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Acest ghid apare cu suportul Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare 
Internaţională (USAID) în cadrul Proiectului de Susţinere a Autorităţilor 
Locale din Republica Moldova (LGSP) în parteneriat cu Agenţia pentru 
Eficienţă Energetică (AEE).

Opiniile autorilor exprimate în această publicaţie nu corespund în mod 
obligatoriu Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională 
(USAID) sau ale Guvernului SUA, cît şi Agenţiei pentru Eficienţă Energetică.

Materialul a fost elaborat de către Chemonics International Inc. în cola-
borare cu EnCon Services International LLC., pentru a fi supus revizuirii 
de către Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).    

Chemonics International Inc. și Encon Services International  LLC. nu iși 
asumă dreptul de proprietate pentru imaginile prezentate în acest ghid. 
Am făcut toate eforturile pentru a indica sursa pentru fiecare imagine.

Dacă deţineţi drepturile pentru oricare dintre imagini, și nu doriti 
ca aceste imagini să apară în ghid, vă rugăm să ne contactaţi (la  
office@enconservices.com), și ele vor fi șterse imediat.

Sectorul eficienţei energetice din Republica 
Moldova a început să se dezvolte, de curând, 
ca răspuns la creșterea preţurilor pentru re-
sursele energetice și dependenţei ţării faţă de 
importul de energie.

Pentru a face faţă acestor provocări, Republica 
Moldova a elaborat propriul Program Naţional 
pentru Eficienţă Energetică pentru anii 2011-
2020. Obiectivele globale ale Programului, 
trasate în conformitate cu ţintele comunitare 
în domeniu și stabilite pentru orizontul de timp 
2020, vizează:

 ▶ eficientizarea consumului global de energie 
primară cu 20%;

 ▶ creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul 
mixului energetic pînă la 20%;

 ▶ creşterea ponderii biocombustibililor pînă 10% 
din totalul combustibililor utilizaţi;

 ▶ reducerea, cu cel puţin 25%, a emisiilor de gaze 
cu efect de seră, comparativ cu anul de bază 
1990.

Dezvoltarea durabilă a fost întotdeauna o 
prioritate pe agenda ţărilor și a comunităţilor 
din întreaga lume, datorită interconexiunii 
complexe a obiectivelor economice, sociale 
și de mediu. Un aspect al acestei dezvoltări 
este îmbunătăţirea calităţii și eficientizarea 
serviciilor primite de către cetăţeni prin pro-
movarea consumului raţional de energie, asi-
gurând în același timp, implementarea unor 
măsuri sustenabile atât din punct de vedere 
economic, cât şi faţă de mediu.

Acest ghid reprezintă o abordare compre-
hensivă și structurată faţă de necesităţile 
comunităţilor, compilat într-un stil atractiv şi 
simplu spre utilizare. Acesta are menirea să 
ilustreze prin aplicaţii practice, oportunităţile 
și beneficiile eficienţei energetice (EE), cât 
şi să mobilizeze comunităţile din Republică 
Moldova spre acţiuni de utilizare eficientă a 
energiei.

Guvernul Statelor Unite se alătură eforturilor 
Guvernului Republicii Moldova, prin parteneri-
atul fructuos dintre Proiectul Agenţiei Statelor 
Unite pentru Dezvoltare Internaţională 
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Cuprins(USAID) de Susţinere a Autorităţilor Locale 
(LGSP) și Agenţia pentru Eficienţă Energetică 
(AEE), pentru a sprijini transformările din 
sectorul energetic al Moldovei în vederea 
creșterii gradului de conștientizare a popu-
laţiei cu privire la oportunităţile și beneficiile 
oferite de utilizarea resurselor regenerabile 
de energie.

Ghidul este destinat managerilor și funcţiona-
rilor publici responsabili de eficienţă energeti-
că în cadrul administraţiilor raionale, primării-
lor, concentrându-se pe eforturile autorităţilor 
locale de a-şi îmbunătăţi infrastructura de 
consum a energiei. În acelaşi timp, suntem 
convinși că  acesta va fi un instrument util şi 
de interes pentru entităţile publice și private, 
instituţiile de învăţământ, profesori, studenţi, 
elevi și cetăţeni, care vor găsi idei și repere 
pentru un mod de viaţă mai durabil.

Având cunoștinţele, capacităţile și motivaţia 
necesară, dispunem astfel de toate precondi-
ţiile pentru a obţine beneficii mai mari și pen-
tru a promova noi standarde de trai pentru 
cetăţenii Republicii Moldova.

Mihail Stratan 
   Directorul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică

Kent Larson 
Director USAID Moldova

Realizarea acestor obiective va contribui la 
creșterea bunăstării populaţiei, crearea de noi 
locuri de muncă cu calificare înaltă, precum și 
la îmbunătăţirea nivelulului de competitivitate 
al produselor fabricate în Moldova. Astfel, 
Ghidul reprezintă un pas înainte în procesul 
de sprijinire a eforturilor de transformare prin 
care trece sectorul energetic din Moldova. 

Materialul se adresează în special Autorităţilor 
Publice Locale care sunt angajate în susţinerea 
eforturilor din teritoriu pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii de utilizare a energiei, angajaţi-
lor publici care au tangenţă cu subiectul efici-
enţei energetice și al energiei regenerabile, și 
mai ales - managerilor energetici.

Agenţia pentru Eficienţă Energetică speră că 
acest Ghid va reprezenta o sursă utilă pentru 
elaborarea și implementarea programelor 
naţionale și planurilor de acţiune în domeniu, 
precum și a celor elaborate la nivel local. 

AEE mulţumește Agenţiei Statelor Unite pen-
tru Dezvoltare Internaţională (USAID) pentru 
finanţarea elaborării acestui document. 
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 ▶ AC: aer condiţionat

 ▶ ACM: apă caldă menajeră

 ▶ AEE: Agenţia pentru Eficienţă 
Energetică

 ▶ ANRE: Agenţia Naţională pentru 
Reglementare în Energetică

 ▶ APL: Administraţia Publică Locală

 ▶ AT: asistenţă tehnică

 ▶ BERD: Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie și Dezvoltare

 ▶ BTU: Unitate Termică Britanică

 ▶ CE: Comisia Europeană

 ▶ CET: centrală electrică cu termoficare

 ▶ CO2: bioxid de carbon

 ▶ CP: coeficient de performanţă

 ▶ CT: centrală termică

 ▶ EE: eficienţa energetică

 ▶ ESCO: companie de servicii energetice

 ▶ ET: energie termică

 ▶ EUR: Moneda Unică Europeană

 ▶ FEE: Fondul pentru Eficienţă Energetică

 ▶ FISM: Fondul de Investiţii Sociale din 
Moldova

 ▶ FIT: tarif feed-in

 ▶ Gcal: Giga calorie

 ▶ GIZ: Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit

 ▶ HPSV: lampă cu vapori de sodiu de 
înaltă presiune

 ▶ IFI: instituţii financiare internaţionale

 ▶ IVCA: sistem de încălzire prin ventilare 
și aer condiţionat

 ▶ ÎC: încălzire centralizată

 ▶ K: Kelvin

 ▶ Kcal: Kilocalorii

 ▶ Km: Kilometru

 ▶ KW: Kilowatt

 ▶ KWe: Kilowatt electric

 ▶ kWh: Kilowatt ore

 ▶ LCD: ecran cu cristale lichid

 ▶ LED: diode luminiscente

 ▶ LFC: lampă fluorescentă compactă

 ▶ m: metru

 ▶ m2: metru pătrat

 ▶ m3: metru cub

 ▶ MCE: măsuri de conservare a energiei

 ▶ MDL: lei moldoveneşti

 ▶ mg: miligram

 ▶ MH: lampă cu halogenuri metalice

 ▶ mm: milimetru

 ▶ MV: lampă cu vapori de mercur

 ▶ MW: Megawatt

 ▶ MWh: Megawatt oră

 ▶ O&M: Operare și întreţinere

 ▶ PIB: produs intern brut

Abrevieri

 ▶ PJ: Penta joules

 ▶ PNAEE: Planul national de acţiuni privind 
eficienţa energetică

 ▶ PNUD: Programul Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare

 ▶ PTC: puncte termice centrale

 ▶ PTI: puncte termice individuale 

 ▶ PTS: pompă termică sol

 ▶ R: valoarea R

 ▶ REE: raport de eficienţă energetică

 ▶ RIP: rata internă de profit

 ▶ RIR: rata internă de rentabilitate 

 ▶ RM: Republica Moldova

 ▶ RPM: rotaţii pe minut

 ▶ SACET: sistem de alimentare centralizată cu 
energie termică

 ▶ SER: surse de energie regenerabilă

 ▶ SH: încălzirea în clădiri

 ▶ SMEC: Sistemul de management energetic în 
clădiri

 ▶ ToR: termeni de referinţă/caiet de sarcini

 ▶ TWh: Terawatt ore

 ▶ VM: lampă cu vapori de mercur

 ▶ VNA: valoarea netă actualizată

 ▶ UE: Uniunea Europeană

 ▶ USD: dolari SUA

 ▶ W: Watt
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Analiza fluxului de numerar: analiza financiară care 
compară perioada și volumul de intrări financiare cu 
perioada și volumul de ieșiri financiare. De obicei, flu-
xurile de numerar ce se vor face în viitor sunt deduse.

Anvelopa clădirii (sau înveliş): învelişul tridimensio-
nal separă clădirea de sol şi mediul exterior.

Apa caldă menajeră: apa încălzită și utilizată în 
clădire pentru spălat, etc.

Audit energetic: inspectarea și analiza fluxurilor de 
energie dintr-o clădire, proces sau sistem care are ca 
scop reducerea consumului de energie fără a avea un 
impact negativ asupra produsului/produselor.

Biogaz: gazul produs în urma procesului de descom-
punere anaerobică a materialelor de natură organică, 
format în cea mai mare parte din metan.

Biomasă: materialul produs de sistemele biologice, 
cum sunt lemnul, iarba şi bălegar.

Cadru de reglementare: legi și regulamente care 
stabilesc setul de cerinţe legale care trebuie îndepli-
nite. La acestea pot fi adăugate politici, standarde, 
directive și îndrumări.

Centrală Electrică cu Termoficare: o centrală care 
produce atât energie electrică, cât și energie termică 
pentru vânzare și consum.

Companie de servicii energetice: o companie comer-
cială care oferă o complexitate de soluţii energetice 
inclusiv servicii de proiectare, engineering, implemen-
tare, operare și întreţinere a proiectelor de eficienţă 
energetică, managementul de risc şi finanţare.

Conducte pre-izolate pentru sistemul de încălzire: 
conducte din oţel prevăzute din fabricaţie cu o izola-
ţie solidă din spumă de poliuretan și înveliș exterior 
din polietilenă de densitate înaltă, rezistentă la apă. 
Ţevile pre-izolate pot fi îngropate direct în sol, teh-
nologia prevede conexiuni între ţevi și alte elemente 
care sînt rezistente la apă și izolate termic.

Conductivitate termică: proprietatea materialului 
de a transfera energie termică.

Contract de performanţă: mecanism pentru imple-
mentarea îmbunătăţirilor de eficienţă energetică cu 
cheltuieli minime, care stabiliște anumite obiective 
calitative sau cantitative ce urmează a fi realizate 
de către implementator. Economiile rezultate ca ur-
mare a implementării măsurilor, sînt folosite pentru 
acoperirea cheltuielilor de capital, finanţare, adeseori 
pentru întreţinere, etc. 

Diseminarea informaţiei: distribuirea informaţiei fo-
losind toate metodele rezonabile și mijloacele media.

Due Diligence: procesul de revizuire, control și verifi-
care atentă a tuturor factorilor și problemelor.

Eficient energetic: se referă la produse sau sisteme 
care consumă mai puţină energie pentru obţinerea 
aceluiași rezultat sau unuia superior celor aferente 
produselor sau sistemelor convenţionale.

Eficienţă: raportul dintre lucrul util efectuat de o mașină 
sau un proces și cantitatea de energie consumată.

Eficienţa de conversie: eficienţa de transformare a 
unei forme de energie sau substanţe în alta.

Evaluarea: determinarea sistematică a valorii și 
importanţei unui proces folosind criteriile bazate pe 
un set de standarde.

Exfiltrarea: evacuarea necontrolată a aerului condi-
ţionat din clădire.

Finanţarea din partea unei Terţe Părţi: finanţare 
aranjată de  client cu scopul de a folosi surse de capi-
tal atrase pentru investiţii noi de capital. Partea terţă 
este deseori un dezvoltator de proiecte sau partenerul 
acestuia ce oferă servicii financiare și comerciale.

Indice de performanţă: utilizat pentru măsurarea 
eficienţei pompei de căldură. Reprezintă raportul 
dintre schimbul de căldură la ”ieșire” (rezervorul de 
căldură) și lucrul prestat.

Infiltrare: pătrunderea necontrolată sau neintenţio-
nată a aerului exterior în clădire, de obicei prin crăpă-
turile din învelișul clădirii și prin folosirea/deschiderea 
ușilor .

Intensitatea energetică: raportul dintre consumul 
de energie și cantitatea de produse realizate; se refe-
ră, de obicei, la cantitatea de energie consumată pe 
unitate de PIB.

Investiţii de capital: totalul necesarului de costuri 
pentru realizarea unui proiect până la nivel operaţi-
onal comercial.

Încălzire centralizată: furnizarea energiei termice 
către un număr de clădiri de la o sursă de căldură sau 
mai multe, prin reţeaua de conducte pentru agentul 
termic (apă sau abur).

Încălzirea, ventilarea și condiţionarea: termen 
general utilizat în industrie care se referă la o serie 
de echipamente utilizate pentru crearea confortului 
termic în clădire, inclusiv aparate de aer condiţionat, 
arzătoare, ventilatoare, filtre, conducte, etc.

Lumen: unitate de măsură a intensităţii luminii.

Management energetic: o complexitate de acţiuni, 
bine definite, a căror implementare are ca scop re-
ducerea consumului de energie, a cheltuielilor pentru 
energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Managementul de proiect: reprezintă suma tuturor 
eforturilor de planificare, organizare, conducere și 
control a resurselor necesare realizării unor obiective 
specifice.

Manager energetic: specialistul a cărui sarcină este 
să identifice oportunităţile de eficienţă energetică, să 
convingă proprietarii în privinţa implementării măsu-
rilor, să implementeze măsurile, sistemele și să modi-
fice comportamentul privind eficienţa energetică.

Monitorizare: supravegherea și verificarea progresu-
lui sau calităţii implementării unui proces în decursul 
unei perioade de timp; efectuarea unei revizuiri  
sistematice.

Nivel de referinţă: un standard utilizat pentru măsu-
rare sau evaluare.

Partneriat Public Privat: finanţarea și operarea unui 
proiect pe baza unui parteneriat între guvern (central 
sau local) și una sau mai multe companii private.

Planul de acţiune: un plan logic stabilit pe etape 
pentru realizarea unui obiectiv, care, de obicei, include 
şi orizontul de timp şi necesarul de personal.

Plan de afaceri: este compus din 1) o declaraţie 
privind strategia pe durată lungă și a obiectivelor ce 
ţin de venituri, costuri și profit. De obicei, sunt incluse 
și bugetele, bilanţurile și analiza fluxurilor financiare. 
2) un document ce conţine detalii privind afacerea re-
spectivă (organizaţia, strategia și tacticile financiare) 
utilizate pentru o activitate nouă sau îmbunătăţirea 
celei existente.

Performanţa clădirii: identificarea și rezolvarea 
problemelor ce ţin de confortul și eficienţa termică 
în clădire printr-o abordare globală/de ansamblu la 
nivelul acesteia .

Perioada de recuperare: perioada de timp necesară 
returnării complete a investiţiei originale.

Pompă termică: un sistem ce transportă energia 
termică dintr-un punct (sursa) la o temperatură mică 
către altă locaţie (rezervorul de căldură) la o tempera-
tură mai înaltă utilizând lucrul mecanic și compresia 
și decompresia gazului pentru a încălzi sau răci o 
clădire.

Pompă termică sol: o pompă termică care utilizează 
solul ca sursă de energie termică pentru perioada 
rece și ca sursă de frig, pe perioada caldă a anului.

Program de eficienţă energetică: un efort organizat 
pentru sprijinirea utilizării tehnologiilor și a practicării 
unui comportament adecvat.  

Program de susţinere financiară: program financiar 
susţinut de o abncă de dezvoltare (de exemplu BERD) 
în care aceasta oferă fonduri care sunt folosite de 
către instituţiile financiare locale pentru acordarea de 
credite în condiţii predefinite.

Proiect pilot: proiect elaborat pentru a găsi soluţii la 
neclarităţile legate de strategia generală de realizare 
a proiectului de ansamblu și pentru a identifica design-
ul optim și modul în care acesta poate fi implementat, 
înainte de iniţierea implementării propriu-zise.

Punct termic: unitatea care livrează  energia termică 
din sistemul de încălzire centralizată în sistemul de 
încălzire sau condiţionare a clădirii, după ce este 
ajustată în funcţie de necesarul specific al clădirii, de 
temperatura exterioară și alţi factori. De asemenea, 
prepară apa caldă menajeră pentru necesităţile clădi-
rii. Punctele termice includ schimbătoare de căldură, 
pompe, echipament de control, etc.

Glosar
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 Raport de eficienţă energetică: sistem de raportare 
a eficienţei condiţionării aerului, care indică numărul 
de BTU livrat pe unitate de energie (watt) consumat. 

Rata internă de rentabilitate: raportul la care valoa-
rea totală a costurilor de investiţii actuale și viitoare 
este egală cu valoarea totală a beneficiilor rezultate 
în urma investiţiilor prezente și viitoare.

Recuperarea energiei termice: stocarea și utilizarea 
energiei termice generate de sistemele de iluminat și 
răcire. 

Reutilare: suplinirea sistemelor vechi cu tehnologie 
nouă sau caracteristici noi. De exemplu, reutilarea 
energetică a clădirii se referă la îmbunătăţirea ca-
racteristicilor clădirii prin instalarea de echipament 
eficient energetic.

Reţea de distribuţie: reţea de conducte sau conduc-
tor/cabluri electrice utilizată pentru transportarea 
produselor (energie termică, gaz, energie electrică, 
apă) de la reţeaua de transport sau producător către 
consumatori. De obicei, acestea se referă la reţele de 
tensiune medie și joasă (în cazul energiei electrice), 
conducte de presiune medie și joasă (în cazul energiei 
termice, gaz, apă).

Schimbător de căldură: echipament construit pentru 
transferul eficient al energiei termice dintr-un mediu 
în altul (deseori gaz sau lichid). Un perete din material 
solid poate separa mediile ca să nu se mixeze, sau 
acestea pot fi în contact direct.

Studiu de fezabilitate: un studiu iniţial al unui proiect 
sau metodă de operare care determină fezabilitatea 
din punct de vedere fizic și economic.

Sistem de management energetic la nivel de clădire: 
sisteme tehnice utilizate pentru măsurarea şi eviden-
ţa consumului energetic al unei clădiri, de multe ori 
operează cu sistemul energetic.

Sistem de monitorizare: un sistem de colectare a 
datelor privind un program și rezultatele, proiectat 
pentru a oferi răspuns la întrebarea dacă programul 
își realizează funcţiile și/sau dacă produce serviciile 
preconizate.

Studiu de pre-fezabilitate: evaluarea preliminară a 
viabilităţii unui proiect, care se realizează în etapele 
incipiente ale ciclului de proiect. Studiul de pre-fezabi-
litate tratează de obicei aceleași subiecte ca și studiul 
de fezabilitate, însă la un nivel mai mic de detaliere.

Sursă regenerabilă de energie: surse de energie care 
provin din surse naturale,  cum sunt lumina solară, 
vântul, ploile, valurile, energia geotermală, biomasa și 
alte resurse  care se refac  în mod natural și constant.

Risc: posibilitatea de a expune (pe cineva sau ceva 
valoros) la un pericol, prejudiciu sau pierdere.

Tarif feed-in: tarifele plătite producătorilor de ener-
gie din surse regenerabile. De obicei, aceste tarife 
depășesc nivelul tarifelor pentru energia produsă din 
surse convenţionale (gaz natural sau cărbune, etc.). 
Tarifele sînt mai mari deoarece energia produsă din 
RES trebuie să atingă obiectivele stabilite de politicile 
sectoriale (de ex. reducerea schimbărilor climatice).

Valoarea Actualizată Netă: valorea actuală a sumei 
tuturor costurilor de capital anuale şi a economiilor 
nete pe toată durata vieţii unui proiect. 

Valoarea R: capacitatea unui material de izolare de 
rezistenţă la fluxul termic. Cu cât valoarea R este mai 
mare, cu atât mai mare este nivelul de izolare.

Valoarea U: conductivitatea totală termică. Valoarea 
U este indirect proporţională cu suma valorilor R a 
unui sistem (U = 1/R total).

Introducere
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Pe parcusul ultimelor patru decenii, omenirea 
a devenit tot mai conștientă de importanţa 
utilizării eficiente a resurselor naturale, ceea ce 
se reflectă și în studii și activităţile tehnologice. 
În multe ţări, au fost elaborate politici naţionale 
și locale care susţin durabilitatea sistemelor 
noastre energetice.

Publicul acordă  un interes tot mai mare pro-
blemelor de mediu și modului în care compor-
tamentul nostru privind consumul de energie 
îl poate influenţa. Fiecare dintre noi poate 
contribui la economisirea 
resurselor naturale și a ba-
nilor, îmbunătăţirea mediului 
înconjurător prin implemen-
tarea pentru început a unor 
măsuri simple. Setul dat de 
măsuri simple variază de la 
managementul corect al ilu-
minatului locuinţei personale, 
până la instalarea de ferestre 
noi sau izolarea clădirilor pu-
blice sau celor de locuinţe. În 
acest ghid sînt descrise toate 
aceste măsuri simple cât și 
unele măsuri mai complexe.  

În cazul în care mai mulţi 
dintre noi vom implementa 
măsuri de eficienţă ener-
getică, acestea vor duce la 
reducerea pierderilor de energie, creșterea 
eficienţei caselor noastre, a locurilor de muncă 
și a orașelor, îmbunătăţirea mediului înconjurător 
și a calităţii vieţii și construirea unui viitor mai bun 
pentru copiii noștri. Economia naţională va deveni 
mai competitivă pe pieţele internaţionale odată cu 
creșterea eficienţei energetice, ceea ce va duce la 
îmbunătăţirea mediului de afaceri.

Republica Moldova (RM) își poate satisface 
necesarul de energie prin implementarea inte-
ligentă a măsurilor de eficienţă energetică (EE) 
și utilizarea resurselor regenerabile de energie 
(SER) atât pe partea de consum cât și pe partea 
de producere a energiei.  Pentru a îmbunătăţi 

situaţia energetică din Moldova, trebuie să ne 
concentrăm pe problemele ce ţin de pierderile 
de energie, incapacitatea de plată a consuma-
torilor și utilizarea pe scară redusă a surselor 
regenerabile de energie.  

Obiective și cititori

Acest ghid oferă exemple și descrieri a măsurilor 
de EE și utilizare a SER care pot fi implementate 
pentru a soluţiona problemele legate de fur-

nizarea și consumul de energie, 
probleme cu care se confruntă 
majoritatea comunităţilor și per-
soanelor din Moldova. Prezentul 
Ghid nu se referă la oportunităţile 
din sectorul transport.

De asemenea, Ghidul descrie 
cadrul legal și instituţio-
nal asociat utilizării SER și  
introducerii măsurilor de EE în 
clădirile publice și de către între-
prinderile municipale de servicii, 
cum sunt companiile de furnizare 
a energiei termice și apei.

Cititori  
Ghidul se adresează unui număr 
de beneficiari potenţiali:

 ▶ Oficiali responsabili de elaborarea și aprobarea 
diferitor strategii și programe energetice la nivel de 
municipiu.

 ▶ Manageri energetici și personal din cadrul primăriilor 
responsabili pentru probleme energetice.

 ▶ Reprezentanţi ai întreprinderilor municipale de 
servicii comunale (companii de furnizare a energiei 
termice și apei).

 ▶ Manageri/administratori ai clădirilor publice și 
private.

Descriere generală a situaţiei 
energetice și a oportunităţilor 
din domeniul energetic

02
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Măsurile de 
eficienţă energetică  
au un triplu impact 

• în sectorul energetic 
(cheltuieli de energie 
reduse și securitate 
energetică îmbunătăţită);

• economic (creșterea 
productivităţii și crearea 
de locuri de muncă);

• de mediu (mai curat și 
mai verde).
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cum ar fi Rusia, Ucraina, Kazahstan (Figura 
2.4), însă se află în urma Lituaniei, Letoniei, 
României și Bulgariei. 

Cea mai mare cotă-parte a consumului de 
resurse energetice este utilizată pentru produ-
cerea altor tipuri de energie (şi anume, elec-
tricitate, energie termică) şi pentru consum în 
sectorul locativ (Figura 2.5).

Figura 2.5. Structura consumului pe sectoare, perioada 
2006-2010 (unităţi de măsură: mii tone echivalent cărbune) 
(sursa: www.statistica.md)

Combustibilii fosili reprezintă mai mult de 
95% (Figura 2.6) din consumul energetic al 
Moldovei2. Totuşi, volumul de biomasă utilizată 
în sectorul rezidenţial pare a fi destul de mare. 
Din păcate, din cauza deficienţelor obiective 
ale sistemului de colectare a datelor, nu au pu-
tut fi găsite date oficiale exacte în acest sens. 
Potrivit unor experţi, cota-parte a biomasei 
poate reprezenta 20% din consumul total de 
energie, şi acoperă în special necesarul pentru 
încălzire şi gătit în zonele rurale.

Figura 2.6. Ponderea surselor de energie conform consumu-
lui, perioada 2007 - 2010 (unităţi de măsură: %) (sursa: www.
statistica.md)

2 (sursa: Biroul Naţional de Statistică)

 Potenţialul de eficienţă 
energetică

Potenţialul de eficienţă energetică în Moldova 
este foarte mare. La nivel municipal, acest 
potenţial se referă în principal la încălzirea 
clădirilor care nu sunt izolate, încălzirea apei 
menajere, iluminat și sistemele de ventilare. 
Majoritatea acestor sisteme sunt vechi, inefici-
ente, și sunt proiectate, operate și întreţinute la 
un nivel slab. De aceea, în urma implementării 
măsurilor de eficienţă energetică, de obicei se 
obţin reduceri semnificative ale cheltuielilor 
pentru energie. 

În 2010, cheltuielile anuale ale autorităţilor 
locale pentru consumul de energie au fost de 
aproximativ 437 milioane lei (vezi Tabelul 2.1) 
dintr-un total de 4 miliarde lei, care reprezintă 
cheltuieli totale, fără salarii. Cheltuielile au-
torităţilor locale pentru consumul de energie 
reprezintă 1/3 din deficitul total bugetar al RM. 

Tabelul 2.1. Distribuţia costurilor legate de energie supor-
tate de administraţiile locale în 2010 (unităţi: mln lei) (Sursa: 
http://www.mf.gov.md/ro/BOOST/)

În conformitate cu Strategia Energetică a RM, 
reducerea tuturor costurilor energetice mu-
nicipale (adică, 437,3 M lei) poate fi între 125 
mln lei şi 185 mln lei, ceea ce în valori relative 
reprezintă de la 28% la 42%. Potrivit estimă-
rilor experţilor şi a rezultatelor unor proiecte 
pilot, în Moldova, consumul de energie termică 
poate fi redus cu cel puţin 40%, iar consumul de 
electricitate poate fi redus cu 10% în clădirile 
rezidenţiale şi publice. Îmbunătăţirea iluminatu-
lui stradal prin instalarea de noi dispozitive de 
iluminare şi a sistemelor de control reprezintă 
un exemplu bun pentru reducerea facturilor 
municipale pentru energie.

Faţă de consumul de energie la nivelul ţării, 
sectorul municipal de termoficare poate reduce 
pierderile de energie cu circa 12%, ceea ce 
reprezintă economii anuale de circa 112 mln lei.

Moldova depinde într-o măsură foarte mare de 
sursele energetice importate. Peste 95% din 
totalul de energie consumată este importat. 
În ultimii cinci ani, structura importurilor de 
surse energetice a fost mai mult sau mai puţin 
constantă (Figura 2.1). 

Figura 2.1. Structura importurilor de surse energetice (uni-
tatea de măsură: mii tone echivalent cărbune) (sursa: www.
statistica.md)

Gazul natural reprezintă sursa cea mai im-
portantă de energie pentru Moldova, dintre 
care 99,9% este importată de la un singur 
furnizor – SAD Gazprom. Începând cu anul 
2006, s-au înregistrat creșteri importante la 
preţurile pentru gazele naturale. Aceasta a 
dus la creșterea preţurilor la toate tipurile de 
energie (Figura 2.2) și a fost o grea încercare 
pentru economia naţională. Conform contrac-
tului cu SAD Gazprom, preţul pentru gazul 
natural urma să crească până la nivelul celui 
mediu european într-o perioadă de 4 ani. Acest 
proces a fost finalizat în anul 2012, ceea ce a 
rezultat într-o creștere de 2,5 ori a preţului 
faţă de 2006 (Figura 2.3). 

Figura 2.2. Indicii preţurilor la surse energetice pentru 
perioada 2006 - 2011 (sursa: www.statistica.md)

Figura 2.3. Preţul mediu anual pentru gazele naturale im-
portate de la SAD Gazprom (sursa, SA Moldovagaz)

Caracteristicile consumului  
de energie

Intensitatea energetică este raportul dintre 
consumul total de energie al unei ţări şi 
Produsul Intern Brut (PIB) al acesteia.

Figura 2.4. Intensitatea energetică din unele ţări din CSI și 
Europa Centrală  în perioada 2009 - 2010 (unităţi de măsură: 
tone echivalent petrol la 1000 USD PIB, paritatea puterii de 
cumpărare) (sursa: Rio+20 Report)

În prezent, intensitatea energetică a Moldovei 
este de trei ori mai mare decât media UE (după 
datele BERD). Între 2001 şi 2007, intensitatea 
energetică a producţiei industriale din Moldova 
a scăzut cu 80%1.  Astfel, există un potenţial 
foarte mare de reducere a consumului ener-
getic concomitent cu creșterea activităţii eco-
nomice. Comparativ cu alte ţări ex-sovietice, 
Moldova se situează înaintea unor ţări din CSI, 

1 (sursa: Strategia Energetică a Republicii Moldova până în 2020)

Descriere generală a situaţiei energetice și 
a oportunităţilor din domeniul energetic

Nr Surse energetice Volumul anual, mln lei

1   Electricitate              126,5

2   Gaz natural              151,3

3   Încălzire              159,5

   Total              437,3
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Sectorul energiei electrice - cu 6%, ceea ce este 
egal cu economii de circa 320 mln lei pe an, iar 
sectorul gazelor naturale - cu 
6%, ce reprezintă o economie 
anuală de 208 mln lei.

Surse regenerabile de 
energie

Moldova dispune de o gamă 
vastă de surse regenerabile 
de energie, inclusiv biomasa, 
energia eoliană, solară, hidro 
şi biogazul. Utilizarea SER 
necesită finanţare, un cadru 
de reglementare, o infrastruc-
tură adecvată (şi anume, reţea 
de distribuţie (electricitate); 
infrastructură de producere, 
transportare şi depozitare 
(biomasă); tarife energetice 
(energia electrică şi termică) 
etc.), şi experţi competenţi 
(auditori, ingineri, companii de 
servicii energetice, etc.).

Mai jos sunt prezentate informaţii de bază 
despre fiecare tip de SER care este disponibilă 
în Moldova.

Energia eoliană: Potenţialul tehnic total este 
de capacitate 1 GW, ceea ce ar putea produce 
39 PJ pe an. Strategia Energetică a Moldovei 
prognozează că până în anul 2020, vor fi  in-
stalate turbine eoliene care vor produce 29 PJ 
pe an.

Biomasa: Este compusă în principal din com-
bustibil din lemn şi deşeuri agricole. Biomasa 

se utilizează în Moldova 
de secole pentru încălzire. 
Potenţialul tehnic total pentru 
biomasă este de circa 19,4 
PJ (balanţa energetică totală 
este de aproximativ 100 PJ), 
şi include următoarele:

• Deșeuri agricole  7,5 PJ

• Lemn pentru foc 4,3 PJ

• Deșeuri din procesarea   
          lemnului 4,7 PJ

Energie solară: potenţialul 
este de aproximativ 50 PJ. 
Energia solară poate fi utili-
zată atât pentru producerea 
apei calde cât și a energiei 
electrice. 

Până în prezent, în Moldova, 
nu există proiecte de anver-
gură pentru utilizarea SER, cu 

excepţia câtorva iniţiative din sectorul public 
(utilizarea cazanelor pe bază de paie pentru 
încălzire) şi sectorul privat (producerea de  
biocombustibil din deşeurile rezultate din  
prelucrarea sfeclei de zahăr – proiectul 
Sudzucker; producerea energiei electrice pe 
bază de biogaz și mici instalaţii fotovoltaice).

Potenţialul de eficienţă 
energetică este foarte 
mare. La nivel municipal, 
acest potenţial se referă 
în principal la încălzirea 
clădirilor care nu sunt 
izolate, încălzirea apei 
menajere, iluminat și 
sistemele de ventilare. 
Consumul de energie 
termică poate fi redus 
cu cel puţin 40%, iar 
consumul de electricitate 
poate fi redus cu 10% în 
clădirile rezidenţiale şi 
publice.

Surse de finanţare a  
proiectelor de EE și SER
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Surse de finanţare existente

Fondul de EE din Moldova1 

Pe parcursul ultimilor ani, Moldova se con-
centrează mai mult pe promovarea EE și SER. 
Aceasta include adoptarea Legii cu privire la 
Resursele Regenerabile (în 2007) şi crearea 
în 2012 a Fondului pentru EE. Fondul pentru 
EE este principalul instrument utilizat de către 
Guvern pentru a promova şi finanţa proiectele 
de EE. În 2012, Fondul pentru EE a avut un buget 
de 160 mln lei. 

Portofoliul de instrumente 
financiare utilizate de către 
Fondul pentru EE include: gran-
turi, împrumuturi, garanţii pen-
tru împrumuturi, etc. Potenţialii 
beneficiari ai finanţărilor puse 
la dispoziţie de Fondul pentru 
EE sunt consumatorii publici şi 
companiile private.  

Proiectele care pot fi finanţa-
te prin intermediul Fondului 
pentru EE includ reabilitarea 
clădirilor publice, municipale 
şi a celor rezidenţiale cu mai 
multe etaje. Reabilitarea se 
referă la modernizarea siste-
melor centrale de încălzire, 
izolarea pereţilor, ferestrelor, 
acoperişurilor şi uşilor, utili-
zarea SER pentru încălzire, 
producerea energiei electrice 
şi apei calde, îmbunătăţirea 
iluminatului interior și stra-
dal.  Beneficiarul proiectului 
trebuie să asigure că 1/3 din 
beneficiile proiectului se dato-
rează economiilor măsurabile de energie, să 
introducă tehnologii de eficienţă energetică, 
20% din costul total al proiectului trebuie să 
reprezinte contribuţia proprie a beneficiarului, 

1 Site-ul Fondului pentru EE: www.fee.md

perioada de rambursare a finanţării primite 
pentru proiecte de EE ar trebui să fie de până 
la 7 ani, în timp ce pentru utilizarea SER de 
maxim 15 ani.

Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie și Dezvoltare 

(BERD) 

BERD oferă fonduri prin două linii de creditare 
pentru EE şi utilizarea SER:

Linia de Finanţare pentru Eficienţă 
Energetică în Moldova (MoSEFF) – prima fază 

combină o linie de creditare de 
20 mln euro cu o componentă 
de grant de la 5% la 20% 
pentru creditarea companiilor 
moldoveneşti prin intermediul 
băncilor partenere ale BERD 
(băncile comerciale locale). 
Proiectele eligibile trebuie să 
aibă drept obiectiv reducerea 
consumului de energie prima-
ră, reducerea emisiilor de CO2, 
şi îmbunătăţirea în general a 
utilizării raţionale a resurselor 
energetice în industrie, agro-
business şi clădirile comerciale. 
Principalul obiectiv al compo-
nentei de grant este de a per-
mite unui proiect de eficienţă  
energetică să fie viabil din punct 
de vedere economic şi să poată 
fi implementat.  Un alt obiectiv 
este de a promova introduce-
rea tehnologiilor avansate în 
Moldova. Valoarea împrumutului 
variază de la 25 mii euro până la 
2 mln euro. O echipă de experţi 
tehnici şi financiari acordă asis-

tenţă solicitanţilor pentru evaluarea şi optimiza-
rea proiectelor lor. Băncile partenere din Moldova 
sunt responsabile pentru evaluarea financiară 
a proiectului şi decizia finală de acordare a  
împrumutului.

A doua fază a programului combină 22 mln euro 
cu o componentă de grant de 6,8 mln euro de 
la UE pentru asistenţă tehnică (AT) şi stimulente 
pentru cei care accesează creditele.2

Linia de Creditare pentru Sectorul 
Rezidenţial în Moldova (MoREEF) – o linie de 
creditare de până la 35 mln euro pentru be-
neficiarii din sectorul locativ, inclusiv pentru 
persoanele fizice şi blocurile de apartamente 
sau asociaţiile de locatari. Pentru a stimula 
investiţiile în sectorul rezidenţial, nivelul  
grantului este de până la 30%. Fondurile vor 
fi oferite prin intermediul băncilor comerciale. 
Solicitanţii pot investi în aparatura electrică 
şi materiale eficiente energetic pentru pro-
prietăţile lor, reducându-şi astfel semnificativ 
consumul de energie şi facturile.

Proiectele la nivel de clădire sunt implemen-
tate în clădiri de apartamente cu mai multe 
etaje şi se axează pe structurile comune şi/
sau sistemele inginereşti comune. Proiectele 
la nivel de locuinţă sunt implementate în gos-
podăriile şi/sau apartamentele individuale. 
Solicitările parţiale pentru izolarea externă a 
pereţilor exteriori, a acoperişurilor şi pardo-
selilor în blocurile de apartamente cu multe 
etaje nu sunt eligibile. Costurile proiectului, 
parţial sau pe deplin susţinute de către alte 
programe nu sunt eligibile în cadrul MoREEFF.3

GIZ   
(Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit) 

În cadrul „Programului de Modernizare a 
Serviciilor Municipale în Republica Moldova 
2010-2014”, GIZ oferă 5 mln euro pentru 
acordarea de asistenţă administraţiilor locale 
pentru a-şi îmbunătăţi sistemele de apro-
vizionare cu apă, inclusiv pentru reducerea 
pierderilor de apă şi îmbunătăţirea EE privind 
utilizarea energiei (măsuri de EE pentru clă-
dirile publice).  Nu se solicită cofinanţare din 
partea beneficiarilor.

De asemenea, GIZ oferă asistenţă pentru con-
solidarea capacităţii administraţiilor publice 
locale cu privire la:
2 Pentru mai multe detalii, vă rugăm accesaţi:  

www.moseff.org
3 Pentru mai multe detalii, vă rugăm vizitaţi:  

http://moreeff.info

 ▶ Modernizarea serviciilor publice în sectorul 
energetic. Proiectul este în principal axat pe 
îmbunătăţirea planificării şi a managementului 
serviciilor municipale în comunităţile rurale 
selectate, în particular pentru aprovizionarea 
cu apă, canalizare şi eliminarea deşeurilor, 
întreţinerea drumurilor locale, energie 
regenerabilă şi eficienţă energetică.

 ▶ Instruirea managerilor energetici europeni:  
Scopul instruirii este de a le transmite experţilor 
locali cunoştinţele specifice despre cum să 
calculeze, construiască şi exploateze tehnologiile 
moderne de EE, atât în companiile private, cât şi 
în clădirile publice.4

Proiectul Biomasă al Programului 
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 

din Moldova (PNUD)

Valoarea totală a Proiectului Biomasa este de 14 
mln euro, acesta fiind finanţat de UE şi PNUD. 

Obiectivul Proiectului este de a stimula utili-
zarea deşeurilor agricole de biomasă pentru a 
satisface necesarul de energie şi a îmbunătăţi 
calitatea vieţii. Se acordă prioritate încălzirii 
clădirilor publice din zonele rurale, prin utili-
zarea deşeurilor de paie, furnizate de către 
întreprinderile agricole locale.

Rezultatele scontate ale proiectului sunt:

 ▶ Instalarea a aproximativ 130 sisteme de încălzire 
pe bază de paie şi crearea unei pieţe pentru 
tehnologia de încălzire pe bază de paie, ca fiind 
un combustibil fiabil şi durabil

 ▶ Stimularea utilizării arzătoarelor de biomasă ce 
nu implică tehnologie avansată pentru utilizarea 
deşeurilor de paie 

 ▶ Dezvoltarea şi demonstrarea tehnologiilor pentru 
sobele menajere cu o eficienţă mai mare şi 
producerea de brichete

 ▶ Utilizarea biomasei pentru încălzirea 
comunală şi co-generare.5  

4 Pentru mai multe detalii, vă rugăm vizitaţi:  
http://www.giz.de/themen/en/31025.htm

5 Pentru mai multe detalii, , vă rugăm vizitaţi:  
http://www.undp.md/projects/Biomass.shtml

Surse de finanţare a proiectelor  
de EE și SER03

Proiecte ce pot 
fi finanţate prin 

Fondul pentru EE 

Acestea includ reabilitarea 
clădirilor publice, 
municipale şi a celor 
rezidenţiale cu mai multe 
etaje. Reabilitarea se 
referă la modernizarea 
sistemelor centrale de 
încălzire, izolarea pereţilor, 
ferestrelor, acoperişurilor 
şi uşilor, utilizarea 
SER pentru încălzire, 
producerea energiei 
electrice şi apei calde, 
îmbunătăţirea iluminatului 
interior și stradal.
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Fondul de Investiţii Sociale din 
Moldova (FISM)

Fondul dispune de un buget total de aproxima-
tiv 56 mln dolari SUA şi acordă suport pentru 
implementarea proiectelor de infrastructură, 
inclusiv EE şi SER, dar şi a altor tipuri de pro-
iecte.

Obiectivele specifice ale proiectelor de 
EE şi SER finanţate de FISM se referă la 
următoarele:

 ▶ Suport pentru implementarea cadrului legal în 
utilizarea SER;

 ▶ Promovarea campaniilor de sensibilizare a 
populaţiei şi a factorilor de decizie privind 
beneficiile utilizării SER pentru încălzirea 
clădirilor;

 ▶ Promovarea Parteneriatelor Publice Private 
pentru dezvoltarea pieţei de utilizare a SER;

 ▶ Diseminarea şi replicarea experienţei.

Activităţile proiectului:

 ▶ Selectarea a 72 de comunităţi (sate şi oraşe 
mici) unde va fi introdusă utilizarea colectoarelor 
solare şi a cazanelor pe bază de biomasă;

 ▶ Sensibilizarea comunităţii privind avantajele 
folosirii energiei solare şi a utilizării biomasei;

 ▶ Elaborarea proiectelor tehnice pentru proiectele 
pilot selectate;

 ▶ Procurarea şi instalarea echipamentului modern;

 ▶ Monitorizarea implementării proiectului, inclusiv 
după implementare;

 ▶ Organizarea vizitelor de studiu în ţările Uniunii 
Europene cu o experienţă vastă în utilizarea SER.6

6 Pentru mai multe detalii, vă rugăm vizitaţi:  
http://www.renerg.md/

Surse de finanţare în perspectivă

Sprijin bugetar din partea UE

UE a aprobat 40 mln euro pentru finanţarea 
proiectelor de EE şi utilizare a SER prin inter-
mediul Fondului pentru EE al RM. Prima tranşă, 
pusă la dispozitie în 2012, a fost de 13 mln euro. 
Celelalte două tranşe, de 13 şi 14 mln euro, vor 
urma, respectiv în 2013 şi 2014. Pachetul de 
asistenţă tehnică (AT) are o valoare de 2,6 mln 
euro. Fondurile vor fi utilizate în conformitate 
cu priorităţile, criteriile de eligibilitate şi condi-
ţiile de finanţare ale Fondului pentru EE.

Rezultatele preconizate ale programului:

 ▶ Realizarea unui progres în implementarea 
Strategiei Energetice, Planul de Acţiuni pentru 
Eficienţa Energetică, transpunerea Directivelor 
UE, identificarea proiectelor de investiţii;

 ▶ Îmbunătăţirea metodologiilor de calcul a tarifelor 
(inclusiv al tarifelor feed-in);

 ▶ Armonizarea legislaţiei primare şi secundare în 
contextul Tratatului Comunităţii Energetice.

GIZ

În cadrul aceluiaşi Program pentru moderni-
zarea serviciilor municipale, în perioada 2012-
2014, GIZ va aloca cel puţin 10 mln euro pentru 
proiectele de EE şi SER în clădirile publice (în 
special pentru spitale). Obiectivele proiectului 
sunt de a mări confortul prin încălzirea adec-
vată şi de a reduce costurile energetice pentru 
aceste clădiri.

Rezumat privind cadrul de 
reglementare și instituţional 
din Moldova

04
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General

Sectorul de eficienţă energetică al Republicii 
Moldova  a început să se dezvolte relativ recent. 
Interesul crescut faţă de EE a fost alimentat 
de majorările preţurilor la energie. Pentru a 
îmbunătăţi situaţia privind EE în Moldova, au 
fost depuse eforturi în direcţia îmbunătăţirii 
cadrului legal, instituţional şi de reglementare. 

Guvernul a întreprins primii paşi în 2010, când 
a fost aprobată Legea privind EE şi a fost cre-
ată Agenţia pentru EE ca instituţie separată, 
subordonată Ministerului Economiei.

De asemenea, în 2010 a fost creat Fondul 
pentru EE care are rolul de a sprijini eforturile 
administraţiilor publice locale şi ale companii-
lor private în ceea ce priveşte implementarea 
proiectelor de EE prin folosirea instrumentelor 
financiare, cum ar fi granturile, creditele şi 
garantarea împrumuturilor.

În acelaşi timp, Guvernul RM a aprobat un 
Program privind EE pentru perioada 2011-
2020, bazat pe Strategia de Dezvoltare 
Energetică, care stabileşte, printre altele, anu-
mite ţinte pentru sectorul energetic, inclusiv o 
reducere a consumului de energie cu 20% prin 
dezvoltarea EE.

Mai jos, este prezentat cadrul institutional 
actual (Figura 4.1) și instituţiile respective.

În prezent, Ministerul Economiei este auto-
ritatea centrală responsabilă pentru elabo-
rarea politicilor energetice în RM. Ministerul 
Economiei este responsabil de elaborarea 
tuturor documentelor politice, strategiilor şi 
programelor care se referă la sectorul ener-
getic. De asemenea, la elaborarea politicilor 
sectoriale trebuie să ia în calcul realităţile, 
oportunităţile şi riscurile economice, sociale 
şi de securitate energetică. 

Agenţia Naţională pentru Reglementare în 
Energetică (ANRE) este o agenţie separată 
şi independentă, care, în conformitate cu 
Legea cu privire la energie Nr. 1525 din 
1998, elaborează metodologiile de calcula-
re a tarifelor şi aprobă tarifele pentru anu-
mite produse energetice (energia electrică, 
gazul natural şi încălzirea centralizată). 
ANRE are următoarele competenţe speci-
fice în EE1:

 ▶ Supraveghează aplicarea legilor în domeniul 
energetic 

 ▶ Promovează şi asigură concurenţa corectă şi 
funcţionarea eficientă a pieţelor energetice

 ▶ Promovează o politică tarifară adecvată, având 
în vedere atât interesele  producătorilor, cât şi ale 
consumatorilor 

 ▶ Aprobă tarifele calculate pe baza metodologiilor 
aprobate şi monitorizează aplicarea acestora

 ▶ Supraveghează aplicarea principiului costurilor 
justificate pentru tarifele solicitate de către 
operatorii reglementaţi. 

Conform Legii privind EE, în 2010 a fost creată 
o Agenţie de stat separată pentru EE (AEE), 
subordonată Ministerului Economiei. Rolurile 
specifice ale AEE sunt următoarele:

 ▶ Implementarea politicilor de stat privind EE şi 
utilizarea surselor regenerabile de energie (SER)

 ▶ Coordonarea programelor şi planurilor de EE 
şi SER elaborate de către APL-uri, precum şi 

1 www.anre.md

cele finanţate de organizaţiile şi instituţiile 
internaţionale

 ▶ Autorizarea persoanelor juridice şi fizice pentru 
realizarea  de audituri energetice, etc

Directiva 2006/32/CE privind 
eficienţa energetică la 

consumatorii finali şi serviciile 
energetice

Directiva 2006/32/CE a fost aprobată de 
Parlamentul şi Consiliul European. Conform 
acestei Directive, RM trebuie să promoveze 
reducerea consumului de energie şi a pierde-
rilor de energie, şi să întreprindă următoarele 
acţiuni:

 ▶ Stabilirea obiectivelor indicative, stimulentelor 
și cadrului instituţional, financiar și juridic 
necesare pentru eliminarea barierelor de piaţă și 
imperfecţiunile care împiedică consumul eficient 
de energie; 

 ▶ Crearea condiţiilor pentru dezvoltarea și 
promovarea unei pieţe a serviciilor energetice și 
pentru furnizarea de programe de economisire 
a energiei și a altor măsuri care vizează 
îmbunătăţirea EE pe partea consumului final.

Directiva are aplicabilitate pentru distribuţia și 
vânzarea cu amănuntul a energiei, implemen-
tarea măsurilor de EE pe partea de consum, 
cu excepţia activităţilor incluse în sistemul de 
comercializare al emisiilor de gaze cu efect de 
seră. Aceasta vizează vânzarea cu amănuntul, 
furnizarea și distribuţia surselor energetice 
prin intermediul reţelelor, cum ar fi energie 
electrică și gaze naturale, precum și alte tipuri 
de energie, cum ar fi termoficare,  păcură, 
cărbune și lignit, produse și deșeuri provenite 
din sectorul de silvicultură și agricol și combus-
tibilii pentru transport.

Obiective generale privind economisirea de 
energie

Statele membre ale UE trebuie să adopte şi să 
realizeze un obiectiv indicativ de economisire 
a energiei de 9% până  în anul 2016 în cadrul 
Planului Naţional de Acţiune în domeniul 
Eficienţei Energetice (PNAEE).

Rezumat privind cadrul de reglementare și 
instituţional din Moldova04

Figura 4.1. Cadrul instituţional al sectorului energetic din Moldova (Sursa: Encon)

GUVERN
- Stategia Energetică

- Programul Energetic

ANRE
        Reglementarea tarifelor

       (stimulente pentru EE 
pe partea producere și 
consum)

Ministerul Economiei
     - Elaborarea de politici

     - Elaborarea de strategii și   

      programe

Fondul EE
     - Granturi

     - Garanţii bancare

     - Credite

Agenţia pentru EE (AEE)

     - Elaborarea planurilor de 
acţiuni naţionale  de EE

     - Revizuirea programelor 
EE raionale
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De asemenea, statele membre ale UE trebuie 
să desemneze una sau mai multe autorităţi, 
agenţii noi sau existente din sectorul public, 
care să asigure independent monitorizarea 
procesului stabilit pentru realizarea obiective-
lor date.

Politica de achiziţii în sectorul public

Statele membre trebuie să asigure adopta-
rea de către sectorul public a măsurilor de 
îmbunătăţire a EE, informarea publicului şi a 
agenţilor economici privind măsurile adoptate 
şi promovarea schimbului de bune practici. 
Anexa VI a Directivei conţine măsurile care pot 
fi adoptate de sectorul public, inclusiv:

 ▶ Utilizarea instrumentelor financiare pentru 
economisirea de energie, cum ar fi contractele 
de finanţare prin terţe părti şi contractele de 
performanţă energetică.

 ▶ Achiziţia de echipament şi vehicule eficiente 
energetic.

 ▶ Achiziţia de produse cu consum redus de energie.

Statele membre trebuie să desemneze una sau 
mai multe organizaţii noi sau existente care să 
ducă la îndeplinire sarcinile administrative, de 
management şi implementare necesare  înde-
plinirii obligaţiilor asumate.

Promovarea eficienţei energetice la 
consumatorii finali şi serviciile energetice

Statele membre trebuie să asigure că distri-
buitorii de energie, operatorii sistemului de 
distribuţie şi întreprinderile de vânzare cu 
amănuntul a energiei, care comercializează 
energie electrică, gaz natural, păcură şi servicii 
de încălzire centralizată:

 ▶ Se abţin de la orice activitate care ar putea 
crea dificultăţi  furnizării serviciilor energetice, 
programelor de îmbunătăţire a EE şi altor măsuri 
cu scop de îmbunătăţire a EE;

 ▶ Furnizează informaţii privind consumatorii lor 
finali, care sunt necesare pentru elaborarea şi 
implementarea programelor de îmbunătăţire a EE;

 ▶ La discreţia Statelor Membre, posibil prin utilizarea 
acordurilor voluntare sau a altor măsuri bazate 

pe piaţă, oferă şi promovează servicii energetice 
consumatorilor lor finali, sau oferă şi promovează 
audituri şi/sau măsuri energetice pentru 
îmbunătăţirea EE sau contribuie la instrumentele 
financiare pentru îmbunătăţirea EE.

Statele Membre trebuie să se asigure că ope-
ratorilor de pe piaţă le sunt furnizate informaţii 
transparente referitoare la programele şi mă-
surile de îmbunătăţire a EE.

De asemenea, Statele Membre trebuie să  
abroge sau să amendeze prevederile legislative 
naţionale şi regulamentele care în mod inutil 
sau disproporţionat împiedică sau restricţio-
nează utilizarea instrumentelor financiare sau 
a altor măsuri de realizare a economiilor de 
energie prin intermediul pieţei pentru servicii 
energetice. Părţilor interesate trebuie să le fie 
puse la dispoziţie contracte tip pentru utiliza-
rea instrumentelor financiare.

Acestea trebuie să elaboreze sisteme de audit 
energetic de calitate ridicată pentru toţi con-
sumatorii finali, pentru a identifica măsurile ce 
pot fi aplicate în scopul îmbunătăţirii EE, şi ce 
tipuri de servicii energetice trebuie furnizate 
pentru a se putea pregăti pentru implementa-
rea acestora. Certificarea care urmează după 
asemenea audituri este echivalentă cu cea ob-
ţinută în cadrul Directivei privind performanţa 
energetică a clădirilor. 

Statele membre trebuie să se asigure, de ase-
menea, că utilizatorii finali sunt prevăzuţi cu 
contorizare individuală la preţuri competitive și 
facturare detaliată, care prezintă consumul lor 
real de energie. În măsura în care este posibil, 
facturile trebuie să se bazeze pe consumul real 
de energie și trebuie să includă pe lîngă alte in-
formaţii şi următoarele: preţurile reale curente 
și consumul, o comparaţie a consumului curent 
cu consumul pentru anul precedent, precum și 
datele de contact ale organizaţiilor de la care 
pot fi obţinute informaţiile privind îmbunătăţi-
rea EE. Contoarele individuale trebuie instalate 
la un preţ competitiv acolo unde acest lucru 
este fezabil din punct de vedere economic şi 
tehnic.

În sfîrșit, Statele Membre trebuie să elaboreze 
rapoarte în 2011 şi 2014 privind administrarea 
şi implementarea acestei Directive.

Legea cu privire la EE, nr. 142 
din 02.07.2010

Republica Moldova a devenit membru al 
Comunităţii Energetice în 2010. Comunitatea 
Energetică este o organizaţie europeană, care 
sprijină ţările în proces de aderare la UE în pro-
cesul de dezvoltare a sectoarelor lor energetice 
(de exemplu, transpunerea Directivelor europene 
în cadrul legal al ţărilor). Dezvoltarea sectorului 
energetic se referă la transformarea pieţii 
energetice a RM, a cadrului de reglementare, a 
dezvoltării EE, dezvoltării surselor regenerabile 
de energie, a interconexiunilor energetice, etc.

Legea cu privire la EE transpune cea mai mare 
parte a prevederilor Directivei europene, care 
se referă, printre altele, la următoarele aspec-
te majore:

 ▶ Elaborarea Programului Naţional pentru Eficienţa 
Energetică şi a Planului Naţional de Acţiune pentru 
Eficienţa Energetică de către Ministerul Economiei, 
cu participarea AEE şi a autorităţilor locale.

 ▶ Elaborarea Programelor locale pentru EE şi a 
Planurilor pentru EE. Potrivit Legii, fiecare raion şi 
consiliu municipal trebuie să elaboreze Programe 
de EE pentru o perioadă de trei ani. Planul privind 
EE este elaborat în baza Programului local 
privind EE aprobat pentru o perioadă de un an. 
Ambele documente urmează să fie aprobate de 
către consiliile raionale şi municipale doar după 
aprobarea lor de către AEE.

 ▶ Raportarea privind implementarea Programului 
Naţional de EE este realizată de către AEE pe 
baza informaţiilor prezentate de către Consiliile 
raionale şi municipale, care aprobă anual raportul 
privind implementarea Programului Local de EE.

 ▶ Crearea funcţiei de Manager Energetic şi 
desemnarea de către Consiliul raional şi municipal 
a unor persoane calificate,  a căror responsabilitate 
vor fi planificarea şi monitorizarea măsurilor de 
EE incluse în Programul de EE şi Planul de EE.

 ▶ Servicii de audit energetic: Autorizarea, 
retragerea licenţei, efectuarea auditului energetic 
în cazul proiectelor finanţate din Fondul pentru 
EE, bugetele de stat sau locale.

 ▶ Serviciile energetice: Implementarea contractului 

pentru performanţa energetică ca un instrument 
pentru îmbunătăţirea EE (companii pentru 
servicii energetice).

După cum s-a menţionat mai sus, Legea pre-
vede crearea unei instituţii separate responsa-
bilă pentru promovarea EE-AEE, şi instituirea 
Fondului pentru EE.

Hotărârea de Guvern Nr 833, 
din 10.11.2011, cu privire la 
Programul Naţional pentru 

Eficienţă Energetică 2011-2020
Obiectivele generale ale Programul Naţional 
pentru EE 2011-2020 sunt stabilite în confor-
mitate cu Strategia de Dezvoltare a Sectorului 
Energetic până în 2020, care stabileşte anumi-
te obiective, printre care:

 ▶ Reducerea cu 20% a consumului de energie până 
în 2020.

 ▶ Majorarea cotei surselor regenerabile de energie 
(SER) la 20% din totalul balanţei energetice până 
în anul 2020.

 ▶ Majorarea cotei-parte a biocombustibilului cu 
cel puţin 10% din totalul combustibilului lichid 
consumat în 2020.

 ▶ Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 
cel puţin 25% în 2020.

Măsuri pentru îmbunătăţirea EE şi utilizarea 
SER sunt prevăzute pentru fiecare sub-sector 
energetic, după cum urmează:

 ▶ Utilizarea echipamentului eficient energetic.

 ▶ Reducerea pierderilor de energie în reţelele de 
transport şi distribuţie (atât de energie electrică, 
cât şi de energie termică).

 ▶ Utilizarea SER pentru producerea de energie 
electrică şi/sau termică.

 ▶ Îmbunătăţirea EE în iluminatul stradal. 

 ▶ Promovarea producerii combinate de energie 
electrică şi termică (CET), etc.
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Obiectivele specifice ale Programului vizează 
îmbunătăţiri în sectorul public, şi anume:

 ▶ Majorarea numărului de case şi clădiri care 
răspund principiilor de ‘casă pasivă’.

 ▶ Instruirea managerilor energetici în monitorizarea 
consumului de energie din sectorul public.

 ▶ Elaborarea de către autorităţile publice a 
Programelor şi Planurilor locale pentru EE.

 ▶ Dotarea până în 2016 a 100% de clădiri cu 
contoare de energie termică.

 ▶ Implementarea programului de certificare a 
performanţei energetice a clădirii (începând cu 2012, 
autoritatea publică în sectorul construcţiilor este 
responsabilă pentru certificarea tuturor clădirilor cu 
o suprafaţă mai mare de 500 m2, inclusiv pentru 
clădirile noi, sau cele vândute sau închiriate).

Pentru implementarea programului de certi-
ficare a performanţei energetice a clădirilor, 
autorităţile publice locale trebuie să ia măsuri 
pentru a informa şi sensibiliza proprietarii şi 
locatarii, în special, despre următoarele:

 ▶ Certificatele de performanţă energetică şi 
rapoartele de inspectare, inclusiv scopul şi 
obiectivele acestora.

 ▶ Măsuri eficiente de îmbunătăţire a performanţei 
energetice.

 ▶ Potenţialul utilizării SER.

 ▶ Instrumentele financiare posibile care pot fi 
utilizate pentru îmbunătăţirea performanţei 
energetice a clădirii.

Pentru fiecare sub-sector energetic, în 
Programul Naţional pentru EE au fost incluse 
unele măsuri, şi anume:

Sectorul de încălzire:

 ▶ Autorităţile publice locale ar trebui să-şi elaboreze 
propriile planuri pentru furnizarea de energie termică.

 ▶ Asigurarea unui tarif care să acopere costurile.

 ▶ Menţinerea cadrului instituţional existent pentru 
sursele CET,  în timp ce li se îmbunătăţeşte eficienţa.

 ▶ Stabilirea parametrilor de eficienţă pentru cazane.

 ▶ Promovarea co-generării. 

Sectorul de gaz:

 ▶ Elaborarea de către autorităţile publice locale, 
cu sprijinul companiilor de furnizare a energiei 
termice, a planurilor locale pentru dezvoltarea 
sistemelor de încălzire centralizată, cu scopul 
de a raţionaliza dezvoltarea sistemelor de 
aprovizionare cu agent termic şi gaze naturale;

 ▶ Eliminarea subvenţiilor încrucişate în termen de 
trei ani.

Sectorul de energie electrică:

 ▶ Modernizarea CET-urilor existente prin investiţii 
private

 ▶ Transformarea centralelor termice (CT) în CET

 ▶ Asigurarea faptului că producerea de energie 
electrică pe bază de CET şi utilizarea SER 
reprezintă o prioritate.

 ▶ Stabilirea normelor de eficienţă pentru 
aparatura electrică de uz casnic.

 ▶ Introducerea etichetării produselor (care indică 
consumul de energie al produsului respectiv).

Instrumentele şi schemele de finanţare pre-
văzute în actualul Program Naţional pentru 
EE includ dezvoltarea serviciilor energetice 
(Companiile de Servicii Energetice - ESCO) şi a 
Parteneriatului Public Privat, în care sectorul 
privat are un rol cheie în dezvoltarea EE şi 
utilizarea SER. Obiectivele utilizării unor astfel 
de scheme sunt următoarele:

 ▶ De a sprijini autorităţile publice locale în 
soluţionarea deficitului financiar, sectorul privat 
ar putea veni cu injecţii financiare.

 ▶ De a aduce experienţa, expertiza şi practicile de 
management care au avut succes în proiecte 
similare în regiune.

 ▶ De a sprijini dezvoltarea tehnologică prin 
utilizarea de noi tehnologii şi echipamente.

Agenţia pentru Eficienţă 
Energetică (AEE)

AEE a fost înfiinţată în 2010, în conformitate 
cu Legea privind energia regenerabilă din 
2007. AEE este o instituţie de stat separată, 
care se subordonează Ministerului Economiei.  
AEE dispune de propriul buget, personal şi 
Regulament.  

Potrivit Legii energiei regenerabile şi Legii pri-
vind EE, AEE are următoarele responsabilităţi:

 ▶ Implementarea politicii de stat în domeniul EE şi 
utilizarea de SER;

 ▶ Coordonarea programelor şi planurilor de EE şi 
SER elaborate de către Administraţiile Publice 
Locale (APL-uri), precum şi cele finanţate de 
organizaţiile şi instituţiile internaţionale;

 ▶ Autorizarea persoanelor juridice şi fizice pentru 
activităţile de audit energetic;

 ▶ Elaborarea proiectelor pilot de EE şi în utilizarea 
SER;

 ▶ Sprijinirea autorităţilor centrale şi locale în 
elaborarea programelor pentru EE şi utilizarea 
SER;

 ▶ Acordarea de consultanţă şi informarea 
companiilor de servicii energetice, managerilor 
energetici, unităţilor economice, precum şi 
persoanelor fizice, care sunt active în promovarea 
şi dezvoltarea EE şi a utilizării SER;

 ▶ Aprobarea proiectelor de EE şi utilizare a SER, 
finanţate parţial sau integral din bugetul de stat 
sau cele locale;

 ▶ Coordonarea programelor de EE finanţate de 
către instituţiile şi organizaţiile internaţionale, 
bazate pe acordurile interguvernamentale;

 ▶ Coordonarea programelor şi a planurilor de 
acţiune elaborate de către autorităţile publice 
locale;

 ▶ Crearea unei baze de date privind EE şi utilizarea 
SER, disponibilă celor  interesaţi;

 ▶ Asigurarea diseminării informaţiei privind EE, 

inclusiv a mecanismelor de EE, a cadrului financiar 
şi legal aprobat pentru sprijinirea introducerii EE şi 
utilizării SER, precum şi diseminarea informaţiilor 
privind utilizarea SER, etc.1

Fondul pentru EE 

Fondul pentru EE a fost înfiinţat prin Hotărârea 
de Guvern Nr. 401 din 12.06.2012, în conformi-
tate cu Legea energiei regenerabile şi Legea 
cu privire la eficienţa energetică. Principalele 
obiective ale Fondului sunt de a susţine im-
plementarea politicilor pentru introducerea 
EE şi utilizarea SER, precum şi de a satisface 
obiectivele Planului Naţional pentru EE până 
în 2020. Principalul obiectiv al Fondului este 
de a colecta fonduri şi de a administra sursele 
financiare disponibile pentru implementarea 
politicilor investiţionale în EE şi SER. 

Fondul pentru EE este un fond special extra-
bugetar, cu Regulament, buget (finanţat din 
bugetul de stat) şi personal proprii. 

Fondul este o instituţie independentă, cu 
propriul management, inclusiv un Director 
Executiv, Consiliu de Administraţie (format din 
reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale, 
societăţii civile, sectorului privat şi donato-
rilor), şi Administratorul Fondului. Rolurile şi 
responsabilităţile fiecărei părţi sunt descrise în 
Regulamentul Fondului.2

Fondul utilizează instrumente de finanţare, 
printre care: granturi, garanţii pentru credite/
împrumuturi, credite şi leasing. Beneficiarii 
asistenţei din partea Fondului sunt entităţile 
publice, precum şi companiile private. 

Începând cu anul 2011, fondurile speciale di-
recţionate pentru EE au fost incluse in buget în 
2011 (160 mln lei) şi în 2012 (100 mln lei).  Pe 
parcursul acestei perioade, fondurile respecti-
ve au fost folosite în particular pentru clădirile 
publice, cum ar fi spitalele, şcolile şi grădiniţele. 
Proiectele au inclus măsuri de EE, cum ar fi 
înlocuirea ferestrelor şi izolarea termică a 
clădirilor.

1 Mai multe informaţii privind activităţile Agenţiei pot fi 
găsite pe pagina web:  www.aee.md

2 (pentru mai multe informaţii, vă rugăm accesaţi: http://
lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1
&id=343683)
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Oportunităţile şi rolurile 
municipiilor privind 

implementarea şi finanţarea 
proiectelor pentru EE şi SER

Administraţiile locale joacă cel mai important 
rol în dezvoltarea şi implementarea proiecte-
lor de EE şi utilizare a SER, în conformitate cu 
cadrul legislativ existent. Ţinând cont de faptul 
că proiectele de EE şi utilizare a SER necesită 
investiţii, indiferent dacă fondurile provin de 
la bugetul de stat, bugetul local, granturi sau 
investiţii private, administraţiile locale trebuie 
să înceapă elaborarea propriului Program şi 
Plan de Acţiune pentru EE . 

Programul şi Planurile de Acţiune pentru 
EE trebuie să fie elaborate de un Manager 
energetic bine pregătit, care este responsabil 
pentru îmbunătăţirea EE şi utilizarea SER în 
comunitatea sa. Managerul energetic ar trebui 
să dispună de cele mai bune informaţii privind 
consumul real de energie, potenţialul pentru 
reducerea consumului de energie şi aprovi-
zionarea cu energie în clădirile autorităţilor 
publice locale.

Pe baza Programului şi Planurilor de Acţiune 
pentru EE, se va elabora documentaţia de pro-
iect sau un studiu de (pre)fezabilitate (în funcţie 
de instituţia la care se aplică pentru finanţare) 
pentru proiectele specifice de EE şi utilizare 
a SER. Înainte de a elabora documentaţia de 
proiect, autorităţile locale trebuie să identifice 
sursele de finanţare pe care intenţionează să 

le acceseze. Proiectele trebuie să satisfacă 
criteriile de eligibilitate şi indicatorii solicitaţi 
de către finanţatorul/sursa de finanţare poten-
ţială.

Există mai multe Fonduri la care APL-ul poa-
te apela pentru sprijin financiar: Fondul de 
Investiţii Sociale din Moldova (FISM), Fondul 
pentru EE (FEE), în unele cazuri Fondul Ecologic, 
precum şi proiectele susţinute de donatori 
sau IFI (şi anume, Proiectul UE/PNUD pentru 
Biomasă).  Pentru mai multe informaţii privind 
aceste surse de finanţare, vedeţi secţiunea 
Sursele de finanţare pentru proiectele de EE 
şi SER.

În cazurile în care este implicat sectorul pri-
vat, autorităţile locale trebuie să aibă o altă 
abordare, care presupune elaborarea studiilor 
de (pre)fezabilitate care să demonstreze 
beneficiile financiare ale proiectului de EE sau 
SER. Cu alte cuvinte, pentru a atrage investiţiile 
private, măsurile/proiectele propuse trebuie să 
fie sustenabile financiar pe durata investiţiei, şi 
trebuie să permită restituirea investiţiei către 
compania de investiţii din sectorul privat.

Parteneriatele Publice Private 
pentru finanţarea proiectelor 
municipale de EE şi utilizare a 

SER
O schemă comună/obişnuită de finanţare a 
sectorului privat este Parteneriatul Public 
Privat. Parteneriatele publice private pot lua 

diverse forme, în funcţie de gradul de implicare 
a entităţii private în proiectul de infrastructură 
publică.  Asemenea parteneri-
ate au la bază un contract sau 
acord între Părţi (autoritatea 
locală sau entitatea publică), 
în care sunt descrise respon-
sabilităţile fiecărei Părţi şi 
prin care se distribuie riscurile 
între părţi. În Figura 4.2 este 
prezentat spectrul parteneri-
atului privat cu un nivel diferit 
de implicare al entităţii private 
de la nivel scăzut până la nivel 
ridicat. 

Schemele de finanţare de 
către o terţă parte presupun 
implicarea entităţilor private în 
servicii de eficienţă energetică 
prin accesarea surselor finan-
ciare de pe piaţa financiară. 

Companiile de 
Servicii Energetice 

(ESCO)

O posibilitate pentru implicarea 
sectorului privat în proiectele 
de EE este apelarea la  o com-
panie de servicii energetice 
(ESCO) în calitate de partener 
de implementare. ESCO este 
o firmă comercială care oferă o gamă largă de 
soluţii de economisire a energiei, printre care 
proiectarea şi implementarea proiectelor de 
economisire a energiei, conservare a energiei, 
externalizarea infrastructurii energetice, produ-
cerea de energie electrică şi furnizarea energiei, 
precum şi managementul riscului. ESCO poate 
fi deţinută la nivel local sau se poate afla în 
proprietatea corporaţiilor energetice globale, şi 
poate face parteneriat cu instituţiile financiare.

ESCO începe cu efectuarea unei analize profun-
de a obiectului proprietăţii, elaborează o soluţie 
de EE, instalează echipamentul/materialele 
solicitate şi întreţine sistemul pentru a asigura 
economia de energie pe durata perioadei con-
tractului. Reducerile privind cheltuielile energe-
tice sunt utilizate pentru a rambursa investiţia 
capitală a proiectului într-o anumită perioadă 
de timp (de la 5 la 20 de ani). Modelul ESCO 
are la bază contracte care stabilesc în mod clar 

obligaţiile şi drepturile participanţilor la proiect 
(de exemplu, proprietarul clădirii/locului, locatarii 

şi ESCO).

De exemplu, dacă factura la 
electricitate înainte de imple-
mentarea proiectului a fost 
de 10.000 lei moldoveneşti pe 
lună, după implementarea so-
luţiei ESCO, factura se reduce 
la 7.000 lei pe lună. Plata către 
ESCO pentru investiţia făcută 
se efectuează cu economiile 
lunare de 3.000 lei, până când, 
ideal, toate costurile investiţiei, 
costurile financiare, şi profitul 
sunt acoperite în întregime.  
Dacă proiectul nu demon-
strează rezultatele scontate 
pe durata perioadei contractu-
lui, ESCO-ul trebuie să acopere 
diferenţa. Astfel, ESCO-ul îşi 
asumă riscul de neperforman-
ţă a proiectului (adică riscul ca 
valoarea economiei realizate 
să fie mai mică decât s-a pre-
conizat).

Programul şi Planul 
de Acţiune Naţional 
şi Local pentru EE

Conform Legii privind 
EE, Capitolul III, Programele Naţionale şi 
Planurile Naţionale de Acţiune urmează să 
fie elaborate pentru a asigura următoarele:

 ▶ Utilizarea celor mai eficiente tehnologii pentru 
a reduce din intensitatea energetică şi impactul 
asupra mediului

 ▶ Implementarea prevederilor Legii privind EE, a 
Strategiei de Dezvoltare a Sectorului Energetic, 
a regulamentelor şi standardelor care au drept 
scop o EE îmbunătăţită

 ▶ Oferirea de stimulente investitorilor privaţi în 
proiectele de EE, etc.

Programul Naţional pentru EE este aprobat 
de către Guvern pentru o perioadă de 10 
ani şi include politicile RM în domeniul EE. 
Acesta este elaborat de către Ministerul 
Economiei cu sprijinul AEE. Figura 4.2. Opţiunile posibile ale parteneriatului public privat (sursa: Banca Mondială) 

Un rol important 
îl au Autorităţile 
publice  locale 

Autorităţile publice  locale 
joacă cel mai important 
rol în dezvoltarea şi 
implementarea proiectelor 
de EE şi utilizare a SER, 
în conformitate cu 
cadrul legislativ existent. 
Ţinând cont de faptul 
că proiectele de EE şi 
utilizare a SER necesită 
investiţii, indiferent dacă 
fondurile provin de la 
bugetul de stat, bugetul 
local, granturi sau investiţii 
private, administraţiile 
locale trebuie să înceapă 
elaborarea propriului 
Program şi Plan de 
Acţiune pentru EE
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Planul Naţional de Acţiune pentru EE include 
îndrumări privind implementarea politicilor 
statului pentru îmbunătăţirea EE în conformi-
tate cu Programul Naţional. Acesta este apro-
bat prin Hotărâre de Guvern pentru o perioadă 
de trei ani. Planul de Acţiune este  elaborat 
de către AEE cu sprijinul autorităţilor publice 
locale. 

Consiliile raionale sau municipale aprobă 
Programul şi Planurile de Acţiune locale pentru 
EE. Programul local pentru EE stabileşte poli-
ticile pentru îmbunătăţirea EE şi utilizarea SER 
în conformitate cu Programul Naţional pentru 
EE pentru consumatorii finali din cadrul unui 
raion sau municipiu.  Programul local pentru 
EE se elaborează pentru o perioadă de trei 
ani. Planul local de Acţiune pentru EE prevede 
implementarea la nivel local a politicilor stabi-
lite în Programul Naţional de EE. Acesta este 
elaborat pentru o perioadă de un an. 

Rolul Managerilor Energetici

Fiecare Consiliu raional şi municipal trebuie 
să desemneze manageri energetici, cu studii 
relevante pentru domeniul energetic şi care să 
fie certificaţi de către instituţia de stat respec-
tivă. Managerii energetici sunt responsabili de 
planificarea şi monitorizarea măsurilor de EE, 
inclusiv a celor care sunt incluse în Programul 
local pentru EE, şi monitorizează economiile de 
energie produse de acestea. 

De asemenea, managerii energetici efectuează 
cel puţin o analiză anuală a consumului de 
energie din jurisdicţiile lor pentru a identifica 
potenţialele măsuri de EE, în conformitate cu 
formularele standard ale AEE. Aceste formula-
re sunt completate şi sunt incluse în Raportul  
anual privind implementarea Programelor loca-
le pentru EE, şi în cele din urmă sunt prezentate 
AEE.

Sisteme de alimentare 
centralizată cu energie 
termică (SACET)

05
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Alimentarea centralizată cu energie termică 
presupune furnizarea energiei termice (ET) 
mai multor clădiri din surse centrale de ET, 
prin intermediul unor reţele termice, agentul 
termic folosit fiind apa fierbinte sau aburul. Un 
concept fundamental al alimentării centraliza-
te cu ET este utilizarea căldurii reziduale sau a 
surplusului de căldură de la producerea ener-
giei electrice sau din alte procese industriale, 
căldură care altfel ar fi irosită. Alimentarea 
centralizată cu energie termică este cea mai 
potrivită pentru zonele urbane cu o densitate 
mare de consumatori, surse de căldură rezi-
duală, consum relativ mare de căldură, fiind 
prezente diferite categorii de consumatori. 
Sistemele de alimentare centralizată cu ener-
gie termică (SACET) permit reducerea costu-
rilor pentru alimentarea cu energie termică şi 
contribuie la reducerea consumului de resurse 
energetice şi a nivelului emisiilor.

Figura 5.1. Schema unui SACET, include un CET, o centrală 
termică şi alte surse de ET, cu care sunt alimentate clădirile 
prin reţele termice (Sursa: Encon)

Alimentarea centralizată cu energie termică 
oferă numeroase beneficii, printre care:

 ▶ Transportarea eficientă şi utilizarea a ET de către 
o diversitate de consumatori pentru diferite 
aplicaţii

 ▶ Folosirea de tehnologii eficiente pentru 
producerea ET care să  fie furnizată în SACET

 ▶ Flexibilitate în ce priveşte utilizarea diferitelor 

tipuri de combustibil (gaz natural, biogaz, 
biomasă, deşeuri, cărbune, produse petroliere), 
inclusiv a celor pentru care folosirea individuală 
este mai complicată şi mai costisitoare

 ▶ Sporirea eficienţei globale de utilizare a 
combustibililor şi reducerea costurilor de 
producere a energiei electrice şi termice prin 
utilizarea cogenerării la centrale electrice de 
termoficare (CET-uri)

 ▶ Reducerea nivelului de emisii 

 ▶ Utilizarea căldurii reziduale provenite de la 
procese industriale

 ▶ Contribuie la managementul  deşeurilor, in 
special prin folosirea procedeului de incinerare 
a deşeurilor, prin care se produce o sursă 
competitivă de energie pentru SACET

 ▶ Gestionarea eficientă a producerii şi consumului 
de energie

 ▶ Reducerea cheltuielilor cu privire la forţa de 
muncă, exploatarea şi întreţinerea sistemelor, 
comparativ cu multe sisteme individuale

 ▶ Reducerea poluării în zonele urbane

Un sistem modern şi competitiv de alimentare 
centralizată cu ET trebuie sa includă centrale  
eficiente de producere a energiei termice, reţe-
le termice pentru transportul şi distribuţia ET 
către consumatori, cu pierderi minime, sisteme 
eficiente şi flexibile de utilizare a ET de către 
consumatorii finali.

Republica Moldova are experienţă în ce priveşte 
utilizarea sistemelor de alimentare centrali-
zată cu ET proiectate şi construite în perioada 
sovietică în majoritatea localităţilor urbane. În 
perioada de tranziţie, sistemele centralizate 
din RM s-au confruntat cu diverse probleme de 
ordin tehnic şi economic, printre care lipsa in-
vestiţiilor, acumularea datoriilor şi incapacitatea 
de a se adapta la noile condiţii de piaţă. În multe 

oraşe mici, sistemele ajunse în faliment au fost 
închise, în timp ce în alte oraşe, sistemele au 
supravieţuit în întregime sau parţial. Există 
oraşe în care s-au realizat anumite activităţi de 
modernizare. În SACET-urile existente mai per-
sistă principii şi tehnologii învechite, moştenite 
din perioadele anterioare, care au stat la baza 
proiectării şi construirii acestora.

Acest capitol se referă la principii şi tehnologii 
moderne de proiectare şi construire a SACET, 
care permit o funcţionare eficientă şi flexibilă, 
şi la soluţiile recomandate pentru depăşirea 
deficienţelor din sistemele existente. Acest lucru 
este important pentru:

 ▶ Modernizarea şi dezvoltarea SACET-urilor 
existente. Un SACET care funcţionează prost şi 
ineficient pierde consumatori, fapt ce conduce 
la reducerea performanţelor şi la înrăutăţirea 
continuă a situaţiei.

 ▶ Folosirea unor surse de ET mai competitive şi a 
unor combustibili alternativi mai ieftini (cum ar 
fi, cogenerarea,  căldura reziduală de la procese 
industriale, energia produsă din deşeuri, etc.), 
obţinând o eficienţă totală ridicată, ar putea 
stimula renaşterea şi dezvoltarea SACET.

 ▶ În cazul oraşelor unde nu există un SACET funcţional 
la nivel municipal, informaţia prezentată în acest 
capitol este relevantă pentru sisteme centralizate 
mici – la un spital sau o şcoală cu mai multe 
clădiri, un grup de clădiri publice şi/sau private. 
Investiţiile, cheltuielile de exploatare şi întreţinere 
sunt de regulă mai mici atunci când se instalează 
o centrală termică pentru 
mai multe clădiri, comparativ 
cu situaţia în care fiecare 
din aceste clădiri are propria 
centrală termică.

Producerea energiei 
termice

Sistemele de alimentare cen-
tralizată cu energie termică 
pot utiliza diferite surse de 
producere a energiei termice:

 ▶ Centrale termice (CT) care 
folosesc diferite tipuri de 
combustibil

 ▶ Centrale electrice de termoficare (CET-uri)

 ▶ Centrale de incinerare a deşeurilor (care produc 
doar ET sau EE şi ET în cogenerare)

 ▶ Procese industriale care produc căldură reziduală

 ▶ Energia solară şi geotermală

 ▶ Pompe termice care utilizează, spre exemplu, 
căldura de temperatură joasă a apelor menajere 
uzate

Cogenerarea

Toate centralele termoelectrice (CTE) pro-
duc cantităţi mari de căldură concomitent cu 
producerea energiei electrice (EE). Energia 
combustibilului care este transformată în 
energie electrică la cele mai eficiente cen-
trale, variază în funcţie de tehnologie de la 
circa 35% până la puţin peste 50% , restul 
fiind căldură. În lipsa unor aplicaţii utile, 
căldura este disipată în mediul înconjură-
tor prin intermediul turnurilor de răcire, a 
lacurilor de răcire şi prin gazele de ardere. 
Pentru creşterea considerabilă a eficienţei 
generale, această căldură trebuie folosită în 
zonele urbane pentru încălzirea clădirilor şi 
alimentarea cu apă caldă menajeră (ACM). 
Astfel, conceptul de cogenerare – produce-
rea energiei electrice şi termice la CET-uri 
este direct legat de dezvoltarea sistemelor 
de alimentare centralizată cu energie ter-
mică (Figura 5.2).

Oportunităţi de eficienţă energetică în clădiri: 
Sisteme de alimentare centralizată cu  
energie termică (SACET)

05

Figura 5.2 Schemă simplificată a unei centrale electrice de termoficare (CET) cu ciclu 
combinat (gaze-abur), care produce EE şi ET în cogenerare (sursa: www.bs-energy.de).
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Figura 5.3. Producerea separată a EE şi ET are o eficienţă 
totală de circa 60%, în timp ce cogenerarea EE şi ET la CET-uri 
poate avea o eficienţă de circa 90% (sursa: Encon). 

Căldura care rezultă din procesul de produ-
cere a energiei electrice este transportată şi 
distribuită către consumatori prin intermediul 
reţelelor termice, de  regulă ca apă fierbinte (în 
unele sisteme be baza de abur).

Astfel, cogenerarea EE şi ET la CET-uri poate 
reduce emisiile de bioxid de carbon cu până 
la 30% concomitent cu reducerea consumului 
total de combustibil (Figura 5.3).  În astfel de 
situaţii, nu este necesară utilizarea de combus-
tibil suplimentar pentru soluţiile individuale de 
încălzire.

De notat că în toate cazurile prezentate în 
această schemă, eficienţa poate fi mai redusă 
atunci când sistemele funcţionează la sarcini 
joase.

CET-urile pot avea diferite capacităţi – de la 
centrale relativ mici, care acoperă necesarul 
de energie al unui complex industrial sau al 
unei comunităţi mici, la CET-uri mari, care ali-
mentează cu energie termică oraşe întregi. In 
Tabelul 5.1 sunt prezentate diferite tehnologii 
utilizate de CET-uri.

Centralele cu turbine de gaze au un randament 
de transformare a combustibilului în energie 
electrică de circa 38% – 42%, cele cu turbine 
de abur – circa 30% – 35%. Un randament de 
peste 50% la producerea energiei electrice 
poate fi obţinut la centralele cu ciclu combinat, 
care includ atât turbine cu gaze cât şi turbine 
cu abur. Restul energiei produse, este sub 
formă de căldură. Atunci când această căldură 
sau energie termică este utilizată pentru ali-
mentarea centralizată, CET-urile moderne pot 
atinge o eficienţă totală (EE şi ET) de circa 90% 
sau chiar mai ridicată.

Costurile specifice pentru construcţia unui CET 
nou se situează între 500 şi 1.200 dolari SUA/
kWe, în funcţie de capacitate (cu cât capacita-
tea centralei este mai mare, cu atât costurile 
specifice sunt mai mici pe unitate de capacita-
te) şi tehnologie.

CET-urile pot fi de asemenea utilizate pentru 
producerea frigului în sisteme de răcire cen-
tralizată în timpul verii.

Cogenerarea şi sistemele de alimentare 
centralizată cu ET bazate pe cogenerare sunt 
promovate de directivele Uniunii Europene 
(Directiva 2004/8/EC privind promovarea 
cogenerării pe baza cererii de energie termică 
utilă pe piaţa internă a energiei) şi de legislaţia 
Republicii Moldova  în domeniul energetic.

Transportarea şi distribuţia 
energiei termice

Energia termică este transportată de la sursele 
de producere şi distribuită către consumatori 
prin intermediul reţelelor termice. Agentul 
termic, care este circulat prin reţelele termice, 

preia energia termică la surse, o transportă 
prin reţele şi o cedează consumatorilor / către 
sistemele consumatorilor. Cel mai răspândit 
agent termic în Europa de vest şi de est este 
apa fierbinte. Reţelele termice sunt formate 
din două conducte – tur şi retur, şi reprezintă 
un sistem închis.

Figura 5.4. Instalarea reţelelor termice moderne   
(sursa: www.aldabergr.se).

Reţelele termice moderne pot avea o durată 
de exploatare mai mare decât centralele de 
producere a ET. Astfel, reţelele termice insta-
late astăzi pot include în viitor noi centrale de 
producere a ET şi noi consumatori (Figura 5.4).

Este important ca reţelele termice şi sistemele 
de control să fie proiectate optim, în confor-
mitate cu sarcinile termice, luându-se în consi-
deraţie consumatorii care vor apărea şi se vor 
conecta în viitor.

Reţelele termice moderne folosesc ţevi prei-
zolate prefabricate, care constau din ţeavă 
de oţel, izolată cu spumă rigidă de poliuretan 
şi înveliş exterior impermeabil din ţeavă de 
polietilenă cu densitate înaltă. Ţevile şi alte ele-
mente (coturi, teuri, etc.) preizolate, produse în 
condiţii de fabrică, sunt plasate direct în sol la 
o adâncime de la 1 m până la 0.4 m. Ţevile de 
oţel se sudează între ele. După sudarea ţevilor 
de oţel, locurile unde ţevile sunt conectate între 
ele sunt etanşate cu manşoane termocontrac-
tabile speciale (care se contractă prin încălzire 
şi prin aplicarea suplimentară a unei substanţe 
adezive, cuprind strâns învelişurile exterioare 
de polietilenă din ambele părţi), iar întregul 
spaţiu al conexiunii sub manşon este umplut 
cu spumă din poliuretan. Conexiunile realizate 
astfel sunt etanşe şi bine izolate. Astfel, ţevile 
de oţel sunt bine protejate de umezeala din sol. 

Tabelul 5.1. Diferite tehnologii utilizate la CET-uri

Tehnologia CET Avantaje Dezavantaje Capacităţi tipice

Turbină cu gaze 50 KW - 250 MW• Fiabilitate ridicată
• Emisii reduse
• Nu este necesară răcire
• Disponibilitatea căldurii pentru
   aplicaţii utile

• Necesită gaze la presiune înaltă
• Eficienţă redusă la sarcină joasă
• Puterea scade odată cu 
   creşterea temperaturii ambientale

Turbină cu abur 500 KW - 250 MW• Durată de funcţionare îndelungată 
   şi fiabilitate ridicată
• Eficienţă totală ridicată
• Posibilitatea de a utiliza diferite 
   tipuri de combustibil
• Asigură căldura pentru 
   aplicaţii utile de alimentare cu ET
• Raport variabil între energia 
   electrică şi energia termică 
   produse

• Necesită o anumită perioadă de timp 
   pentru pornire
• Raport relativ redus între energia 
   electrică şi energia termică produse

Motor cu piston Capacităţi  < 5 MW sunt 
utilizate în aplicaţii 
de generare distribuită

Viteză înaltă 
(e.g. 1,200 RPM)
≤ 4 MW;
Viteză joasă 
(e.g. 102 – 514 RPM) 
4 – 75 MW

• Eficienţă electrică ridicată la 
   sarcină parţială
• Pornire rapidă 
• Costuri investiţionale relativ mici 
• Poate fi utilizat în regim de 
   funcţionare izolată
• Poate fi reparat pe loc 
   de personal calificat
• Funcţionează cu gaze 
   la presiune joasă

• Limitat pentru  cogenerare cu 
   temperaturi mai joase ale 
   agentului termic
• Costuri mari de întreţinere 
• Necesită răcire chiar dacă căldura 
   recuperată nu este utilizată
• Niveluri înalte de poluare sonoră 
   cu zgomot de frecvenţă joasă 
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Reţelele termice moderne, construite prin folo-
sirea ţevilor preizolate, oferă îmbunătăţiri con-
siderabile în ceea ce priveşte eficienţa şi durata 
de exploatare, comparativ cu reţelele termice 
instalate în perioada sovietică.

La reţelele termice construite din ţevi preizolate 
se folosesc sisteme automate de detectare a 
scurgerilor, care utilizează fire 
speciale de detectare, integra-
te în izolaţia de poliuretan a 
ţevilor. Sistemele de detectare 
a scurgerilor permit identifi-
carea locului unde se produce 
scurgerea.

Pierderile de energie termică 
în astfel de reţele sunt mici. 
Scurgerile de agent termic pot 
fi uşor controlate şi eliminate. 
Durata de exploatare a ţevilor 
este de 25-30 de ani sau 
mai mare. Pentru a avea o 
perioadă mai lungă de exploa-
tare a reţelelor sunt necesare 
deaerarea şi dedurizarea apei 
introduse în sistem. Alţi factori 
care trebuie avuţi in vedere 
sunt menţinerea reţelelor ter-
mice mereu umplute, asigurarea integrităţii fizice 
şi etanșeităţii învelişului exterior din polietilenă, 
remedierea rapidă a oricărei scurgeri sau defec-
ţiuni apărute  şi  interzicerea extragerii agentului 
termic din sistem de către consumatori.

Sisteme de consum al energiei 
termice

Energia termică din SACET poate fi utilizată de 
către consumatorii finali pentru următoarele 
aplicaţii:

 ▶ Încălzire, prin intermediul sistemelor de încălzire 
din clădiri

 ▶ Încălzirea aerului în sistemele de ventilaţie, 
sisteme de încălzire cu aer cald

 ▶ Producerea apei calde menajeră (ACM)

 ▶ Abur pentru necesităţi tehnologice în cadrul 
proceselor industriale (unde sunt disponibile 
reţele cu abur).

De menţionat că aplicaţiile de mai sus sunt 
relevante de asemenea în cazul producerii 
ET la surse locale. Astfel, informaţia din acest 
capitol referitor la sistemele de consum al ET 
este în mare parte relevantă şi în cazul în care 
nu există un SACET, fiind folosite surse locale 
de producere a ET (cum ar fi, centrală termică 
pentru o clădire sau pentru câteva clădiri).

Într-un SACET modern, funcţio-
narea sistemului este determi-
nată de consumul de ET de către 
consumatori. Furnizorul asigură 
ET în SACET pe tot parcursul 
anului, la nivelul solicitat de că-
tre consumatori. Atât SACET-ul 
cât şi sistemele de consum ale 
consumatorilor trebuie proiec-
tate şi construite astfel încât să 
asigure eficienţa şi flexibilitatea 
alimentării cu ET şi consumului 
acesteia. Toţi consumatorii 
SACET trebuie să dispună de 
contoare de ET. Sistemele con-
sumatorilor trebuie să asigure 
controlul şi reglarea necesare 
pentru a optimiza consumul de 
ET în funcţie de nevoi.

Pentru maximizarea eficienţei funcţionării 
SACET, sistemele consumatorilor trebuie 
proiectate să  utilizeze cât mai multă energie 
termică, astfel reducând temperatura retur şi 
debitul în SACET. Temperatura retur mai joasă 
este de asemenea benefică pentru funcţiona-
rea mai eficientă a CET-urilor şi a centralelor 
de producere a ET unde are loc recuperarea 
căldurii gazelor de ardere prin condensare.

Sistemele proiectate şi instalate 
în perioada sovietică 

Problemele sistemelor de alimentare centrali-
zată cu ET din RM includ: eficienţa şi flexibili-
tatea reduse ale funcţionării SACET şi a siste-
melor din clădiri, calitatea scazută a serviciilor, 
atitudinea negativă şi stereotipurile privind 
SACET-ul, deconectarea consumatorilor de la 
SACET. În mare parte, aceste probleme sunt 
legate de deficienţele sistemelor centralizate 
proiectate şi construite în perioada sovietică, 
când energia era ieftină, iar serviciile erau 
asigurate de stat.

Figura 5.5. Sistem de încălzire vertical monotubular, 
tipic pentru proiectele din perioada sovietică – nu prevede 
posibilităţi de reglare (sursa: Encon).

În perioada sovietică clădirile nu dispuneau 
de contoare de ET şi nu aveau posibilitatea de 
reglare a temperaturii (în prezent contorizarea 
ET la nivel de clădire se realizează pe scară 
largă, în Chişinău nivelul de contorizare fiind 
de aproape 100%). Sistemele de alimentare 
centralizată cu ET din perioada sovietică erau 
proiectate ca sisteme a căror funcţionare 
era dirijată de la sursele de producerea a ET. 
Sistemele de încălzire din clădiri nu permiteau 
reglarea temperaturii nici la nivel de clădire şi 
nici la nivel de radiator. Sistemele de încălzire 
în clădiri erau în mare parte monotubulare 
(cu o ţeavă), radiatoarele fiind conectate în 
serie. Ajustarea temperaturii se efectua doar 
la sursele de producere a energiei termice. 
De regulă, sistemele de încălzire ale clădirilor 
erau conectate la SACET fără schimbătoare de 
căldură şi echipament care să asigure reglarea 
temperaturii. În clădiri nu erau prevăzute 
puncte termice individuale (PTI-uri) care să 
asigure asemenea funcţii. În SACET se foloseau 
punctele termice centrale (PTC), prevăzute 
pentru mai multe clădiri, însă nici acestea nu 
asigurau asemenea funcţii, scopul lor primar 
fiind producerea apei calde menajere (ACM).

Dezavantajele PTC-urilor:

 ▶ În majoritatea cazurilor, sistemele de încălzire 
a clădirilor conectate la SACET nu includ 
schimbătoare de căldură şi echipament de 
reglare locală a temperaturii

 ▶ Imposibilitatea de a asigura că fiecare 
consumator poate primi cantitatea de căldură 
dorită/necesară

 ▶ Corodarea rapidă a ţevilor de ACM

 ▶ Pierderi mari de căldură şi apă în reţelele 
exterioare de ACM

 ▶ De regulă, lipsa recirculaţiei ACM şi calitatea 
redusă a ACM

O problemă comună sistemelor vechi de 
încălzire monotubulare este distribuţia 
neuniformă a căldurii, cu supraîncălzirea 
unor încăperi şi încălzirea insuficientă în alte 
încăperi. Supraîncălzirea clădirilor în zilele 
mai calde era ceva obişnuit. În cazul supraîn-
călzirii, consumatorii deschideau ferestrele, 
irosind căldură.

Este ceva obişnuit ca serviciile de reglare a 
încălzirii să fie disponibile în clădiri atunci 
când temperatura din încăperi scade pentru 
o perioadă mai lungă de timp si creează dis-
confort. Acest lucru este cauzat de flexibilita-
tea insuficientă de funcţionare şi gestionare 
a sistemelor centralizate existente şi de lipsa 
punctelor termice individuale moderne la 
nivel de clădire. Din cauza absenţei  funcţiilor 
de reglare a temperaturii, după începerea 
sezonului de încălzire, respectiv toamna, 
clădirile se pot supraîncălzi. Similar, după 
sfârşitul sezonului de încălzire, respectiv 
primăvara, există consumatori care pot dori 
să mai beneficieze în continuare de serviciile 
de încălzire, pentru un anumit timp. Pornirea 
şi oprirea serviciilor de încălzire este decisă 
la nivel administrativ. Acest lucru se întâm-
plă chiar şi acolo unde energia termică este 
disponibilă în SACET tot anul – în Chişinău. 
Totuşi, în Chişinău sunt consumatori conec-
taţi la SACET prin PTI-uri moderne, care pot 
folosi serviciile de încălzire oricând au nevoie.

Măsuri pentru  
a stimula  

economisirea 

În blocurile de locuinţe, 
pentru a stimula 
economisirea în fiecare 
apartament, pot fi 
instalate repartitoare de 
costuri pe radiatoare, 
care măsoară aproximativ 
cantitatea de căldură 
cedată de fiecare radiator.
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Sistemele de încălzire  
din clădiri

Sistemele vechi de încălzire din blocurile de lo-
cuinţe multietajate sunt cele mai problematice 
în noile condiţii. Sistemele tipice sunt verticale 
monotubulare, radiatoarele fiind conectate 
în serie prin intermediul coloanelor instalate 
prin încăperi de la un etaj la altul, schemă care 
limitează flexibilitatea şi provoacă dependenţă 
între radiatoarele conectate la 
aceeaşi coloană. Întrucât nu 
sunt prevăzute dispozitive de 
reglare la nivelul radiatoarelor, 
nu este posibilă reglarea indi-
viduală pentru a seta nivelul 
de încălzire dorit în fiecare 
încăpere. În afară de aceasta, 
nu este posibilă deconectarea 
apartamentelor ai căror, pro-
prietari nu-şi achită facturile. 
Imposibilitatea de a deconecta 
clienţii rău platnici conduce la 
răspândirea practicii de a nu 
plăti facturile pentru serviciile 
de încălzire printre proprieta-
rii de apartamente. Facturarea 
pentru serviciile de încălzire se 
efectuează pe baza contorului 
comun de ET, costurile fiind 
repartizate după suprafaţa 
apartamentelor.

Proprietarii de apartamente 
au efectuat numeroase schim-
bări la sistemele de încălzire, 
de regulă neautorizate. După 
mai mulţi ani când temperatu-
ra agentului termic livrat era 
insuficientă, mulţi proprietari 
de apartamente au mărit 
dimensiunea radiatoarelor. 
În multe cazuri, acest lucru a 
accentuat problema distribuirii 
neuniforme a căldurii în clădiri.

Odată cu majorarea preţurilor la energie şi din 
cauza lipsei posibilităţilor de reglare a tempe-
raturii, a devenit o practică obişnuită „reglarea” 
manuală a consumului de ET prin reducerea 
debitului agentului termic, folosind robinetele/
vanele de închidere de la nodul de conectare 
a clădirii la SACET, aflat în subsolul clădirii. 

Reducerea debitului în sisteme monotubulare 
duce la o scădere mai mare a temperaturii pe 
fiecare radiator. Sistemul se dezechilibrează 
şi apar probleme de circulaţie prin unele co-
loane sau părţi ale sistemului. Aceasta duce 
la distribuirea neuniformă a căldurii în clădire, 
provocând nemulţumirea consumatorilor.

Această situaţie a condus la numeroase de-
conectări ale apartamentelor de la sistemele 
centralizate şi la instalarea sistemelor individu-

ale de încălzire în apartamen-
te, folosind în cele mai multe 
cazuri centrale individuale pe 
gaz natural. Deconectarea mai 
multor consumatori a dus la 
reducerea eficienţei şi perfor-
manţei sistemelor. Din cauza 
deconectărilor, a facturilor 
neachitate, a tarifelor care nu 
acoperă costurile, şi a datorii-
lor în continuă creştere ale în-
treprinderilor de termoficare, 
multe sisteme centralizate din 
oraşele mici au fost închise.

Având în vedere că facturarea 
pentru serviciile de încălzire 
se efectuează în funcţie de  
suprafaţa apartamentelor, iar 
proprietarii de apartamente 
sau locatarii nu au posibilităţi 
să-şi reducă în mod direct 
factura, nu sunt stimulente 
suficiente pentru a reduce con-
sumul la nivel de apartament 
(prin instalarea termostatelor 
la radiatoarele) sau pentru 
implementarea pe scară largă 
a măsurilor de eficienţă ener-
getică (instalarea ferestrelor 
eficiente de tip termopan, 
izolarea pereţilor). Practic nu 
există exemple de măsuri de 
eficienţă energetică realizate 
la nivel de clădire (instalarea 

PTI modern, izolarea pereţilor exteriori), din 
cauza incapacităţii asociaţiilor de proprietari 
de locuinţe de  a se organiza şi lipsei a unor 
mecanisme speciale de finanţare.

Reţelele termice şi sistemele de încălzire se 
degradează rapid dacă nu sunt exploatate şi 
întreţinute în mod corespunzător. De exemplu, 

este un lucru comun ca sistemele de încălzire 
din clădiri să fie golite în perioada de vară, ceea 
ce duce la coroziunea ţevilor şi a radiatoarelor.

În multe cazuri, sistemele de încălzire vechi din 
clădirile construite în perioada sovietică necesi-
tă reconstrucţia completă. Pentru aceasta este 
necesară reproiectarea sistemelor – trecerea 
la sisteme bitubulare (cu două ţevi), prevăzute 
cu termostate pe radiatoare şi elemente de 
echilibrare automată, pentru a asigura o distri-
buţie uniformă a căldurii. Configuraţia trebuie 
aleasă pentru a asigura flexibilitatea necesară 
în funcţie de tipul clădirii (bloc de locuit, spital, 
clădire de birouri, şcoală, etc.).

Sistemele de alimentare cu apă 
caldă menajeră

În perioada sovietică, apa caldă menajeră (ACM) 
se producea cu utilizarea schimbătoarelor de 
căldură amplasate în punctele termice centra-
le, care livrau ACM mai multor clădiri. Deci, pe 
lângă cele două conducte pentru încălzire, mai 
existau două conducte suplimentare pentru 
alimentarea cu ACM şi recircularea ACM, de 
la PTC spre clădirile conectate. Conductele din 
oţel, folosite pentru ACM, se deteriorau rapid, 
fiind corodate de oxigenul prezent în ACM. 
Astfel, conductele pentru ACM aveau o durată 
de exploatare scurtă.

Timp de mai mulţi ani, sistemele de ACM au 
fost exploatate fără recirculare. Aceasta a 
cauzat şi cauzează nemulţumirea consu-
matorilor. După o pauză în utilizarea ACM, 
consumatorii trebuie să lase apa să curgă o 
perioadă până când apare apa caldă, astfel 
înregistrând pierderi. Având contoare de 
ACM, consumatorii sunt nevoiţi să achite şi 
pentru apa rece care curge prin robinetul de 
apă caldă. În prezent, majoritatea SACET din 
Moldova (cu excepţia municipiului Chişinău) 
au stopat livrarea serviciilor de ACM. Oamenii 
utilizează încălzitoarele de apă electrice sau 
cele pe bază de gaz natural.

Soluţia modernă este instalarea punctelor 
termice moderne la nivel de clădire, una din 
funcţiile cărora este producerea ACM. Un SACET 
competitiv trebuie să funcţioneze tot anul, ofe-
rind consumatorilor posibilitatea de a utiliza ET 
pentru producerea de ACM, fără a avea nevoie 
de soluţii alternative pe timp de vară.

Sistemele de ventilaţie

În multe cazuri, administratorii clădirilor nu 
utilizează sistemele mecanice de ventilaţie 
(funcţionarea cărora presupune înlocuirea ae-
rului condiţionat din încăpere cu aer proaspăt), 
pentru a reduce cheltuielile pentru energie. 
Acum multe din aceste sisteme nu sunt func-
ţionale. Sistemele vechi de ventilaţie erau de 
regulă proiectate fără funcţii de recuperare a 
căldurii (care pe timp de iarnă ar permite ae-
rului condiţionat din interior să preîncălzească 
aerul rece admis din exterior), cauzând pierderi 
mari de căldură. Nefuncţionarea sistemelor 
de ventilaţie poate fi cauza calităţii proaste a 
aerului din încăperi.  Sistemele moderne de 
ventilaţie sunt necesare pentru a asigura ca-
litatea aerului. Ele utilizează schimbătoare de 
căldură speciale pentru recuperarea energiei, 
ceea ce permite reducerea costurilor pentru 
încălzire (şi răcire).

Punctele termice moderne

În sistemele moderne de alimentare centraliza-
tă cu ET, fiecare clădire este dotată cu un punct 
termic individual (PTI) automatizat cu funcţii de 
control şi reglare. Acestea reprezintă interfaţa 
între SACET şi sistemele consumatorilor, sunt 
elementul primar pentru ca funcţionarea 
SACET să fie dirijată în funcţie de necesităţile 
consumatorilor. PTI-urile moderne asigură:

 ▶ Izolarea hidraulică a sistemelor de încălzire 
şi ventilaţie ale clădirilor de circuitul SACET 
utilizând schimbătoare de căldură cu plăci din 
oţel inoxidabil. Aceasta sporeşte fiabilitatea şi 
flexibilitatea atât a SACET-ului, cât şi a sistemelor 
consumatorilor.

 ▶ Ajustarea automata a temperaturii agentului 
termic livrat în sistemele de încălzire şi a 
ventilaţiei clădirii în funcţie de temperatura 
exterioară şi necesităţile specifice ale clădirii. 
Aceasta permite economisirea energiei şi oferă 
flexibilitatea necesară – consum optim în funcţie 
de necesităţile consumatorilor.

 ▶ Producerea apei calde menajere – apa rece este 
încălzită în schimbătoare de căldură moderne 
cu plăci de oţel inoxidabil, cu utilizarea energiei 
termice din SACET. Temperatura ACM este 
controlată automat. Pentru recircularea ACM 
se utilizează pompe. Aceste tehnologii sporesc 

Costurile totale  
pentru introducerea 

unor măsuri  
complexe de  

eficienţă energetică 

 • izolarea pereţilor (cu 
polistiren de 100 mm, 
de ex.);

• instalarea ferestrelor 
eficiente Low-E; 

•  izolarea acoperişului şi a 
subsolului; 

• instalarea unui PTI 
modern şi reconstrucţia 
completă a sistemului de 
încălzire a blocului.   
Într-o clădire realizată 
după proiect sovietic cu 9 
etaje şi 72 apartamente, 
ar costa circa 84 dolari 
SUA per m3 de spaţiu de 
apartament, rezultând în 
economii de energie de 
circa 50%.
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considerabil calitatea şi disponibilitatea ACM şi 
reduc costurile alimentării cu ACM în comparaţie 
cu soluţia învechită de utilizare a PTC-urilor. 
Odată cu eliminarea din sistem a PTC-urilor, nu 
mai sunt necesare reţelele externe de ACM.

 ▶ Unitatea de control a PTI-ului în mod tipic permite 
operatorului SACET / administratorului clădirii să 
ajusteze mai mulţi parametri, cum ar fi curba 
dependenţei între temperatura exterioară şi 
temperatura agentului termic livrat în sistemele 
de încălzire şi ventilaţie, temperatura ACM, funcţii 
de reducere automată a temperaturii pe timp de 
noapte şi în week-end, stabilirea condiţiilor când 
funcţia de încălzire este pornită/oprită în mod 
automat, etc.

 ▶ Flexibilitatea de a reajusta regimul de temperatură 
pentru clădire după implementarea măsurilor de 
eficienţă energetică şi/sau reconstrucţia unor 
sisteme din clădire.

 ▶ Contorizarea la nivel de clădire a energiei termice 
totale consumate şi a apei reci utilizate pentru a 
produce ACM.

Pentru funcţia de încălzire, PTI-urile moderne 
de regulă conţin: schimbător(e) de căldură, 
vană de reglare motorizată, instalată în cir-
cuitul primar (circuitul din partea SACET) al 
schimbătorului de căldură (vana de reglare 
ajustează debitul agentului termic din circuitul 
primar al schimbătorului de căldură, în funcţie 
de indicii traductorului de temperatură instalat 
pe peretele exterior al clădirii şi ai traducto-
rului de temperatură instalat pe conducta tur 
spre sistemele de încălzire şi/sau ventilaţie 
ale clădirii); pompă(e) de circulaţie şi vas de 
expansiune în circuitul secundar (circuitul siste-
melor de încălzire şi/sau ventilaţie ale clădirii); 
echipament manual sau automat de umplere şi 
presurizare a sistemelor de încălzire şi ventila-
ţie ale clădirii.

Pentru funcţia de producere a ACM, PTI-urile de 
regulă conţin: schimbător(e) de căldură, vană 
de reglare motorizată, instalată în circuitul 
primar (circuitul din partea SACET) al schimbă-
torului de căldură (vana de reglare ajustează 
debitul agentului termic din circuitul primar 
al schimbătorului de căldură, în funcţie de  
indicii traductorului de temperatură instalat pe 
conducta de ACM, atunci când nu este consum, 
vana de reglare este închisă şi agentul termic 

din SACET nu circulă prin schimbătorul de căl-
dură), pompă de recirculare a ACM (Figura 5.6).

Figura 5.6. Schema tipică a unui punct termic individual 
instalat în clădire (sursa: www.sciencedirect.com).

Instalarea PTI-urilor moderne în clădiri îmbu-
nătăţeşte eficienţa, calitatea şi flexibilitatea 
serviciilor de încălzire şi alimentare cu ACM, 
şi permite soluţionarea multor probleme ale 
sistemelor vechi din perioada sovietică. De 
exemplu, PTI-urile moderne permit funcţiona-
rea eficientă şi în regim automat a încălzirii în 
perioada de toamnă şi primăvară, eliminând 
necesitatea ca autorităţile să decidă când să 
pornească/oprească serviciile de încălzire în 
clădiri.

Figura 5.7. PTI conectat la SACET într-un bloc de locuinţe 
din Chişinău  (sursa: www.termocom.md).

Punctul termic individual poate fi în proprie-
tatea consumatorului (proprietarului clădirii, 
condominiului, a unui grup de consumatori) 
sau a furnizorului (companiei de termoficare). 
Consumatorii pot cumpăra energie termică tot 

anul pentru încălzire şi producere a ACM, atunci 
când au nevoie şi în cantitatea de care au nevoie. 
În al doilea caz (când compania de termoficare 
deţine şi exploatează PTI-ul instalat în clădire), 
consumatorul cumpără serviciile de încălzire şi 
ACM de la compania de termoficare după PTI.

Costurile instalării unui PTI modern pentru 
blocuri de locuinţe şi clădiri publice tipice se 
situează între 6.000 şi 12.000 dolari SUA, în 
funcţie de capacitate (figura 5.7). În clădiri fără 
posibilităţi de reglare a temperaturii (clădiri 
tipice construite în perioada sovietică), instala-
rea PTI-urilor moderne duce la economii între 
15% şi 25%, uneori mai mult, sporind în acelaşi 
timp confortul şi uniformitatea distribuirii 
căldurii în toată clădirea. Costul instalării unui 
PTI, per apartament, pentru o clădire tipică cu 
72 apartamente, este de circa 140 dolari SUA.  
Perioada de recuperare poate fi între 1 şi 1,5 
ani. În general, în clădirile cu un număr mai mic 
de apartamente, costurile per apartament sunt 
mai mari, şi respectiv, perioada de recuperare a 
investiţiei este mai mare.

Sisteme eficiente de încălzire, 
ACM şi ventilaţie în clădiri

Prima prioritate atunci când se modernizează/
reconstruiesc sistemele de alimentare centra-
lizată cu ET este de a instala PTI-uri moderne 
în clădiri (după cum a fost descris în secţiunea 
precedentă).

În cazul modernizării sistemelor de încălzire 
vechi monotubulare (cu o ţeavă) sunt necesare 
măsuri care să asigure distribuirea uniformă a 
căldurii, prin instalarea elementelor de reglare 
(robinete de reglare / termostate la radiatoare 
şi, în mod ideal, robinete de echilibrare la co-
loane şi la punctele de conectare a unor părţi 
ale sistemelor). În sistem monotubular este 
necesară instalarea conductelor de ocolire 
(bypass) şi a robinetelor de reglare / termosta-
telor la radiatoarele pentru a permite reglarea 
temperaturii în fiecare încăpere (Figura 5.8). 
Costurile pentru instalarea unui termostat, 
a conductei de ocolire, fitinguri, sunt de circa  
30 – 35 dolari SUA per radiator.  

În blocurile de locuinţe, pentru a stimula eco-
nomisirea în fiecare apartament, pot fi instala-
te repartitoare de costuri pe radiatoare, care 

măsoară aproximativ cantitatea de căldură 
cedată de fiecare radiator.

Figura 5.8. Instalarea conductei de ocolire şi a unui termo-
stat la radiator într-un sistem de încălzire monotubular vertical 
(sursa: www.santehnicheskie-raboty-moskva.ru).

În cazul în care este necesară reconstrucţia 
completă a sistemelor vechi de încălzire, noile 
sisteme trebuie proiectate ca sisteme complet 
bitubulare (cu două ţevi), cu termostate la radi-
atoare şi robinete de echilibrare. Noile sisteme 
bitubulare oferă mult mai multă flexibilitate. 
Sistemele de încălzire noi şi reconstruite se 
proiectează pentru temperaturi de funcţionare 
mai joase. Acest lucru oferă un confort sporit 
în încăperi. De asemenea, acesta rezultă în 
temperaturi mai mici în conducta retur din 
SACET, ceea ce sporeşte eficienţa SACET şi a 
CET-urilor.

Dacă clădirea este deja dotată cu PTI modern, 
care asigură reglarea temperaturii, economiile 
suplimentare care pot fi înregistrate în urma 
instalării termostatelor la fiecare radiator pot 
fi între 5% şi 15%, sau chiar mai mari, întrucât 
temperatura în fiecare încăpere poate fi optimi-
zată, prin setarea temperaturilor mai joase în 
încăperile neutilizate şi reducerea consumului 
în urma realizării măsurilor de conservare a 
energiei. Dacă PTI-ul furnizează în general tem-
peraturi mai ridicate decât este necesar pentru 
o anumită parte a clădirii, economiile de energie 
obţinute în urma instalării termostatelor la ra-
diatoare în acea parte a clădirii vor fi mai mari. 
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În unele încăperi se recomandă încălzirea prin 
pardoseală, cu control individual al temperaturii. 
În încăperi mari, de exemplu, săli de festivităţi, 
săli sportive, etc., sistemele de încălzire cu aer 
(de obicei, combinate cu sistemele de ventilaţie 
şi condiţionare a aerului) pot fi utilizate pentru 
a încălzi mai bine astfel de încăperi folosind ET 
din SACET.

Sisteme moderne de ventilaţie

Pentru o eficienţă maximă, sistemele de venti-
laţie noi şi reconstruite trebuie proiectate astfel 
încât să asigure recuperarea energiei. Sistemele 
trebuie să fie dotate cu ventilatoare eficiente, 
conducte de aer proiectate corespunzător, echi-
pament de încălzire şi răcire a aerului, schimbă-
toare de căldură pentru recuperarea energiei, 
filtre de aer, filtre bacteriologice pentru încăperi 
medicale speciale (chirurgie, terapie intensivă, 
etc.) şi sisteme de control, care să asigure 
funcţionarea optimă. Echipamentul de încălzire 
a aerului din sistemele de ventilaţie este de 
regulă conectat la conductele de distribuţie ale 
sistemului de încălzire al clădirii sau printr-un 
sistem de distribuţie separat, la o unitate sepa-
rată cu schimbător de căldură şi elemente de 
control şi reglare în punctul termic al clădirii. 

Sistemele din clădirile rezi-
denţiale noi conectate la SACET

Clădirile rezidenţiale multietajate (blocurile de 
locuinţe) noi trebuie să utilizeze sisteme eficiente 
şi flexibile de încălzire şi ACM (Figurile 5.9 şi 5.10). 

Figura 5.9. În interiorul unei încăperi tehnice de etaj, sunt 
ilustrate contoarele individuale de ET şi conductele de încălzire 
separate pentru fiecare apartament, într-un bloc nou din 
Chişinău, conectat la SACET (sursa: Fotografii Encon).

În mod tipic, sistemele trebuie să conţină:

 ▶ Sisteme orizontale bitubulare în fiecare 
apartament, cu termostat la fiecare radiator

 ▶ Conectare individuală a apartamentelor prin 
contoare de ET şi contoare pentru ACM pentru a 
determina consumul  pentru facturare

 ▶ Încăpere tehnică la fiecare etaj pentru instalarea 
coloanelor magistrale comune, a contoarelor 
de apartament, a robinetelor de închidere şi 
echilibrare, distribuţia serviciilor de încălzire, 
ACM şi apă rece către fiecare apartament de la 
coloanele magistrale respective

 ▶ Recircularea ACM la nivelul coloanei magistrale 
comune

 ▶ Izolarea termică a ţevilor din sistemele de încălzire 
şi ACM pentru a minimaliza pierderile de ET

 ▶ PTI modern în subsolul clădirii, contoare 
comerciale pentru ET şi apă rece.

Figura 5.10. În interiorul unei încăperi tehnice de etaj, 
sunt prezentate coloanele magistrale de ACM şi recirculare, 
contoarele individuale de ACM şi distribuţia ACM către aparta-
mente, într-un bloc nou din Chişinău (sursa: Fotografii Encon).

Acest proiect modern oferă o flexibilitate 
foarte bună şi permite consumatorilor să-şi 
ajusteze consumul şi să plătească ce consumă 
în mod real. În această situaţie, proprietarii de 
apartamente pot avea contracte individuale cu 
furnizorul de servicii. În Chişinău există deja 
experienţă cu mai multe astfel de blocuri noi, 

conectate la SACET. Facturile pentru căldură în 
aceste blocuri noi sunt cu peste 40% mai mici 
decât cele pentru apartamentele din blocurile 
vechi conectate la SACET. Clădirile noi au pere-
ţii bine izolati.

Modernizarea sistemelor din 
clădirile rezidenţiale existente

Soluţia descrisă mai sus, şi anume, instalarea 
punctelor termice şi a coloanelor magistrale 
de distribuţie în spaţiul comun, poate fi utili-
zată pentru modernizarea clădirilor reziden-
ţiale existente. Proprietarii de apartamente 
pot instala sisteme noi de încălzire bitubulare 
orizontale în apartamentele lor, şi se pot 
conecta la noile coloane magistrale comune, 
folosind contoare de ET. Sistemul vechi vertical 
monotubular poate fi exploatat în paralel, până 
când toate apartamentele trec la noul sistem. 
ACM poate fi distribuită prin coloanele exis-
tente în apartamente şi/sau prin noi coloane 
comune. Având această opţiune, proprietarii 
de apartamente vor fi mai puţin tentaţi să se 
deconecteze de la sistemele centralizate (şi să 
treacă la încălzire autonomă pe gaz), iar acele 
apartamente care au sistem de încălzire au-
tonomă ar putea fi treptat atrase pentru a se 
reconecta la noile sisteme de încălzire şi ACM 
ale blocului.

Această soluţie tehnică poate fi de asemenea 
utilizată pentru a conecta apartamente la 
sisteme centralizate noi în clădiri/zone unde în 
prezent ea nu există.

Rezultatele unui studiu au arătat care ar fi cos-
turile comune şi individuale pentru construcţia 
unui sistem complet nou de distribuire a căldu-
rii într-un bloc de tip sovietic, cu 9 etaje şi 72 
apartamente, instalarea sistemelor orizontale 
individuale în fiecare apartament (cu ţevi noi, 
radiatoare noi şi termostate) şi conectarea 
acestora cu utilizarea contoarelor moderne de 
ET la sistemul de distribuţie al clădirii, aceste 
costuri ar fi în medie de 1.500 şi 2.000 dolari 
SUA pentru un apartament cu respectiv două 
şi trei camere. 

Acelaşi studiu a estimat care ar fi costurile 
totale pentru introducerea unor măsuri com-
plexe de eficienţă energetică: izolarea pereţilor 
(cu polistiren de 100 mm pentru acel exemplu), 

instalarea ferestrelor eficiente Low-E, izolarea 
acoperişului şi a subsolului, instalarea unui PTI 
modern şi reconstrucţia completă a sistemului 
de încălzire a blocului după cum s-a descris mai 
sus, într-o clădire realizată după proiect sovie-
tic cu 9 etaje şi 72 apartamente, ar costa circa 
84 dolari SUA per m2 de spaţiu de apartament, 
rezultând în economii de energie de circa 50%. 

Soluţii de răcire pe baza energiei 
termice din SACET

Având în vedere clima din Republica Moldova, 
pe timp de vară este necesară introducerea  
condiţionării aerului în clădiri. O soluţie tehnică 
este utilizarea căldurii din SACET pentru a 
produce agentul rece pentru sistemele de con-
diţionare a aerului, folosind instalaţii de răcire 
cu absorbţie. Acest lucru este mai relevant 
atunci când există căldură reziduală ieftină de 
la CET-uri, centrale sau instalaţii de producere 
a energiei din deşeuri.

Sistemele de alimentare 
centralizată cu ET din Moldova 

Toate sistemele de alimentare centralizată cu 
ET din Moldova au fost construite în perioada 
sovietică, cu excepţia unor proiecte recente, în 
cadrul cărora au fost înlocuite sistemele vechi. 
Majoritatea sistemelor centralizate din oraşele 
mici nu au mai funcţionat din anii 1999/2000. 
Mare parte din echipament a fost instalat încă 
în anii ’60. Reţelele de transport şi distribuţie 
au peste 30 de ani şi necesită o înlocuire com-
pletă. 

Sistemele centralizate din Chişinău şi Bălţi sunt 
cele mai mari şi utilizează preponderent ET 
produsă de CET-uri. Sistemele din aceste două 
oraşe asigură 97,3% din consumul total de ET 
furnizată centralizat în ţară, livrând ET tuturor 
categoriilor de consumatori. În Chişinău siste-
mul funcţionează tot anul, se implementează 
PTI-uri moderne în clădiri şi se folosesc ţevi 
preizolate la reconstrucţia reţelelor termice.

Sisteme centralizate există de asemenea în 
Ungheni şi în alte nouă oraşe mici din ţară, 
sistemele fiind deţinute şi gestionate de 
întreprinderi municipale pentru servicii de 
termoficare clădiri publice. Deconectarea 
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multor consumatori a redus eficienţa siste-
melor. Majoritatea echipamentului este uzat, 
inclusiv centralele de producere a ET şi reţelele 
termice de transport şi distribuţie.

Din totalul energiei termice furnizate cen-
tralizat în ţară, 35% este produsă în centrale 
termice, iar 65% în CET-uri. Toate centralele 
de termoficare utilizează gaz natural. În 2011, 
consumatorilor finali le-a fost livrată o can-
titate de ET de 1.672.800 Gcal. Din această 
cantitate, 86,2% au fost livrate consumatorilor 
din Chişinău, iar 11,1% consumatorilor din 
Bălţi. 76% din energia termică au fost livrate 
consumatorilor din sectorul locativ, însă doar 
în oraşele Chişinău, Bălţi şi Ungheni,  în nu-
măr mic în Anenii Noi, Ştefan Vodă şi în alte 
câteva oraşe. În Chişinău, aproape 180.000 
apartamente folosesc serviciile SACET pentru 
încălzire, iar 112.000 apartamente consumă 
apă caldă menajeră.

Celelalte întreprinderi de termoficare din ora-
şele mici au livrat instituţiilor bugetare 90% din 
energia termică produsă. Două întreprinderi, 
Î.M. Reţele Termice Comrat şi Î.M. Antermo, 
au livrat de asemenea ET persoanelor juridice. 

Întreprinderile SACET sunt publice.

Companiile de termoficare au nevoie să se 
dezvolte şi să îmbunătăţească calitatea şi fle-
xibilitatea serviciilor prestate pentru a concura 
cu soluţiile individuale, a păstra consumatorii şi 
a atrage noi consumatori. Pentru ca sistemele 
să devină mai competitive şi ca numărul de 
consumatori să crească, este necesar de a:

 ▶ Dezvolta cogenerarea, utilizarea combustibililor 
competitivi şi a soluţiilor de producere a energiei 
din deşeuri;

 ▶ Reconstrui reţelele termice de transport şi 
distribuţie;

 ▶ Instala sau promova instalarea punctelor termice 
individuale moderne în clădiri;

 ▶ Promova sisteme eficiente şi flexibile în clădiri.

Sisteme de încălzire şi răcire în clădiri

Componentele de distribuţie

Sistemele de alimentare cu energie termică şi/
sau răcire furnizează produsul într-o singură 
punct din clădire. Efectul respectiv trebuie 
apoi transmis spre diferite încăperi ale clădirii 
care necesită condiţionare. Sunt trei medii de 
transportare răspândite: aerul, apa şi aburul. 
Într-un sistem central bazat pe apă, conductele 
transportă apa de la sursă la dispozitivele finale 
care asigură efectul în încăperi. Este nevoie de 
minim două conducte, una pentru livrarea apei 
şi alta pentru returnarea apei, pentru a avea 
un circuit de distribuţie (de menţionat că, deşi 
majoritatea sistemelor de încălzire existente în 
RM conţin serii de radiatoare conectate prin-
tr-o singură conductă, oricum în esenţă toate 
sistemele de încălzire în RM sunt de tip închis şi 
bitubulare cel puţin la nivelul magistralelor de 
distribuţie din clădire – de exemplu, coloanele 
monotubulare cu radiatoare sunt conectate la 
conductele magistrale tur şi retur). Circuitele de 
distribuţie închise sunt larg utilizate, deoarece 
sunt mai eficiente decât sistemele deschise.

Disponibilitatea în acelaşi timp a funcţiilor de 
încălzire şi răcire nu este o cerinţă neobişnu-
ită pentru clădiri mai complexe (de exemplu, 
spitalele). Atunci când este necesară atât în-
călzirea cât şi răcirea, sunt utilizate sisteme de 
distribuţie cu 3 sau 4 conducte, pentru a spori 
flexibilitatea sistemului. Un sistem cu trei con-
ducte are două conducte tur (apă caldă şi apă 
rece) şi o singură conductă retur. Mixarea apei 
folosite la încălzire şi a celei folosite la răcire 
într-o singură conductă retur nu este o soluţie 

eficientă din punct de vedere energetic şi nu 
este recomandată. Sistemul de distribuţie cu 
4 conducte conţine două conducte tur şi două 
conducte separate retur (caldă şi rece). Schema 
cu 4 conducte oferă cea mai bună flexibilitate 
în ceea ce priveşte controlul/reglarea şi este 
cea mai eficientă din punct de vedere energe-
tic. Figura 5.11 prezintă scheme răspândite ale 
conductelor, folosite în sisteme IVCA (încălzire, 
ventilaţie, condiţionare a aerului).

În sistemele de distribuţie IVCA, sunt folosite 
ţevi din diferite materiale. Ţevile din oţel sunt 
cele mai răspândite, deşi pot fi utilizate şi ţevile 
din cupru. Conductele cu apă încălzită şi răcită 
în sistemele de distribuţie IVCA sunt în mod 
normal izolate. Cerinţele minime de izolare 
sunt prevăzute în normativele şi standardele 
din domeniu.

În sistemul de distribuţie sunt utilizate robine-
te/vane pentru a controla debitul de apă pentru 
ajustarea capacităţii de încălzire sau răcire în 
sistem, în scopul satisfacerii exacte a cerinţelor 
din diferite zone termice ale clădirii. Robinetele 
sunt de asemenea utilizate pentru a închide 
debitul de apă atunci când este necesară efec-
tuarea activităţilor de reparaţii şi întreţinere, 
iar aparatele de măsurat sunt utilizate pentru 
a echilibra debitele din sistem şi a verifica tem-
peratura şi presiunea din sistem. Aparatele de 
măsurat permit darea în exploatare corectă a 
sistemului şi verificarea funcţionării acestuia.

Pompele sunt utilizate pentru a circula apa prin 
sistemul de distribuţie şi pentru a compensa 
pierderile cauzate de rezistenţa conductelor, 
accesoriilor şi altor componente. De regulă, se 
folosesc pompe electrice centrifugale.

Figura 5.11. Scheme comune pentru sisteme IVCA (sursa: www.electrical-knowhow.com).
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Sistemele de încălzire şi răcire 
pe bază de aer

Sistemele de încălzire pe bază de aer sunt rar uti-
lizate în clădirile municipale. Sistemul de distribu-
ţie centrală pe bază de aer utilizează conductele 
pentru a transporta aerul de la sursa de încălzire/
răcire spre spaţiul condiţionat. În mod tipic, pen-
tru alimentarea cu aer şi returnarea aerului este 
nevoie de un sistem cu două conducte. Circuitele 
de distribuţie ale aerului de regulă recirculă aerul 
interior cât de mult posibil, întrucât este mult mai 
economic să fie încălzit sau răcit aerul recirculat 
decât aerul provenit din exterior. În acelaşi timp, 
pentru a asigura calitatea corespunzătoare a 
aerului din interior, este necesară introducerea 
aerului exterior în circuitul de 
aer. Totuşi, acest lucru nu este 
o practică obisnuită în Moldova, 
întrucât utilizarea aerului exteri-
or în mod tipic duce la creşterea 
costurilor de încălzire şi răcire.

Unităţile de tratare a aerului 
reprezintă ansambluri de utilaje, 
de obicei pre-asamblate, uneori 
construite pe loc, care conţin mai 
multe componente importante, 
necesare pentru funcţionarea 
sistemelor centrale de IVCA pe 
bază de aer. Instalaţia de tratare 
a aerului constă dintr-o incintă 
din tablă de metal, un ventilator, 
o baterie de încălzire (radiator) 
sau o sursă de încălzire a aerului 
şi/sau o baterie de răcire a aeru-
lui (dacă este necesar), un filtru 
de aer, eventual un umidificator, 
şi dispozitivele de control  nece-
sare. Ventilatorul asigură ener-
gia motrice pentru circularea 
aerului. Bateriile de încălzire sau răcire a aerului 
reprezintă surse secundare, primind agentul de 
încălzire sau răcire de la o centrală termică/
SACET sau de la instalaţia de răcire, şi transferând 
efectul de condiţionare către fluxul de aer.  

Componentele de livrare

Efectul de încălzire sau răcire trebuie să fie similar 
în fiecare încăpere condiţionată pentru a asigura 
condiţiile necesare de confort. Dispozitivele utili-
zate pentru a asigura interfaţa dintre încăperile 
clădirii şi componentele sistemului de distribuţie 
se numesc dispozitive de livrare. O scurtă descri-
ere a unor dispozitive de livrare răspândite este 
prezentată mai jos.

Difuzor: Difuzorul este utilizat pentru a in-
troduce aerul livrat într-o încăpere, pentru a 
asigura o bună mixare dintre aerul livrat şi ae-
rul din încăpere, pentru a minimaliza curenţii 
care ar produce disconfort persoanelor aflate 

în încăpere, şi pentru a se in-
tegra în construcţia plafonului 
încăperii.  

Registru: Registrele sunt simi-
lare cu difuzoarele, cu excepţia 
că acestea sunt destinate 
pentru aplicaţii de alimentare 
cu aer instalate în pardoseală 
sau pe pereţi, sau în calitate de 
elemente de preluare a aerului 
returnat.

Unitate de încălzire: O unitate 
de încălzire a aerului este un 
dispozitiv de livrare a căldurii 
de tip industrial, care constă 
din ventilator şi baterie de în-
călzire/răcire a aerului, incluse 
într-o carcasă. Este utilizată în 
sistemele de încălzire centrală 
cu apă sau abur. Ventilatorul 
suflă aerul prin baterie, acesta 
este încălzit  sau răcit, după 
care ajunge în încăpere.

Dispozitiv de recuperare a căldurii: De regulă, 
dispozitivele de recuperare a căldurii includ 
ventilatoarele de recuperare a căldurii, 

ventilatoarele de recuperare a energiei, precum 
şi schimbătoare de căldură rotative, cupluri 
de baterii pentru preluarea/cedarea căldurii şi 
conducte de căldură. Rolul dispozitivelor de re-
cuperare a căldurii este de a captura o parte din 
energia pe care o conţine aerul care urmează 
a fi evacuat din clădire, astfel încât căldura să 
poată fi utilizată pentru a preîncălzi aerul proas-
păt admis în clădire. O abordare similară poate 
fi folosită în condiţii de vreme caldă pentru a 
pre-răci aerul folosit pentru ventilare. Unele 
tipuri de echipamente de recuperare a căldurii 
pot transfera atât energia sensibilă cât şi cea 
latentă.

O descriere a sistemelor de încălzire şi venti-
laţie folosite în RM puteţi găsi în capitolul 5 al 
prezentului Ghid.

Alternative la alimentarea 
centralizată cu energie termică

Există diferite surse descentralizate pentru 
încălzire şi producere a ACM:

 ▶ Centrale termice pentru una sau mai multe clădiri. 
Drept combustibil se foloseşte gaz natural, biomasă, 
unele produse petroliere sau cărbune. În RM cel mai 
răspândit combustibil pentru centralele termice este 
gazul natural, iar în ultimii ani numărul centralelor 
termice care folosesc biomasa a început să crească.

 ▶ Centrale termice de perete, de dimensiuni mici, 
pe gaz natural – pentru apartamente şi clădiri 
nu prea mari. O eficienţă mai mare o asigură 
cazanele în condensare, care permit recuperarea 
unei părţi suplimentare a căldurii gazelor de 
ardere.

 ▶ Pompe termice, folosite atât pentru încălzire, cât 
şi pentru răcire.

 ▶ Colectoare solare, ET fiind folosită preponderent 
pentru producerea ACM.

 ▶ Echipament de încălzire cu rezistenţă electrică.

 ▶ Căldura de la procesele tehnologice/industriale 
utilizată local.

Mai multe informaţii despre unele din tehnolo-
giile menţionate mai sus puteţi găsi în capitole-
le următoare ale prezentului Ghid.

Echipament de încălzire cu 
rezistenţă electrică

Echipamentul de încălzire cu rezistenţă electrică 
transformă aproape 100% din energia electrică 
în căldură. Totuşi, o mare parte a energiei elec-
trice este produsă în centrale electrice care fo-
losesc gaz natural sau cărbune, care convertesc 
numai circa 30% din energia combustibilului în 
energie electrică. Randamentul sistemului în 
cazul folosirii încălzirii cu rezistenţă electrică 
este aproximativ 30%. Astfel, căldura obţinută 
din energie electrică este aproape întotdeauna 
mai scumpă, de două sau trei ori mai scumpă, 
decât cea din SACET sau cea produsă folosind 
cazane cu gaz natural, propan sau anumite 
produse petroliere.

În fosta Uniune Sovietică, reducerea utilizării sis-
temelor centralizate de încălzire a dus la majo-
rarea utilizării încălzitoarelor electrice portabile. 
Astfel de dispozitive sunt utilizate pentru a încălzi 
sau completa încălzirea unei încăperi, şi au o 
capacitate de 500 – 5.000 W. Consumul acestor 
încălzitoare poate fi echivalentul consumului me-
diu anual al unei locuinţe. Datorită preţului redus, 
de 50 – 500 dolari SUA, instalaţiile de încălzire cu 
rezistenţă electrică sunt răspândite. Atunci când 
sunt utilizate pe scară largă într-o clădire sau 
oraş, consumul combinat de energie electrică al 
acestora poate supraîncărca reţelele electrice 
din clădire şi reţelele electrice ale companiei 
de distribuţie. Totodată, utilizarea acestora ma-
jorează considerabil cheltuielile pentru energie 
electrică ale proprietarului.

Măsuri de conservare  
a energiei

Indiferent de tipul sistemului de încălzire utili-
zat, există măsuri care pot fi avute în vedere 
pentru a reduce consumul de energie. Aceste 
metode includ reducerea infiltrării nedorite, 
mărirea la maxim a izolării termice, instalarea 
ferestrelor şi uşilor de calitate, toate împreună 
contribuind la îmbunătăţirea confortului şi 
eficienţei locuinţelor şi locurilor de muncă, 
reducând totodată facturile la energie.

Oportunităţi de eficienţă energetică în clădiri: 
Alternative la alimentarea centralizată cu 
energie termică
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Aceste metode includ 
reducerea infiltrării 
nedorite, mărirea la 
maxim a izolării termice, 
instalarea ferestrelor şi 
uşilor de calitate, toate 
împreună contribuind la 
îmbunătăţirea confortului 
şi eficienţei locuinţelor 
şi a locurilor de muncă, 
reducând totodată 
facturile la energie.
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Anvelopa (învelişul)  clădirii separă interiorul 
acesteia de exteriorul ei. Anvelopa clădirii are 
patru funcţii principale:

 ▶ Asigură structura mecanică a clădirii, asigură şi 
contribuie la durabilitatea acesteia 

 ▶ Menţine mediul controlat din interiorul clădirii, 
prin protejarea clădirii împotriva vântului, ploii, 
temperaturilor ridicate sau scazute, radiaţiei 
solare in exces, prafului, zgomotului din stradă şi 
separă clădirea de alte clădiri anexate

 ▶ Permite accesul luminii naturale, ventilaţia 
naturală şi accesul persoanelor

 ▶ Asigură aspectul dorit al clădirii.

Anvelopa clădirii controlează fluxurile de 
căldură, aer şi umiditate dintre interiorul şi 
exteriorul acesteia. Împreună cu sistemele de 
încălzire, ventilaţie şi condiţionare a aerului, 
asigură un mediu controlat în interiorul clădi-
rii. Principalele elemente ale anvelopei clădirii 
sunt: fundaţia, pereţii exteriori, acoperişul, 
ferestrele şi uşile.

Construcţia şi starea elementelor anvelopei 
clădirii determină calitatea condiţiilor din in-
terior, consumul de energie necesar pentru 
menţinerea acelor condiţii, durabilitatea şi 
rezistenţa clădirii faţă de condiţiile meteo.

Clădirile pierd căldură în perioada rece şi 
primesc căldură în exces în timpul verii prin 
intermediul anvelopei clădirii, din cauza urmă-
toarelor fenomene generale:

 ▶ Transferul de căldură prin conductivitatea 
termică 

 ▶ Transferul de căldură prin radiaţia termică

 ▶ Schimbul necontrolat de aer (adică, infiltrarea şi 
exfiltrarea)

Cu cât mai mari sunt pierderile termice, cu 
atât mai multă energie este necesară pen-
tru a asigura condiţiile de confort în interior.

Un alt aspect relevant pentru clădiri este 
convecţia termică, adică transferul căldurii 
dintr-un loc în altul prin mişcarea aerului 
(Figura 7.1). Pe măsură ce aerul se încăl-
zeşte, acesta se dilată şi se ridică în sus, 
iar aerul care se răceşte devine mai dens şi 
coboară, acest fenomen formând curenţi de 
convecţie.

Figura 7.1 Pierderile de căldură prin schimbul de aer şi 
umiditate. Infiltrare, exfiltrare, convecţie termică (sursa: www.
guardianexts.com).

Pentru a identifica măsurile de creştere a 
eficienţei anvelopei clădirii, în mod normal, 
mai întâi se efectuează un audit energetic. 
Auditul energetic examinează clădirea exis-
tentă şi starea acesteia şi propune măsurile 
optime de eficienţă energetică. Un instru-
ment important pentru analiza pierderilor de 
căldură prin anvelopa clădirii este camera de 
termoviziune. Imaginile termice (Figura 7.2) 
ajută la identificarea elementelor şi locurilor 
problematice ale clădirii.

Figura 7.2. Imaginea termică a unei clădiri cu pierderi mari 
de căldură în fundal şi a unei clădiri cu pierderi mici de căldură 
în prim plan (sursa imaginii: Passivhaus Institut, Germania)

În RM, multe clădiri au un potenţial considera-
bil de reducere a consumului de energie prin 
implementarea măsurilor de eficienţă ener-
getică. Acest lucru se datorează mai multor 
factori generali:

 ▶ Multe clădiri construite în perioada sovietică au 
fost proiectate pe baza unor cerinţe mici privind 
performanţa termică, eficienţa energetică a 
clădirii, care la vremea aceea se explicau prin 
costul redus al resurselor energetice la momentul 
construirii lor

 ▶ În multe cazuri – întreţinerea proastă a clădirii din 
cauza lipsei resurselor financiare din ultimele două 
decenii, a dus la o degradare serioasă a clădirilor

 ▶ În general, din cauza resurselor financiare 
insuficiente, sistemele energetice ale clădirilor nu 
au fost exploatate adecvat, ceea ce  a condus la 
temperaturi reduse în interior, calitatea proastă 
a aerului şi umiditate ridicată ca urmare  a 
neutilizării sistemelor de ventilaţie, etc.

Reducerea infiltrării

Controlul fluxurilor de aer care intră şi ies din 
clădiri este important pentru a asigura calitatea 
bună a aerului din interior, pentru a controla nivel 
umidităţii şi  evita condensarea, pentru gestiona-
rea utilizării energiei pentru încălzire şi răcire şi 
pentru asigurarea confortului celor care se află 
în clădire. În cazul infiltrării necontrolate, aerul 
este schimbat prin anvelopa clădirii – prin crăpă-
turile/spaţiile în jurul ferestrelor şi uşilor, precum 
şi prin fisurile din anvelopa clădirii. Pe de altă 
parte, sistemele de ventilare controlate (care pot, 
de asemenea, asigura încălzirea/răcirea aerului) 
ventilează clădirea conform condiţiilor normale 
de proiect pe parcursul întregului an.

Aerul trece prin anvelopa clădirii prin deschizături 
în condiţiile de diferenţă a presiunii. Diferenţa de 
presiune este cauzată de următoarele condiţii 
(Figura 7.3):

 ▶ Efectul vântului. Vântul care suflă spre clădire 
determină o presiune mai mare în partea spre 
care suflă şi o presiune mai mică în partea opusă 
a clădirii

 ▶ Efectul de stratificare termică. Aerul încălzit 
se mişcă spre părţile superioare ale clădirii, 
determinând o presiune mai mare şi iese prin 
deschizături – prin exfiltrare; presiunea mai joasă 
din partea inferioară a clădirii duce la infiltrarea 
aerului de afară prin deschizături

 ▶ Presiunea joasă în interior. Presiunea din interior 
este redusă în timpul funcţionării  ventilatoarelor 
de evacuare a aerului, arzătoarelor, prin coşuri de 
fum şi canale verticale de ventilaţie, astfel aerul 
este aspirat prin deschizăturile din învelişul clădirii.

Oportunităţi de eficienţă energetică în clădiri: 
Anvelopa clădirii07
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Există două aspecte importante pentru gestio-
narea aerului din interior:

 ▶ Aerul din clădire trebuie înlocuit pentru a-i asigura 
calitatea corespunzătoare, pentru controlul 
umidităţii, şi asigurarea condiţiilor conform 
cerinţelor sanitare 

 ▶ Aerul (şi vaporii de apă din aerul cald) care iese 
din clădire poartă energie. Pentru menţinerea 
temperaturii necesare în încăpere, aerul proaspăt 
care intră în clădire din afară trebuie încălzit sau 
răcit.

Clădirile pot dispune de sisteme de ventilaţie 
mecanică (forţată) pentru admisie şi evacuare 
sau de ventilaţie naturală.

Clădirile moderne sunt proiectate şi construite 
cu învelişul exterior ermetic, cu infiltrare ne-
controlată redusă, dar cu schimbarea aerului 
într-un mod controlat cu utilizarea sistemelor 
de ventilaţie. Sistemele moderne mecanice de 
ventilaţie, eficiente din punct de vedere energe-
tic, recuperează o parte a energiei termice din 
aerul evacuat şi o transferă aerului proaspăt 
admis, utilizând unităţi de recuperare a căldurii 
sau energiei, economisind astfel energia.   

De regulă,  în Moldova, multe şcoli, grădiniţe, 
alte clădiri publice, clădirile rezidenţiale au 
fost proiectate şi se proiectează cu ventilaţie 
naturală (ventilarea mecanică doar în zonele 
speciale, de exemplu, în cantine). Aerul este ad-
mis prin infiltrare (de exemplu, prin deschide-
rea ferestrelor) şi evacuat prin conductele de 
ventilare cu gurile de evacuare pe acoperiş, iar 
o parte prin exfiltrare. Alte categorii de clădiri, 
cum ar fi spitalele, au fost de regulă proiectate 
cu sisteme de ventilaţie mecanică, asigurând 
încălzirea aerului, însă fără recuperarea căl-
durii. Astăzi, în majoritatea cazurilor, sistemele 
de ventilaţie mecanică nu sunt utilizate din 
motive economice şi tehnice, iar schimbul de 
aer în acele clădiri se realizează prin ventilaţie 
naturală.

În clădirile proiectate cu ventilaţie naturală şi în 
clădirile unde sistemele de ventilaţie mecanică 
nu sunt funcţionale, infiltrarea este necesară 
pentru asigurarea schimbului de aer. Trebuie 
făcută diferenţa  între infiltrarea controlată, 
necesară pentru efectuarea schimbului de 
aer (realizată, de exemplu, prin deschiderea 

controlată a ferestrelor) şi fenomenul răs-
pândit de infiltrare necontrolată şi excesivă, 
care duce la un consum majorat de energie 
şi la reducerea confortului. În clădirile în care 
ventilaţia naturală este utilizată în acest mod, 
recuperarea căldurii nu se realizează. Pentru a 
îmbunătăţi performanţa energetică a clădirii şi 
calitatea aerului, trebuie instalate sisteme de 
ventilaţie mecanică cu recuperarea energiei.

Astfel, pentru a îmbunătăţi eficienţa energe-
tică a clădirii, trebuie minimalizată infiltrarea 
necontrolată. Acest lucru poate fi realizat prin:

 ▶ Etanşarea fisurilor şi a găurilor din anvelopa 
clădirii (fisurile din pereţi, deschizăturile 
neetanşate dintre elementele pereţilor, fisurile 
din jurul ferestrelor şi uşilor, etc.).

 ▶ Înlocuirea sticlei sparte sau  a celei cu crăpături 
de la ferestre.

 ▶ Asigurarea etanşeităţii suficiente a uşilor şi 
ferestrelor când acestea sunt închise.

 ▶ Dotarea ferestrelor şi a altor elemente de ventilare 
cu mecanisme care permit  înlocuirea controlată 
a aerului atunci când este necesar.

 ▶ Dotarea uşilor cu mecanisme automate de 
închidere. 

 ▶ Dotarea clădirii cu intrări prevăzute cu uşi care 
să prevină accesul direct al aerului exterior în 
clădire (uşi consecutive, care se deschid pe rând, 
uşi rotative).

 ▶ Dotarea clădirilor cu sisteme de ventilaţie cu 
recuperarea căldurii sau energiei.

Îmbunătăţirea rezistenţei termice a clădirilor

Pereţi, planşee/tavane

Clădirile pierd energia prin (Figura 7.4):

 ▶ Pereţii exteriori 

 ▶ Tavan şi acoperiş

 ▶ Pereţii şi planşeele care separă zonele încălzite/
răcite de zonele neîncălzite/nerăcite (de exemplu, 

subsoluri, etajele tehnice superioare, mansarde/
poduri, garaje anexate)

 ▶ Punţile termice (locurile unde materialele cu 
conductivitate scăzută / materialele de izolare 
sunt penetrate de elemente cu conductivitate 
ridicată)

Figura 7.4. O estimare a pierderilor de căldură dintr-
o clădire slab izolată. Valorile vor varia în funcţie de 
numărul de etaje, suprafaţa pereţilor exteriori, etc.   
(sursa imaginii: www.lowenergyhouse.com)

Pierderile de energie se produc în primul rând 
prin conductivitatea termică a materialelor 
clădirii (de exemplu, cărămidă, piatră de calcar, 
beton, panouri de beton prefabricate, etc.).

Conductivitatea termică este proprietatea 
specifică a materialelor de a conduce căldura 
(λ, măsurată în W/m·oC). Aceasta depinde de 
caracteristicile fizice ale materialului, cum 
ar fi densitatea. Transferul de căldură prin 

materialele cu conductivitate termică mare 
este mai intens decât prin materialele cu o con-
ductivitate termică mică. Fluxul de căldură este 
orientat dinspre partea caldă înspre cea rece. 

Performanţa termică a elementelor clădirii este 
determinată de rezistenţa termică a elemen-
telor respective, R (măsurată in m²·°C/W), care 
depinde de conductivitatea termică a materia-
lelor din care este făcut elementul respectiv al 
clădirii şi grosimea straturilor de materiale. O 
rezistenţă termică mai mare asigură o perfor-
manţă mai bună.

Inversul rezistenţei termice (R) a unui element 
al clădirii este coeficientul de transfer termic 
(U), măsurat în W/m²·°C (U=1/R). Performanţa 
ferestrelor este de regulă măsurată prin valoa-
rea U. Cu cât valoarea U este mai mică , cu atât 
fereastra este mai bună.

Performanţa termică a pereţilor, planşeelor, 
uşilor, ferestrelor este determinată de valorile 
R sau U.

Diferite materiale de construcţie au conduc-
tivităti termice diferite. Tabelul 7.1 prezintă 
grosimea teoretică a unui perete pentru diferite 
materiale, care ar asigura aceeaşi rezistenţă 
termică, de circa 3m²·°C/W, în acest exemplu.

Pereţii şi planşeele sunt de obicei din mai 
multe straturi de materiale cu grosimi şi con-
ductivităţi termice diferite. Rezistenţa termică 
a peretelui este suma rezistenţelor termice ale 
straturilor din care este format. Din tabel se 
vede bine că un strat relativ subţire de materi-
al termoizolant, cum ar fi polistirenul expandat 
sau vata minerală, poate compensa o grosime

Materialul de construcţie Conductivitate termică a 
materialului

Grosimea aproximativă
pentru R=3 

Cheramzit-beton
(unele tipuri folosite pe larg în trecut, de 

exemplu, în formă de panouri prefabricate)

Beton armat 1,7

0,7 - 0,8

0,5 - 0,8
0,5 - 0,75

0,3
0,037 - 0,04

0,04

1,5 - 2,4
1,5 - 2,25

0,9
0,12
0,12

5,1

2,1 - 2,4

Piatră de calcar
Cărămidă

Beton înspumat (unele tipuri)
Polistiren expandat

Vată minerală

W/m·oC (λ) m²·°C/W,  m
 

Tabelul 7.1. Exemple de conductivitate termică a unor materiale de construcţie.  Consultaţi caracteristicile produselor respective sau 

standardele de conductivitate termică pentru a determina valoarea reală R (sau U) în fiecare caz concret.



0
7

 | 
A

nv
el

op
a 

cl
ăd

ir
ii0

7
 | A

nvelopa clădirii

58 59

considerabilă de materiale tradiţionale de 
construcţie, care ar fi necesare pentru a realiza 
aceeaşi rezistenţă termică.

De exemplu, un strat de 12 cm de polistiren 
expandat sau vată minerală oferă o rezistenţă 
termică de circa 3 m²·°C/W.  Folosind doar 
materiale tradiţionale de construcţie (piatră de 
calcar, cărămidă, sau panouri din cheramzit-
beton), aceeaşi valoare de rezistenţă termică 
poate fi atinsă având un perete cu grosimea de 
1,5 – 2,5 m (în funcţie de material).

În conformitate cu normativele din Republica 
Moldova (NCM E.04.01-2006 „Protecţia termică 
a clădirilor”), rezistenţa termică necesară pere-
ţilor exteriori la clădirile rezidenţiale şi publice 
(şcoli, grădiniţe, spitale, etc.) se 
situează între 2,4-2,8 m²·°C/W, 
în funcţie de temperatura ne-
cesară în interior, temperatura 
exterioară din regiunea respec-
tivă a ţării luată în calcul pentru 
proiect şi durata sezonului de 
încălzire pentru tipul respectiv 
de clădire. 

În prezent, sunt în curs de 
elaborare cerinţe mai stricte 
privind rezistenţa termică a 
diferitor elemente ale învelişu-
lui clădirii. Până la adoptarea 
unor normative noi mai stricte, 
cerinţele normativului în 
vigoare trebuie privite doar 
ca fiind standardul minim. În 
viitor, vor fi folosiţi indicatori de 
performanţă termică mai buni. 
Valorile mai mari ale rezisten-
ţei termice vor fi reflectate  în 
economii mai mari de energie.

Rezistenţa termică a pereţilor exteriori ai clădi-
rilor proiectate în perioada sovietică este mult 
mai joasă decât cerinţele moderne, ceea ce face 
ca pierderile de energie sa fie mult mai mari. 
Câteva exemple tipice:

 ▶ La pereţii construiţi din panouri prefabricate 
de cheramzit-beton cu grosimea de 350 mm + 
tencuială de 40 mm, valoarea R este de circa 0,65 
m²·°C/W;

 ▶ La pereţii construiţi din piatră de calcar cu 

grosimea de 390 mm + tencuială de 40 mm, 
valoarea R este de circa 0,75 m²·°C/W;

 ▶ La pereţii construiţi din piatră de calcar cu 
grosimea de 600 mm + tencuială de 40 mm 
(clădiri mai vechi), valoarea R este de circa 1,1 
m²·°C/W;

Eficienţa energetică a pereţilor poate fi îmbu-
nătăţită considerabil prin adăugarea izolaţiei 
termice, sporind astfel rezistenţa termică 
totală. Atunci când se efectuează modernizarea 
unei clădiri existente, construite în perioada so-
vietică, izolaţia termică se aplică în mod normal 
pe suprafaţa exterioară a pereţilor. Aceasta 
este cea mai bună soluţie pentru a preveni con-
densarea în structura interioară în timpul peri-

oadei rece a anului. Cu izolaţia 
termică aplicată pe suprafaţa 
exterioară, pereţii din beton 
sau cărămidă au o temperatură 
mai mare şi asigură o anumită 
inerţie în timpul fluctuaţiilor 
temperaturii exterioare, îmbu-
nătăţind astfel confortul. De 
asemenea, se îmbunătăţeşte 
rezistenţa structurală a clădirii, 
deoarece se inregistrează mai 
puţine tensiuni provocate de 
fluctuaţiile de temperatură.

De regulă, izolarea pereţilor 
exteriori se realizează folosind 
panouri de polistiren expandat 
sau vată minerală, care se 
fixează pe pereţii existenţi. 
Izolaţia termică este apoi ten-
cuită din exterior sau protejată 
în alt mod cu materiale de fini-
sare exterioară. Se va acorda 
atenţie asigurării barierelor de 
umezeală din partea rece a noii 

izolaţii, pentru a preveni penetrarea umezelii în 
izolaţie şi în perete.  Umiditatea care pătrunde 
în pereţi poate duce la dezvoltarea mucegaiului 
şi la degradarea peretelui.

Izolarea poate fi aplicată pe pereţi şi din interior. 
În cazul acestei soluţii există însă dezavantaje; 
pereţii exteriori rămân reci iarna şi creşte riscul 
de condensare în perete, iar spaţiul interior al 
încăperii se reduce. De asemenea, cerinţele sa-
nitare şi de siguranţă anti-incendiu mai stricte 
limitează gama materialelor de izolare care pot 

fi utilizate în interiorul clădirilor (de exemplu, 
folosirea vatei minerale speciale, neinflamabile).

Aplicarea materialelor termoizolante la plan-
şeele şi pereţii care separă spaţiile încălzite de 
cele neîncălzite (subsoluri, etajele tehnice supe-
rioare, mansarde/poduri, garajele anexate, etc.), 
sporeşte confortul termic şi reduce consumul 
de energie. Materialele de izolare şi aplicarea 
acestora trebuie să fie în conformitate cu ce-
rinţele sanitare şi de securitate anti-incendiu în 
vigoare.

Datorită convecţiei termice, în timpul sezonului 
rece, căldura este transportată în sus, spre ta-
van/acoperiş. În timpul verii, radiaţia solară în-
călzeşte suprafaţa acoperişului, iar căldura este 
transferată în clădire, reducând astfel confortul 
persoanelor aflate în clădire, şi majorând efor-
tul de condiţionare a aerului. Astfel, asigurarea 
izolării termice şi  hidroizolării corespunzătoare 
a acoperişului reduce considerabil costurile 
cu energia şi previne pătrunderea umezelii în 
interior şi deteriorarea elementelor clădirii. O 
măsură comună este izolarea (de exemplu, cu 
vată minerală) a planşeului mansardei neîn-
călzite (podului) sau a etajului tehnic superior. 
Rezistenţa termică a acoperişurilor plate ale 
clădirilor din perioada sovietică este de circa 
0,9-1 m²·°C/W şi poate fi majorată considerabil. 
Construcţia unui acoperiş nou izolat cu şarpan-
tă / tip mansardă deasupra acoperişului plat 
de asemenea poate îmbunătăţi performanţa 
energetică şi impermeabilitatea clădirii.

Ca exemplu, izolarea pereţilor exteriori cu polis-
tiren expandat (grosimea de 100 mm) costă în 
medie circa 25-35 dolari SUA per m2, adăugând 
peste 2,5 m²·°C/W la rezistenţa termică a pere-
ţilor existenţi. De exemplu, aplicarea unui astfel 
de strat de izolaţie termică pe pereţi cu R=0.65 
m²·°C/W va spori rezistenţa totală până la 3,15 
m²·°C/W. Costul mediu pentru un apartament 
tipic de 2 – 3 camere este de circa 1.100-1.500 
dolari SUA.

Analiza situaţiei existente şi a performanţei 
termice a elementelor învelişului clădirii, 
performanţa ţintă, tipul şi grosimea izolaţiei 
termice care urmează să fie aplicată, metoda de 
instalare a acesteia, tipurile şi detaliile tehnice 
ale lucrărilor, etc. trebuie identificate în timpul 
auditului energetic şi în cadrul lucrărilor de 
proiectare pentru realizarea lucrărilor.

Ferestre şi uşi

Ferestrele şi uşile sunt elemente ale clădirii, ne-
cesare pentru accesul luminii naturale, schimbul 
de aer pentru ventilare şi accesul oamenilor. 
Lumina naturală este necesară pentru a asigura 
condiţii interioare normale pentru oameni şi a 
reduce totodată consumul de energie electrică 
pentru iluminat.

Pierderile de energie prin ferestre şi uşi sunt 
cauzate de conductivitatea termică, radiaţia 
termică şi infiltrare. Pierderile importante pot fi 
cauzate de:

 ▶ Spaţiile neetanşate dintre rama ferestrei/uşii şi 
perete

 ▶ Etanșeitatea insuficientă a uşilor/ferestrelor în 
poziţie închisă

 ▶ Sticla crăpată sau spartă la ferestre sau uşi 

 ▶ Foile de sticlă fixate prost în cercevele

 ▶ Rame/cercevele deteriorate la ferestre/uşi 

 ▶ Transfer de căldură ridicat prin ramele şi 
cercevelele din aluminiu

 ▶ Uşi, ferestre lăsate deschise iarna/vara.

O soluţie este renovarea ferestrelor şi uşilor 
vechi, prin reducerea sau eliminarea unora din 
deficienţele menţionate mai sus. O soluţie mai 
bună pentru creşterea eficienţei energetice a 
clădirii este instalarea ferestrelor şi uşilor mo-
derne, eficiente energetic.

Rezistenţa termică a ferestrelor de construcţie 
sovietică în stare bună era de aşteptat să fie 
0,34 m²·°C/W. 

Normativul în vigoare (NCM E.04.01-2006 
„Protecţia termică a clădirilor”) stipulează 
că rezistenţa termică necesară ferestrelor 
şi uşilor de balcon trebuie să fie între 0,34 şi 
0,45 m²·°C/W, în funcţie de temperatura ne-
cesară în  interior, temperatura exterioară din 
regiunea respectivă a ţării care a fost luată în 
calcul în proiect şi durata sezonului de încălzire 
pentru tipul respectiv de clădire. După cum s-a 
menţionat mai sus, în prezent, se elaborează 

În RM, multe clădiri au un 
potenţial considerabil de 
reducere a consumului 
de energie prin 
implementarea măsurilor 
de eficienţă energetică. 
Pentru a îmbunătăţi 
performanţa energetică a 
clădirii şi calitatea aerului, 
trebuie instalate sisteme 
de ventilaţie mecanică 
cu recuperarea energiei, 
similare cu cele care în 
prezent pot fi găsite în 
spaţiile de cantină din 
unele şcoli, grădiniţe şi 
unele clădiri publice din 
Moldova.



0
7

 | A
nvelopa clădirii

60

cerinţe noi, mai stricte, referitoare la rezistenţa 
termică a diferitor elemente ale învelişului 
clădirii. Până atunci, cerinţele normativului 
în vigoare trebuie privite ca standard minim, 
şi este preferabil să fie aplicaţi indicatori de 
performanţă termică mai buni. Ţineţi cont, 
pentru valori mai mari ale rezistenţei termice 
vor rezulta economii mai mari de energie. 

Rezistenţa termică medie a ferestrelor:

 ▶ Ferestre standard cu vitraj dublu, R circa 0,34-0,38 
m²·°C/W;

 ▶ Ferestre cu vitraj dublu cu învelişuri avansate, R 
circa 0,45-0,55 m²·°C/W;

 ▶ Ferestre cu vitraj triplu, R circa 0,5-0,7 m²·°C/W, 
în funcţie de învelişuri, distanţa între foile de 
sticlă şi umplerea cu gaz inert.

Rezistenţa termică depinde de materialul şi 
calitatea ramei/cercevelelor, învelişurile aplica-
te pe foile de sticlă, numărul de foi de sticlă în 
unităţile de vitraj izolate, distanţa dintre foile de 
sticlă, şi umplerea cu gaz inert. În plus, pierderi 
considerabile se pot produce prin infiltrarea 
nedorită, care este o problemă în special la 
ferestrele convenţionale vechi.

Caracteristicile ferestrelor moderne, eficiente 
energetic:

 ▶ Unităţile de vitraj izolate constau din două sau 
mai multe foi de sticlă, care reduc transferul 
căldurii. Spaţiul intern dintre geamuri este etanş 
şi poate fi umplut cu gaze inerte, cum ar fi argonul 
sau criptonul, care la rândul lor reduc transferul 
căldurii datorită conductivităţii termice reduse 

 ▶ Învelişurile Low-E sunt aplicate pe foile de 
sticlă pentru a reduce pierderile prin radiaţie 
termică din interiorul clădirii pe timp de iarnă. 
De asemenea sunt disponibile învelişuri care pot 
reduce penetrarea radiaţiei infraroşii în timpul 
verii, reducând astfel temperatura din interior şi 
sarcinile necesare pentru răcire pe timp de vară.

 ▶ Rame şi cercevele cu o bună rezistenţă termică. În 
prezent, cele mai răspândite materiale sunt profilurile 
din plastic cu mai multe camere (Figura 7.5).  
Astfel de ferestre au o performanţă bună din punct 
de vedere al costurilor/durabilităţii/eficienţei 
termice. Ferestrele cu ramă şi cercevele din lemn, 

care de asemenea au o performanţă termică bună, 
sunt mai scumpe şi necesită mai multe activităţi 
de întreţinere.

 ▶ Garniturile de etanşare, care permit închiderea 
etanşă a ferestrelor

 ▶ Mecanismele care permit diferite posibilităţi 
de deschidere, cu diferite niveluri/pozitii de 
deschidere. Ferestrele moderne tipice au, pe lângă 
poziţia închisă, poziţia de deschidere orizontală 
completă, poziţia de deschidere verticală redusă 
pentru ventilare, şi deseori mai au o poziţie pentru 
micro-ventilare, care permite infiltrarea unei 
cantităti mici de aer.

Pentru a controla penetrarea radiaţiei solare 
în încăpere, şi pentru a reducere costurile de 
condiţionare a aerului, în interior pot fi utilizate 
jaluzele sau draperii, sau elemente exterioare 
de protejare contra soarelui.

Instalarea ferestrelor noi, eficiente energetic, 
costă în medie 130-150 dolari SUA per m2 de 
fereastră. Instalarea ferestrelor moderne efici-
ente energetic în locul celor vechi, convenţiona-
le, poate reduce pierderile prin ferestre la jumă-
tate. Preţul mediu pentru înlocuirea ferestrelor 
pentru apartamente cu 2 şi 3 camere este de 
circa 850 şi 1.100 dolari SUA, respectiv (preţul 
mediu per fereastră tipică de apartament este 
de circa 280 dolari SUA).

Uşi

Uşile de intrare trebuie să fie etanşe în poziţia 
închis şi să aibă o suficientă rezistenţă termică. 
Se recomandă instalarea mecanismelor auto-
mate de închidere.

Figura 7.5.  
Profil pentru ferestre 
din plastic cu cinci 
camere (sursa:  
windows-partner.pl).

Opţiuni pentru eficientizarea 
consumului de apă
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Eficientizarea consumului de apă are ca efect 
reducerea necesarului de apă și totodată 
micșorează cheltuielile pentru energie legate 
de furnizarea apei (de ex., pomparea, tra-
tarea, încălzirea și tratarea apei reziduale). 
Sensibilizarea publicului este cel mai important 
aspect pentru  promovarea eficienţei consu-
mului de apă. 

În continuare, sunt prezentate unele practici 
normale de eficientizare a consumului de apă 
care ar putea fi aplicate:

 ▶ Identificarea şi reducerea consumului de 
apă nejustificat prin efectuarea auditurilor şi 
introducerea de programe de control a scurgerilor

 ▶ Solicitarea contorizării tuturor construcţiilor noi 
şi introducerea treptată a contorizării tuturor 
consumatorilor

 ▶ Iniţierea programelor de educare și informare 
a publicului,  a grupurilor interesate și în școli 
pentru a sprijini eforturile de promovare a unui 
consum eficient de apă

 ▶ Realizarea auditurilor şi a programelor de 
reconstrucţie pentru clădirile comerciale, 
industriale, publice şi rezidenţiale

 ▶ Implementarea unor tarife care să acopere toate 
costurile

 ▶ Facturarea consumatorilor pentru apa 
consumată efectiv

 ▶ Îmbunătăţirea gestionării sistemelor de 
aprovizionare cu apă și canalizare cu scopul 
eficientizării procesului de furnizare și tratare a 
apei

 ▶ Utilizarea facturilor pentru a arăta consumatorilor 
care sunt costurile reale pentru diferite 
componente ale sistemului lor de aprovizionare 
cu apă, cum sunt calculate costurile şi care ar 
putea fi economiile realizate cu dispozitive pentru 
eficientizarea  consumului de apă.

Apa caldă şi rece menajeră

Apa caldă menajeră (ACM) este apa caldă 
utilizată într-o gospodărie la  baie, bucătărie, 
pentru spălat, etc. Volumul de apă caldă mena-
jeră consumat depinde de numărul de locatari, 
componenţa familiei, dispozitivele instalate şi 
climă. Modul în care se consumă apa caldă în 
gospodărie variază în funcţie de cîţiva factori, 
cum ar fi clima şi anotimpul. Apa rece mena-
jeră este utilizată pentru curăţenie, gătit, etc. 
Această apă provine de obicei de la un sistem 
de aprovizionare cu apă care livrează apa către 
mai multe gospodării. 

Figura 8.1. Sistemul de circulaţie a apei calde și reci  
menajere în casă (sursa: http://www.practicaldiy.com/plumb-
ing/water-supply/indirect-water-supply.php).

Mai jos sunt prezentate exemple de măsuri de 
consum eficient al apei și de eficienţă energe-
tică aplicabile în cazul sistemelor de ACM și a 
apei reci menajere:

Reducerea volumului de apă folosită

 ▶ Eliminarea pierderilor din reţelele de distribuţie și 
robinete

 ▶ Utilizarea robinetelor cu debit redus de apă 

 ▶ Utilizarea mașinilor eficiente de spălat haine și veselă

 ▶ Schimbarea comportamentului (de ex., dușul 
trebuie sa dureze mai putin)

 ▶ În loc de apă fierbinte, pentru spălatul hainelor 
sau veselei vom folosi apă caldă sau rece

Sporirea eficienţei sistemului  
de încălzire a apei

 ▶ Îmbunătăţirea eficienţei fiecărei componente

 ▶ Izolarea conductelor de apă caldă

 ▶ Exploatarea sistemului la nivel optim.

Sistemele de ACM sunt, de obicei, formate dintr-
un rezervor de stocare a apei calde, o sursă de 
combustibil pentru încălzirea apei, conducte de 
apă caldă către punctele de livrare şi apă rece 
care revine în rezervorul de stocare. Eficienţa 
întregului sistem include toate pierderile legate 
de încălzirea apei rece de la intrare la tempera-
tura dorită a apei la ieşire, inclusiv pierderile din 
rezervorul de stocare şi pierderile din reteaua 
de conducte prin care este transportată apa 
caldă spre punctele de ieşire. Eficienţa sistemu-
lui poate fi de la mai puţin de 50% până la circa 
85%.

Tehnologiile avansate şi metodele de maximi-
zare a economiilor de energie în sistemele de 
încălzire a apei menajere includ: pompe de 
căldură pentru producerea apei calde, sisteme 
de distribuţie, încălzitoare instantanee de apă şi 
panouri solare pentru apa caldă menajeră.

Producerea centralizată de ACM

În cazul producerii centralizate de ACM, apa 
caldă necesară unui bloc de apartamente este 
produsă în mod centralizat într-o încăpere 
tehnică. Din încăperea tehnică, ACM este dis-
tribuită spre punctele de consum prin sistemul 
de conducte. Deseori, sistemul este organizat 
astfel încât să permită circularea ACM, întrucât 
timpul de aşteptare pentru apa caldă poate fi 
inacceptabil de lung. Pentru producerea cen-
tralizată a ACM este nevoie de o capacitate de 
producere a căldurii mai mică în comparaţie cu 
producerea descentralizată a ACM pentru un 
număr egal de consumatori.

Producerea descentralizată de 
ACM

În cazul producerii descentralizate, ACM este 
produsă individual în fiecare apartament sau 
casă (Figura 8.2). Deseori, în cazul producerii 
descentralizate, nu din considerentul distanţei 
mici dintre sursă și consum de ACM, nu există 
recircularea apei.

Figura 8.2. Producerea apei calde menajere   

                        (sursa: Grundfos)

Oportunităţi de eficienţă energetică în clădiri:
Opţiuni pentru eficientizarea consumului 
de apă

08 Campanii de  
informare a  
publicului 

Sensibilizarea publicului 
este cel mai important 
pas pentru promovarea 
eficientizării consumului 
de apă.

A. Schimbător de căldură;              B. Rezervor de apă caldă;   
 1. Fluxul de energie termică;   
 2. Apa   caldă;   
 3. Returul energiei termice;   
 4. Circularea apei calde; 5. Apa rece
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Tehnologia pentru iluminat s-a schimbat 
dramatic în ultimii ani, ceea ce este evident 
judecand după varietatea de produse pentru 
iluminat care sunt disponibile. Datorită acestui 
fapt, gospodăriile îşi pot controla mai bine can-
titatea de energie consumată pentru iluminat.

Lămpile incandescente

De-a lungul istoriei, lămpile incandescente au 
reprezentat cel mai utilizat tip de lămpi. Desi 
pretul initial de achizitionare este mic, durata 
lor de funcţionare este de numai 1.000 ore, 
cea mai scurtă prin comparatie cu toate cele-
lalte lămpi disponibile. De asemenea, lămpile 
incandescente sunt cele mai ineficiente, doar 
5% din energia electrică este transformată în 
lumină, iar restul de 95% se pierde sub formă 
de căldură. Prin urmare, se pare că lămpile 
incandescente sunt mai degrabă încălzitoare cu 
rezistenţă electrică decât becuri. Treptat, locul 
lămpilor incandescente este luat de către tot 
mai multe tipuri noi de produse pentru iluminat. 

Un exemplu sunt lămpile cu halogen, care se 
aseamănă foarte mult cu cele incandescente și 
pot fi instalate în aceleași mod. Cu toate că sunt 
cu mult mai eficiente decât lămpile incandes-
cente, ele sunt inferioare din punct de vedere 
al eficienţei altor tipuri de iluminare cum ar fi 
lămpile fluorescente compacte (LFC) sau diode 
iluminiscente (LED). Din acest considerent, 
lămpile cu halogen nu sunt recomandate  a fi 
folosite în cazul în care eficienţa consumului de 
energie este o prioritate.

Lămpi Fluorescente Compacte 
(LFC) 

LFC (Figura 9.1) dispun de un avantaj evident în 
comparaţie cu lămpile incandescente. Ele au o 
durată de exploatare mult mai mare, de până 
la 15.000 ore (de 5-15 ori mai mult faţă de 
cele incandescente) și un consum de energie 
cu mult mai mic (cu până la 80%). 

Figura 9.1. LFC (sursa: ESMAP)

Raportul de transformare și comparare a 
lămpilor incandescente cu cele LFC este de 5:1, 
adică pentru a înlocui o lampă incandescentă 
de 100W este suficient un LFC de 20W. Doar 
prin înlocuirea lămpilor incandescente cu LFC, 
veţi obţine o reducere a consumului de ener-
gie cu între 50% și 80%, ceea ce constituie o 
reducere substantială a facturii pentru energie 
electrică. LFC-urile sunt mai scumpe, timpul 
până atingerea luminozitătii normale este mai 
mare, iar reglarea intensitătii este dificilă. 

LFC-urile dispun de următoarele culori de  
temperatură (în Kelvin (K)): 

 ▶ albă caldă (2.700 K)

 ▶ albă rece (4.000 K)

 ▶ lumină de zi (6.000 K)

Majoritatea oamenilor preferă “albul cald”, care 
se aseamănă cu clasica lampă incandescentă. 
LFC-urile devin tot mai populare și accesibile și 
de asemenea sunt disponibile în diferite forme 
și mărimi. 

Prin folosirea LFC-urilor consumul de energie 
este redus cu 65% - 80% faţă de lămpile inca-
descente și cele cu halogen, și în același timp 
acestea sunt de 3-4 ori mai eficiente (mai multi 
lumen/watt). În ţările occidentale, acestea 

reprezintă o parte importantă din economiile 
de energie realizate prin intermediul progra-
melor de eficienţă energetică și cea mai efici-
entă metoda din punct de vedere al costurilor 
privind reducerea consumului de energie în 
clădirile comerciale și de locuinţe. 

Prin inlocuirea unei singuri lămpi incadescente 
cu una LFC, pe durata exploatării becului va fi 
redusă o jumatate de tonă de CO2.

Tuburile fluorescente

Tuburile fluorescente continuă sa fie una din 
cele mai eficiente soluţii pentru iluminat dis-
ponibile. Deseori, tuburile fluorescente sunt 
utilizate în clădirile de birouri, pentru a asigura 
iluminatul interior.

Tuburile de tip mai vechi T12 cu un 
diametru de 1½” (un inch jumăta-
te) pot fi uneori întâlnite în special 
în fitinguri vechi. Tradiţionalul 
tub T8, al carui diametru este de 
8/8” (1 inch) se utilizează mult în 
prezent. Tuburile mai noi, T5, care 
sunt mai eficiente energetic decât 
tuburile T8, sunt de asemenea 
disponibile şi au un diametru de 
5/8” (cinci optimi de inch), deşi 
sunt în general mai scurte decât 
T8. Tuburile T5 sunt cu circa 20-
30% mai eficiente decât tuburile 
T8. Există sisteme de adaptare 
care permit înlocuirea lămpilor 
T8 cu lămpi T5 fără necesitatea de a înlocui 
garniturile vechi.

Figura 9.2. Lămpile cu tub fluorescent T8   
                       (sursa: General Electric - GE).

Pentru realizarea unei economii mai mari de 
energie, trebuie schimbat corpul vechi (care 
de obicei dispune de un balast magnetic) cu un 
corp cu balast electronic, folosind tuburile T5. 

Desi nu au o reputaţie prea bună pentru că 
adesea pâlpâie și produc un bâzâit specific, 
calitatea luminii date de lămpile fluorescente 
s-a îmbunatătit foarte mult, și acum acestea 
sunt disponibile pe piaţă într-o gamă largă de 
culori și la preţuri acceptabile.

Când folosesc balast electronic, lămpile flu-
orescente nu pâlpâie si nu produc zgomot. 
Balastul electronic cu functie de “pornire cald” 
sunt recomandate pentru prelungirea duratei 
de functionare a lămpii (vizual, lămpile pornesc 
cu o întârziere de circa 1 secundă, necesară 

pentru încălzirea elctrozi-
lor).

Un criteriu important pen-
tru lămpi este indexul de 
redare a culorii, Ra. Tuburile 
fluorescente cu index rela-
tiv scazut (Ra 70 si chiar 60) 
au fost folosite. Lămpile cu 
Ra >80 sunt recomandate 
pentru redarea mai bună 
a culorii si o eficientă mai 
ridicată. Tuburile fluores-
cente cu Ra >90 sunt de 
asemenea disponibile, dar 
sunt mai scumpe, iar efici-
enta este mai mică.

De obicei, lămpile sunt marcate cu coduri din 
trei cifre, prima referindu-se la Ra, a doua și a 
treia – la culoarea temperaturii. De exemplu, 
tuburile marcate cu 840 presupun că au un 
Ra>80 și 4.000 K (alb rece). 

Deseori, iluminatul zonelor întunecoase ale 
clădirii poate fi îmbunătăţit prin dispunerea de 
reflectoare în spatele lămpilor fluorescente. 
Uneori, un corp pentru două tuburi care este 
prevăzut cu reflectoare poate înlocui un corp 
cu 4 tuburi fără reflectoare și furnizează 
aceeași cantitate de lumină.

Oportunităţi de eficienţă energetică în clădiri:
Opţiuni de iluminat09

Utilizarea  
avantajelor  

tehnicii moderne 

 Senzorii de prezenţă şi 
senzorii de spaţiu gol 
sunt două sisteme utile 
de control şi reducere 
a utilizării luminii şi de 
prelungire a duratei de 
utilizare a lămpilor.
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Lămpi cu Diode Emiţătoare de 
Lumină (LED)

Diodele emiţătoare de lumină sau LED-urile 
sunt dispozitive semiconductoare care trans-
formă electricitatea în lumină. Acestea repre-
zintă cele mai recente descoperiri în iluminatul 
modern şi în general sunt considerate viitorul 
iluminatului (Figura 9.3).

Preţul lămpilor LED este în general mai mare 
decât preţul lămpilor CFL, cu halogen sau in-
candescente, însă LED-urile utilizează cu mult 
mai puţină energie. Puterea lămpilor LED vari-
ază, de obicei, între 2 şi 20 watt, şi au o durată 
de exploatare mai mare (până la 45 mii ore). 
Acestea pot funcţiona cu unele întrerupătoare 
cu rezistenţă reglabilă şi produc puţină căldură 
comparativ cu lămpile standard. 

Figura 9.3. Lampă LED, considerată de către Departamentul 
SUA pentru Energie ca fiind lampa cea mai eficientă şi care 
furnizează lumină de cea mai înaltă calitate.  Aceasta este o 
lampă de 10 watt care asigură o cantitate de lumină similară 
cu lampa incandescentă de 60 watt. (sursa: Phillips)

Spectrul de utilizare al LED-urilor este în con-
tinuă creştere. Un mod de utilizare se referă la 
înlocuirea, în cazul în care acestea deja există, 
a corpurilor de iluminat orientate în jos, sau 
folosirea lor  la instalarea noilor sisteme de 
iluminat. În general, dacă o lampă cu halogen 
care luminează în jos este înlocuită cu LED-uri, 
acestea din urmă nu vor produce aceeaşi can-
titate de lumină. Totuşi, trebuie menţionat că 
LED-urile deseori produc o lumină mai mătă-
soasă, mai ‘dispersată’, astfel încât realizarea 
randamentului de iluminat poate să nu fie atât 
de importantă.

Pe măsură ce productia creşte, preţurile pen-
tru LED-uri se reduc semnificativ. LED-urile 
sunt disponibile într-o varietate crescandă de 
forme, dimensiuni şi garnituri și sunt utilizate 
în tot mai multe cazuri.

Halogen 

Lămpile cu halogen, în particular cele utilizate 
pentru corpurile de iluminat orientate în jos, 
au devenit tot mai populare (Figura 9.4). Deși 
sunt disponibile pentru tensiune de 220-240V, 
cel mai răspândit tip de lămpi cu halogen în 
gospodăriile individuale sunt cele cu tensiune 
joasă; totuși, trebuie să reţinem că tensiunea 
joasă nu presupune și consum redus de ener-
gie.  Transformatorul folosit pentru transfor-
marea tensiunii înalte (220-240V) în tensiune 
joasă (12V), consumă de asemenea energie. 
Astfel, o lampă cu halogen de o putere de 50W 
poate consuma până la 60W daca calculăm 
și consumul transformatorului. Comparaţi 
cu lămpile CFL orientate în jos care consumă 
aproximativ 18W și oferă aproximativ aceeași 
cantitate de lumină. Rezultă că ar fi indicat să 
se  evite utilizarea acestei opţiuni de iluminat.

Figura 9.4 Lampi cu halogen (sursa: Electrical Design).

Deşi sunt cu puţin mai eficiente decât lămpile 
incandescente şi au o durată de exploatare mai 
lungă (în general, 2.000 – 3.000 ore), lămpile cu 
halogen sunt mai potrivite pentru a direcţiona/
concentra lumina spre o anumită zonă, cum ar 
fi suprafaţa de lucru la bucătărie. Din această 
cauză, lampile cu halogene trebuie să fie utili-
zate în numar mare, pentru a oferi suficientă 

lumină în cazul iluminatului unei încăperi.  In 
schimb, recurgand la aceasta abordare, se ma-
jorează semnificativ consumul de energie, prin 
comparaţie cu iluminatul încăperilor cu lămpi 
fluorescente, LED-uri sau chiar incandescente.

De asemenea, lămpile cu halogen pot prezenta 
pericol de incendiu dacă nu sunt instalate 
corect, întrucât produc foarte multă căldură. 
Lămpile cu halogen au fost cauza multor incen-
dii în clădiri.

Sistemele de control a 
iluminatului

Există mai multe opţiuni de reducere a utilizării 
luminii şi de prelungire a duratei de utilizare a 
lămpilor, prin utilizarea următoarelor sisteme 
de control:

 ▶ Senzori de prezenţă - aprind lumina atunci când 
cineva intră în încăpere şi o sting automat atunci 
când nu este nimeni în încăpere.

 ▶ Senzori de spaţiu gol - este necesar ca cineva să 
intre în încăpere pentru a aprinde lumina manual. 
Atunci când nu se află nimeni în încăpere, lumina 
se stinge automat.

Introducerea acestor senzori este recomandată 
pe coridoare şi scări, în spălătorii şi încăperile 
de depozitare, precum şi în alte zone comune. 

Senzorul poate fi instalat pe perete ca un în-
trerupător, sau pe plafon. Unele modele sunt 
compatibile cu LFC-urile. Costurile de achiziţie 
a senzorilor de prezenţă variază de la 20 la 100 
dolari SUA, sau pot fi mai ridicate Economiile 
estimative de energie pot varia semnificativ, în 
funcţie de prezenţă şi utilizare. În cazul unor 
spaţii comerciale, economiile pot atinge 60% 
faţă de opţiunea de iluminare continuă.

Tabelul 9.1. Comparaţie între caracteristicile lămpilor incandescente, LFC și LED

LED LFC Incandescent

Ciclu frecvent de
conectări / deconectări

Se aprinde imediat

Durabilitatea

Emiterea de căldură

Sensibilitate la temperatură

Sensibilitate la umiditate

Materiale periculoase

Frecvenţa de înlocuire
(la 50.000 ore)

DA

Durabil

Puţin (3 BTU / oră)

DA

NU

NU

1

DA

Fragil

Mult (85 BTU / oră)

În oarecare măsură

În oarecare măsură

NU

40+

Mică întârziere

Fragil

Mediu (30 BTU / oră)

DA

DA

5mg Mercur / lampă

5

Fără efect Oarecare efect
Scurtează durata 

de exploatare
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Aparatele electrice cu consum mare de ener-
gie, care pot fi găsite în casele noastre, sunt 
frigiderele, aparatele de condiţionare a aerului 
în încăpere, uscătoarele de haine, televizoare-
le, calculatoarele şi masinile de gătit. Dintre 
acestea, aparatele cu cel mai mare consum 
de electricitate sunt: aparatul de condiţionare 
a aerului, frigiderul. Iluminatul consumă de 
asemenea multă energie.

Figura 10.1.  Scăderea constantă a consumului de  
energie aferent utilizării aparatelor electrice în gospodării. 
(sursa: ODYSSEE, Enerdata)

Tehnologiile privind aparatele electrice s-au 
dezvoltat rapid reducand consumul de energie 
și în același timp oferind servicii mai bune 
proprietarilor acestora (Figura 10.1). De exem-
plu, computerele sunt înlocuite de laptopuri, 
tablete și telefoane, care consumă mai putină 
energie faţă de computerele personale. Același 
lucru este valabil și pentru televizoarele cu 
ecran plat; în timp ce dimensiunea și calitatea 
acestora crește, consumul lor de energie se 
diminueaza. De exemplu, un televizor nou cu 
ecran de 120 cm cu cristale lichide de definiţie 
înaltă utilizează tehnologia „vertical single 
side LED backlight”, care consumă doar 28 W 
(Figura 10.2). Acest consum este mai mic decât 

consumul majoritatii ecranelor de 51 cm de la 
computerele personale de birou, care utilizea-
ză între 30 şi 50 W. Aceste tendinţe  sprijină 
dezvoltarea unui stil de viaţă caracterizat de 
un consum redus de energie.

Un uscător standard de păr are o putere de 
consum de 1.000 W. 

Figura 10.2. Televizor LED cu ecranul de 120 cm care 
consumă doar 28W (sursa: LG Electronics).  

Etichetarea aparatelor electrice

O mare parte a consumatorilor testează toate 
aparatele electrice şi solicită ca atunci când 
aparatele le sunt vândute, acestea să dispună 
de etichete privind consumul lor energetic. 
Etichetele de consum energetic arată care 
este consumul aparatului respectiv comparativ 
cu alte aparate foarte similare de la alţi pro-
ducători şi alte modele similare. Etichetarea 
UE, numită Eticheta UE pentru consumul de 
energie, se referă la aparate de condiţionare 
a aerului, frigidere, lămpi, uscătoare de haine, 
maşini de spălat veselă şi televizoare.

Etichetele privind consumul de energie 
reprezintă o modalitate utilă de informare 
a clienţilor despre costurilor energetice ale 
unui aparat electric atunci acestia doresc să 

cumpere un astfel de produs (Figura 10.3).  
În același timp, etichetele respective ajută 
clienţii ia o decizie corectă și motivează pro-
ducătorii să producă aparate mai eficiente din 
punct de vedere energetic.

Figura 10.3. Eticheta UE privind consumul de energie  
pentru aparatele electrice (sursa: EU)

Ce alegem între aparate 
electrice şi aparate pe bază de 

gaz natural

În general, atunci când se poate alege între un 
aparat electric şi unul pe bază de gaz natural 
(sau propan), este logic de a-l alege pe cel pe 
bază de gaz natural. De obicei, electricitatea 
costă de două-trei ori mai mult decât gazul 
natural pe unitatea de energie furnizată. Deşi 
aparatele electrice ar putea avea un cost de 
achizitie mai mic, în timp, utilizarea gazului 
natural îi va aduce consumatorului economii 
la factura energetică. Atunci când este posibil, 
următoarele aparate ar trebui să fie pe bază 
de gaz natural (sau propan): gama aparatelor 

de gătit, uscătoarele de haine, încălzitoarele de 
apă şi echipament pentru încălzirea încăperilor.

Frigiderele 

Într-o gospodărie, păstrarea alimentelor la rece 
reprezintă unul din cele mai mari consumuri de 
energie. În prezent, frigiderele sunt cu 20% mai 
eficiente faţă de cele utilizate acum 20 de ani 
(Figura 10.4).  În general, dacă proprietarul își 
poate permite, frigiderul trebuie înlocuit dacă 
are o durată de utilizare de peste 25 ani, chiar 
dacă mai funcţioneaza. Atunci când înlocuiţi 
frigiderul, cel vechi trebuie dat la reciclare.

Figura 10.4. Frigider eficient, cu capacitate mai mica și cu 
un indice UE de consum a energiei de A++  (sursa: AEG)

Frigiderele ”Side-by-side” (cu două comparti-
mente separate vertical), unde congelatorul  
reprezintă un compartiment și frigiderul alt 
compartiment, consumă de obicei mai multă 
energie faţă de cele care au congelatorul 
plasat în partea superioară a frigiderului. De 
asemenea, frigiderele care produc și gheaţă, 
consumă mai multă energie. 

Oportunităţi de eficienţă energetică în clădiri:
Aparatele electrice10
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Cu cât frigiderul este mai mare, cu atât va 
consuma mai multă energie. Când vor să-și 
achiziţioneze un frigider, cumpărătorii trebuie 
să aleagă modelul cu cele mai mici dimensiuni 
care ar corespunde nevoilor lor.

Ce trebuie făcut pentru a reduce consumul de 
energie la un frigider existent?

 ▶ Deplasaţi frigiderul de lângă orice sursă directă de 
căldură, cum ar fi radiatorul, fereastră, cuptor sau 
mașina de spălat vase. 

 ▶ Asiguraţi-vă că etanșarea ușilor este în stare bună 
– când ușa este închisă, nu există spatiu între ușă 
și pereţii frigiderului. Dacă observaţi un spatiu, 
cauciucul de etanșare trebuie curăţat, iar dacă 
astfel nu se rezolvă problema, atunci va trebui 
înlocuit.

 ▶ Reglaţi termostatul pentru a asigura temperatura 
în frigider între 2oC și 3oC și în congelator între 
-15oC și -18oC.

 ▶ În cazul în care frigiderul are buton pentru 
economisirea energiei, activaţi-l.

 ▶ Dacă se formează gheaţă în congelator, dezgheţaţi 
cu atenţie. După dezgheţare, dacă este posibil, 
reglaţi termostatul la o temperatura mai mare,.

Nu lăsaţi frigiderul să lucreze mai mult decât 
este necesar: 

 ▶ Limitaţi timpul cât ușa este deschisă

 ▶ Etichetaţi produsele, sau puneţi-le în containere 
transparente pentru identificare rapidă

 ▶ Înainte de a deschide ușa, trebuie să știţi de ce 
aveţi nevoie din frigider

 ▶ Înainte de a plasa în frigider sau congelator 
produsele, fiţi siguri că acestea nu sunt calde sau 
fierbinţi

 ▶ Menţineţi congelatorul plin 

Ventilatoarele

Ventilatoarele reprezintă o metodă cu consum 
redus de energie pentru a asigura confortul în 
anotimpurile calde. Aerul care se mişcă răceşte 

corpul şi le permite oamenilor să stea cu feres-
trele deschise în timpul verii. Există multe tipuri 
de ventilatoare, inclusiv de masă, de pardoseală, 
plafon şi fereastră. Ventilatoarele de fereastră 
sunt în special eficace pentru aducerea aerului 
proaspăt în dormitor seara, când temperatu-
rile scad. Ventilatoarele de plafon sunt foarte 
eficiente atunci când sunt amplasate în mijlocul 
plafonului bucătăriei, dormitorului sau sufrage-
riei pentru a circula aerul (Figura 10.5).  Atunci 
când nivelul de umiditate al aerului este mare, 
ventilatoarele încep să piardă din eficienţă, în 
cazul respectiv fiind mai indicată condiţionarea 
aerului (AC) pentru a menţine confortul.

Figura 10.5. In funcţie de amplasare, acest ventilator 
de tavan fabricat de Haiku consumă doar de la 2 la 30W 
(sursa: Haiku)

Sistemele de condiţionare a 
aerului (AC)

AC sunt tot mai utilizate în RM. În general, AC 
reduc tendinţa naturală a corpului de a se ajus-
ta şi de a se aclimatiza cu temperaturile mai 
ridicate. Totuşi, aclimatizarea corpului poate 
fi dificilă în cazul persoanelor bolnave sau în 
vârstă, sau în cazul apariţiei unui val subit de 
căldură sau în timpul unei nopţi fierbinţi şi 
umidităţii ridicate. 

Figura 10.6.  AC pentru fereastră cu REE de 10.8 și 
10.000 BTU, suficient pentru răcirea unui spaţiu de 50 m2  
(sursa: Fedders USA)

Unităţile de AC pentru încăperi sunt de obicei 
prima alegere a persoanelor care locuiesc sau 
lucrează în clădiri fără AC centralizat. Selectarea 
unei unităţi eficiente energetic reduce costurile 
de energie pe durata de viaţă a AC. Informaţi-vă 
care este clasa de consum energetic a sistemu-
lui respectiv. Pentru sistemele de AC cu insta-
lare în fereastră, de obicei, se utilizează o rată 
de eficienţă energetică (REE). REE reprezintă 
raportul dintre randamentul de răcire a unităţii 
şi consumul de energie electrică a acesteia. 
Pentru instalarea în încăpere, se recomandă 
unităţile de AC cu cu un REE mai mare de 10,8 
(Figura 10.6). De asemenea, asiguraţi-vă că uni-
tatea de AC are o capacitate corespunzatoare 
pentru încăperea care urmează a fi răcită. Dacă 
capacitatea unităţii este prea mică, aerului se va 
usca şi nu va fi răcit suficient. 
O unitate care este prea mare 
se va opri şi va porni în mod 
regulat, irosind astfel energia. 

Mai jos sunt prezentate și alte 
caracteristici care trebuie 
avute în vedere în momentul 
cumpărării unui AC:

 ▶ filtru care poate fi scos cu 
uşurinţă pentru curăţare 
periodică

 ▶ un timer incorporat care permite 
utilizatorului să programeze 
lucrul AC în funcţie de necesităţile 
utilizatorului (în intervalul de 
timp în  care încăperea este 
folosită).

Consumul de energie al unităţii 
AC, precum și durata ei de 
exploatare, depind direct de 
comportamentul proprietaru-
lui. De exemplu, proprietarii de 
sisteme de AC ar trebui:

 ▶ Să utilizeze unitatea doar atunci când  este cu 
adevărat necesar (de exemplu, în zilele cele mai 
fierbinţi şi umede). De exemplu, să deschidă 
fereastra seara, atunci când afară se răcoreşte, şi 
să închidă ferestrele după amiază, şi să utilizeze 
ventilatoarele.

 ▶ Să nu utilizeze unitatea atunci când încăperea nu 
este ocupata pentru mai mult timp.

 ▶ Să închidă ferestrele şi uşile atunci când 
funcţionează AC.

 ▶ Să reducă din umiditatea din interior şi producerea 
căldurii, folosind duşul, gătind  şi spălând vesela 
în perioadele răcoroase ale zilei.

 ▶ Cu ventilatorul şi AC funcţionând concomitent, 
majoritatea oamenilor se simt confortabil cu 
temperatura AC setată la 26 oC.

 ▶ Şi în cele din urmă, unităţile trebuie întreţinute, 
prin curăţarea lunară a filtrelor, la fiecare unu sau 
doi ani trebuie verificat agentul de răcire, etc.

AC centralizat

Sistemele de ÎC nu pot fi adap-
tate pentru a furniza aer rece, 
întrucât radiatoarele care 
transportă apa rece vor cauza 
condensarea radiatoarelor, 
deteriorarea calităţii apei şi 
formarea mucegaiului. Astfel, 
sistemele centralizate de aer 
sunt în mod normal sisteme cu 
aer pompat forţat. 

Sarcina de priză 

Sarcina de priză este un termen 
folosit de obicei pentru a descrie 
consumul de energie al aparate-
lor electrice care se conectează 
în priză (computer, televizoare, 
încărcătoare pentru telefoane, 
cuptoare cu microunde, fier de 
călcat, etc.). Nu se referă la con-
sumul de energie atribuit IVCA, 
iluminatului, încălzirii apei, etc.

În general, deşi consumul total 
de energie electrică prin alimentarea la priză 
este în creştere, aparatele alimentate astfel 
devin tot mai eficiente: evoluţiile tehnice, cum 
ar fi consumul redus de energie electrică al 
monitoarelor LCD, regim de deconectare par-
ţială mai eficient şi utilizarea calculatoarelor 
de tip notebook, laptop în locul calculatoarelor 
de birou, au dus la reducerea sarcinii la priză.

Estimările privind măsura în care sarcina 

Indicele energetic al 
aparatelor electrice 

Aparatele cu cel mai mare 
consum de electricitate, 
care pot fi găsite în 
casele noastre, sunt 
aparatul de condiţionare 
a aerului şi frigiderul, 
urmate de uscătoarele 
de haine, televizoarele, 
calculatoarele şi masinile 
de gătit. Astfel, efectuând 
alegerea corectă la 
procurarea acestora 
(indice UE de consum 
a energiei de A++), pot 
fi asigurate eficienţe 
considerabile pe termen 
lung
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aparatelor alimentate la priză contribuie la con-
sumul general de energie al clădirii variază sem-
nificativ. Pe baza datelor disponibile, sarcina 
aparatelor alimentate la priză reprezinta circa 
25% din consumul de energie în birourile co-
merciale. Acest lucru este arătat în diagrama de 
mai jos (Figura 10.7).

Figura 10.7. Diagrama consumului de energie la priză în 
diferite clădiri (sursa: automated buildings) 

După cum arată diagrama din mijloc, ponderea 
sarcinii aparatelor alimentate la priză   în totalul 
consumului de energie poate ajunge la 50%, în 
timp ce sistemul de IVCA şi iluminatul, cei mai 
mari consumatori de energie, sunt reduşi prin 
proiectare. Implementarea unui sistem care 
gestionează sarcina aparatelor alimentate la 
priză ar putea reduce consumul de energie 
al unei clădiri la valorile normale şi să econo-
misească suplimentar 10% din consumul de 
energie. Acest rezultat este indicat în diagrama 
din dreapta.

Strategii de control a sarcinii 
aparatelor alimentate la priză

Sunt două căi de reducere a sarcinii aparatelor 
alimentate la priză: 

 ▶ Achiziţionarea de echipament mai eficient. 
Aparatele electrice din prezent sunt mai eficiente 
chiar şi decât cele produse cu doar câţiva ani în urmă.  

 

Totuşi, în majoritatea spaţiilor comerciale şi 
rezidenţiale se utilizează foarte multe aparate 
electrice. De exemplu, calculatoarele ar putea 
avea un nivel marginal de eficienţă mai bun, însă 
ele sunt mult mai larg utilizate decât erau în urmă 
cu o generaţie. Ecranele plate sunt mai eficiente 
decât cele cu tub catodic, însă în prezent, oamenii  
utilizează ecrane mai mari şi pot avea un număr 
mai mare de ecrane la un singur loc de lucru. 

Deconectarea echipamentului. Teoretic, fiecare 
aparat electric poate fi deconectat de catre 
utilizator cand nu mai este folosit. Deoarece nu 
întotdeauna utilizatorii deconecteaza aparatele, 
trebuie sa existe posibilitatea ca aparatura sa se 
fie deconectata in sistem automatizat. Orice sis-
tem automatizat trebuie să ia în calcul conditiile 
in care deconectarea este mai propice. 

 
Figura 10.9. 
Prelungitoare 
inteligente   
(sursa:  
Treehugger.com)

Există mai 
multe opţiuni 
pentru cotrolul 
sarcinii la priză 
prin deconect-
area aparatelor. 
Acestea includ 
următoarele:

 ▶ Deconectarea automată a aparatelor a căror  
funcţionare nu este critică sau a echipamentului de 
birou. Prelungitoarele inteligente opresc consumul 
pasiv de energie al aparatelor care nu sunt folosite. 
Un exemplu este prelungitorul cu șase căi controlate 
de un senzorul de mișcare și alte două care nu sunt 
controlate. O altă optiune este conectarea la un 
prelungitor inteligent si pornirea automată a tuturor 
aparatelor si perifericelor conectate atunci cand 
acestea incep să functioneze. Aceste dispozitive vor 
fi oprite atunci cand aparatele conectate nu mai 
sunt folosite (perioada de deconectare partiala este 
intre 30 secunde si 30 minute).

 ▶ Sistem de control centralizat al consumului de 
energie care are la bază un program software și 
îndeplinește anumite sarcini, cum ar fi activarea 
modului de repaus pentru toate computerele din 
reţea. 

 ▶ Sisteme de control total care asigură un control 
integrat.

Întreţinerea sistemelor  
energetice din clădiri

11
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Pentru a asigura o eficienţă durabilă şi fiabi-
litatea sistemelor energetice din clădiri, este 
necesară realizarea activităţilor de întreţinere. 
Întreţinerea insuficientă sau necorespunzătoa-
re a sistemelor energetice duce la:

 ▶ Performanţă energetică redusă

 ▶ Consum sporit de energie şi facturi mai mari

 ▶ Deteriorare mecanică 

 ▶ Durată de exploatare redusă

 ▶ Pericole pentru oameni

Proprietarul sau administratorul clădirii tre-
buie să asigure realizarea activităţilor de în-
treţinere necesare, de către propriul personal 
tehnic calificat şi/sau prin contractarea unor 
servicii calificate. Anumite activităţi de întreţi-
nere pot fi realizate doar de personal calificat 
şi certificat – aceasta se referă în primul rând 
la sistemele de gaz, energie electrică şi de 
evacuare a gazelor.

În general, activităţile de întreţinere includ:

 ▶ Activităţi periodice de întreţinere indicate 
de producători, inclusiv curăţarea periodică, 
lubrifierea, înlocuirea părţilor şi materialelor 
consumabile, restabilirea învelişurilor, etc.

 ▶ Verificarea periodocă a programelor de 
întreţinere şi realizarea activităţilor de întreţinere 
în conformitate cu normele şi regulile în vigoare

 ▶ Activităţi de reparare, înlocuire sau restabilire în 
caz de avarie, deteriorare sau pană

 ▶ Înlocuirea echipamentului care a ajuns la sfârşitul 
perioadei de exploatare.

În timpul activităţilor de întreţinere este 
important să se acorde atenţie posibilităţilor 
de îmbunătăţire a eficienţei energetice a siste-
melor prin modernizarea şi înlocuirea pieselor 

cu altele mai eficiente (un simplu exemplu: 
înlocuirea lămpilor incandescente cu lămpi 
economice). Un audit energetic poate fi util 
pentru o mai bună identificare şi planificare 
a unor activităţi de îmbunătăţire a sistemelor 
energetice, precum şi pentru îmbunătăţiri mai 
importante în timpul reproiectării şi recon-
strucţiei sistemelor.

Unele activităţi de întreţinere pentru sistemele 
de alimentare centralizată cu ET, încălzire, 
ACM, apă rece şi condiţionare a aerului:

 ▶ Înlăturarea la timp a scurgerilor/pierderilor

 ▶ Înlocuirea garniturilor de etanşare uzate

 ▶ A se asigura că învelişurile de protecţie ale 
conductelor şi echipamentului nu sunt deteriorate. 
Vopsirea acestora după necesitate, asigurând 
pregătirea corespunzătoare a suprafeţelor şi 
aplicarea vopselei

 ▶ A se asigura că toate conductele din centralele 
termice, punctele termice, reţelele termice 
exterioare, conductele sistemelor de încălzire 
şi ACM care trec prin spaţiile neîncălzite ale 
clădirii, sunt izolate corespunzător şi protejate 
de umezeală. Conductele de ACM şi recirculare 
a ACM trebuie sa fie izolate în întreaga clădire. 
Toate conductele sistemelor de răcire trebuie să 
fie izolate corespunzător.

 ▶ Când este necesar, spălarea şi curăţarea filtrelor 
din sistemele cu apă, de obicei atunci când se 
observă creşterea rezistenţei filtrului (Figura 11.1). 
În sistemele vechi sau care au fost exploatate şi 
întreţinute necorespunzător, curăţarea filtrelor 
poate fi făcută mai des 

 ▶ Asigurarea funcţionării robinetelor de închidere. 
Înlocuirea robinetelor vechi, nefuncţionale. 
Deschiderea şi închiderea periodică a robinetelor, 
în special a robinetelor cu sferă – pentru a preveni 
blocarea acestora.

Figura 11.1. Construcţia unui filtru tipic   
                          (sursa: www.spiraxsarco.com).

 ▶ Verificarea supapelor de siguranţă, a 
manometrelor şi termometrelor conform 
normativelor.

 ▶ Asigurarea etanşeităţii sistemelor de încălzire, 
precum şi că acestea sunt permanent 
umplute cu apă de calitate corespunzătoare. 
În cazul în care calitatea apei nu corespunde 
cerinţelor, aceasta trebuie dedurizată şi 
deaerată utilizând echipament de tratare 
a apei. Dacă clădirea este conectată la un 
SACET exploatat în mod corespunzător, în 
care se asigură tratarea corespunzătoare 
a apei prin dedurizare şi deareare, apa din 
SACET este bună pentru umplerea sistemelor 
de încălzire din clădire.

 ▶ Atunci când este necesară efectuarea 
reparaţiilor, din sistem se va scurge cât mai 
puţină apă posibil (de obicei, între cele mai 
apropiate robinete de închidere), iar după 
reparaţie, sistemul trebuie umplut imediat cu 
apă, pentru a preveni coroziunea.

 ▶ De asigurat că aerul este scos din sistemele de 
încălzire prin utilizarea robinetelor/supapelor 
de scoatere a aerului instalate la radiatoare 

şi în punctele superioare ale 
sistemului (supape automate şi/
sau robinete manuale).

 ▶ Scoaterea mânerelor de la 
robinetele de drenare instalate în 
punctele inferioare ale sistemelor 
şi acoperirea ieşirilor acestora cu 
dopuri/capace, pentru a preveni 
extragerea apei din sistem sau 
scurgerea accidentală a acesteia.

Întreţinerea sistemelor de 
încălzire vechi / exploatate 
necorespunzător

 ▶ Spălarea şi curăţarea sistemelor 
de încălzire vechi sau exploatate 
şi întreţinute necorespunzător. 
În multe clădiri, exploatarea şi 
întreţinerea sistemelor de încălzire 
a fost necorespunzătoare de-a 
lungul anilor. De exemplu, pentru 
umplerea sistemelor a fost utilizată 
apa netratată, au persistat scurgeri 

nereparate la timp sau chiar s-a utilizat apă 
din sistemele de încălzire pentru spălare. 
Scurgerea apei din sistemele de încălzire, 
adăugarea apei proaspete, bogate în oxigen, 
duce la corodarea elementelor de oţel şi 
fontă şi la formarea calcarului pe suprafeţele 
interioare (din cauza durităţii apei). Abordarea 
corectă pentru exploatarea unor astfel de 
sisteme de încălzire sau alimentare cu ET, este 
mai întâi de a le spăla/curăţa corespunzător 
(dacă este necesar, să fie înlăturat calcarul 
cu ajutorul unor substanţe speciale), a umple 
sistemul cu apă tratată, a verifica că nu sunt 
scurgeri şi a menţine sistemul întotdeauna 
plin. Trebuie evitată orice scurgere fără motiv 
a apei din sistem.

Utilizarea ţevilor moderne din plastic

 ▶ Atunci când înlocuiţi ţevile de ACM şi apă rece – 
utilizaţi conducte din plastic corespunzătoare 
(de exemplu, ţevi PEX-Al-PEX, ţevi din 
polipropilenă) în locul ţevilor din oţel, care se 
corodează uşor. Pentru sistemele de încălzire, 
ţevile din plastic trebuie să aibă barieră 
de oxigen (de exemplu, strat de aluminiu 
în ţevile PEX-Al-PEX şi respectiv în cele din 
polipropilenă).

Oportunităţi de eficienţă energetică în clădiri:
Întreţinerea sistemelor energetice din 
clădiri

11
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Echilibrarea şi setarea temperaturii în 
sistemele de încălzire

 ▶ Echilibrarea sistemului de încălzire pentru 
distribuirea uniformă a căldurii în întreaga 
clădire, prin utilizarea robinetelor de echilibrare 
automate şi/sau manuale

 ▶ Setarea termostatelor din încăperi la temperatura 
optimă pentru încăperile respective.

Centralele termice

 ▶ În centralele termice –trebuie realizată verificarea 
periodică şi activităţile de întreţinere indicate de 
producător, precum şi cele prevăzute în normele 
şi regulile în vigoare. Activităţile de întreţinere 
trebuie efectuate de personal calificat şi certificat. 
Aceste activităţi în mod normal includ verificarea 
şi curăţarea cazanelor şi arzătoarelor, ajustarea 
arzătoarelor pentru a asigura arderea optimă şi 
eficienţă maximă, precum şi verificarea sistemelor 
de automatizare şi siguranţă. Când este necesar, 
activităţile de întreţinere pot include: curăţarea 
filtrelor, asigurarea unei rezerve suficiente 
de substanţe chimice pentru tratarea apei şi 
verificarea setărilor optime pentru regimul de 
temperatură.

Punctele termice

 ▶ Curăţarea schimbătoarelor de căldură, în 
particular a schimbătoarelor de căldură pentru 
producerea de ACM. Pe partea de ACM a acestor 
schimbătoare de căldură se formează calcar, în 
funcţie de duritatea apei reci care este folosită 
pentru producerea ACM. Curăţarea trebuie 
realizată când se constată creşterea rezistenţei 
schimbătorului de căldură. Există unităţi speciale 
de curăţare pe loc, care realizează curăţarea 
schimbătoarelor de căldură fără a le demonta. 
Aceste unităţi de curăţare folosesc circularea 
unui lichid special, care dizolvă stratul de calcar 
depozitat pe partea respectivă a schimbătorului 
de căldură

 ▶ Setarea graficului optim de temperatură (graficul 
care stabileşte dependenţa dintre temperatura 
furnizată pentru încălzire şi temperatura 
exterioară) pentru ajustare automată în PTI-urile 
din fiecare clădire. Aceasta include şi setările 
optime pentru funcţiile de reducere automată 
a temperaturii pe timp de noapte şi în zilele de 
odihnă în clădirile publice.

 ▶ Setarea temperaturii ACM, de regulă la 55oC. 
Setarea temperaturii ACM sub 50oC poate duce 
la apariţia microbilor, care provoacă Legionella.

Contoarele

 ▶ Datele furnizate de contoarele de energie 
electrică, apă, energie termică şi gaz trebuie 
colectate în mod regulat. Analizarea datelor va 
arăta evoluţia consumului de energie, precum 
şi impactul anumitor măsuri de conservare a 
energiei.

 ▶ Contoarele trebuie verificate periodic, conform 
prevederilor din regulamentele respective

Sistemele de ventilaţie şi condiţionare a 
aerului

 ▶ Curăţarea filtrelor de aer, a bateriilor şi 
schimbătoarelor de căldură din sistemele de 
ventilaţie şi condiţionare a aerului

 ▶ Curăţarea schimbătoarelor de căldură la 
unităţile de condiţionare a aerului (pompele 
de căldură). Asiguraţi-vă că nu există scurgeri 
de agent frigorific la unităţile de condiţionare 
a aerului, adăugaţi agent frigorific după 
necesitate; alte acţiuni recomandate de 
producătorii echipamentului respectiv.

Unele activităţi de întreţinere pentru 
anvelopa clădirii:

 ▶ Etanşarea crăpăturilor din pereţi, pentru 
a reduce infiltrarea aerului din exterior şi 
penetrarea umezelii, care pot deteriora 
peretele şi înrăutăţi caracteristicele termice 
ale acestuia. Etanşarea crăpăturilor şi găurilor 
în învelişul izolaţiei termice  exterioare – o 
izolaţie umedă îşi pierde din capacităţile sale 
de izolare termică. Etanşarea tuturor spaţiilor 
dintre elementele anvelopei clădirii (de exemplu, 
înlocuirea garniturilor de etanşare uzate la uşile 
exterioare) (Figura 11.2).

 ▶ Instalarea conductelor şi elementelor necesare 
pentru evacuarea apei pluviale, pentru a preveni 
pătrunderea apei de ploaie şi a zăpezii topite şi 
evitarea deteriorării pereţilor şi a altor elemente 
ale clădirii. Trebuie să se asigure că nu există 
scurgeri în locuri nedorite,

 ▶ Vopsirea/protejarea elementelor din lemn ale 
ferestrelor. 

 ▶ Înlocuirea la timp a geamurilor 
sparte sau crăpate. Unde este 
posibil, înlocuirea ferestrelor 
vechi deteriorate cu ferestre noi, 
eficiente energetic. 

 ▶ Înlocuirea garniturilor de 
etanşare deteriorate la ferestre 
pentru a elimina pătrunderea 
nedorită a aerului. Când este 
necesar, ajustaţi mecanismele 
ferestrelor.

 ▶ Asiguraţi păstrarea în cote 
normale a izolaţiei termice 
şi a barierei de umezeală a 
acoperişului. Când este necesar, 
efectuaţi lucrări de reparaţie 
pentru a preveni pătrunderea umezelii (apa 
de ploaie, apa ca urmare a topirii zăpezii) şi a 
minimaliza degradarea clădirii.

Pentru a asigura performanţa maximă, apara-
tele electrice trebuie exploatate şi întreţinute 
conform recomandărilor producătorului. De 

exemplu, nu se recomandă 
amplasarea frigiderului lângă 
un corp de încălzire, deoarece 
acesta va consuma mai multă 
energie electrică. Pentru a 
reduce consumul de energie 
electrică, lămpile incandes-
cente vor fi înlocuite cu lămpi 
eficiente energetic. 

Încălzitoarele electrice de apă 
necesită o curăţare periodică, 
deoarece calcarul care se 
formează reduce din eficienţa 
de funcţionare şi poate cauza 
o deteriorare timpurie a apa-
ratului. 

Utilizarea încălzitoarelor electrice trebuie 
minimalizată, deoarece energia electrică este 
mai scumpă decât alte opţiuni de încălzire 
(încălzirea centralizată, gazul, biomasa sau 
pompele de căldură).

Mijloace eficiente 
de încălzire 

Utilizarea încălzitoarelor 
electrice trebuie  
minimalizată, deoarece 
energia electrică este mai 
scumpă decât alte opţiuni 
de încălzire (încălzirea 
centralizată, gazul, 
biomasa sau pompele de 
căldură)

Figura 11.2. O clădire care necesită etanşarea rosturilor dintre elementele din beton ale 
pereţilor şi izolarea pereţilor în întregime. Sunt prezentate o fotografie şi o termografie a clădirii  
(sursa: Fotografii Encon).
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Clădirile consumă energie pe toată durata 
vieţii lor. În perioada lor de exploatare, cele mai 
importante utilizări de energie sunt în urmă-
toarele scopuri:

 ▶ Încălzire (spaţiu, apă, hrană)

 ▶ Răcire / refrigerare (spaţiu, hrană)

 ▶ Iluminat (spaţiu, teritoriu)

 ▶ Telecomunicaţii (telefoane, calculatoare)

 ▶ Mişcare (ascensoare, benzi rulante)

 ▶ Altele.

Scopul managementului energiei în clădiri 
este de a utiliza cât mai puţină energie din 
surse care au cel mai redus efect negativ 
asupra stării sănătăţii oamenilor şi mediului 
înconjurător.

Procesul de management al energiei include 
toate aspectele şi interacţiunile tuturor com-
ponentelor clădirii, inclusiv: fundaţia clădirii; 
anvelopa; sistemele IVCA; iluminatul; dispozi-
tivele de reglare şi control.

Managementul energiei în clădiri este mult 
mai eficient atunci când se efectuează înce-
pând cu demararea procedurilor de proiecta-
re sau de renovare a clădirii. 

Cum putem gestiona  
energia în clădiri

Pentru asigurarea procesului de manage-
ment al energiei într-o clădire sau grup de 
clădiri este necesară desemnarea unui res-
ponsabil – Managerul Energetic. Managerul 
Energetic trebuie să desfăşoare următoarele 
activităţi:

Identificarea componentelor clădirii, 
sistemelor, echipamentelor care consumă 
energie pe tipuri de energie:

 ▶ Electricitate – iluminat interior şi exterior, 
ascensoare/benzi rulante, frigidere, calculatoare, 
echipamente tehnologice, etc.;

 ▶ Energie termică – elementele anvelopei clădirii: 
pereţii, ferestrele, uşile, acoperişul, subsolul, 
sistemele IVCA;

 ▶ Răcire – sistemele de condiţionare a aerului, 
numărul de unităţi de condiţionare, tipurile lor;

 ▶ Apă – numărul de racorduri de consum al apei, 
maşinile de spălat, etc.;

 ▶ Gaz natural – centrale termice pe gaz, maşini de 
gătit cu gaz, etc.

Colectarea şi analiza datelor:

 ▶ Periodic, preferabil lunar, se vor colecta şi 
înregistra datele tuturor contoarelor de energie 
– electrice, termice, de apă rece şi caldă, gaz 
natural 

Figura 12.1. Analiza consumurilor lunare de energie electrică. 
                        (sursa: Encon).

 ▶ Analiza datelor colectate – identificarea sarcinilor 
de bază, nivelului de referinta, dinamicii 
consumurilor de energie.

 ▶ Compararea periodică a consumurilor reale cu 
cele planificate (pronosticate). Aceasta ne va 
permite să determinăm devierile consumurilor 
faţă de referinţă.

 ▶ Identificarea factorilor ce influenţează tendinţele 
consumurilor.

 ▶ Analizarea consumurilor ne ajută să identificăm 
elementele anvelopei, sistemele şi echipamentele 
care necesită măsuri de conservare a energiei 
pentru a reduce consumurile.

Pentru realizarea acestor acţiuni, Managerul 
Energetic va utiliza instrumente simple – înre-
gistrarea datelor in tabele, operaţii matema-
tice simple. Mult mai eficientă este utilizarea  
tabelelor electronice, de exemplu, tabelele MS 
Excel, sau programe software specializate. 

Coordonarea şi monitorizarea exploatării 
şi mentenanţei elementelor anvelopei 
clădirii, sistemelor IVCA şi echipamentelor 
electrice. 
În special:

 ▶ Asigurarea operării la parametri optimi a tuturor 
sistemelor şi echipamentelor, asigurarea 
condiţiilor necesare, de exemplu, confortul, 
calitatea aerului, fără a utiliza energie în exces

 ▶ Asigurarea presetării corecte (spre exemplu 
– temperatura) a sistemelor IVCA – pentru 
consumul optim de energie

 ▶ Asigurarea cunoaşterii şi respectării de 
către utilizatorii din clădire a instrucţiunilor 
corespunzătoare, de exemplu, deschiderea/
închiderea ferestrelor şi uşilor, stingerea 
luminilor sau deconectarea aparatelor 
electrice atunci când acestea nu sunt utilizate, 
funcţionarea termostatelor, sistemelor de 
condiţionare a aerului, etc.

 ▶ Asigurarea desfăşurării activităţilor de 
întreţinere la timp şi în modul corespunzător 
(pentru detalii, vedeţi Secţiunea 3.2.6 
„Mentenanţa sistemului energetic al clădirii”) 
pentru a asigura performanţa continuă a 
sistemului energetic şi pentru a implementa 
îmbunătăţirile posibile pe parcursul 
mentenanţei.  

Identificarea şi implementarea măsurilor de 
conservare a energiei (MCE):

MCE care nu implică cheltuieli:

 ▶ Închiderea ferestrelor, uşilor

 ▶ Stingerea luminii când părăsim încăperea

 ▶ Deconectarea completă sau parţială a aparatelor 
electrice neutilizate

 ▶ Presetarea parametrilor optimi de funcţionare a 
echipamentelor, sistemelor IVCA, etc.

 ▶ Amplasarea panourilor informaţionale pentru 
utilizatorii din clădire

MCE care implică cheltuieli cu valori 
nesemnificative:

 ▶ Umplerea fisurilor şi găurilor în pereţi, acoperiş, 
subsol

 ▶ Reparaţia ferestrelor, uşilor, reglarea 
mecanismelor pentru închidere etanşă 

 ▶ Instalarea mecanismelor de închidere automată 
a uşilor

 ▶ Înlocuirea becurilor electrice convenţionale cu 
becuri economice

 ▶ Instalarea senzorilor de mişcare pentru 
conectarea/deconectarea iluminatului anumitor 
spaţii (spre exemplu – scările)

 ▶ Izolarea termică a conductelor sistemului interior 
de  încălzire în spaţiile neîncălzite şi a conductelor 
ACM

 ▶ Montarea regulatoarelor cu cap termostatic la 
radiatoare

 ▶ Montarea contoarelor de energie dacă lipsesc.

MCE care implică cheltuieli medii sau mari:

 ▶ Izolarea termică a pereţilor exteriori, acoperişului, 
subsolului

 ▶ Schimbarea ferestrelor şi uşilor cu altele eficiente 
energetic

Managementul energiei în clădiri12
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 ▶ Instalarea Punctului termic individual modern

 ▶ Reabilitarea sistemului interior de încălzire, 
montarea sistemului de distribuţie orizontală în 
două ţevi, clapetelor de echilibrare

 ▶ Reabilitarea sistemelor de ventilare cu sisteme 
noi de recuperare a energiei

 ▶ Reabilitarea sistemelor de aprovizionare cu ACM, 
apă rece, energie electrică

 ▶ Reutilarea motoarelor 
electrice, pompelor, utilizarea 
convertizoarelor de frecvenţă

 ▶ Reutilarea centralelor termice, 
arzătoarelor, echipamentelor 
de automatizare etc.

 ▶ Introducerea sistemelor 
automatizate de management 
al energiei

 ▶ Instalarea surselor de energie 
regenerabilă

Activităţile de operare a 
echipamentelor şi întreţinere 
a componentelor clădirii 
sunt desfăşurate de către 
Managerul energetic, perso-
nalul tehnic/de deservire al 
clădirii sub supravegherea 
Managerului energetic, sau 
sunt externalizate unei firme, sub supraveghe-
rea Managerului energetic.

Procesul de Management  
al energiei

Procesul de management al energiei este un 
angajament pe termen lung, nu ceva ce se des-
făşoară o singură dată şi apoi este dat uitării. 
Dacă Managerul Energetic a ajuns la etapa de 
revizuire a planului de acţiune, atunci planul 
de îmbunătăţire continuă a fost deja instituit. 
Totuşi, necesitatea îmbunătăţirilor continue 
este atât de importantă, încât este prezentată 
aici separat.

Managerul Energetic trebuie să se implice în 
toate activităţile ce afectează consumurile 

de energie. Aceste activităţi includ: operarea 
echipamentelor, întreţinerea, lucrările de reno-
vare, procurarea echipamentelor, materialelor, 
adoptarea deciziilor referitor la utilizarea clă-
dirii. Toate acestea reprezintă oportunităţi de 
îmbunătăţire a eficienţei energetice cu costuri 
foarte reduse. Managerul Energetic trebuie să 
se asigure că procesele au fost stabilite pentru a 
putea interveni cu informaţii la etapa iniţială de 
adoptare a deciziilor. 

Managerul Energetic trebuie 
să efectueze monitorizarea 
procesului în mod continuu, şi 
să elaboreze metode noi de 
colectare a informaţiilor pentru 
identificarea oportunităţilor 
de conservare a energiei. 
Dacă datele monitorizate nu 
sunt analizate în comparaţie 
cu indicatorii de performanţă 
stabiliţi, atunci acest proces 
nu are sens. Monitorizarea 
informaţiilor privind energia 
este doar un instrument, şi nu 
reduce consumurile de energie.

Stabilirea indicatorilor de 
performanţă, spre exemplu, 
ca urmare a primului audit 
energetic, reprezintă primul 
pas în direcţia corectă. Valorile 
indicatorilor de performanţă 
necesită a fi revizuite şi îmbu-
nătăţite cel puţin anual.

Modul de desfăşurare a programului de mana-
gement al energiei trebuie să fie evaluat nefor-
mal lunar, şi documentat trimestrial. Reevaluări 
aprofundate ar trebui să fie efectuate după șase 
luni de la punerea în aplicare a MCE iniţiale și, 
ulterior, aproximativ o dată pe an.

Este foarte important să fie asigurate măsurile 
corective dacă se constată  majorarea con-
sumurilor de energie. În orice clădire sunt mii 
de lucruri care pot funcţiona greşit, mărind 
consumul de energie sau diminuând calitatea 
serviciului. Rolul Managerului Energetic este de 
a identifica şi a soluţiona problemele,  imediat 
ce acestea apar.

Chiar şi auditurile energetice performante nu 
pot descoperi fiecare particularitate legată de 

exploatarea unei clădiri. Pentru a fi informat cu 
adevărat despre toate caracteristicile şi particu-
larităţile unei clădiri, Managerul Energetic trebuie 
să lucreze acolo câţiva ani, nu doar una sau două 
luni. De aceea, este mereu nevoie de re-examina-
rea oportunităţilor de eficienţă energetică.

Sisteme de management al 
energiei în clădiri

Un sistem de management al energiei în clădiri 
(SMEC) reprezintă un sistem computerizat care 
asigură gestionarea, controlul şi monitorizarea 
instalaţiilor inginereşti într-o clădire sau grup de 
clădiri. 

Utilizarea SMEC poate reduce costurile ener-
getice şi costurile lucrărilor de îmbunătăţire a 
eficienţei şi eficacităţii clădirii. De asemenea, 
SMEC poate asigura condiţii mai bune de con-
fort pentru locatarii clădirii.

SMEC a evoluat  de la instrumente simple de 
supraveghere la sisteme integrate de control 
şi monitorizare computerizată. Avantajele  pe 

care ni le oferă un SMEC sunt:

 ▶ Simplificarea operaţiunilor care se repetă, de 
rutină, prin rapoarte sintetice automate

 ▶ Programarea perioadelor de încălzire a spaţiilor 
în zilele de odihnă, de utilizare conform cerinţelor 
operaţionale

 ▶ Reducerea costurilor energetice prin programe 
analitice de control, monitorizare şi management 
centralizat

 ▶ Posibilitatea de a controla sarcina electrică a 
clădirii

 ▶ Management eficient prin semnalizare de alarmă, 
înregistrări istorice şi programe de întreţinere

 ▶ Îmbunătăţirea performanţei clădirii şi a duratei 
de exploatare

Elementele de bază care sunt disponibile 
pentru funcţiile de control şi monitorizare ale 
SMEC includ:

Figura 12.2. Componentele şi funcţiile sistemului de management al energiei în clădiri - SMEC   (sursa: www.poweritsolutions.com).

Metode de  
monitorizarea a 

consumului  

Folosirea riguroasă a unui 
sistem de monitorizare 
prin controlul şi manage-
mentul continuu al 
consumurilor de energie 
contribuie la realizarea 
unor economii de 5% 
şi 15% din costurile 
acestora. Aceste rezultate 
pot fi obţinute continuu 
doar prin utilizarea 
neîntreruptă a sistemului 
de monitorizare a energiei.
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Iluminatul stradal

13

 ▶ IVCA

 ▶ ACM şi apă rece

 ▶ Iluminat

 ▶ Consumurile de energie (spre exemplu, citirea 
contoarelor electrice, termice, de gaz, de apă)

 ▶ Sarcina electrică maximă

 ▶ Echipamentul de acces şi securitate

 ▶ De detectare/semnalizare a incendiilor.

La majoritatea SMEC, interfaţa de gestionare 
a sistemului la staţia centrală este reprezen-
tată de un computer personal (PC). Structura 
de bază a SMEC constă din: staţia centrală, 
reţeaua de comunicare, controlerele şi echi-
pamentele amplasate în teritoriu (de exemplu, 
senzori, dispozitive de comandă şi contoare). 

Sistemul de comunicare SMEC poate fi utilizat 
pentru colectarea informaţiilor şi analizarea 
automată a datelor provenite de la contoare 
pentru un sistem de monitorizare. 

Disponibilitatea rapidă a datelor privind consu-
mul de energie permite evaluarea performan-
ţei în timp, înregistrarea tendinţelor, care pot fi 
utilizate pentru identificarea depăşirii valorilor 
maxime sau minime ale consumurilor. Datele 
pot fi comparate cu alte informaţii (de exemplu, 
indicatorii de performanţă).

Folosirea riguroasă a unui sistem de monitori-
zare prin controlul şi managementul continuu 
al consumurilor de energie contribuie la reali-
zarea unor economii de 5% şi 15% din costu-
rile acestora. Aceste rezultate pot fi obţinute 
continuu doar prin utilizarea neîntreruptă a 
sistemului de monitorizare a energiei.
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Iluminatul stradal reprezintă una dintre cele 
mai importante responsabilităţi pentru un 
municipiu (Figura 13.1). Cheltuielile cu ilu-
minatul stradal pot atinge valori de la 10% 
până la 38% din totalul cheltuielilor unui oraş 
tipic din orice ţară (NYCGP 2009). Iluminatul 
stradal este o preocupare deosebit de im-
portantă pentru autorităţi publice în multe 
ţări, dată fiind importanţa sa strategică 
pentru stabilitatea economică, siguranţa și 
securitatea socială.

Figura 13.1. Iluminat stradal tipic (sursa: Sabre Roads)

Tehnologiile de eficienţă energetică pot re-
duce semnificativ costurile pentru iluminatul 
stradal (deseori de la 25% la 60%).

Un sistem de iluminat stradal bine proiectat, 
eficient energetic ar trebui să le permită uti-
lizatorilor să se deplaseze pe timp de noapte 

cu o vizibilitate bună, în siguranţă şi confort, 
reducând totodată consumul şi costurile 
energetice, în acelaşi timp îmbunătăţind 
aspectul cartierului. 

Deseori, iluminatul stradal este prost pro-
iectat şi întreţinut inadecvat (de exemplu, 
existenţa unui număr mare de becuri arse), 
şi utilizează tehnologii de iluminat învechite, 
consumând astfel o cantitate mare de ener-
gie şi resurse financiare, fără a asigura un 
iluminat de calitate ridicată.

Cauzele cel mai des întâlnite la un sistem de 
iluminat stradal ineficient în municipalităţi 
sunt:

 ▶ Selectarea unor corpuri de iluminat ineficiente

 ▶ Proiectarea şi instalarea defectuoase

 ▶ Calitatea slabă a energiei electrice

 ▶ Practici insuficiente de exploatare şi mentenanţă 
(O&M)

Tehnologiile  
lămpilor de iluminat

Cel mai important element al sistemelor 
de iluminat este sursa de lumină. Ea este 
factorul determinant al calităţii vizibilităţii, 
al costurilor, al eficienţei energetice al unui 
sistem de iluminat. Lămpile care de obicei 
sunt utilizate pentru iluminatul stradal sunt 
selectate în funcţie de intensitatea luminii 
pe suprafaţa drumului. Intensitatea luminii 
poate varia foarte mult, astfel asigurând 
performanţele necesare.

În sistemele de iluminat stradal, de obi-
cei, se utilizează unul din patru tipuri de 
lămpi: 

 ▶ Lampă cu vapori de sodiu de înaltă presiune 
(HPSV) 

 ▶ Lampă cu halogeni de metal (MH) 

 ▶ Lampă cu vapori de mercur (MV)

 ▶ Diode luminiscente (LED)

Lămpile HSPV produc o lumină galbenă, sunt 
foarte eficiente energetic, şi au o luminozi-
tate stabilă în timp, însă au 
proprietăţi slabe de redare a 
culorilor.

În instalaţiile mai noi, ca alter-
nativă la lămpile HPSV sunt 
des utilizate lămpile cu halo-
genuri de metal. Acestea, au 
de asemenea o eficienţă înaltă 
şi redau mai bine culorile. 
Durata lor de funcţionare este 
însă destul de redusă (unele 
modele – până la 10.000 
ore) iar intensitatea luminii 
scade pe parcursul funcţio-
nării. Cercetările recente au 
demonstrat îmbunătăţiri în 
acest domeniu, dar lămpile 
îmbunătăţite sunt disponibile 
în cantităţi limitate şi la pre-
turi mari. 

Lămpile cu mercur sunt cel 
mai puţin eficiente dintre 
toate tipurile de lămpi cu des-
cărcare de intensitate înaltă şi au o stabilitate 
slabă a luminii.

Lămpile cu intensitate variabilă HPSV şi MH 
sunt utile pentru tehnologiile de conservare a 
energiei. Acestea permit menţinerea nivelului 
dorit de iluminare pe durata perioadelor cu 
tensiune electrică redusă sau crescută, ceea ce 
asigură o vizibilitate bună a străzii şi în timpul 
orelor de vârf.  

Studiu privind iluminatul stradal 
cu LED-uri

Diodele luminiscente (LED) sunt o tehnologie 
care evoluează rapid, cu un potenţial semnifi-
cativ de conservare a energiei pentru sistemele 
de iluminat stradal. Fiind în funcţiune  în medie 
circa 12 ore pe zi, LED-urile au o durată de 
viaţă de până la 10 ani şi asigură un spectru de 
lumină agreabil. Deşi costurile iniţiale pentru 

LED-uri sunt mai mari decât 
costurile pentru cele mai des 
utilizate lămpi pentru ilumina-
tul stradal, energia consumată 
de LED este cu 50% mai mică. 
De asemenea, durata mare de 
funcţionare a acestora reduce 
semnificativ costul lucrărilor de 
înlocuire a lămpilor arse.

Un audit energetic al sisteme-
lelor de iluminat stradal  din 
unele sectoare ale oraşului 
Sofia, Bulgaria, efectuat în 
2012, a arătat că utilizarea 
LED-urilor ar putea reduce con-
sumul de energie cu aproape 
5.561 MWh energie electrică 
pe an, sau 395.738 Euro pe an. 
Costurile de operare şi men-
tenanţă ar putea fi reduse cu 
186.090 Euro pe an. Investiţia 
totală a proiectului este de 4 
milioane Euro. Studiul a luat în 
consideraţie cerinţele standar-

dului Comisiei Europene БДС EN 13201, care 
limitează valorile maxime de luminozitate şi 
de iluminat pentru toate clasele de iluminat 
stradal. Implementarea proiectului ar reduce 
din iluminatul excesiv şi emisii, asigurând în 
acelaşi timp siguranţa trecătorilor..

Oportunităţi municipale de eficienţă 
energetică: iluminatul stradal13

Investiţii inteli-
gente din partea 
municipalităţii 

Deşi costurile iniţiale 
pentru LED-uri sunt mai 
mari decât costurile 
pentru cele mai des 
utilizate lămpi pentru 
iluminatul stradal, energia 
consumată de LED este 
cu 50% mai mică. De 
asemenea, durata mare 
de funcţionare a acestora 
reduce semnificativ costul 
lucrărilor de înlocuire a 
lămpilor arse.



Sistemele de aprovizionare 
cu apă şi epurare a apelor 
uzate
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Sistemele municipale de aprovizionare cu apă 
şi canalizare necesită cheltuieli substanţiale cu 
energia. Însuşi procesul de epurare a apelor 
uzate consumă uneori 70% din energia totală 
utilizată; concomitent, o cantitate semnificati-
vă de energie este utilizată pentru pomparea 
apei, înlăturarea substanţelor solide, iluminat 
şi construcţii. 

Oportunităţile de optimizare a consumului de 
energie la facilităţi tipice din domeniu includ: 
instalarea motoarelor 
de înaltă eficienţă şi/sau 
convertizoare de frecven-
ţă; redimensionarea sau 
modernizarea sistemelor 
de pompare sau adoptarea 
schemelor alternative de 
pompare; instalarea dispo-
zitivelor de control auto-
matizat, cum ar fi controlul 
oxigenului dizolvat. În cadrul 
evaluărilor individuale, la fi-
ecare întreprindere în parte 
se va identifica un plan de 
acţiuni pentru îmbunătăţi-
rea eficienţei energetice a 
fiecărei instalaţii în parte. 

Staţiile de tratare a apei şi 
de epurare a apelor uzate 
reprezintă o infrastructură 
importantă, cu o durată 
lungă de viaţă, deseori 
amplasate în apropierea 
lacurilor pentru deversarea 
efluenţilor. Din aceste mo-
tive, toate planurile pentru 
astfel de utilităţi trebuie să 
includă şi adaptarea la condiţiile climatice din 
viitor.

Îmbunătăţirea eficienţei de 
funcţionare şi conservării 

energiei în procesul  
de tratare a apei

În general, cele mai promiţătoare patru do-
menii de intervenţie pentru îmbunătăţirea 
eficienţei sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare sunt:

 ▶ Sistemele de pompare - 
Optimizarea sistemului include 
îmbunătăţiri cum ar fi ajustarea 
pompei conform parametrilor 
reali, optimizarea conductelor de 
distribuţie, eliminarea supapelor 
inutile, dirijarea vitezei de rotaţie 
a pompei în situaţii adecvate, 
şi introducerea practicilor 
performante de O&M;

 ▶ Managementul scurgerilor – 
Acesta se referă la două activităţi 
de bază – procedurile de detectare 
şi eliminare a scurgerilor, care au 
drept scop reducerea pierderilor de 
apă din sistemul de aprovizionare 
cu apă sau epurare a apelor 
reziduale şi reducerea scurgerilor 
prin managementul presiunii.

 ▶ Automatizarea sistemului 
– Automatizarea variază în 
complexitate, însă în principal aici 
este vorba despre senzorii de bază 
care determină şi măsoară parametrii 
sistemului, cum ar fi presiunea, 
nivelul apei şi debitele apei.

 ▶ Contorizarea şi măsurarea – În sistemele de 
apă din întreaga lume, numai circa 35% din 
consum şi 50% din aprovizionare este măsurat, 
ceea ce îngreunează procesul de îmbunătăţire 
a performanţei sistemului.

Oportunităţi municipale de eficienţă 
energetică: Sistemele de aprovizionare cu 
apă şi epurare a apelor uzate

14

Oportunităţi de utilizare a  
energiei regenerabile:  
energia eoliană și hidroelectrică

15

Oportunităţile de 
optimizare a consumului 
de energie la sistemele 
municipale de aprovi-
zionare cu apă şi 
canalizare includ 
instalarea motoarelor 
de înaltă eficienţă şi/
sau convertizoare 
de frecvenţă, 
redimensionarea sau 
modernizarea sistemelor 
de pompare, sau 
adoptarea schemelor 
alternative de pompare, 
instalarea dispozitivelor de 
control automatizat, cum 
ar fi controlul oxigenului 
dizolvat, ş.a.
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O turbină eoliană este opusul unui ventilator. 
În loc să utilizeze electricitate pentru a face 
vânt, cum face ventilatorul, turbinele eoliene 
utilizează vântul pentru a produce electricitate. 

Figura 15.1. Turbine eoliene pentru producerea de energie 
electrica (sursa: http://www.solarpowerwindenergy.org/wind-
power-solutions-for-homes).

Paletele turbinei eoliene se rotesc sub forţa 
vântului, rotind la rândul lor o cutie de viteze, 
conectată la un generator electric, producând 
astfel electricitate. Turbinele eoliene moderne 
se rotesc pe o axă orizontală şi de obicei, au 
trei palete cu faţa în direcţia vântului. Paletele 
turbinei care se aseamănă cu o elice, fabricate 
din fibre de sticlă şi materiale compozite, sunt 
sensibile la forţele aerodinamice (ridicare şi 
tragere) care le fac să se rotească.

Generatorul este amplasat în interiorul nace-
lei (cabina sau carcasa) din spatele paletelor 
(Figura 15.2). Nacela se roteşte liber pentru 
a alinia paletele pe  direcţia vântului pentru a 
optimiza producerea de electricitate. Paletele 
sunt dotate cu un sistem de frânare care 
stopează funcţionarea turbinei pentru a evita 
deteriorarea acesteia în timpul vânturilor pu-
ternice.

Turbinele eoliene sunt montate pe turnuri 
înalte, pentru a folosi condiţiile mai bune de 
vânt (o viteză mai mare a vântului şi turbulenţă 
redusă). 

Energia electrică generată de o turbină eoliană 
depinde în primul rând de: lungimea paletelor, 

dimensiunea generatorului şi 
viteza vântului. Energia vântului 
este o funcţie a pătratului vite-
zei acestuia. Astfel, dacă viteza 
vântului se măreşte de două ori, 
electricitatea produsă creşte de 
patru ori.

Turbinele sunt cel mai bine am-
plasate în locuri înalte, pe teren 
deschis, cu acces bun pentru 
vehicule şi în apropierea liniilor de 
transport care au capacitate dis-
ponibilă. Butucul turbinei eoliene 
trebuie să fie amplasat la 30 de 
metri deasupra tuturor obiectelor 
pe o raza de 300 de metri.

Turbinele eoliene sunt de diferite 
dimensiuni, cu capacităţi de la 
mai puţin de 1 kW până la 10 MW. 
Paletele unei unităţi de 3 MW se 
rotesc pe un cerc cu diametrul 
mai mare decât lungimea unui 
teren de fotbal, însăşi instalaţia are înălţimea 
unei clădiri de 20 de etaje şi produce energie 
electrică suficientă pentru a alimenta 2.000 de 
case (consumând 4.000 kWh/an). 

Capacitatea turbinelor variază între 1 şi 3 
MW. Centralele electrice eoliene au un impact 
relativ mic asupra mediului; unele persoane 
sunt îngrijorate de zgomotul produs de rotorul 
paletelor, impactul estetic (vizual), precum şi 
de impactul asupra păsărilor şi liliecilor care se 
lovesc de palete. Majoritatea acestor probleme 
pot fi soluţionate sau reduse considerabil prin 
amplasarea corectă a centralelor eoliene.

Costul turbinelor folosite de producătorii de 
energie variază între 300 Euro și 500 Euro 
per kW capacitate instalată (pentru turbinele 
noi). Cheltuielile de întreţinere se situează între 
0,01 și 0,03 Euro pe 1kWh produs. Complexele 
eoliene au nevoie de aproximativ 15 ha pentru 
fiecare MW putere instalată.

Moldova dispune de un potenţial eolian tehnic 
de 1 GW, care ar putea produce 2,2 TWh pe an 
(presupunând un factor de capacitate anuală 
medie de 0,25). Viteza medie anuală a vântului 
în Moldova este de la 3 la 4 metri pe secundă 
la 80 de metri, o resursă eoliană cotată de la 
moderat la slab. 

Sistemele  
hidroelectrice

Principiul de bază al ener-
giei hidro este că presiunea 
apei poate roti un generator 
electric. Utilizarea energiei 
apei este una din cele mai 
eficiente din punct de vede-
re al costului și siguranţei 
tehnologiei aplicate, toto-
dată generând electricitate 
”curată”.

Centralele hidroelectrice 
de dimensiuni mici, mai 
mici de 100 kW, sunt destul 
de des utilizate, deoarece 
costurile acestora sunt 
reduse, necesită baraje şi 
iazuri de acumulare mici, 
sunt uşor de conectat la 
reţea, nu necesită eforturi 

mari pentru întreţinere, sunt relativ simplu de 
instalat și sunt potrivite pentru implementare 
şi management la nivel local.

Alte beneficii ale centralelor hidroelectrice mici 
includ: 

 ▶ Eficienţa de conversie de 70% - 90%, aceasta 
fiind cea mai bună din toate tehnologiile de 
producere a energiei. 

 ▶ De obicei, peste 50% din capacitatea genera-
torului hidroelectric produce energie electrică 
(mai mult decât tehnologia eoliană şi 
fotovoltaică, ai căror factori de capacitate în 
Moldova sunt de la 10 la 30%). 

 ▶ Un grad înalt de previzibilitate, care variază în 
funcţie de regimul anual al precipitaţiilor.  Iar 
puterea de ieşire variază doar treptat, de la zi la zi. 

 ▶ O tehnologie robustă; cu un termen de exploatare 
de la 50 ani în sus.

Componentele de bază ale unei centrale hidro-
electrice sunt următoarele (Figura 15.3):

Oportunităţi de utilizare a energiei  
regenerabile: energia eoliană și 
hidroelectrică

15 Date privind en-
ergia eoliană pe 

teritoriul Moldovei 

 Moldova dispune de un 
potenţial eolian tehnic 
de 1 GW, care ar putea 
produce 2,2 TWh pe an 
(presupunând un factor 
de capacitate anuală 
medie de 0,25). Viteza 
medie anuală a vântului 
în Moldova este de la 3 
la 4 metri pe secundă la 
80 de metri, o resursă 
eoliană cotată de la 
moderat la slab

Figura 15.2. Componentele unei turbine eoliene tipice 
(sursa: http://www.fiddlersgreen.net/models/miscellanous/Wind-Turbine.html
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 ▶ Baraj: creează rezervorul. 

 ▶ Stăvilar: conducta care transportă apa de la 
rezervor la turbine sub presiune înaltă. 

 ▶ Turbina: în cădere, apa rotește paletele turbinei, 
care este atașată de generator prin intermediul 
unei osii.

 ▶ Generatorul: în timp ce axa turbinei se rotește, 
împreună cu magneţii atașaţi pe axă, rotește 
spirala de cupru în generator, producând astfel 
curent alternativ.

Figura 15.3. Componentele unei centrale hidroelectrice 
(sursa http://www.howstuffworks.com/hydropower-plantf1.
htm).

Cantitatea (kW) de hidroenergie (P) produsă 
este determinată de volumul debitului de apă 
(Q) în metri cubi pe secundă, căderea apei (H) 
în metri (adică, distanţa dintre suprafaţa apei 
şi turbine), şi eficienţa centralei (e), ţinând cont 
de pierderile prin frecare în stăvilar şi eficienţa 
turbinei şi a generatorului, exprimată printr-o 
zecimală (de exemplu, 85% eficienţă = 0,85). 

P= Q × H × e × 9.81 Kilowatts (kW)  

Căderea joasă se referă la situaţia când există 
o diferenţă de nivel de mai puţin de 3m. În cazul 

în care căderea apei este mai mica de 0,6 m, 
de obicei hidrocentrala nu trebuie construită. 

Centralele hidroelectrice mici au un cost de in-
stalare de la 200.000 Euro până la 5 milioane 
Euro per MW,  în medie 1.3 mln Euro pe MW. 
Cheltuielile de operare și întreţinere sunt de 
aproximativ 25.000 Euro pe MW pe an, ceea ce 
corespunde experienţei unor proiecte realizate 
în ţările balcanice.

Deşi în Moldova există un număr mare de râuri 
(Figura 15.4), potenţialul pentru producerea de 
energie este relativ mic. Actualmente, există 
doar două centrale hidroelectrice mai impor-
tante. Cea mai mare este centrala din Dubăsari 
de pe rîul Nistru cu o capacitate instalată de 48 
MW. Potenţialul cel mai bun pentru dezvolta-
rea centralelor hidroelectrice este asigurat de 
centralele de capacitate mică. Bazinul râurilor 
Nistru și Prut oferă acest potenţial de dezvol-
tare. 

Figura 15.4. Râurile din Moldova (sursa: http://www.ebrdre-
newables.com/sites/renew/countries/Moldova/default.aspx). Oportunităţi de utilizare a  

energiei regenerabile:  
sistemele fotovoltaice
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Sistemele electrice solare nu produc 
zgomot, nu includ componente mobile, nu 
produc emisii  și utilizează un combustibil 
gratis - lumina soarelui.  Deoarece nu 
conţin părţi mobile, întreţinerea acestor 
sisteme nu necesită cheltuieli mari. De 
asemenea, deoarece nu produc zgomot și 
emisii, ele pot fi instalate oriunde în zone 
însorite.

Figura 16.1. Componentele principale ale unui sistem foto-
voltaic (sursa: NJ Solar Solutions)

Sistemele fotovoltaice utilizează celule, 
fabricate din materiale semi-conductoare, 
pentru a transforma radiaţia solară în 
electricitate. Peste 90% din celulele care se 
produc astăzi utilizează siliconul în calitate 
de material semiconductor. Atunci când 
lumina atinge celula, se produce un câmp 
magnetic, care creează un flux de electroni 
sau electricitate. Semiconductoarele folo-
site în celule conţin: cadmiu telur şi cupru 
indiu/galiu diselenid şi disulfură.

Modulele fotovoltaice sunt compuse din ce-
lule, iar matricele sunt compuse din module 
(matricea din Figura 16.1 are şase module). 
Modulele moderne au o capacitate de curent 

direct de vârf de 200 - 400 watt şi utilizează 
60, 72 sau 96 celule.

Performanţa unei celule solare este măsura-
tă din punct de vedere al eficienţei de transfer 
a luminii solare în curent continuu. O celulă 
solară comercială tipică are o eficienţă de 
18%, în timp ce un modul tipic are o eficienţă 
de circa 15%. Invertorul este utilizat pentru 

a converti curentul con-
tinuu produs de module 
în curent alternativ pen-
tru alimentarea echipa-
mentelor electrice. 

Cele mai costisitoare 
două elemente, modu-
lele şi invertoarele, au o 
garanţie de 25 şi 10 ani 
respectiv. Modulele ar 
trebui să aibă o durată 
de exploatare de 30-40 
ani. Garanţia standard 
stipulează că modulele 
vor produce cel puţin 
80% din puterea lor 
nominală după 25 de ani 
de funcţionare. 

Sistemele conectate la reţea sunt răspândite 
atât în gospodării, precum şi în mediul de 
afaceri (Figura 16.2). Sistemul satisface mai 
întâi necesităţile clientului. Orice exces de 
electricitate de obicei se trimite în reţeaua 
electrică şi poate fi vândut companiilor de 
electricitate.

Deseori, energia produsă în asemenea siste-
me, este vândută companiilor de electricitate 
la un tarif special (tariful feed-in). Capacitatea 
acestor sisteme depășește de obicei 200 kW. 
Proiectele comerciale au capacităţi instalate 
între 1 și 5 MW.

Figura 16.2. Sistem rezidenţial fotovoltaic cu module cris-
taline. Capacitatea sistemului este de aproximativ 12 kW și ar 
produce 13.000 kWh anual (sursa: http://energyinformative.
org/blog).

Sistemele fotovoltaice care nu sunt conec-
tate la reţeaua electrică, se numesc “off-grid 
systems” – în afara reţelelor (Figure 16.3).  
Sistemele off grid de obicei trebuie să dispună 
de un acumulator pentru stocarea energiei 
pentru cazurile când nu este soare. Ele sunt fo-
losite în cazurile electrificării zonei rurale sau 
pentru necesarul de energie în cazuri separate 
(la telecomunicaţii, iluminat în locuri izolate, 
etc.).

Figura 16.3. Sistem fotovoltaic off-grid pentru echipament 
de telecomunicaţii (sursa: http://www.yoursunyourenergy.
com/es/electrificacion-de-zonas-rurales.htm#).

Resursele de energie solară în Moldova sunt 
mai mari în partea de sud a ţării și scad con-
stant spre nordul ţării (Figura 16.4).  Un sistem 
cu capacitate instalată de 1 kW (capacitatea 
curentului continuu de vârf) cu montare fixă și 
neumbrite, care necesită aproximativ 6.5 m2 de 
module, va produce între 1.050 și 1.200 kWh 
pe an. Odată cu uzarea modulelor, producţia 
scade anual de la 0,5% la 1%. 

Figura 16.4. Sursele de energie solară din Moldova  
(sursa: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eu_cmsaf_
opt/G_opt_MD.png). 

Conform situaţiei de la finele anului 2012, cos-
turile de instalare a sistemelor fotovoltaice re-
zidenţiale erau de aproximativ 2.250 Euro/kW 
în Germania și 3.900 Euro/kW în SUA. Preţul 
de instalare pentru sisteme mari variază între 
2.000 și 3.000 Euro/kW instalat, fără a include 
preţul terenului și costurile de conectare la re-
ţea. După 2010, preţul pentru energia electrică 
solară a scăzut rapid. Costurile de întreţinere 
sunt de aproximativ 0,01 Euro/kWh. Terenul 
necesar pentru instalaţiile folovoltaice este 
de aproximativ 2,5 ha pentru 1 MW capacitate 
instalată.

Oportunităţi de utilizare a energiei  
regenerabile: sisteme fotovoltaice16

Energia solară pe 
teritoriul Moldovei 

Resursele de energie 
solară în Moldova sunt 
mai mari în partea 
de sud a ţării și scad 
constant spre nordul 
ţării.



Oportunităţi de utilizare a  
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Biomasa reprezintă fracţia biodegradabilă a 
produselor, deşeurilor şi reziduurilor din agri-
cultură, deşeurilor industriale şi municipale.  
Biogazul este produs din biomasa umedă în 
absenţa oxigenului sau anaerob. Potenţialul 
energetic de utilizare a biomasei/biogazului în 
Moldova este relativ mare, estimat la 20 PJ.

În general, biomasa şi biogazul utilizate pentru 
producerea de căldură şi/sau energie electrică 
provin din:

 ▶ Reziduuri agricole, cum ar fi paiele, pleava sau 
tulpinile de porumb, precum şi din culturile 
energetice, cum ar fi rapiţa şi subarboretul. 

 ▶ Substanţele organice din deşeurile solide 
municipale, deşeuri comerciale şi industriale, 
precum şi deşeuri  provenite din activităţi de 
construcţie şi demolare

 ▶ Lemn neprelucrat care provine din lucrările 
obişnuite de îngrijire a pădurilor, arborilor (de 
exemplu, activităţile de rărire, tăiere a copacilor, 

a subarboretului  în păduri, parcuri)

 ▶ Deşeuri lemnoase de la fabricile de cherestea, 
fabricile de hârtie, precum şi de la alte industrii 
de prelucrare a lemnului

 ▶ Deşeurile umede, inclusiv nămolurile de la 
staţiile de epurare, gunoiul de grajd şi deşeurile 
alimentare.

Utilizarea biomasei reduce emisiile de carbon. 
Carbonul este absorbit din atmosferă de către 
biomasa în creştere. Atunci când biomasa 
este utilizată drept combustibil, carbonul este 
eliminat înapoi în atmosferă. Când biomasa nu 
provine din deşeuri, ci este colectată pentru a 
fi utilizată, trebuie să se ţină cont de emisiile 
care vor rezulta din activităţile de colectare, 
transportare şi procesare. Schimbările majore 
în utilizarea terenurilor, în special defrişarea 
şi drenarea turbăriilor, pot anula complet 
reducerea emisiilor de carbon. De aceea, este 
important ca resursele de biomasă să fie culti-
vate în mod durabil.

Sisteme de încălzire pe bază de 
biomasă

Încălzirea pe bază de biomasă este foarte 
potrivită pentru Moldova. Aceasta oferă ţării 
o aprovizionare sigură cu combustibil pentru 
încălzirea clădirilor şi reduce dependenţa de 
energia importată. Tehnologiile sunt disponibi-
le pentru case şi clădiri, la un preţ rezonabil, 
sunt disponibile şi relativ simple din punctul de 
vedere al instalării, operării şi întreţinerii. De 
asemenea, biomasa reduce deşeurile şi creea-
ză locuri de muncă, precum şi oportunităţi de 
dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii.

Există mai multe tehnologii de încălzire pe 
bază de biomasă, a căror introducere se poate 
realiza pentru diferiţi consumatori. (Figura 
17.1). Eficienţa (randamentul) sistemelor de bi-
ocombustibil variază mult, de la câteva zeci de 
procente pentru dispozitivele neautomatizate 
(sobe, cămine cu lemne), până la 100% în cazul 
sobelor şi cazanelor automate care utilizează 
pelete sau talaş (aşchii) din lemn şi tehnologia 
de condensare.

Biomasa uscată poate fi arsă în cazane tra-
diţionale, centrale de cogenerare a energiei 
electrice şi termice, precum si prin tehnologiile 
de conversie termică mai inovative (cum ar fi 
gazeificarea) pentru producerea energiei ter-
mice şi/sau electrice.

Costurile combustibilului din biomasă pot fi 
foarte mici atunci când biomasa este un deşeu 
inutil. Costurile pe piaţă ale biomasei sunt de 
circa 40 euro per tonă. Biomasa uscată cu un 
conţinut de umiditate de 15% are un conţinut 
energetic de aproximativ 3.800  kCal/kg. Costul 
combustibilului pentru un sistem de încălzire pe 
lemne cu o eficienţă de 90% este de aproxima-
tiv 0,012 euro pe calorie căldură livrată.

Pentru a reduce costurile de transport, bioma-
sa este de obicei transportată la distanţe mai 
mici de 50 km. Sistemele de încălzire pe bio-
masă au de obicei o durată de viaţă de peste 
20 de ani în condiţiile unei întreţineri adecvate. 

În mod tradiţional, în zonele rurale ale Moldovei 
în case familiale sunt instalate sobe care utili-
zează biomasa. Adesea, sobele sunt prost con-
cepute și au o eficienţă scăzută, ceea ce duce la 

un consum crescut de combustibil, la cresterea 
emisiilor și chiar pot provoca pericole pentru 
locatari. Astfel, se recomandă ca bunele prac-
tici de proiectare să fie cunoscute de cei care 
doresc să-şi construiască sau reconstruiască 
sobe în casele lor.

Producerea biogazului

Biogazul poate fi produs în instalaţii industriale 
special construite în acest scop, cu utilizarea:

 ▶ Gunoiului de grajd de la fermele de animale

 ▶ Nămolului de la apele uzate de la staţiile de 
epurare

 ▶ Deşeurilor provenite de la abatoare şi industria 
cărnii

 ▶ Deşeurilor provenite din industria alimentară 
(de exemplu, deşeuri de la producerea zahărului, 
producerea de etanol)

 ▶ Culturilor cultivate special în acest sens, iarba 
pentru siloz

 ▶ Deşeurilor alimentare, de exemplu, din 
supermarketuri

 ▶ Deşeurilor organice de la gospodării casnice

 ▶ Deşeurilor solide municipale de la companiile de 
salubritate.

În general, o centrală pe biogaz conţine:

 ▶ Utilaje de tratare primară – tratarea mecanică, 
separarea de alte deşeuri (metale, plastic, etc.), 
pasteurizarea deşeurilor provenite de la abatoare 
şi industria cărnii (pentru a preveni răspândirea 
infecţiilor);

 ▶ Rezervoare de fermentare primară şi finală

 ▶ Instalaţii de prelucrare, curăţare şi depozitare a 
gazului

 ▶ Depozit pentru materialul care rămâne după 
fermentare, care de obicei poate fi utilizat în 
calitate de îngrăşăminte organice (biologice).

Oportunităţi de utilizare a energiei  
regenerabile: Sisteme pe bază de  
biomasă şi biogaz
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Figura 17.1. Opţiuni de utilizare a energiei pe bază de biomasă (sursa: Encon).
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Biogazul poate fi utilizat pentru:

 ▶ Producerea de energie electrică, termică şi aburi 
în centrale termice, CET-uri

 ▶ Biogaz lichefiat utilizat în vehicule, de exemplu, 
autobuzele orăşeneşti

 ▶ Biogazul tratat până la nivelul de calitate, 
comparabil cu cel al gazului natural poate fi 
introdus în reţelele de gaz

Biomasa umedă poate fi fermentată în condiţii 
anaerobe pentru a produce biogaz (în mare 
parte, un amestec de metan şi bioxid de car-
bon). Biogazul cu un conţinut ridicat de metan 
(de obicei 50-60% sau mai mult) poate fi ob-
ţinut prin fermentarea substanţelor organice 
în condiţii anaerobe, cu participarea bacteriilor 
(Figura 17.2).

Cel mai frecvent, producerea biogazului se re-
alizează la întreprinderile municipale mari de 
prelucrare a deşeurilor solide şi la fermele mari 
de animale (de exemplu, fermele producătoare 
de lapte cu peste 500 vite). Sistemele pe biogaz 
de la ferme au în mod normal o capacitate de 
200 kWe - 800 kWe şi pot produce 5 kWh de la 
o singură vită, pe zi.

Figura 17.2. Opţiunile pentru un sistem cu biogaz  
(sursa: www.mt-energie.com).

Colectarea biogazului de la gropi 
de depozitare a deşeurilor

La gropile de depozitare a deşeurilor (gropi 
de gunoi), biogazul este produs în mod natural 
sub acţiunea microbilor care fermentează 
deşeurile. Biogazul produs la gropile de gunoi 
are de obicei un conţinut de metan de circa 
50%, restul fiind în principal bioxid de carbon 
şi o cantitate mică de alte gaze. Rata producerii 
biogazului este influenţată de compozitia deşe-
urilor, dimensiunile gropii de deşeuri, vechimea 
gropii, umiditate şi alţi factori care afectează 
populaţiile de bacterii, precum şi compoziţia 
chimică a biogazului. Gazul eliminat poluează 
atmosfera – metanul este un gaz cu efect de 
seră de 20 de ori mai puternic decât CO2, şi 
în acelaşi timp este şi un combustibil util care 
poate fi colectat. La gropile de gunoi sunt 
necesare măsuri speciale pentru a stimula 
producerea, colectarea biogazul şi prevenirea 
eliminării acestuia în atmosferă.

Recent a fost efectuat un studiu privind in-
stalarea unui sistem de recuperare a gazului 
generat la groapa de depozitare a deşeurilor 
de la Ţânţăreni (în apropierea Chişinăului) 
şi producerea de energie electrică (Figura 
17.3). Reducerea emisiilor pentru o perioadă 

de 10 ani a fost esti-
mată la aproximativ 
1.300.000 t de CO2e1.

Un proiect important 
de biogaz este in curs 
de implementare în 
prezent în Moldova, 
la fabrica de zahăr 
Südzucker Moldova 
din Drochia. Instalaţia, 
care urmează a fi 
dată în exploatare în 
2013, va utiliza de-
şeurile provenite din 
prelucrarea sfeclei de 
zahăr (55 mii tone pe 
an) pentru a produce 
circa 7,3 milioane m3 
de biogaz pe an, cu un 
conţinut de metan de 

1 Sursa de informaţie: CDM PDD pentru proiectul: 
Recuperarea gazului şi producerea de energie la groapa 
de depozitare a deşeurilor de la Tântăreni, Chişinău, 
Moldova

51%. Biogazul va fi ars în combinaţie cu gaz na-
tural pentru a produce aburi şi energie pentru 
fabrică – producerea de zahăr. Instalaţia ener-
getică va produce energie termică şi electrică. 
Totodată, vor fi obţinute îngrăşăminte organice 
ca produs secundar2. 

Figura17.3. Schema unui sistem de colectare a gazului din 
gropile de gunoi pentru producerea energiei (sursa: Proiectul: 
Colectarea gazului şi producerea energiei la groapa de gunoi 
din Ţânţăreni, Chişinău, Moldova)

Incinerarea deşeurilor

Recuperarea energiei din deşeuri prin incine-
rare este o practică obişnuită în UE, presupune 
arderea materiei organice în instalaţii special 
proiectate în acest scop, producând energie 
termică şi electrică prin cogenerare, sau doar 
energie termică (Figurile 17.4 şi 17.5). 

Figura 17.4. CET modern de incinerare a deşeurilor în ap-
ropiere de Linköping, Suedia. Capacitatea este de circa 24 tone 
de deşeuri pe oră, 65 MW energie termică pentru SACET şi 19 
MW energie electrică. (sursa: Usitall)

Atunci când se planifică construcţia unei 
centrale de incinerare a deşeurilor, proiectul 

2 Sursa de informaţie: Südzucker Moldova,  
www.suedzucker.md

trebuie să fie unul modern, cu respectarea 
celor mai recente standarde de mediu şi ce-
lor mai bune practici. Deşeurile periculoase, 
metalele şi sticla trebuie înlăturate din fluxul 
de combustibil, în timp ce alte materiale reci-
clabile, cum ar fi plasticul, hârtia şi lemnul, pot 

fi incinerate fără probleme. O provo-
care importantă pentru instalaţiile de 
producere a energiei din deşeuri sunt 
componentele care conţin substanţe 
toxice, care pot nimeri accidental în 
fluxul de combustibil.  

La instalaţiile moderne trebuie să se 
respecte cu stricteţe standardele pri-
vind emisiile şi de aceea trebuie  să fie 
dotate cu sisteme de control al emisiilor 
de oxizi de azot, bioxid de sulf, metalele 
grele, substanţele organice periculoase, 
cum ar fi dioxinele, particulele solide, 

cenuşa volatilă şi zgura. Pentru a distruge dioxi-
nele şi alte substanţe periculoase, la incinerare 
trebuie să se asigure o temperatură minimă de 
850°C. Dacă temperatura de incinerare scade, 
trebuie puse în funcţiune arzătoare suplimenta-
re pe bază de alt combustibil (de exemplu, gaz 
natural sau petrol) pentru a mări temperatura. 

Întreprinderile care administrează centralele 
de producere a energiei din deşeuri sunt 
plătite atât pentru colectarea şi procesarea 
deşeurilor (la fel ca şi orice altă companie de 
gestionare a deşeurilor, de exemplu o compa-
nie care administrează o groapa de depozitare 
a deşeurilor menajere) cât şi pentru energia 
termică şi electrică produsă. Astfel, centralele 
de producere a energiei din deşeuri pot oferi 
căldură mai ieftină pentru sistemele de alimen-
tare centralizată cu energie termică şi energie 
electrică mai ieftină decât cea produsă din 
combustibilii fosili (de exemplu, gazul natural).

Atunci când se planifică o instalaţie de incine-
rare a deşeurilor, trebuie realizat  un studiu de 
fezabilitate, inclusiv analiza disponibilităţii şi 
volumului de deşeuri din  oraş/regiune pentru 
a asigura funcţionarea continuă a instalaţiei şi 
a identifica capacitatea de producere a aces-
teia. De asemenea, trebuie realizata o analiză 
de mediu a fluxului de deşeuri şi o evaluare a 
posibilităţilor de conectare la SACET şi reţeaua 
electrică. 
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Un studiu de prefezabilitate a fost efectuat 
pentru o centrală de producere a energiei 
din deşeuri în Chişinău, cu o capacitate de 
320.000-400.000 tone deşeuri pe an.

Tarifele la energia electrică 
obţinută din surse regenerabile

Tariful pentru energia electrică generată de 
un sistem pe bază de energie regenerabilă 
depinde de regulamentele locale. Multe din 
ţările UE stabilesc tarife garantate (tarife fe-
ed-in, FIT), prin care compania care operează 
reţelele electrice este obligată să achiziţioneze 
întreaga cantitate de energie electrică produ-
să din surse regenerabile la un preţ mai mare 
decât cel pentru energia electrică produsă 
convenţional. Tarifele garantate (FIT) diferă în 
funcţie de tehnologia de producere a energiei 
regenerabile, capacitate şi amplasare. Tarifele 
garantate (FIT) sunt determinate astfel încat  
proprietarii sistemelor pe bază de energie 
regenerabilă să îşi poată recupera investiţia, şi 
sunt de obicei garantate pentru o perioadă de 
20 de ani.

Oportunităţi de utilizare a  
energiei regenerabile: 
Sisteme solare de încălzire a 
apei

18

Potenţialul 
instalaţiilor de 

biogaz și biomasă 
în Moldova 

Potenţialul energetic de 
utilizare a biomasei / 
biogazului în Moldova este 
relativ mare, estimat la 
20 PJ. Aceasta oferă ţării 
o aprovizionare sigură 
cu combustibil pentru 
încălzirea clădirilor şi 
reduce dependenţa de 
energia importată.
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Sistemele solare de încălzire a apei şi pompele 
de căldură geotermale de obicei acoperă doar 
necesarul de energie al consu-
matorului/deţinătorului siste-
mului respectiv, şi nu asigură 
energie pentru alţi consumatori 
sau întreprinderi de servicii 
publice. Astfel, aceste soluţii 
sunt similare cu măsurile de 
eficienţă energetică, deoarece  
reduc cheltuielile cu energie ale 
consumatorului.

Sistemele solare de încălzire a 
apei pot fi o metodă eficientă 
din punct de vedere al costurilor 
de producere a apei calde pen-
tru gospodării şi întreprinderi. 
Acestea funcţionează cel mai 
bine atunci când livrează apa 
caldă la temperatura de 30-
55oC. Sistemele respective pot fi 
utilizate în condiţiile climaterice 
din Moldova, iar combustibilul 
pentru funcţionarea lor – radia-
ţia solară, este gratuit.

În condiţiile climaterice din Moldova, sistemele 
solare de încălzire a apei pentru utilizarea pe 
parcursul întregului an, trebuie să fie protejate 
contra îngheţului. Astfel de sisteme indirecte 
cu circulaţie folosesc pompe pentru circularea 
unui lichid rezistent la îngheţ, care are rolul de 
agent termic pentru transferul căldurii, prin 
colectoarele solare şi printr-un schimbător de 
căldură (Figura 18.1). Schimbătorul de căldură 
preîncălzeşte apa necesară proprietarului. 
Astfel, aceste sisteme în mod tipic reduc nevo-
ia de încălzire a apei, însă nu elimină complet 
costurile pentru combustibil/energie folosite 
pentru încălzirea apei şi nu înlocuiesc sisteme-
le convenţionale de încălzire a apei. 

Alte componente ale sistemului termic solar 
includ vasul de acumulare, unitatea de control, 
dispozitivul de control a presiunii şi colectoare-
le solare. Colectoarele pot fi plate sau cu tuburi 

vidate. Există două tipuri de sisteme solare 
de încălzire a apei: active, care au pompă de 

circulaţie şi dispozitive de 
control, şi pasive, care nu 
includ aceste elemente.

Pentru sistemele solare 
destinate sectorului reziden-
ţial din Europa, o regulă bună 
pentru dimensionarea siste-
melor termice solare este de 
a avea 2 m2 de suprafaţă de 
colector pentru fiecare primii 
doi membri ai familiei, şi de 
la 1 la 1,5 m2 pentru fiecare 
persoană în plus. 

În SUA, sistemele solare de 
încălzire a apei cu utilizarea 
fie a colectoarelor plate, 
sau a celor cu tuburi vidate, 
costă între 535 şi 1.700 
euro pe m2 de suprafaţă 
de colector împreună cu 
instalaţia completă. Aceste 
sisteme au un număr limitat 
de piese în mişcare – pompa, 

şi de întreţinerea este mai usoară. Lichidul 
antigel trebuie înlocuit la fiecare cinci-zece ani.
Resursele solare ale Moldovei sunt prezentate 
în Figura 16.4.

Oportunităţi de utilizare a energiei  
regenerabile: Sisteme solare  
de încălzire a apei
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Oportunităţi de utilizare a  
energiei regenerabile:  
Pompe de căldură

19

Sistemele solare de 
încălzire a apei pot fi o 
metodă eficientă din punct 
de vedere al costurilor 
de producere a apei 
calde pentru gospodării 
şi întreprinderi. Acestea 
funcţionează cel mai bine 
atunci când livrează apa 
caldă la temperatura 
de 30-55oC. Sistemele 
respective pot fi utilizate 
în condiţiile climaterice din 
Moldova, iar combustibilul 
pentru funcţionarea 
lor – radiaţia solară, este 
gratuit.

Figura 18.1. Schema unui sistem solar activ cu circuit închis  
pentru încălzirea apei şi un colector plat (sursa: www.batecool.co.uk).
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Pompele de căldură sunt sisteme alimentate 
cu energie electrică care asigură încălzire, ră-
cire şi apă caldă pentru case de locuit şi clădiri 
comerciale, prin transferarea căldurii (pe timp 
de iarnă) din aer, apă sau sol, şi (pe timp de 
vară) în aer, apă sau sol. În funcţie de climă şi 
necesităţile de încălzire, pompele de căldură 

pot folosi aerul, solul sau apa drept sursă de 
căldură.

Un frigider este o pompă de căldură. Toate 
pompele de căldură transferă căldura prin cir-
cularea unui agent frigorific print-un circuit şi 
prin comprimarea sau dilatarea agentului fri-
gorific. Atunci când agentul frigorific se dilată 
(sau se evaporă), acesta preia căldura (din fri-
gider), iar atunci când este comprimat, acesta 

eliberează căldura (în bucătărie). O pompă de 
căldură geotermală (care foloseşte drept sursă 
solul sau roca) pentru o clădire preia căldura 
din sol prin dilatarea agentului frigorific şi o 
transferă apoi în clădire, prin comprimarea 
agentului frigorific (Figura 19.1). 
 

Figura 19.1. Schema unei pompe de căldură geotermală, 
care foloseşte solul drept sursă de căldură iarna şi drept loc 
de depozitare a căldurii vara (sursa: www.geoprodesign.com).

Temperatura solului fiind de circa 12oC, prin 
folosirea unui agent frigorific corespunzător, 
solul poate fi utilizat atât ca sursă de căldură, 
cât şi pentru absorbirea căldurii. Astfel, o pompă 
de căldură geotermală poate de asemenea să 
răcească clădirea, prin transferarea căldurii din 
clădire în sol.

Pompele de căldură geotermale pot fi cu circuit 
închis sau deschis, şi pot avea trei configuraţii 
ale circuitelor/buclelor din sol: orizontală, 
verticală sau cu bucle instalate în şanţuri puţin 
adânci. Tipul ales depinde de suprafeţele de 
teren disponibile, precum şi de tipul solului şi a 
rocii din locul instalării. Circuitul/bucla din sol 
funcţionează cel mai bine atunci când este în 
contact cu apele subterane. Sistemele cu circuit 
închis recirculă o soluţie antigel prin conducte, 
iar sistemele cu circuit deschis 
iau căldura din apele din sol 
sau fântâni, iar apa circulată 
este deversată. În general, 
sunt preferate sistemele cu 
circuit închis.  

Pompele de căldură geoter-
male tipice pentru încălzirea 
clădirilor pot furniza 100 kWh 
de căldură cu doar 20-40 kWh 
de energie electrică utilizaţi 
de pompe şi compresor. Multe 
pompe de căldură industriale 
pot furniza 100 kWh de căl-
dură, cu utilizarea a doar 3-10 
kWh de energie electrică.  

Pentru compararea performanţei pompelor de 
căldură, se utilizeaza termenul de coeficient 
de performanţă (CP) care este raportul dintre 
transferul de energie termică utilă şi energia 
consumată pentru aceasta. Cu cât diferenţa de 
temperatură dintre rezervoarele cald şi rece 
este mai mare, cu atât valoarea CP va fi mai 
mică .  

În zone cu o climă mai blândă decât cea din 
Moldova, pentru încălzire şi răcire pot fi utili-
zate pompele de căldură care au drept sursă 

aerul. Atunci când este utilizată pentru încăl-
zire într-o zi cu temperaturi blânde, o pompă 
de căldură tipică având drept sursă aerul are 
un CP de 3-4, în timp ce dispozitivele electrice 
de încălzire cu rezistenţă au un CP de 1,0. Cele 
mai potrivite pentru Moldova sunt pompele de 
căldură geotermale, care au un CP între 2,5 şi 
5,0.

Pompele de căldură transferă sarcinile de în-
călzire şi răcire pe bază de gaz 
natural, propan, sau alte com-
bustibile convenţionale pentru 
cazane/încălzire, catre energia 
electrică. Astfel, viabilitatea 
economică a unui proiect cu 
pompă de căldură depinde de 
costul combustibilului conven-
ţional pentru încălzire, costul 
energiei electrice, precum şi de 
costurile de instalare şi întreţi-
nere a instalaţiei cu pompă de 
căldură.

Preţul mediu de instalare a 
unei pompe de căldură este 
de circa 440.000 euro per MW 
(pentru întregul sistem). Costul 

de exploatare este de circa 6.250 euro per 
MW. Durata de viaţă a acestor instalaţii este 
de aproximativ 15 ani. Pompele de căldură tind 
să aibă costuri mai mici de exploatare şi între-
ţinere, să reducă facturile la energie, în acelaşi 
timp având costurile de capital mai mari.

Oportunităţi de utilizare a energiei  
regenerabile: Pompe de căldură19

Temperatura solului 
fiind de circa 12oC, prin 
folosirea unui agent 
frigorific corespunzător, 
solul poate fi utilizat atât 
ca sursă de căldură, cât şi 
pentru absorbirea căldurii. 
Astfel, o pompă de căldură 
geotermală poate de 
asemenea să răcească 
clădirea, prin transferarea 
căldurii din clădire în sol.
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Fiecare din activităţile descrise în acest ghid 
pot fi înţelese ca un proiect în sine (de exem-
plu, creşterea eficienţei iluminatului stradal). 
Înainte de a merge mai departe, ar trebui 
arătat în linii generale ce se înţelege de obicei 
prin „proiect”. Pentru a înţelege ce este un 
proiect, cel mai uşor este să definim o listă de 
caracteristici ale unui proiect, şi anume: 

 ▶ Data la care începe şi cea la care se încheie

 ▶ Buget 

 ▶ Activităţi care sunt în mod esenţial unice şi nu se 
repetă

 ▶ Rolurile şi relaţiile care se pot schimba şi necesită 
a fi elaborate, definite şi instituite

 ▶ Un ciclu de viaţă (care va fi examinat în detalii 
mai târziu)

Cum se gestionează un proiect?

O definiţie a managementului proiectului ar 
putea fi: „Managementul proiectului” este un 
proces dinamic, care se desfăşoară într-un 
cadru definit de constrângeri, care organizează 
şi utilizează resursele corespunzătoare într-un 
mod controlat şi structurat, cu scopul de a 
realiza anumite obiective clar definite. Ca alter-
nativă, pentru a fi mai concişi, managementul 
proiectului face ca proiectul să fie realizat.

Pentru aceasta este nevoie de o varietate de 
abilităţi manageriale şi personale. În manage-
mentul unui proiect trebuie avute în vedere  
managementul timpului, al oamenilor şi al 
altor resurse.  Aceste activităţi sunt descrise în 
termeni generali mai jos.

Managementul timpului

 ▶ Asigurarea finalizării la timp a proiectului

 ▶ Planificarea utilizării resurselor

 ▶ Replanificarea proiectului pe baza experienţei

 ▶ Identificarea soluţiilor inovative

 ▶ Anticiparea problemelor înainte ca acestea să 
apară

 ▶ Elaborarea planurilor de urgenţă

Managementul  
resurselor umane

 ▶ Selectarea persoanei potrivite pentru fiecare 
sarcină

 ▶ Asigurarea disponibilităţii persoanei la timpul 
potrivit

 ▶ Membrii echipei îşi cunosc rolurile şi îşi pot 
îndeplini funcţiile în mod corespunzător

 ▶ Gestionarea aşteptărilor oamenilor

 ▶ Rezolvarea conflictelor dintre oameni 

 ▶ Managementul problemelor de personal

 ▶ Schimbarea rolurilor persoanelor în funcţie de 
experienţă.

Managementul altor resurse

 ▶ Asigurarea alocării corespunzătoare a resurselor

 ▶ Asigurarea disponibilităţii resurselor 
corespunzătoare la momentul potrivit

 ▶ Realocarea resurselor în funcţie de experienţă

 ▶ Adaptarea activităţilor la resursele limitate

 ▶ Obţinerea impactului maxim cu resursele 
disponibile

 ▶ Gestionarea costurilor

Abilitatea de a lucra cu oamenii ca  şi abi-
lităţile personale sunt foarte importante 
pentru un manager de proiect. Deseori, 
managementul proiectului este văzut ca 
fiind de natură pur tehnică, legat de tehni-
cile de planificare, însă pentru a fi eficient, 
abilităţile de lucru cu oamenii sunt la fel de 
importante.

În concluzie, Managerii de proiect au nevoie de 
următoarele:

 ▶ Un plan clar, un orizont de timp şi un buget 
pentru proiect, iar planificarea în contextul 
acestora este importantă în managementul 
organizaţional; deseori constrângerile nu sunt 
stabilite prea clar;

 ▶ Obiective generale clare şi un orizont de timp 
pentru realizarea acestora; succesul va fi 
măsurat în raport cu abilitatea de realizare a 
obiectivelor;

 ▶ Să ţină cont de dorinţele şi interesele specifice ale 
donorilor, grupurilor ţintă şi a tuturor instituţiilor 
care cooperează în procesul de implementare 
(de exemplu, grupurile interesate).

Programe de management 
energetic

Principalii paşi în stabilirea unui program de 
management energetic sunt:

1. Obţinerea sprijinului direct al 
managementului, inclusiv:

 ▶ Finanţare iniţială

 ▶ Angajamentul de a reinvesti toate economiile 
obţinute prin măsuri de eficienţă energetică şi 
un procentaj din economiile cu cheltuielile pentru 
energie în îmbunătăţiri ulterioare

 ▶ Angajamentul formal faţă de o politică de 
management energetic, desemnarea unui 
manager energetic pentru municipalitate şi 
pentru fiecare locaţie sau grup de instalaţii. 

2. Elaborarea unui sistem de raportare 
simplu şi concis pentru a informa 
managementul privind progresul.

3. Efectuarea unui studiu documentar 
pentru a compara consumul de energie a 
fiecărei instalaţii municipale cu instalaţii 
similare, şi stabilirea priorităţilor pentru 
investigarea energetică şi îmbunătăţirea 
eficienţei.

4. Introducerea unei metode de colectare 
a datelor privind consumul de energie şi 
costuri din facturi, pe măsură ce acestea 
sunt primite.

Fiecare proiect are un ciclu de viaţă, sau cu alte 
cuvinte, diferite tipuri de activităţi se desfăşoa-
ră la diferite perioade de timp pe parcursul 
implementării. Este evident că fiecare proiect 
este diferit. Mai jos este prezentată o încercare 
foarte generală de împărţire a vieţii-ciclului 
proiectului în diferite etape. Acest model este 
într-un anumit fel prea simplu, întrucât există 
o anumită interacţiune între aceste faze (de 
exemplu, faza de pregătire poate duce la 
identificarea de noi proiecte sau reproiectarea 
celui în cauză).

Identificarea, analiza şi 
formularea

Prima etapă din ciclul proiectului este identifi-
carea problemelor care necesită a fi abordate 
şi analizarea modurilor în care acestea pot fi 
abordate. Respectiv, această etapă constă din:

 ▶ Analiza situaţiei existente

 ▶ Identificarea problemei/necesităţilor

 ▶ Analiza problemei

 ▶ Stabilirea priorităţii aspectelor

 ▶ Decizia dacă proiectul este adecvat

Introducere în managementul proiectului20
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 ▶ Definirea ideii proiectului

 ▶ Consultarea cu grupurile interesate şi, în final

 ▶ Stabilirea obiectivelor generale

Pregătirea, evaluarea şi 
angajamentul

În această etapă se defineşte mai clar proiectul 
concret, cine îl va face, care sunt resursele dis-
ponibile şi cum acesta va fi împărţit în diferite 
sarcini. Aceasta include:

 ▶ Specificarea obiectivelor şi rezultatelor

 ▶ Identificarea resurselor disponibile pentru proiect

 ▶ Identificarea resurselor necesare pentru proiect

 ▶ Elaborarea proiectului

 ▶ Pregătirea şi planificarea proiectului

Aceasta include elaborarea Caietului de Sarcini 
(Termeni de Referinţă (ToR)) şi pregătirea şi 
organizarea licitaţiei, şi ca o activitate finală, 
lansarea proiectului.

Implementarea, monitorizarea  
şi raportarea

Aceasta este etapa de implementare propriu-
zisă a proiectului şi când se asigură realizarea 
obiectivelor, producerea rezultatelor, cât mai 
multe posibile. Aceasta include:

 ▶ Mobilizarea resurselor pentru fiecare sarcină şi 
obiectiv

 ▶ Marketingul proiectului

 ▶ Monitorizarea continuă şi raportarea

 ▶ Identificarea problemelor

 ▶ Identificarea şi rezolvarea eşecurilor

 ▶ Modificarea rezultatelor planificate şi a 
obiectivelor proiectului după cum este cazul. 

Această etapă duce la producerea planurilor 
strategice succesive şi a programelor de lucru, 
precum şi a altor rapoarte privind implemen-
tarea proiectului.

Evaluarea

Evaluarea rezultatelor unui proiect este impor-
tantă din mai multe motive, printre care:

 ▶ Evaluarea dacă contractorul şi-a îndeplinit cu 
adevărat sarcina

 ▶ Identificarea celor mai bune practici pentru 
viitoarele proiecte

 ▶ Identificarea resurselor necesare pentru viitor 
(dacă ceva merge greşit, aceasta ar putea să 
însemne mai degrabă că sunt necesare mai multe 
resurse şi nu neapărat că proiectul a eşuat).

 ▶ Identificarea necesarului de proiecte similare în 
viitor

Evaluarea ar trebui să fie o parte firească a 
procesului şi să nu fie considerată ca o „pe-
deapsă” pentru un proiect care nu a reuşit. 
Procedurile aplicate pentru evaluare pot 
include raportarea financiară, evaluarea şi/sau 
auditul independent.

Sustenabilitatea managementului energetic al 
clădirii se bazeză pe:

 ▶ Audituri energetice periodice ale clădirii

 ▶ Analiza periodică a consumului

 ▶ Verificarea periodică a condiţiei elementelor, 
sistemelor şi echipamentului clădirii

 ▶ Verificarea periodică a parametrilor de 
funcţionare a echipamentului şi sistemelor

 ▶ Activităţi de întreţinere şi reparare a 
echipamentului

 ▶ Verificarea periodică a contoarelor

Evaluarea financiară a 
proiectelor

Când se planifică un proiect energetic, măsurile 
potenţiale ar trebui să fie evaluate amănunţit şi 
imparţial. În cazul municipalităţilor, multe activi-
tăţi urmăresc realizarea unor rezultate de natură 
socială sau a unor obiective nefinanciare, de aceea 
ar trebui să se ţină seama că evaluarea financiară 

este doar o parte a unei evaluări cuprinzătoare a 
unei investiţii energetice. Totuşi, dacă o măsură 
energetică îndeplineşte atât criterii financiare, 
cât şi sociale, aceasta creează un motiv puternic 
pentru a fi adoptată. Este important de aplicat 
măsurilor criterii financiare clare şi corecte.  

Multe oportunităţi de reducere a consumului de 
energie sunt ratate din cauză că atractivitatea 
financiară a acestora este ascunsă de:

Perioada de timp

Fluxurile de numerar din activităţile în desfăşurare

Flux de numerar net din activităţile operaţionale

Flux de numerar din activitatea financiară

Flux de numerar din activitatea financiară

Flux de numerar din activitatea financiară

Luna sau anul 1 Luna sau anul 2

Economii de energie/combustibil sau cost (după tip)

Economiile sau costurile de exploatare

Economiile sau costurile de întreţinere

Economiile sau costurile cu materii prime

Valoarea economiilor sau costurilor produsului

Venitul net din vânzarea creditelor de emisii

Plăţi (PB management, etc.)

Dobânzi

Deprecierea

Impozitul pe venit

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K=Suma (A-J)

Suma împrumutată (prezentaţi fiecare sursă separat)

Contribuţia proprie a Solicitantului proiectului

Plata grantului

Rambursarea împrumutului principal (prezentaţi fiecare sursă separat)

L

M

N

O

P = Suma (L-O)

Q = K + P

Creşterea (descreştere) de numerar pe parcurs perioadei (lună sau an)

Numerar cumulativ la începutul perioadei

Numerar cumulativ la sfârşitul perioadei

R = K + O

S= R din perioada precedentă

T = R din perioada precedentă 
+ R din perioada curentă

Tabelul 20.1. Exemple pentru categoriile şi formatul utilizat în analiza fluxului de numerar



2
0

 | 
In

tr
od

uc
er

e 
în

 m
an

ag
em

en
tu

l p
ro

ie
ct

ul
ui

2
0

 | Introducere în m
anagem

entul proiectului

120 121

 ▶ Neluarea în considerare a tuturor costurilor şi 
bazarea deciziilor doar pe preţul de achiziţie

 ▶ Neconsiderarea tuturor beneficiilor

 ▶ Speranţa că rambursarea investiţiilor din 
economiile realizate se va face rapid

 ▶ Ignorarea riscului redus al investiţiilor în 
minimalizarea energiei, care face foarte atractive 
chiar şi investiţiile cu o perioadă de rambursare 
moderată

Analiza fluxului de numerar  
al proiectului

Metoda preferată de determinare a impactelor 
economice ale unui proiect energetic sustena-
bil utilizează prognozarea fluxurilor de nume-
rar, fluxul în şi din proiect. Această analiză se 
numeşte analiza fluxului de numerar. Pentru 
a măsura viabilitatea economică a proiectului, 
la rezultatele fluxului în numerar sunt aplicate 
metrici financiare ale perioadei de amortizare, 
rata internă de rentabilitate (RIR) şi valoarea 
actualizată netă (VNA). 

Linii directoare pentru analiza fluxului de  
numerar:

 ▶ Prezentate în MDL sau EUR

 ▶ Prognozele nu includ efectele 
inflaţiei valutei (de exemplu, 
MDL sau EUR real)

 ▶ Datele sunt prezentate lunar 
pentru primii doi, trei ani ai 
împrumutului, şi anual pentru 
durata împrumutului

 ▶ Analiza începe cu istoricul de 
plată al solicitantului 

 ▶ Plăţile în proiect sunt valori 
pozitive (de exemplu, economii 
de cost, venit stimulent, 
achitarea împrumutului), plăţile din proiect 
sunt valori negative (de exemplu, taxe bancare, 
rambursarea împrumutului, impozitul pe venit)

 ▶ Analiza deseori include costurile finanţării

 ▶ Analiza se face pentru proiectul energetic propriu-
zis, şi nu pentru impactul proiectului asupra 
întregii companii

 ▶ Bazat pe preţuri efective pentru inputurile 
proiectului (adică, combustibil, energie, forţă de 
muncă, materie primă, etc.)

 ▶ Menţinerea preţurilor materiei prime la nivelul 
mediu al anului precedent este o presupunere 
conservativă

 ▶ Solicitanţii trebuie să admită că preţurile se 
schimbă în timp (se recomandă ca viitoarele 
modificări ale preţurilor să fie bazate pe preţul 
real pentru ultimii cinci ani (fără a include inflaţia 
generală) rata medie de schimb)

Exemple ale categoriilor şi formatul utilizat 
în analiza fluxului de numerar într-un proiect 
energetic sustenabil sunt prezentate în Tabelul 
20.1.

Analiza fluxurilor  
de numerar

Cel mai bine pentru analiză este dacă datele 
privind fluxul în numerar sunt introduse într-un 

program care utilizeaza tabele 
de calcul electronice. De obicei, 
pentru proiectele energetice 
sustenabile se calculează trei 
metrici economici. 

Perioada simplă de 
amortizare

Perioada simplă de amortizare 
a unui proiect este uşor de 
calculat. Aceasta este definită ca 
durata de timp necesară pentru 
ca economiile nete cumulative 
să egaleze costul capital al pro-
iectului sau, chiar şi mai simplu, 
este costul capital împărţit la 

economiile anuale medii. Ideea de bază este că 
cu cât perioada de amortizare este mai scurtă, 
cu atât investiţia este mai atractivă. 

 Amortizare = Cost Capital/Economii Anuale

Rata internă de rentabilitate (RIR)

Rata de actualizare la care Valoarea Actualizată 
Netă (VNA) a unui proiect este egală cu zero. Este 
o măsură uşor de folosit şi foarte pe larg utilizată 
în finanţe. Aceasta reprezintă rata pe care banii 
ar trebui  să o câştige în afara sau undeva în altă 
parte în organizaţie pentru a fi o investiţie mai 
bună. Cu cât este RIR mai mare într-un proiect, 
cu atât mai bun este proiectul. Nu există o cale 
uşoară şi directă de calculare a RIR, cu excepţia 
utilizării unor tabele de calcul electronice și  
pentru calculator. 

Valoarea Netă Actualizată (VNA) 

Metoda VNA este o metodă simplă de calculare a 
valorii actuale a tuturor costurilor capital anuale 
şi a economiilor nete pe toată durata vieţii unui 
proiect. Prin adunarea tuturor valorilor actuale 
(costurile sunt reprezentate ca sume negative, 
iar economiile nete – ca pozitive), se va obţine un 
total, care se numeşte VNA a unui proiect.

Calcularea VNA implică specificarea ‘ratei anuale 
de actualizare’ pentru estimarea viitoarelor eco-
nomii – rata la care valoarea viitoarelor economii 
este redusă. Această actualizare este menită să 
compenseze veniturile care s-ar fi putut câştiga 
din investirea aceloraşi bani în investiţii alterna-
tive. Totuşi, aplicarea unei rate de actualizare 
ridicate ar putea reduce considerabil valoarea 
viitoarelor economii. De exemplu, la o rată anuală 
de actualizare de 5%, un euro economisit timp de 
15 ani începând din acest moment este evaluat la 
48 de cenţi, însă la o rată de 20%, acelaşi euro 
este evaluat la doar 6.5 cenţi. De obicei, la ana-
liza fluxului de numerar a proiectelor energetice 
europene se aplică o rată de 10%.

Considerarea riscurilor 
proiectului

Fiecare proiect de eficienţă energetică şi energie 
regenerabilă va avea diferite tipuri de riscuri, iar 
magnitudinea riscurilor va varia de la proiect la 
proiect. Este necesară elaborarea unei strategii 
clare de depăşire a tuturor riscurilor cunoscute. 

Există cinci categorii principale care trebuie luate 
în considerare la evaluarea riscurilor proiectelor 
energetic sustenabile:

 ▶ Riscul de finalizare

 ▶ Riscul tehnologic

 ▶ Riscul asociat aprovizionării cu materie primă 

 ▶ Riscul operaţional

 ▶ Riscul de aprobare, reglementare sau de mediu

Eforturile managementului proiectului trebuie 
să se axeze pe riscurile controlabile şi critice. 
Riscurile critice pentru afacere sunt acele eve-
nimente, activităţi sau persoane, fără de care 
afacerea nu are posibilitatea de a supravieţui. 
Controlarea riscului se numeşte atenuarea 
riscului. Atenuarea riscului reprezintă eforturile 
întreprinse pentru a reduce, fie probabilitatea 
sau consecinţele riscului. Acestea pot fi măsuri fi-
zice (instruirea angajaţilor) sau măsuri financiare 
(acord/contract de întreţinere, asigurarea).

Riscul de finalizare

Riscul de finalizare include:

 ▶ Risc de depăşire a costului

 ▶ Risc de lansare întârziată

 ▶  Resursele nu sunt disponibile la calitatea 
şi în cantităţile solicitate

 ▶  Activităţile de dezvoltare a proiectului nu 
realizează etapele esenţiale

 ▶ Eşecul financiar al furnizorului de 
tehnologie sau contractorului

Risc tehnologic

Riscul tehnologic este probabilitatea de eşec sau 
de performanţă slabă a unei tehnologii critice. 
O examinare detaliată a riscului tehnologic ar 
trebui să demonstreze:

 ▶ Că tehnologia are rezultate satisfăcătoare

 ▶ Că antreprenorul care construieşte proiectul are 
experienţă cu tehnologia dată

 ▶ Caracterul adecvat al garanţiilor de executare şi 
al garanţiilor de calitate

În cazul municipalităţilor, 
evaluarea financiară 
este doar o parte a unei 
evaluări cuprinzătoare a 
unei investiţii energetice. 
Astfel, o măsură 
energetică trebuie să 
îndeplinească atât criterii 
financiare, cât şi sociale, 
pentru a crea un motiv 
puternic de a fi adoptată.
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 ▶ Uşurinţa cu care poate fi efectuată, la 
necesitate, activitatea de întreţinere şi înlocuirea 
componentelor

 ▶ Că nivelurile prezise de disponibilitate şi eficienţă 
pot fi uşor realizate.

Riscul asociat aprovizionării cu materie 
primă

Riscul asociat aprovizionării cu materie primă 
este probabilitatea pierderii care apare din ne-
disponibilitatea materialelor prime necesare sau 
intrărilor de sistem. 

Proiectele de EE şi SER ar trebui să demonstreze 
că presupunerile făcute cu privire la cantităţile 
şi calcularea preţurilor pentru combustibil şi 
materii prime sunt conservative. Ratele de creş-
tere a preţurilor pentru fluxurile de economii (de 
exemplu, cumpărarea de energie și combustibil), 
ar trebui să fie conservatoare în timp ce ratele de 
creştere a preţurilor pentru fluxurile de cost (de 
exemplu, materia primă necesară funcţionării 
proiectului) ar trebui să fie mai puţin conserva-
toare.

Riscul operaţional

Riscul operaţional apare din eşecul operaţiunilor 
proiectului. Personalul din proiect trebuie să fie 
instruit, competent şi capabil să facă faţă situaţi-
ilor imprevizibile. 

Riscul de aprobare, reglementare şi de 
mediu

Riscul ca un proiect să fie suspendat din cauza 
lipsei aprobărilor necesare, a faptului că acesta 
nu este în conformitate cu regulamentele exis-
tente, sau pentru că duce la impacte neanticipate 
asupra mediului, se numeşte riscul de aprobare, 
reglementare sau de mediu. Toate aprobările şi 
permisele de reglementare trebuie să fie clar 
înţelese, iar procesul de aprobare să fie în curs 
atunci când se solicită împrumutul.
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Studiu de caz:  
Încălzirea unei grădiniţe 

folosind biomasă

O grădiniţă din Ermoclia este prima clădire 
publică din raionul Ştefan Vodă care va fi în-
călzită cu energia produsă din deşeuri agricole.  
Face parte din proiectul de Energie şi Biomasă 
al PNUD. Cea mai comună metodă de ardere 
a paielor este „tehnologia cazan cu încărcare 
mecanică”, în care atunci când clădirea trebuie 
să fie încălzită, paiele tăiate şi uscate sunt în-
cărcate în cazan pentru a fi arse (Figura 21.1). 

Pe lângă noul sistem de încălzire, comunitatea 
din Ermoclia a investit aproximativ 40.000 
dolari SUA pentru instalarea de ferestre şi uşi 
eficiente energetic, îmbunătăţirea sistemului 
de încălzire existent şi pentru construirea unei 
încăperi pentru depozitarea paielor care sunt 
utilizate pentru  încălzireă. Factura de energie 
pentru încălzire a fost redusă la jumătate.

Proiectul marchează începutul utilizării bio-
masei pe scară largă în Republica Moldova şi 
creează premisele pentru o industrie complet 
nouă.

Concomitent cu reducerea consumului de re-
surse energetice importante, folosirea acestor 
deşeuri agricole oferă posibilitatea creării de 
locuri de muncă. Circa 700.000 tone de paie 
rămân neutilizate pe câmp într-un an obişnuit 
în Republica Moldova. Utilizarea acestei canti-
tăţi de deşeuri ca sursă de energie ar reduce 
importurile anuale de gaz natural ale RM cu o 
pătrime. 

Grădiniţa este una din cele 43 instituţii publice 
din Moldova selectate în anul 2011 pentru a 
beneficia de încălzire pe bază de biomasă. 
În 2012, se aşteaptă ca 12 raioane noi ale 
Moldovei să aibă posibilitatea de a-şi încălzi 
şcolile, grădiniţele şi centrele comunitare prin 
utilizarea biomasei.

Până în 2014, cel puţin 130 instituţii publice 
rurale vor putea fi încălzite cu energie produsă 
la nivel local.

Aspectele economice ale încălzirii cu paie de-
pind de patru factori majori: costul sistemului 
şi exploatarea acestuia, preţul combustibilului 
standard de încălzire, preţul paielor şi numărul 
anual de ore de funcţionare.

Figura 21.1. Cazan pe bază de paie amplasat în satul 
Antoneşti, Moldova (sursa, TimothyHornsby.blogspot.com)

Studiu de caz: Blocurile de 
locuinţe – Modernizarea fondului 

locativ din perioada sovietică

La fel ca şi în cazul locuitorilor din Moldova, doi 
din trei letoni locuiesc în blocuri de locuinţe, din 
care aproximativ 90% au fost construite între  
1948 şi 1989.  Construcţiile realizate în aceas-
tă perioadă au fost deosebit de ineficiente.  

În prezent, aceste clădiri sunt 
responsabile pentru peste 60% 
din consumul total de energie din 
fostele ţări sovietice. 

Pentru a rezolva această proble-
mă, cei de la Agenţia Energetică 
Regională Zemgale (ZREA) din 
Letonia au facilitat introducerea 
unui număr de măsuri de asistenţă 
tehnică pentru îmbunătăţirea efi-
cienţei energetice a blocurilor de 
locuinţe.

Cea mai mare provocare în de-
mararea procesului de renovare 
a fost sa-i convingă pe proprietari 
despre necesitatea şi importanţa 
renovării apartamentelor şi ca-
selor lor. Unii au fost convinşi de 
preconizata reducere a  facturilor 
la energie, sporirea confortului, 
creşterea valoarii imobilului/
apartamentului şi îmbunătăţirea aspectului. 
Totuşi, a fost mai dificil în cazul clădirilor în 
care existau mulţi locatari cu venituri mici. 
Aceştia au fost mai greu de convins.

Mai multe blocuri de locuinţe au fost deja 
complet renovate. Se intentionează reno-
varea a până la patru blocuri rezidenţiale 
în fiecare din cele 22 municipalităţi ale 
regiunii. Proprietarii individuali sau grupuri 
de proprietari reprezentaţi de asociaţiile de 
proprietari, au pregătit şi prezentat solicită-
rile detaliate, indicând starea în care se află 
clădirea, amploarea renovării solicitate şi 
bugetul estimat.

În cadrul acestui proiect, ZREA a acordat 
asistenţă tehnică prin efectuarea auditurilor 
energetice solicitate şi a inspecţiilor la faţa 
locului, colectând documentaţia necesară şi 
acordând asistenţă pentru elaborarea solici-
tării de finanţare.

Programul oferă co-finanţare în proporţie 
de 50%, respectiv oferă maxim 50 euro pe 
m2 suprafaţă încălzită. Restul de 50% con-
stituie contribuţia proprietarilor şi este de 

obicei acoperită prin împrumuturi 
bancare. Împrumuturile au în prin-
cipiu o perioadă de rambursare 
între 8 şi 12 ani.

Rambursarea lunară a împrumu-
tului în valoare de aproximativ 45 
euro este aproape în întregime 
compensată de economiile care 
rezultă din introducerea măsurilor 
de eficienţă. Între 2009 şi 2011, 
peste 50 de solicitări de renovare 
au fost aprobate de către Agenţia 
pentru Investiţii şi Dezvoltare a 
Letoniei.

Studiu de caz: Iluminatul 
stradal şi îmbunătăţirea 
eficienţei clădirilor prin 
finanţări pe termen lung

Oraşul Pernik este amplasat la apro-
ximativ 50 km sud-vest de Sofia. Cu o populaţie 
de 104.000 locuitori, Pernik este al 11-lea cel 
mai mare municipiu din Bulgaria. 

Municipalitatea Pernik a luat decizia să utilize-
ze o linie de finanţare comercială pe termen 
lung pentru implementarea unor proiecte de 
eficienţă energetică. Municipalitatea nu dispu-
nea de specialişti în domeniul managementului 
energetic, dar ajunsese la concluzia că energia 
nu era utilizată eficient. Costurile anuale totale 
pentru energie ale municipalităţii se ridicau la 
1,7 milioane USD sau 14% din bugetul munici-
pal total pentru anul 1999.

Deşi, în general exista părerea că accesarea  
unor împrumuturi municipale pe termen lung 
este dificilă şi la momentul respectiv nu se 
acordau municipalităţilor împrumuturi comer-
ciale cu scadenţe de peste nouă luni, municipa-
litatea Pernik a elaborat un proiect de eficienţă 
energetică pentru finanţare de la banca United 
Bulgaria Bulbank cu garanţia asigurată de 
Autoritatea Credite pentru Dezvoltare din 
cadrul USAID. 

Au fost efectuate audituri energetice detaliate 
pentru şapte clădiri aflate în proprietatea mu-
nicipiului – patru şcoli primare şi trei grădiniţe, 
şi a fost analizat sistemul de iluminat stradal 
din oraş. Studiul a arătat că doar 33% din 
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Figura 21.2. Transformarea sub aspect de eficienţă 
energetică a unui bloc de apartamente din Letonia  
(sursa: www.managenergy.net).
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lămpile aferente iluminatului stradal existent 
erau în stare de funcţionare, iar pe timp de 
iarnă, temperaturile din  şcoli şi grădiniţe erau 
uneori sub 15°C. 

Soluţia găsită pentru iluminatul stradal 
a fost de înlocuire a tuturor dispozitivelor 
de fixare şi lămpilor cu mercur învechite 
cu dispozitive de fixare modern cu lămpi 
eficiente cu sodiu de înaltă presiune (Figura 
21.3). Soluţia pentru clădirile municipale a 
fost să fie reparate ferestrele şi uşile,  să se 
instaleze dispozitive automate de control la 
substaţiile de încălzire centrală ale clădiri-
lor, şi să se instaleze supape termostatice la 
calorifere.

Figura 21.3. Iluminat stradal cu utilizarea lămpilor eficiente 
cu vapori de sodiu de înaltă presiune (sursa, city-data.com). 
Observaţi culoarea portocalie a acestora. 

Prin acest proiect costurile municipale anu-
ale pentru încălzirea celor şapte clădiri au 
fost reduse cu 32,8 %, iar pentru iluminatul 
stradal cu 68%, în timp ce nivelul cheltuie-
lilor energetice municipale anuale totale s-a 
redus cu 29%.

Implementarea proiectului a rezultat în 
beneficii sociale semnificative pentru muni-
cipalitate. Noul sistem de iluminat stradal a 
generat economii semnificative ca urmare 
a reducerii consumului de electricitate şi a 
cheltuielilor cu întreţinerea, şi în acelaşi timp 
serviciul a fost extins, acoperind 100% din 
oraş, comparativ cu doar 38% cum era înain-
te de implementarea proiectului.  Iluminatul 
stradal îmbunătăţit a condus la micşorarea 
ratei criminalităţii şi a numărului de acciden-
te rutiere. De asemenea, a sporit încrederea 
cetăţenilor în administraţia locală, şi în 

general, a îmbunătăţit calitatea vieţii în oraş. 

Renovarea şcolilor şi a grădiniţelor, în 
combinaţie cu controlul îmbunătăţit al 
sistemelor de încălzire au sporit nivelul de 
confort în clădirile respective, în care bene-
ficiarii au în principal vârste între 3 şi 14 ani,  
asigurând totodată un flux de numerar 
pozitiv către bugetul municipal datorită 
reducerii costurilor pentru energie. 

Studiu de caz: Schimbarea 
tipului de încălzire in clădiri 

municipale

Targovishte este un oraş de mărime 
medie din nord-estul Bulgariei şi 
numără 62.000 locuitori. Oraşul 
are câteva companii industriale, 
printre care cea mai mare fabrică 
de baterii din Bulgaria, un renumit 
producător de vinuri, fabrici de 
procesare a legumelor şi a altor 
produse alimentare, fabrica de 
îmbuteliere Coca-Cola pentru nord-
estul  Bulgariei, ca şi companii din 
industriile textilă şi de fabricare a 
mobilei.  

Municipalitatea a ajuns la conclu-
zia că pentru a spori confortul in clădirile 
aflate în proprietatea sa este necesar să 
îşi îmbunătăţească sistemul de încălzire 
centralizată, în special in şcoli şi grădini-
ţe.   A început prin efectuarea unui audit 
energetic la clădirile municipale.  Auditul a 
arătat că temperaturile erau în general sub 
limita admisă în majoritatea clădirilor. De 
exemplu, în clase în timpul sezonului rece,  
temperaturile erau în mod obişnuit de 14 °C 
şi 16 °C. În acelaşi timp, cheltuielile muni-
cipale cu energia erau deja inacceptabil de 
mari, reprezentând cam 7,4 % din bugetul 
municipal pentru anul 2000.

Analiza inginerească a sistemelor de în-
călzire centralizată învechite a identificat 
următoarele oportunităţi de conservare a 
energiei în douăzeci de clădiri municipale:

 ▶ Înlocuirea arzătoarelor din cazane

 ▶ Instalarea sistemului de control la cazane

 ▶ Înlocuirea totală a cazanelor învechite 

 ▶ Modernizarea cazanelor

 ▶ Trecerea cazanelor de pe motorină pe gaz natural

Pentru proiectul de eficienţă energetică, munici-
palitatea Targovishte a obţinut o finanţare de la 
United Bulgarian Bank (UBB) cu garanţie asigura-
tă de Autoritatea de Credite pentru Dezvoltare din 
cadrul USAID. Proiectul a îmbunătăţit practicile 
folosite pentru încălzirea a opt grădiniţe, şase şcoli 
primare, două clădiri administrative şi patru creşe.  
Costul total al proiectului a fost de 359.000 USD, 
70% finanţare provenind de la  UBB prin inter-
mediul Autorităţii de Credite pentru Dezvoltare şi 
30% fiind contribuţia municipalităţii.

Prin implementarea acestui proiect, cheltuielile 
municipale anuale pentru încălzirea a 20 clădiri au 
fost reduse cu 59%, în timp ce cheltuielile totale 
cu energia au scazut cu 15%. În plus, fluxul de 
numerar al municipalităţii a fost îmbunătăţit ca 
urmare a eliminării cheltuielilor cu achiziţionarea 
şi stocarea motorinei.

Figura 21.4.  Liceul Sveti Sedmochislenitsi High School din 
Targovishte, Bulgaria (sursa: Wikimedia Commons) 

Nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră a 
fost redus datorită modernizării cazanelor şi 
schimbării combustibilului. Proiectul va reduce 
nivelul emisiilor de CO2 cu aproximativ 5.018 
tone de-a lungul duratei de viaţă de 10 ani şi 
va reduce semnificativ emisiile de oxid de azot, 
dioxid de sulf şi de praf.

Privind cu  
încredere spre viitor 

Până în 2014, se preconizează ca cel puţin 130 instituţii publice rurale 
vor putea fi încălzite cu energie produsă la nivel local. Renovarea şcolilor 
şi a grădiniţelor, în combinaţie cu controlul îmbunătăţit al sistemelor de 
încălzire au sporit nivelul de confort în clădirile respective, în care bene-
ficiarii au în principal vârste între 3 şi 14 ani, asigurând totodată un flux 
de numerar pozitiv către bugetul municipal datorită reducerii costurilor 
pentru energie.



Nr. figură Sursă imagine

4.1  Encon

5.1 Encon

5.2 www.bs-energy.de

5.3 Encon

5.4 www.aldabergr.se

5.5 Encon

5.6 www.sciencedirect.com

5.8 www.santehnicheskie-raboty-moskva.ru

5.9 Fotografii Encon

5.10 Fotografii Encon

5.11 www.electrical-knowhow.com

7.1 www.guardianexts.com

7.3 www.buildingscience.com

7.5 www.windows-partner.pl

8.1 http://www.practicaldiy.com/plumbing/water-supply/indirect-water-supply.php

9.2 General Electric (GE)

9.4 Electrical Design

10.2 LG Electronics

10.8 http://trichandrapamungkas94.wordpress.com/2011/07/22/ 
 perkembangan-alat-visualisasi-monitor/

11.1 www.spiraxsarco.com

11.2 Fotografii Encon

12.1 Encon 

12.2 www.poweritsolutions.com

15.1 http://www.solarpowerwindenergy.org/wind-power-solutions-for-homes/

15.2 http://www.fiddlersgreen.net/models/miscellanous/Wind-Turbine.html

15.3 http://www.howstuffworks.com/hydropower-plantf1.htm

15.4 http://www.ebrdrenewables.com/sites/renew/countries/Moldova/default.aspx

16.2 http://energyinformative.org/blog/

16.3 http://www.yoursunyourenergy.com/es/electrificacion-de-zonas-rurales.htm#

16:4 http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eu_cmsaf_opt/G_opt_MD.png

17.1 Encon

17.2 www.mt-energie.com

18.1 www.batecool.co.uk

19.1 www.geoprodesign.com

21.2 www.managenergy.net

Anexă cu sursele fotografiilor






