sæ confirme, o datæ în plus, urmætoarele concluzii extrase
tot din Strategia naflionalæ:

„Dezvoltarea economicæ nu se poate realiza pe baze
durabile, færæ creøterea eficienflei energetice. 

Investind 1 euro într-un proiect de creøtere a eficienflei
energetice, se poate obfline o reducere a efortului financiar
pentru achiziflia de resurse primare de 1,26 euro.”

• Regulament de furnizare a energiei electrice la consumatori;
• Regulament pentru atestarea agenflilor economici care

proiecteazæ, executæ øi exploateazæ instalaflii electrice din sistemul
electroenergetic;

• Proceduræ pentru soluflionarea divergenflelor privind avizul
tehnic de racordare;

• Regulament de certificare a originii energiei electrice produse
din surse regenerabile de energie;

• Metodologie de stabilire a tarifelor de distribuflie a energiei
electrice prin metoda stimulativæ de tip “Prefl plafon – Coø de
prefluri” ;

• Proceduræ pentru calculul energiei electrice care se factureazæ
în situaflia defectærii echipamentului de mæsurare produsæ din surse
regenerabile de energie;

• Catalogul reglementærilor øi prescripfliilor tehnice de interes
general, valabile în sectorul electroenergetic (ediflia 2004);

• Codul de mæsurare a energiei electrice (revizuire);
• Proceduræ operaflionalæ cadru pentru prevenirea sustragerii de

energie electricæ de cætre terfli øi analiza proprie a furnizorului
privind prejudiciul produs.

SSeelleeccflfliiee ddiinn pprrooggrraammuull ddee rreegglleemmeennttæærrii
ccee uurrmmeeaazzææ ssææ ffiiee eellaabboorraattee ddee AANNRREE 


