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Despre ghid 
 

Scopul acestui ghid este acela de a reduce consumul şi costurile de energie, prin 
mărirea eficienţei energetice a activităţilor municipale. O importanţă deosebită se acordă 
acelor activităţi care au legătură directă sau indirectă cu energia  (ex: rolul de consumator 
de energie al unei municipalităţi este in mod special tratat în acest ghid). Oricum, scopul 
nu este acela de a oferi un ghid pentru a dezvolta un concept cuprinzator de planificare 
energetica ci de a ajuta cititorul să aleagă măsuri individuale pe care să le implementeze 
imediat într-un proiect individual.      

   
 
În mod cert municipalităţile au de asemenea posibilitatea de a mări eficienţa 

energetică în comunitatea locală (în locuinte, birouri, industrie şi transport) prin cadru 
legislativ sau orice altă iniţiativă. Aceste oportunităţi nu sunt acoperite de acest ghid. 
Alături de sugestii concrete de organizare si tehnice pentru imbunatatirea eficienţei 
energetice, ghidul mai conţine şi instrumente de gestiune a proiectelor pentru susţinerea 
implementării măsurilor sugerate.  

 
Acest ghid se vrea a fi un instrument informativ şi folositor, care mai degrabă să 

furnizeze cititorului un număr mare de idei şi puncte de plecare pentru proiectele care 
vizează eficienţa energetică, decât să ofere răspunsuri la toate întrebările. Măsurile 
prezentate sunt detaliate tocmai pentru a oferi celor interesaţi posibilitatea de a le realiza 
de la stadiul de plan până la implementarea şi evaluarea acestuia. Ghidul este special 
conceput pentru managerii locali pe partea de energie, responsabili pentru consumul de 
energie aferent activităţilor municipale. Structura pe module a ghidului permite extinderea 
prin adăugarea de noi informaţii  şi ajustarea individuală a conţinutului.     

 
Instrucţiuni de utilizare 

 
În secţiunea “Activităţile Municipale” sunt catalogate toate activităţile municipale, 

sunt prezentate câteva argumente şi exemple privind şansele de reuşită ale unui program 
de eficientizare energetică implementat de o municipalitate. S-ar putea ca de multe ori să 
nu  fie foarte clar ce relevanţă au activităţile municipale asupra eficienţei energetice. De 
aceea în acestă secţiune este prezentat impactul activităţilor tipice unei municipalităţi 
asupra utilizarii energiei şi oportunităţile de economisire ale acesteia.   

 
Este uimitor cat de multe din activităţile oricărei municipalităţi sunt legate de 

consumul de energie. Pentru fiecare activitate (ex : parcuri si grădini) sunt tabelate fişele 
cu datele tehnice importante (ex : iluminatul) şi măsurile organizaţionale (ex : politica de 
achiziţii). Urmărind aceste trimiteri către fişele tehnice cel interesat va găsi informaţii 
detaliate pentru orice fel de proiect privind eficienţa energetică. 

 
Capitolul “Fişe Tehnice” (T1-T10) conţine informaţii detaliate privind aspectele 

tehnice cuprinse într-un proiect de eficienţă energetică (ex: incălzirea şi răcirea clădirilor, 
iluminatul stradal). Pentru fiecare subiect cititorul va găsi o rubrică cu trimiteri către 
informaţii suplimentare şi către cele mai bune exemple practice.   

 
Capitolul “Măsuri Organizatorice” (O1-O6) oferă sugestii pentru luarea unor 

măsuri energetice “soft” privind structura organizaţională şi administrativă a municipalităţii 
(ex: politica de achiziţii, monitorizare şi raportare). 

 
În capitolul “Instrumente de Gestiune a Proiectelor” (P1-P4) cititorul va găsi 

informaţii utile şi instrumente de gestiune o proiectelor de eficienţă a energiei în 
municipalităţi. Pornind de la definiţia unui proiect şi de la rolul pe care îl are managerul 
proiectului, se explică ciclul de viaţă al unui proiect tipic. Sunt prezentate metode de 



evaluare financiară a proiectului şi sunt dezbătute câteva posibilitaţi de finanţare a 
proiectelor de eficienţă a energiei, acestea fiind unele dintre cele mai importante aspecte 
atunci când se ia decizia realizării unui anumit proiect. 

 
 
Surse bibliografice utilizate pentru elaborarea prezentului ghid 

 
Surse pentru: Activităţi municipale si oportunităţi de economisire a energiei (A1 – A4)
HANDBUCH KREP (german version), Handbuch für kommunale und regionale Energieplanung, 
Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH, 2000 

MANAGING ENERGY IN LOCAL GOVERNMENT, Community Partnerships – Australian 
Greenhouse Office, Canberra 1999,  
http://www.greenhouse.gov.au/lgmodules/workbook/ 
 
Surse pentru: Fişe Tehnice (T1 – T8 şi T10) şi Măsuri Organizatorice (O1 - O6)  
MANAGING ENERGY IN LOCAL GOVERNMENT, Community Partnerships – Australian 
Greenhouse Office, Canberra 1999,  
http://www.greenhouse.gov.au/lgmodules/workbook/ 
 
Surse pentru: Fişa Tehnică “Sisteme de încălzire (si racire) centralizată” (T9) (cu 
excepţia paragrafului “Eficienta Energiei la IRC”)
POLICY PAPER, approved by the International Energy Agency Executive Committee for the 
Implementing Agreement on District Heating and Cooling including the Integration of CHP at its 
38th meeting in Copenhagen, 16 May 2002  
 
Surse pentru: Fişa Tehnică “Sisteme de încălzire (si racire) centralizată” (T9) – 
paragraful “Eficienta Energiei la IRC”
Energy efficiency improvement in district heating systems, PHARE program (RO-0108.04), 
Romania, 2001 
 
Surse pentru: P1 (Introducere în gestiunea de proiect) şi P2 (Ciclul de viaţă al 
proiectului) 
Project Management Manual, Department for European Integration of the Government of 
Romania, 1997, www.projectmanagement.ro 

 
 
 



 
 
 
 

MUNICIPALITĂŢILE  
ŞI 

OPORTUNITĂŢILE 
DE A ECONOMISI 

ENERGIA



              A1 
Şansele şi rolul municipalităţilor în gestiunea energiei 

 
De ce să ne ocupăm de eficienţa energetică? 

 
Utilizarea energiei nu numai că este una dintre cele mai importante surse de 

emisii de gaze cu efect de seră (GES) dintre toate activităţile unui muncipiu, dar implică şi 
costuri ridicate pentru bugetul local. Pentru reducerea costurilor energiei, este important 
pentru muncipalităţi să analizeze felul în care se utilizează energia. În multe situaţii, se 
consumă mai multă energie decât este nevoie, ceea ce implică apariţia unor costuri 
inutile. Concentrându-se asupra creşterii eficienţei utilizării energiei, municipalităţile reduc 
costurile de exploatare şi totodată dau un exemplu comunităţii privind optimizarea 
activităţilor. 

 
Ce avantaje mai apar ? 

 
În afara reducerii facturilor de energie electrică şi a emisiior de gaze cu efect de 

seră, strategiile ce îmbunătăţesc eficienţa energetică aduc numeroase alte beneficii, cum 
sunt: 

 
Generarea de venituri conexe: iniţiativele de economisire a energiei şi dezvoltarea 

activităţilor de expertiză pot genera venituri conexe pentru municipalitate – prin 
organizarea de programe de instruire, oferte de servicii noi etc; 
 

Sprijinirea industriilor noi, sustenabile: promovarea eficienţei energetice prin 
politica şi practica municipală ajută la dezvoltarea unor noi pieţe şi industrii, asigurând 
locuri de muncă şi oportunităţi de afaceri; 
 

Îmbunătăţirea calităţii aerului: folosirea în cantităţi mai mici a combustibilor fosili 
poate diminua, local, poluarea aerului şi corespunzător, cheltuielile legate de sănătatea 
publică ; 
 

Creearea unor beneficii sociale: activităţile de utilizare mai eficientă a energiei pot 
aduce şi alte beneficii ca reducerea aglomerărilor de trafic sau o industrie locală mai 
eficientă, deci mai competitivă; 
 

Exercitarea rolului de lider local: municipalitatea are un rol esenţial în identificarea 
aspiraţiilor comunităţii şi ca urmare trebuie să acţioneze în interesul acesteia; 
  

Crearea unor oportunităţi de parteneriate între industrie, comunitate şi autorităţi la 
nivel local, regional, naţional şi internaţional;  
 

Cetăţenii au în faţă un exemplu viu al promovării tehnologiilor avansate. Actorii de 
pe scena politică, administrativă, economică şi din domeniul agriculturii pot conlucra în 
vederea implementării acestor planuri de eficienţă economică. 

 
Rolul municipalităţilor in gestionarea energiei 
 
Comisia Uniunii Europene a stabilit un rol foarte important pentru municipalităţi în 

viitor. Acest lucru este subliniat de implementarea diferitelor programe care se adresează 
structurii regionale şi în acest fel municipalităţilor, privite ca entităţi organizatorice. 
Alimentarea şi consumul de energie reprezintă, în acest context, o problemă cheie. 
Implementarea strategiilor de sustenabilitate trebuie să fie promovate de municipalităţi, ca 
actor principal în furnizarea şi consumul de energie.  



 
Rolurile municipaliţătii pot fi punctate astfel: 
 

 municipalitatea în rolul de consumator de energie (ex: incălzirea, iluminatul, 
echipamentele de birou) pentru clădirile publice (ex: şcoli, evenimente locale, baze 
sportive, spitale) şi infrastructură (ex: parcuri auto, transport public, intreţinerea şi 
iluminatul stardal). 

 
 municipalitatea în rolul de producător şi distribuitor de energie (ex: deţinerea 

companiilor de furnizare a energiei şi a sistemului de alimentare cu energie electrică);  
 

 municipalitatea ca instituţie responsabilă de dezvoltarea regională (ex: 
planificarea urbanistică, a reţelei de drumuri, planificarea energetică); 

 
 municipalitatea ca factor de încurajare a activităţilor energetice importante (ex: 

realizarea de centre informative, finanţarea şi implementarea proiectelor pilot, 
organizarea de seminarii, parteneriat cu organizaţiile de mediu). 

 
Acest ghid se concentrează asupra rolului unei municipalităţi aflate în postura de 

consumator de energie. 
În capitolul următor se va oferi o privire de ansamblu asupra activităţilor municipale cu 
importanţă energetică, pentru a demonstra potenţialul municipalităţii în privinţa gestionării 
energiei. 
 
Activităţile municipale şi importanţa lor în ceea ce priveşte energia 
 

Domeniile propriu-zise în care municipalitatea trebuie să ia decizii, fie acestea de 
importanţă energetică directă sau indirectă (consumul, producţia, distribuţia de energie 
etc.), sunt numeroase. Domeniile propriu-zise în care municipalităţile pot lua decizii şi 
importanţa lor energetică sunt :  

 
 Planificare financiară: costul energiei pentru şcoli, birouri municipale, baze sportive 

etc. trebuie inclus in buget. În planificarea bugetului, una dintre puţinele posibilităţi de 
economisire în ceea ce priveşte cheltuielile cu energia ar fi adoptarea unor măsuri 
foarte puţin costisitoare (ex: un jurnal de evidenţă a consumului de energie). Pentru 
proiecte mai complexe pot fi aplicate forme de finanţare alternative (ex : contracte, 
leasing). 

 
 Planificarea teritoriului: extinderea terenului pentru construcţii poate genera o 

împrăştiere a acestora în teritoriu, şi implicit imposibilitatea conectării acestor noi 
construcţii la sistemul central de furnizare a energiei (ex : incălzirea centralizată). 
Înclinarea acoperişului şi orientarea geografică a clădirilor influenţează capacitatea de 
utilizare pasivă (ex: fereastra spre sud, izolare termică) şi activă (ex: colector solar, 
fotovoltaic) a energiei solare. 

 
 Promovarea  economiei: Odată cu înfiinţarea unor noi companii, apare o nouă 

cerere de energie, care trebuie acoperită. Pentru companiile locale (ex : instalatori, 
producători de boilere, furnizori de electricitate, companii agricole), pot fi create sau 
asigurate noi locuri de muncă prin adoptarea unei politici energetice corespunzătoare. 

 
 Infrastructura: În acestă categorie pot fi incluse: străzile şi iluminatul stradal, 

furnizarea apei, canalizarea şi colectarea gunoiului, parcul auto local şi participarea în 
cadrul întreprinderilor locale de furnizare a energiei. În multe privinţe pot fi luate  
decizii ce privesc cererea de energie (ex: înlocuirea vechilor lămpi, automobile noi); 

 
 



 Traficul: Traficul influentează in mod decisiv nivelul de zgomot şi impactul asupra 
mediului în municipalitate. Prin adoptarea unui sistem de transport în comun mai 
eficient şi mai atractiv traficul individual ar putea fi diminuat. Trotuarele şi circuitele 
pentru biciclete sau alte modalităţi de diminuare a traficului ar asigura o creştere a 
calităţii vieţii şi atractivitate faţă de municipalitate; 

 
 Timpul liber şi turismul: municipalitatea urmăreşte construirea de piscine, baze 

sportive, locuri de joacă, etc. Pentru acestea este nevoie de multă energie. Se   
recomandă realizarea unui plan energetic pe termen lung (ex: obţinerea apei calde 
utilizând energia solară); 

 
 Domeniul social: Aici sunt incluse: spitale, clinici, azile, departamentele de salvare şi 

pompieri. Proiectele energetice comune (construirea unor sisteme de alimentare cu 
energie electrică bazate pe utilizarea energiei solare sau a biomasei) pot utiliza 
reţelele deja existente şi pot influenţa pozitiv climatul social din municipalitate (ex: prin 
consolidarea identităţii regionale); 

  
 Sistemul educaţional: municipalităţile locale monitorizează grădiniţele şi şcolile. 

Activităţile de informare privind energia desfăşurate în cadrul acestor instituţii au ca 
scop, în special, creşterea conştientizării şi a nivelului de informare al locuitorilor 
despre noile tehnologii energetice (ex : prin proiecte şcolare); 

 
Rolurile municipalităţii în gestionarea energiei 

 
Trebuie remarcat faptul că activităţile municipale sunt adesea legate, direct sau 

indirect, de consumul de energie. Chiar dacă  acest ghid se concentrează în principal pe 
aceste activităţi, alte roluri ale municipalităţii în gestionarea energiei sunt menţionate pe 
scurt mai jos : 

 
 Municipalitatea trebuie să fie un model în ceea ce priveşte organizarea propriilor 

activităţi (ex: implementarea de proiecte pilot, participarea în organizaţii de mediu) 
 Coordonarea activităţilor publice (ex: organizarea transportului pentru diferite scopuri- 

car sharing-, centre de informare privind problemele energetice importante). 
 Sprijinirea activităţilor private si comerciale (ex: iniţiative privind izolaţia termică, 

programe pentru gestionarea energiei în mediul industrial)   
 Organizarea unor manifestari de consultanţă şi informare (ex : cursuri de 

management energetic, seminarii pentru managerii firmelor de profil, realizarea unui 
program de informare a publicului larg) 

 Interconectarea planificării spaţiale şi energetice (ex: decongestionarea traficului, 
încălzirea centralizată) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A2 
Activităţile municipale şi consumul de energie 
 
Poate nu este evident de la bun început cum unele dintre activităţile 
municipale pot influenţa utilizarea energiei. De exemplu, un funcţionar 
public care încheie contracte de închiriere nu consumă o cantitate 
mare de energie, dar clauzele acestor contracte pot avea efecte pe 
termen lung asupra nivelului de utilizare a energiei de către activităţile 
stipulate în aceste documente. Acest capitol include o privire de 
ansamblu şi informaţii privind diferitele domenii de activitate care se 
regăsesc în majoritatea municipalităţilor. În continuare sunt prezentate 
câteva idei care îl pot ajuta pe cititor să identifice principalele cauze 
ale consumului de energie şi să dezvolte măsuri potrivite care pot fi 
implementate imediat sau încorporate în strategiile de gestionare a 
energiei şi în planurile de acţiune ale municipalităţii.  
 

Administratorul municipal de energie trebuie să furnizeze fiecărui grup operaţional 
informaţii relevante şi apoi să negocieze indicatorii de performanţă şi procedurile de 
raportare potrivite, astfel incât grupurile să-şi indeplinească rolul stabilit în urmărirea 
creşterii eficienţei energetice. Pentru fiecare domeniu de activitate cititorul va găsi 
urmatoarele: 

• un sumar al modalităţilor în care activităţile pot influenţa cadrul de utilizare a 
energiei (probleme ca utilizarea vehiculelor şi efectele activităţilor municipale 
asupra consumului de energie în comunitatea locală nu fac obiectul acestui ghid, 
dar sunt incluse, pentru o dezbatere completă); 

• dezbateri despre anumite oportunităţi şi probleme legate de dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor de eficienţă a energiei;  

• trimiteri către fişele tehnice şi măsurile organizatorice, concepute astfel încât să 
ofere informaţii detaliate cu privire la îmbunătăţirea eficienţei energetice. 

 
Ce se întamplă atunci când serviciile municipale sunt externalizate? 

 
În acest ghid se presupune că acolo unde serviciile municipale sunt oferite de 

contractori, consumul de energie al acestora trebuie inclus în inventarul consumului de 
energie al municipalităţii. Până la urmă, municipalitatea plăteşte pentru energia utilizată 
de contractori ca parte a contractului negociat, iar aceştia, în momentul în care prestează 
servicii, sunt consideraţi agenţi ai municipalităţii. Dacă acest mod de abordare nu ar fi fost 
adoptat, imaginea activităţilor derulate de către municipalitate ar fi distorsionată, 
consumul de energie fiind redus prin externalizarea mai multor servicii, respectiv mărit 
dacă serviciile contractate anterior ar fi internalizate. 

 
O privire de ansamblu 

 
Tabelul de mai jos prezintă pricipalele domenii de activitate relevante pentru 

gestionarea consumului de energie. Terminologia şi structurile organizaţionale pot diferi 
de la o municipalitate la alta, însă grupuri cu funcţii similare există în majoritatea 
municipalităţilor.  

 
Activităţi Roluri importante în gestionarea consumului de energie 



municipale  
Administrarea 

proprietăţilor şi 
facilităţilor 

Achiziţionarea, închirierea, vânzarea, gestionarea 
proprietăţilor; funcţionarea şi intreţinerea clădirilor; 

Servicii de 
sănătate 

Servicii de sănătate publică, inspecţii privind igiena 

Parcuri si 
grădini 

Dezvoltarea şi administrarea parcurilor şi grădinilor 

Sistemul 
informational 

Tehnologia informaţiei, sisteme de comunicaţii, 
echipament de birou   

Facilităţi 
publice 

Facilităţi de recreere, biblioteci, centre pentru îngrijirea 
copiilor 

Servicii 
comunitare 

Pentru tineret, bătrâni, invalizi, grupuri culturale; 
festivaluri, transport, scheme de alocare a unor fonduri.  

Servicii de 
protecţia mediului 

Managementul deşeurilor, politica de mediu, 
managementul mediului natural, calitatea aerului şi a apei, locaţii 
periculoase (riscante) 

Infrastructura Planificarea, proiectarea, construcţia şi întreţinerea 
drumurilor, apa pluvială, sisteme de canalizare etc. 

Suportul 
tehnic 

Construcţia şi intreţinerea generală 

Managementul 
vehiculelor 

Achiziţionarea, operarea, întreţinerea şi vinderea 
vehiculelor şi a echipamentelor mobile (cu toate că problema 
utilizării energiei în transporturi nu este tratată în acest ghid) 

Diferite tipuri 
de birouri 

Utilizarea echipamentelor de birou, a celor de bucătărie, 
a energiei pentru iluminat, încălzire/răcire.  

Managementul 
financiar 

Bugete, gestionarea contractelor, politica financiară 

Sprijinirea 
corporaţiilor 

Managementul resurselor umane, relaţii cu comunităţi 
guvernamentale şi diferite corporaţii, asistenţă juridică, 
turism/servicii.  

Planificare 
strategică 

Dezvoltare economică pe termen lung, probleme sociale 
şi de mediu, dezvoltarea urbană şi a transporturilor. 

Planificare 
legală si autorizaţii de 
construcţie  

Autorizaţii de construcţie, managementul inspecţiilor. 

Managementul 
de proiect 

Proiectarea şi realizarea de noi facilităţi, renovări majore 
şi infrastructură 

 
Gestionarea proprietăţilor şi a facilităţilor 

 
Funcţia de gestionare a proprietăţilor şi a facilităţilor are o influenţă puternică 

asupra comsumului de energie (în afară de activitatea de birou, care presupune un 
consum direct al energiei electrice), influenţă rezultată din activităţi municipale ce includ:    
selecţia facilităţilor: amplasamentul influenţează activitatea de transport, în timp ce factori 
ca: eficienţa energetică a clădirilor închiriate, construite şi/sau locuite influenţează emisiile 
datorate încălzirii/răcirii şi iluminatului.  
contracte de inchiriere: pot fi incluse condiţii de performanţă energetică; 
lucrări de întreţinere: stabilirea unor standarde pentru realizarea lucrărilor de întreţinere în 
care să fie menţionată şi necesitatea gestionării energiei electrice pe tot parcursul 
desfăşurării acestor activităţi; programe de renovare care oferă oportunităţi de 
încorporare a progreselor înregistrate în domeniul energetic.  
 

Activitate Fişe cu informaţii relevante 
Stabilirea de criterii pentru selectia şi Toate măsurile organizatorice 



dezvoltarea de facilităţi 
Pregătirea şi negocierea de contracte, 
inchirieri etc. O4. Închirieri şi contracte 

Întreţinerea clădirilor 

     O6. Întocmirea proiectelor pentru clădiri 
       şi specificarea condiţiilor tehnice 

T1. Încălzirea şi răcirea clădirilor 
T3. Iluminat (iluminatul birourilor) 
T6. Motoare, acţionări, pompe şi 
ventilatoare  

 
 
Servicii de sănătate 

 
Facilităţile specifice servicilor de sănătate publică (spitalele) înregistrează un 

consum semnificativ de energie în special pentru iluminat şi încălzire. Acolo unde aceste 
facilităţi sunt utilizate intermitent gestionarea eficientă a energiei este dificilă.  

Modul în care municipalitatea furnizează aceste servicii de sănătate poate 
influenţa consumul de energie, acesta depinzând de distanţa pe care pacienţii trebuie să 
o parcurgă  şi tipul de transport pe care îl utilizează. În unele cazuri mijloacele de 
transport în comun, cum ar autobuzele, pot duce la creşterea emisiilor de gaze cu efect 
de seră, dar se va sesiza o reducere a cantităţii totale de emisii prin evitarea utilizării unor 
vehicule mai puţin eficiente.  

Activităţile propriu-zise desfăşurate de serviciile de sănătate publică folosesc 
energia electrică în mod direct. Personalul sanitar poate folosi cantităţi semnificative de 
combustibil atunci când efectuează vizite la domiciliul pacienţilor sau inspecţii şi 
consultaţii la diferite centre de sănătate.      

 
Activitate Fişe cu informaţii relevante 
Managementul clădirilor T1. Încălzirea şi răcirea clădirilor 

T3. Iluminatul 
T4. Producerea  de apă caldă   

 
Parcuri şi grădini 

 
Personalul care se ocupă de întreţinerea parcurilor şi a grădinilor poate influenţa 

consumul de energie prin: 
- alegerea şi exploatarea echipamentelor şi vehiculelor (tipul de combustibil folosit, 
eficienţa combustibilului, întreţinerea echipamentelor, eficienţa activităţilor); 
- gestionarea clădirilor din parcuri, cum ar fi iluminatul toaletelor; 
- strategia de plantare a copacilor şi vegetaţiei, care nu numai că influenţează balanta de 
carbon, dar poate influenţa şi consumul de energie al clădirilor prin adăpostirea acestora 
de soare sau vânt sau prin diminuarea luminii naturale.  
 

Activităţile de bază desfăşurate în acest sector folosesc energia electrică în mod 
direct. Folosirea vehiculelor este de asemenea o problemă pentru că personalul din 
parcuri şi grădini foloseşte camioane, cositoare şi alte echipamente motorizate, dar acest 
aspect nu este dezbătut în acest ghid.      

 
Activitate Fişe cu informaţii relevante 
Alegerea echipamentelor O3. Politica de achiziţii 
Managementul energiei în clădiri şi 
facilităţi T3. Iluminatul 

Gestionarea deşeurilor vegetale şi 
organice 
 

T9. Cogenerarea 
T10.Exploatarea surselor regenerabile de 
energie 



 
Sistemul informaţional 

 
Sistemul informaţional poate genera consumuri ridicate de energie şi resurse, dar 

prin utitlizarea lor eficientă se pot realiza economii considerabile. Modul în care se 
extinde circulaţia şi stocarea informaţiei în formă electronică influenţează următorii factori: 
- spaţiul necesar depozitării documentelor, care necesită aer condiţionat; 
- modurile de acces la informaţie, necesitatea de retipărire a documentelor şi energia 
necesară acestor activităţi; 
- utilizarea hârtiei, aici intrând resursele şi consumul de energie asociat (ex: activităţile de 
printare consumă energie, tuş sau cerneală şi implică investiţii în echipamente); 
 

Personalul care lucrează în domeniul tehnologiei informaţiei poate influenţa 
consumul de  energie prin: 
- setările pe care le stabilesc pentru  noile echipamente IT şi sofware, implicit şi reţele; 
- proiectarea şi funcţionarea centrelor de calcul şi a aerului condiţionat asociat acestora; 
aceste facilităţi sunt surse importante de consum de energie electrică;  
- modul în care asigură economisirea de energie, cum ar fi utilizarea setării ‘sleep’ 
(consum redus de energie electrică); acest lucru presupune specificarea unor sisteme 
potrivite care să asigure disponibilitatea acestor caracteristici, şi pregătirea personalului 
pentru folosirea lor; 
 
 

Activitate Fişe cu informaţii relevante 
Elaborarea unor îndrumare referitoare la 
achiziţia de echipamente şi software 

O3. Politici de achiziţii 
T5. Echipamente de birou 

Proiectarea şi operarea centrelor de calcul 
T1. Incălzirea şi răcirea clădirilor 
T3. Iluminatul 
T5. Echipamente de birou 

Instruirea personalului în ceea ce priveşte 
utilizarea eficientă din punct de vedere 
energetic a calculatoarelor    

T5. Echipamente de birou 

Instalarea şi întreţinerea sistemelor informatice 
şi a echipamentelor 

O4. Leasing şi contracte 
T5. Echipamente de birou 

 
Facilităţile comunitare 

 
Unele facilităţi comunitare, cum ar fi centrele de înot/sport, sunt mari 

consumatoare de energie. Acest lucru le face costisitoare în exploatare şi responsabile 
pentru nivelul înalt al emisiilor de gaze cu efect de seră. În alte cazuri facilităţile 
funcţionează multe ore la rând şi au confortul ca primă prioritate, acest lucru ducând la un 
consum mare de energie şi la costuri mari. 

 
Selectarea clădirilor şi echipamentelor, proiectarea facilităţilor şi modul de 

exploatare pot influenţa eficienţa energetică. Furnizarea de idei, cerinţe şi perspective de 
către factorii de decizie, manageri şi personalul de execuţie pot avea implicaţii pe termen 
lung privind utilizarea energiei. 

Procedurile operaţionale sunt de asemenea factori importanţi. Locaţia poate 
afecta nivelul emisiilor asociate deplasării clientului, în timp ce activităţile propriu-zise de 
birou ale personalului  facilităţilor comunităţii folosesc energia în mod direct.  

 
 
Activitate Fişe cu informaţii relevante 
Informaţii iniţiale cu privire la 

proiectarea clădirilor  
O6. întocmirea proiectelor clădirilor şi 

menţiuni (în funcţie de tipul facilităţii) 



T7. Refrigerarea (răcire) 
Achiziţionarea de echipamente şi 

servicii de contractare 
O3. Politicii de achiziţii 
O4. Leasing şi contacte 
O5. Relaţii cu contractorii 

Gestionarea facilităţilor (în 
parteneriat cu conducerea facilităţii 
respective) 

T1. Încălzirea şi răcirea clădirilor 
T3. Iluminatul (depinde de 

gestionarea facilitătii) 
T7. Refrigerarea 
T4. Producerea apei calde 

 
 
Serviciile comunitare 

 
Municipalităţile contractează sau furnizează o serie de servicii către indivizi sau 

grupuri de pe raza comunităţii respective mergând de la centre specializate (biblioteci, 
centre de recreere, grădiniţe, etc.) până la servicii propriu-zise cum ar fi cantinele mobile 
sau ajutor la domicilui. Cei implicaţi în dezvoltarea strategiilor pentru furnizarea de servicii 
influenţează consumul viitor de energie prin conţinutul şi amploarea activităţilor 
planificate. 

 
În momentul în care sunt evaluate etapele de implementare ale unui program 

trebuie luate în calcul problemele legate de mediu şi energie care pot furniza informaţii 
referitoare la căile de minimizare a consumului de energie. 

 
Organizarea unor activităţi cum ar fi festivalurile şi evenimentele locale, închirierea 

unor facilităţi sau acordarea de granturi către anumite grupuri locale au ca scop 
încurajarea diminuării consumului de energie în cadrul comunităţii.  

De exemplu: obiective privind reciclarea şi eficienţa energetică pot fi incluse în 
parteneriatele cu cluburile sportive care folosesc facilităţile comunitare, sau în contractele 
cu organizatorii de spectacole. În plus, personalul angajat poate oferi consultanta si 
asistenta utilizatorilor acestor servicii în vederea economisirii energiei, reducerii costurilor 
şi emisiilor de gaze cu efect de seră.  

 
 
Activitate Fişe cu informaţii relevante 
Inţelegeri cu  furnizorii de  servicii 
municipale 

O4. Leasing şi contracte 
O5. Relaţiile cu contractorii 

Informaţii iniţiale privind dezvoltarea unor 
servicii noi şi a unor politici şi strategii de 
implementare 

O2. Programe de monitorizare şi raportare 
P3. Evaluarea financiară a proiectelor  

Servicii de catering – cantine mobile T4. Producerea de apă caldă 
 
 
Servicii de mediu 

 
Activităţile serviciului de protecţia mediului joacă un rol cheie în determinarea 

nivelului consumului  de energie asociat activităţilor municipale, precum şi potenţialul de 
stocare. Acest sector poate de asemenea influenţa nivelul emisiilor (în afara activităţilor 
de birou propriu-zise, care folosesc în mod direct energia electrică) prin promovarea unor 
programe şi politicii cum ar fi reciclarea, compostarea deşeurilor sau plantarea copacilor. 

 
Activităţi importante: 

- implementarea politicilor de mediu şi a sistemului de management al mediului, inclusiv a 
programelor naţionale şi internaţionale cum ar fi programe de economisire a energiei, 
reciclarea hârtiei etc. 



- managementul deşeurilor municipale: reciclarea, reducerea cantităţilor de deşeuri, 
promovarea procedeului de compostare, producerea de energie electrică din deşeuri 
(inclusiv utilizarea gazului rezultat în urma depozitării deşeurilor); 
- gestionarea mediului natural: activităţi cum ar fi plantarea copacilor sau reîmpădurirea 
zonelor defrişate, pot implica un consum semnificativ de energie generat de funcţionarea 
vehiculelor şi echipamentelor; 
- programele privind calitatea aerului: strategii pentru reducerea poluării aerului pot avea 
un impact asupra: utilizării maşinilor, a lemnului de foc etc. precum şi asupra deciziilor 
municipalităţii privind selecţia combustibililor şi a tipurilor de vehicule;  
 
 

Activitate Fişe cu informaţii relevante 
Politici de dezvoltare Toate măsurile organizatorice 

Energie din deşeuri  T10. Valorificarea surselor regenerabile de 
energie 

 
Infrastructura  

 
Acolo unde infrastructura presupune utilizarea de energie în mod continuu - ex: 

pentru iluminat, pompare sau alte activităţi - pot apărea probleme atât din punct de 
vedere al costurilor cât şi din punct de vedere al protecţiei mediului. De exemplu, 
iluminatul stradal reprezintă mai mult de jumătate din consumul total de energie electrică 
pentru majoritatea municipalităţilor. Pomparea unor volume importante de apă necesită 
de asemenea cantităţi importante de energie. Infrastructura unui oraş necesită cantităţi 
modeste de energie pentru menţinere si intreţinere.  

 
În orice caz cantităţi mari de energie şi resurse sunt încoporate în infrastructură 

(drumuri, drenaje, canalizare, etc.). Personalul municipalităţii poate reduce consumul de 
energie aferent infrastructurii prin utilizarea unor materiale corespunzătoare, prin 
planificarea eficientă a necesarului de materiale, reciclare, etc. Nivelul calitativ al 
infrastructurii poate influenţa calitatea mediului comunităţii. De exemplu, calitatea 
asfaltului sau strategiile de fluidizare a traficului pot influenţa consumul de combustibil.  

 
Activitate Fişe cu informaţii relevante 
Dezvoltarea infrastructurii Toate masurile organizatorice 

T3. Iluminatul (iluminatul stradal) 
Managementul infrastructurii O4. Leasing si contracte 

O5. Relaţii cu contractorii 
T3. Iluminatul (iluminatul stradal) 

 
 
Asistenţă tehnică 

 
Unităţile de asistenţă tehnică joacă un rol cheie în asigurarea funcţionării corecte 

a echipamentelor şi clădirilor. Monitorizarea şi intreţinerea pot fi în acelaşi timp potenţiale 
activităţi de risipă a energiei cât şi de imbunătăţire a eficienţei energetice. Personalul 
tehnic poate fi solicitat pentru a furniza consultanţă în ceea ce priveşte procesul de 
achiziţii sau informaţii referitoare la caracteristici constructive. În afară de acestea, 
serviciile de asistenţă tehnică îşi desfăşoară activitatea în hale şi depozite care sunt mari 
consumatoare de energie electrică. De asemenea contribuie si la consumul municipal de 
energie prin activitatea de birou sau călătorii efectuate în interesul municipalităţii.  

 
Activitate Fişe cu date relevante 
Informaţii iniţiale 

prinvind liniile directoare (policy) 
O3. Politici de achiziţii 
O4. Leasing şi contracte 



O5. Relaţiile cu contractorii 
O6. Întocmirea proiectelor si condiţiile tehnice  

Gestionarea energiei T1. Încălzirea şi răcirea clădirilor 
T3. Iluminatul 
T6. Motoare, acţionări, pompe şi ventilatoare 
T4. Producerea apei calde 
T8. Surse de energie aflate în rezervă 

T10. Exploatarea surselor de energie regenerabilă. 
 

 
 
Gestiunea vehiculelor 

 
 
Deşi energia consumată pentru transport depăşeşte cuprinsul acestui ghid, parcul 

de maşini al municipalităţii constituie o sursă majoră de emisii de gaze cu efect de seră si 
de consum de energie, înregistrând şi costuri de exploatare ridicate. Este menţionat doar 
pentru conturarea unei imagini de ansamblu. Gestiunea vehiculelor poate influenţa 
utilizarea operaţională a energiei municipalităţii în diferite moduri care includ:  

 
-tipurile si modelele  vehiculelor selectate; 
-asigurarea sau încurajarea altor mijloace de transport (ex: biciclete, transport public) 
-extinderea utilizării combustibililor alternativi cu un impact redus asupra mediului   
înconjurător; 
-programe de monitorizare si întreţinere 
-consumul de energie în parcări sau ateliere de reparaţii  
 
 
Activitate  Fise cu informatii relevante 
Selecţia vehiculelor P3. Evaluarea financiară a proiectelor 

O3. Politici de achiziţie 
O4. Leasing şi contracte  

 
 
Utilizarea energiei in birouri 

 
Încălzirea si răcirea reprezintă circa două treimi din consumul total de energie al 

unui birou, restul fiind pus pe seama echipamentelor utilizate în activitatea desfăşurată de 
personalul respectivei instituţii. În această categorie intră: iluminatul, calculatoarele si alte 
echipamente de birou, boilerele pentru apa caldă, etc. În unele clădiri sistemul de 
încălzire şi răcire este reglat de angajaţi. 

 
Costul anual al energiei poate ajunge la 20 €/m2 iar cantitate de emisii de gaze cu 

efect de seră să ia valori cuprinse între 50 şi 500 kilograme/an. Ca ocupantă a unor 
clădiri, municipaliatea poate juca un rol important în problema economisirii energiei prin:      
- alertarea administratorilor de cladiri în cazul apariţiei unor probleme sau erori; 
- întreruperea iluminatului sau a alimentării cu energie electrică a echipamentelor (atunci 
când acestea nu sunt utilizate);  
- organizarea unor traininguri pe tema eficienţei energetice importante pentru munca 
managerilor care se ocupă de partea de energie. 
 
 
Activitate  Fise cu informaţii relevante 
Utilizarea echipamentului de birou T5. Echipament de birou 
Utilizarea iluminatului şi aerului T1. Încălzirea şi răcirea clădirilor 



condiţionat T3. Iluminatul 
Utilizarea bucătăriei şi a echipamentelor  
pentru prepararea  ceaiului/cafelei 

T5. Echipament de birou 
T7. Refrigerarea  

 
 
 
Managementul financiar 

 
Managementul financiar creează un cadru care trebuie aplicat tuturor activităţilor 

municipale. Stabilirea priorităţilor bugetare, a modurilor de achiziţie, aplicarea criteriului 
cost-beneficiu şi negocierea angajamentelor contractuale influenţează alegerea tipului 
clădirii şi a echipamentelor precum şi conduita personalului şi a contractorilor.  

 
O provocare aparte pentru cei ce se ocupă de managementul financiar, o 

constituie dezvoltarea unor mecanisme practice şi eficiente pentru facilitarea unor 
investiţii majore care să genereze în viitor economii importante în ceea ce priveşte 
consumul de energie. Majoritatea municipalităţilor tratează fondurile de investiţii separat 
de fondurile recurente, acest lucru înseamnă că nu pot implementa multe dintre măsurile 
de eficienta e energiei, rentabile din punct de vedere al costurilor.  

 
Activitati  Fise cu informatii relevante 
Pregatirea si supervizarea 

indrumarelor pentru achizitii 
O3. Politici de achizitie 

Pregatirea si supervizarea leasing-
urilor, contractelor, etc 

O4. Leasing si contracte 
O5. Relatiile cu contractorii 

Dezvoltarea si implementarea politicii 
financiare  

O2. Monitorizare si raportare 
P3. Evaluarea financiara a 

proiectelor 
 

 
 
Suport corporatist ( Asistenta pentru corporatii) 

 
Cea mai mare parte a activităţii de asistenta se desfăşoară în birouri deci 

consumul de energie este tipic acestui spaţiu de desfăşurare a activităţii. Anumite 
activităţi  de acest tip pot fi consumatoare importante de energie, de exemplu 
cateringul/activităţi de protocol necesită utilizarea unor echipamente speciale pentru 
transport, iar echipamentele care furnizează cafea şi ceai la anumite întâlniri consumă 
cantităţi impresionante de energie. Organizarea şi desfăşurarea unor evenimente 
speciale poate de asemenea să genereze un consum ridicat de energie în funcţie de loc 
şi tipul activităţii alese.    

Organizarea de evenimente oferă municipalităţii şansa de a face declaraţii publice 
cu privire la încălzirea globală, iar costurile generate de aceste activităţi sunt justificate pe 
baza efectelor educaţionale si promotionale. De exempu, departamentele de resurse 
umane pot include în fişa postului indicatori de performanta care nu corespund scopului 
urmărit (creşterea eficienţei energetice) si care pot fi modificaţi (de ex. dacă un angajat 
este remunerat în funcţie de volumul de activitate, acest lucru poate descuraja cercetarea 
amănunţită a aspectelor legate de consumul de energie aferent activităţii respective).   

 
Activitate Fişe cu informaţii relevante 

Activităţi de protocol 

O3. Politici de achiziţie,  
O4. Leasing şi contracte 
T4. Producere de apă caldă  
T7. Refrigerare, 



Evenimente speciale 

T3.  Iluminat,  
T8. Producerea de energie electrica de  

interventie  
T10. Exploatarea surselor regenerabile de energie 

 
Planificare strategică 

Esenţa acestei activităţi constă în faptul că deciziile şi politicile adoptate vor 
influenţa în viitor eficienţa energetică a municipalităţii şi impactul asupra mediului. De 
exemplu, stabilirea locaţiilor pentru activităţile municipale influenţează nevoile de 
transport ale personalului şi ale diferiţilor clienţi, în timp ce politicile, liniile directoare şi 
priorităţile concepute pentru a influenţa proiectarea clădirilor şi selecţia echipamentelor 
sunt factori importanţi care pot afecta utilizarea continuă a energiei. 

Prioritatea privind factorii de mediu, şi reflectarea acesteia în alocarea bugetului, 
influenţează nivelul investiţiilor în proiecte care să îmbunătăţească eficienţa energetică. În 
plus, prin încorporarea planurilor pe termen lung în cadrul politicilor şi liniilor directoare, 
această arie de activitate influenţează pe termen lung trendul consumului de energie şi 
activitatea agenţilor economici şi a comunităţii locale. Din punct de vedere al consumului 
direct de energie, funcţia de planificare strategică se bazează în cea mai mare parte pe 
activităţi de birou.   

 
Activitate Fişe cu informaţii relevante 
Dezvoltarea şi implementarea 
politicilor Toate măsurile organizatorice  

 
 

Planificare legala şi autorizaţii de construcţie 
Cea mai mare parte a consumului direct de energie al acestui departament rezultă 

din utilizarea birourilor şi a facilităţilor, şi din deplasările pentru inspecţii pe teren. În ceea 
ce priveşte intervenţia acestor unităţi în elaborarea politicilor şi implicarea în proiecte de 
construcţii ale municipalităţii, aceasta poate avea influenţă asupra emisiilor municipalităţii 
pe viitor. Conducerea poate pune accent pe respectarea regulilor cu privire la eficienţa 
energetică la nivel naţional sau internaţional (ex. Directiva UE privind eficienţa energetică 
a clădirilor), şi poate oferi aplicanţilor consultanţă. Măsura în care politicile şi cerinţele 
municipalităţii creează un context în cadrul căruia personalul să contribuie la realizarea 
unor performanţe din punct de vedere al protecţiei mediului, influenţează de asemenea 
rezultatul final. 

 



Activitate Fişe cu informaţii relevante 
Informaţii iniţiale prinvind liniile 
directoare (politici) O6. Proiectarea clădirilor şi date tehnice 

Consultanţă pe probleme de 
eficienţă energetică  

T1. Încălzirea şi răcirea clădirilor  
T2. Eficienţa energetică şi anvelopa 
clădirii 

 
Managementul de proiect 
Modul în care este condusă activitatea de proiectare, construcţie sau renovare a 

facilităţilor municipale joacă un rol crucial în ceea ce priveşte nivelul consumului energetic 
pe termen lung. Proiectele de anvergură implică procedee tehnologice complexe, şi mulţi 
participanţi au o viziune limitată cu privire la marea majoritate a obiectivelor proiectului. 
Un bun management al proiectului trebuie să sublinieze importanţa eficienţei energetice 
pentru diferitele faze ale proiectului, aranjamente contractuale, supravegherea şi 
monitorizarea rezultatelor. Această activitate consumă energie datorită activităţii de birou 
şi a deplasărilor pe teren.  

 
Activitate Fişe cu informaţii relevante 

Gestionarea marilor proiecte 

O2. Monitorizare şi raportare,  
O4. Închirieri şi contracte, 
O5. Lucrul cu  contractanţii, 
O6. Proiectarea clădirilor şi date de ordin 

tehnic, 
P3. Evaluarea financiară a proiectelor 



A3 

Obiectivele managementului energetic al municipalităţii 
 

Pentru municipalitati, activităţile referitoare la energie sunt influentate de factori 
foarte diferiti. Unii dintre ei sunt impusi de anumite prevederi legale sau de angajamente 
politice. De exemplu Comisia UE a adoptat o serie de linii directoare privind politicile de 
mediu si energetice care vor trebui transpuse în legislaţia naţională de catre toate ţările 
membre într-un anumit termen limită. Mai mult decât atât, multe legi naţionale aflate în 
vigoare includ prevederi legate de activităţile necesare privind furnizarea, distribuţia şi 
consumul de energie. 

O parte semnificativa din aceste activităţi trebuie să fie implementate de 
municipalitate din moment ce aceasta este,cel puţin parţial, responsabilă de furnizarea de 
energie, planificarea dezvoltarii, colectarea si depozitarea deşeurilor, alimentarea cu apă, 
gestiunea traficului, etc. Frecvent o anumită problemă sau proiect concret împiedică 
municipalitatea să acţioneze în domeniul furnizării, distribuţiei şi consumului de energie.  

 
 
In funcţie de obstacolul întâlnit sunt urmărite diferite obiective: 
Rezolvarea problemelor concrete de energie (contradicţii legate de emisii, 

furnizarea de energie către clădiri noi private, industriale sau publice) 
Reducerea costurilor în sectorul public (parcul auto, iluminatul stradal, clădirile 

publice) 
Utilizarea fondurilor naţionale sau internaţionale pentru proiecte energetice 

importante (fonduri pentru izolaţia termică a clădirilor, utilizarea energiei solare sau a 
biomasei) 

Obţinerea unor avantaje fata de municipalitatile invecinate printr-o politica mai 
buna, energetica şi de mediu  

Obţinerea unor avantaje pentru următoarele alegeri 
Stimularea economiei regionale 
Crearea de noi locuri de muncă 
Îmbunătăţirea cadrului pentru turism 
Sprijinirea furnizorilor regionali de energie 
În funcţie de obiectivele şi resursele disponibile, rezultatele scontate ale unor 

activităţi de acest tip pot fi foarte diferite. 
 

Rezultate primare  
 Reducerea consumului de energie şi ca urmare scăderea costurilor cu 

energia  
 Economisirea resurselor si prezervarea mediului 
 Utilizarea resurselor regionale 
 Securitatea alimentarii 
 Dezvoltarea sustenabila a municipalităţii 

Rezultate secundare 
 Stimularea economiei regionale  
 Creşterea calităţii regiunii ca spaţiu vital  
 Creşterea calităţii regiunii referitor la activităţile economice  
 Contribuţia la dezvoltarea zonei/municipalităţii  



Premize şi obstacole 
 

Implementarea proiectelor privind eficienţa energetică este foarte importantă 
pentru comunitate. Totuşi, adese-ori multe obstacole periclitează implementarea lor cu 
succes, si  frecvent simpla absenţă a unor premize de bază, împiedică punerea lor în 
aplicare.  
 

Câteva dintre premizele de bază sunt: 
Personal calificat din punct de vedere tehnic care să dispună de resurse suficiente 

(timp şi buget) 
Motivarea superioara a personalului prin delegarea responsabilităţilor 
Sprijin si cooperare organizate, în cadrul administraţiei municipale 
Comunicare bine dezvoltata în cadrul municipalităţii 
 

Aceste premize ar trebui să pună factorii de decizie în situaţia de a: 
- pune în aplicare acţiuni şi proceduri specifice 
- implementa programe pilot 
- organiza regulat evenimente de informare  
- participa în cadrul unor proiecte internaţionale 
- lua în considerare problemele efectiv aparute 
- integra alte grupuri în cadrul activităţilor municipale privind energia  
- considera şi a integra criticile 
- activiza si motiva gospodariile private 
- activiza firmele din sfera economică şi industrială 
- apela la experţi străini pe probleme tehnice, ecologice sau economice 
 

Totuşi, toate aceste elemente de bază ale managementului energetic la nivel 
municipal pot fi împiedicate de o lunga serie de factori negativi cum ar fi: 
- aspectele referitoare la energie nu sunt suficient de importante din punctul de vedere al 
ordinii de prioritati a municipalitatii 
- lipsa motivaţiei 
- lipsa resurselor (timp şi buget) 
- o structură organizatorică deficitară (lipsa responsabilitatilor explicite) 
- supraestimarea riscurilor 
- activităţile referitoare la energie nu sunt considerate suficient de spectaculoase 
- lipsa know-how-ului tehnic 
- protejarea clădirilor şi monumentelor istorice 
- conflicte de interese politice 
- lipsa unor organizaţii de protecţia mediului la nivel local 
- lipsa informaţiilor 
 

Unele dintre aceste obstacole pot fi luate în calcul în etapa de planificare a 
proiectului pentru a găsi soluţii, iar altele împiedică chiar demararea proiectului. 



 

A4 
Conceptul planificarii energetice fata de acţiuni punctuale  
 
Există diferite niveluri de planificare şi implementare a activităţilor specifice domeniului 
energetic. Pe de o parte există concepte cuprinzatoare de planificare energetică (planuri 
de actiune de management a energiei), ce cuprind de obicei următoarele elemente: 

 obiective bine definite 
 analizarea situaţiei curente 
 analizarea posibilelor măsuri şi scenarii 
 definirea acţiunilor şi proiectelor 
 implementare şi evaluare 

În funcţie de amploare şi de gradul de detaliere, literatura de specialitate face 
distincţie între conceptele de planificare energetică simple sau standard, cele de protecţie 
a climatului şi programele de sustenabilitate,  acestea din urmă fiind cele mai 
cuprinzătoare.  

 
Pe de altă parte există şi posibilitatea implementării unor măsuri singulare care nu 

fac parte dintr-un plan complex. Experienţa a arătat ca adeseori se pierde prea mult timp 
şi se depune un efort mult prea mare pentru proiectarea unui plan de acţiune pe termen 
lung, cuprinzător şi complet. Rezulta ca este de preferat o strategie definita prin motto-ul 
« curajul fata de falie» .  
 

Ideea este să se identifice şi să se compare diferite măsuri fără a colecta o cantitate 
impresionantă de informaţii şi fără a elabora un întreg plan de acţiune. De fapt numai o 
singură măsură poate fi aleasă şi  implementată imediat ca un proiect de sine stătător. 

 
Managementul energetic - un proces continuu 

 
Nu poate fi prea mult subliniat faptul că mangementul energetic reprezintă un 

angajament pe termen lung, nu doar ceva ce se efectueaza odată si se termina. Dacă 
managerul energetic a implementat corect etapa de evaluare a planului de actiune, atunci 
un plan de imbunatatire continua este deja infiintat. Totusi, necesitatea imbunatatirii 
continue este asa de importanta incat o prezentam separat in acest document. 
 
Politica 

Managerul energetic trebuie implicat în toate activităţile de investitii ce afectează 
folosirea energiei. Acestea sunt: 

• renovarea birourilor 
• clădiri noi 
• mutarea în alt imobil 
• achiziţionarea de echipamente noi 
• mentenanţă  
• decizii operaţionale privind utilizarea clădirilor 

 
 

Fiecare dintre acestea reprezintă pe de o parte o modalitate de a creşte eficienţa, cu 
costuri foarte mici, iar pe de alta parte, un risc de a lua o decizie care va mări semnificativ 
costurile pentru energie. Managerul pentru energie trebuie să se asigure că activităţile 
sunt stabilite astfel încât să poată interveni în procesul decizional încă de la început. Cu 
cât intervenţia managerului pentru energie este mai târzie, cu atât este mai probabil ca 
decizia să fie considerată una finală, inainte ca acesta să o mai poată schimba. 
 
 
 



 

Monitorizarea 
 

Managerul pentru energie trebuie să realizeze o monitorizare constantă, şi chiar 
să se gândească în mod continuu la noi metode de a colecta informaţiile necesare 
identificării unor viitoare modalităţi de economisire. În timp ce managerul trebuie să 
coreleze cantitatea de informaţii disponibilă cu abilitatea de a procesa şi a înţelege acele 
informaţii, situaţia contrară de a nu avea deloc informaţii, poate duce la eşuarea rapidă a 
oricăror iniţiative de management energetic. Dacă datele monitorizate nu sunt comparate 
cu anumite repere, atunci monitorizarea este inutilă. Monitorizarea reprezintă un mijloc de 
atingere a obiectivului final, nu constituie ea însăşi un mod de economisire a energiei. 
 
Evaluarea  

Situaţia programului de management energetic trebuie trecută în revistă, neoficial 
o dată pe lună şi oficial în fiecare trimestru (cum este prezentat în secţiunea O2). 
Reevaluări detaliate trebuie făcute după şase luni de la implementarea măsurilor iniţiale 
iar apoi o dată pe an.  
 
Stabilirea unor repere 

În procesul de implementare a măsurilor de eficienţă energetică, perfecţionarea 
continuă este esenţială. Stabilirea ţintei ce trebuie atinsă (după primul audit energetic) 
este doar primul pas în direcţia corectă şi trebuie reluată în următoarele 12 luni. Aceste 
ţinte trebuie revizuite şi reevaluate cel puţin o dată pe an.  
 
Activitatea de informare 

Este foarte important să se acţionaze imediat ce se observă o creştere a 
consumului de energie. În orice clădire există o mulţime de lucruri care pot merge prost şi 
care ar conduce la creşterea consumului de energie sau la scăderea calităţii serviciilor 
prestate. Rolul managerului pentru energie este acela de a fi un observator vigilent al 
acestor probleme şi de a le rezolva imediat ce apar.  
 
Procedura de reevaluare 
 

Nici măcar cele mai detaliate audituri nu pot scoate în evidenţă absolut toate 
amănuntele referitoare la exploatarea unei clădiri. Pentru aceasta managerul trebuie să 
aibă experienţă în acest domeniu. În consecinţă, întotdeauna va exista o activitate de 
reexaminare a oportunităţilor privind eficienţa energetică. Aceasta poate fi exercitată de 
manager sau de consultantul/contractorul sau. Ca parte a procesului de reevaluare, 
managerul ar trebui să examineze oportunitatea unor noi investigaţii şi lucrări o dată pe 
an sau mai devreme, dacă  este cazul. 

 



 

 
 
 
 
 

FIŞE TEHNICE 
 



 

T1 
Încălzirea şi răcirea clădirilor 

 
O mare parte a consumului de energie din clădirile cu birouri este datorat încălzirii, 

răcirii şi ventilării. Deoarece încălzirea şi răcirea au o contribuţie majoră la vârful de 
sarcină, ele contribuie covarsitor la factura de energie, care include costuri suplimentare 
pentru energia consumată în perioadele de vârf. Investiţia de capital în echipamente 
pentru încălzire, ventilare şi răcire (IVR) este enormă, din moment ce costul 
echipamentelor într-o clădire inalta noua depaşeste adesea 20% din costul total al clădirii. 
Municipalităţile deţin şi ocupă o varietate larga de clădiri, lucru ce complica analizarea 
problemelor privind încălzirea şi răcirea.  

 
 
Oportunităţi de economisire 
 
Economii între 20% şi 70% pot fi obţinute atât din costurile de exploatare ale IVR 

cât şi din consumurile de energie, în funcţie de situaţie. Ţinând cont de tendinţa existenta 
ca furnizorii de energie electrică să stabilească un cost mai mare pentru energia 
consumată la vârful de sarcină, costurile de exploatare ar putea creşte, de-oarece IVR 
reprezinta  adesea componenta majora a sarcinii de varf. De aceea, beneficiile financiare 
obţinute din reducerea consumului de energie cu IVR pot deveni însemnate.  

 
Luarea în calcul atât a clădirii cât şi a sistemului 
 
Clădirile comerciale şi sistemele IVR ale acestora sunt destul de diferite ca 

mărime şi complexitate. Cu toate acestea, în fiecare situaţie există câteva elemente de 
bază care trebuie corect abordate. Aceste elemente sunt : 

 
Anvelopa clădirii: proiectarea anvelopei (pereţi, pardoseli, acoperişuri, geamuri) 

determină fluxul de căldură ce intră sau iese din clădire, şi transferul de aer între interior 
şi exterior. Fluxul de căldură este de obicei mai mare prin geamuri, dar şi cel prin celelalte 
elemente (pereţi, pardoseli) poate fi semnificativ, în special în clădirile mici. Proiectarea 
eficientă din punct de vedere energetic a clădirilor poate reduce necesarul de energie 
pentru IVR şi consumul la vârfurile de sarcină, reducându-se astfel costurile de capital cu 
echipamentele pentru IVR (cu condiţia că proiectantul IVR să ţină cont de îmbunătăţirile 
anvelopei). Pentru clădirile mici, caracteristicile anvelopei sunt mai importante decât în 
cazul clădirilor mari, multi etajate, deoarece suprafeţa acesteia (şi implicit fluxul de 
căldură prin suprafaţă), în raport cu suprafaţa pardoselii, este mai mare  

 
Surse interne de căldură: iluminatul, echipamentele de birou şi personalul 

degajă căldură ce trebuie eliminată cu ajutorul instalaţiilor de răcire (cu toate că în 
anotimpul rece, se reduce necesarul de căldură pentru încălzire). Reducând consumul de 
energie pentru iluminat şi al echipamentelor din interiorul clădirii se reduce cantitatea de 
căldură generată în interior şi în acest fel şi costurile cu climatizarea. Este important să se 
ia măsuri pentru minimizarea degajarilor interne de căldură înainte de a aborda sistemul 
de încălzire/răcire, altfel nu se poate obtine beneficiul complet de pe urma unui sistem 
mai efficient. În zonele cu climă rece/temperată, un mecanism de economisire (utilizarea 
aerului rece din exterior în locul răcirii prin refrigerare) poate fi aplicat pentru a evacua  
căldura generată în interior, in perioadele când temperatura de afară este mai scăzută 
decât cea din interior. În acest mod se pot economisi cantităţi importante de energie.  

 
 
Sarcini de ventilare: aerul din exterior este folosit în sistemele de climatizare 

pentru a regla calitatea aerului (eliminarea mirosurilor, CO2 şi substante contaminante ca 



 

de exemplu plastifiantii eliberati din unele materiale de constructie). Totuşi ventilarea 
creşte cantitatea de căldură sau frig necesară, deci fluxul de aer din exterior trebuie sa 
coincida cu cel necesar, ţinându-se cont de suprafaţă şi de gradul de ocupare al clădirii. 
Sistemele moderne de reglare permit ca fluxul de ventilare să varieze în funcţie de gradul 
de ocupare al clădirii. Este indicat să se execute un ciclu de pornire cu introducerea unei 
cantităţi mici de aer din exterior, la începutul fiecărei zile de iarnă, pentru a încălzi 
clădirea cu o eficienţă maximă. 

 
Sistemele de distribuţie a energiei: pompele de circulare a apei încălzite sau 

răcite, ventilatoarele, deseori consumă o cantitate de energie comparabilă cu cea folosită 
pentru încălzirea şi răcirea clădirii. De-asemenea, ţevile şi conductele adesea nu sunt 
izolate corespunzător; astfel ca, o parte din energie este risipita în faza distribuţiei. În 
clădirile mari, sistemele de răcire şi de încălzire funcţionează adesea simultan, datorită 
variaţiilor de temperatură din interiorul clădirii, lucru ce duce la pierderi şi mai mari in 
sistemele de distributie a energiei.  

 
Sistemele de reglare: monitorizează necesarul de căldură al clădirii şi acţionează 

sistemul de IVR pentru a menţine un anumit grad de confort. Cel mai simplu sistem poate 
fi constituit dintr-un termostat. Sistemele sofisticate implică reglari functie de timp, senzori 
de umiditate, de CO2, sisteme de optimizare şi toate acestea pot fi o parte din  sistemul 
de automatizare al clădirii (SAC). În clădirile mari, sistemele de reglare pot comanda  
funcţionarea simultana a răcirii si încălzirii, ca răspuns la condiţiile existente în fiecare 
parte a clădirii. De multe ori acestea lucrează unul contra altuia.  

  
Echipamentul pentru încălzire şi/sau răcire  poate varia, de la un simplu aparat 

mural de aer condiţionat, la unităţi modulare, mergând până la sisteme complexe cu 
cazane pentru căldură şi cu aparate frigorifice si cu turnuri de răcire pentru a furniza frig. 
Cu cât este mai complex sistemul, cu atât sunt mai mari pierderile de energie ale 
echipamentelor asociate, ca de exemplu ventilatoare şi pompe, si ale sistemului de 
distribuţie. 

 
Asiguraţi-vă că sistemul este întreţinut corespunzător 
 
Chiar dacă echipamentele pentru IVR sunt exploatate corespunzător, 

performanţele scad în timp. De aceea, programele de mentenanţă pot aduce economii 
substanţiale. Acolo unde mentenanţa este externalizată, trebuie să vă asiguraţi că 
prevederile contractuale sunt suficient de detaliate şi că are loc o supraveghere continuă 
pentru a asigura o mentenanţă corespunzătoare.  

 
În clădirile mai mici, activităţile de mentenanţă pot include: 

- verificarea setărilor, a calibrării şi exploatării corecte a termostatelor, senzorilor şi 
dispozitivelor de reglare ce nu se află în incinta centralei 
- verificarea setărilor regulatoarelor inclusiv a comutatoarelor de timp şi de selecţie 
- verificarea funcţionării şi setării racitoarelor cu aer exterior şi a regulatoarelor acestora 
- curăţarea regulată şi înlocuirea filtrelor aparatelelor de aer condiţionat 
- identificarea scurgerilor şi a deteriorării izolaţiei la conducte 
- etanşarea uşilor şi ferestrelor. 

 
Optimizati exploatarea pompelor şi ventilatoarelor 
 
Economii importante pot fi obţinute prin instalarea de motoare cu turaţie variabilă, 

astfel încât turaţiile pompelor şi ventilatoarelor să poată fi corelate cu nevoile efective. 
Economiile sunt considerabile: înjumătăţirea fluxului de aer/apă (pe vreme moderată) 
duce la reducerea energiei utilizată de pompe şi ventilatoare până la o optime. 

Alte economii pot fi obţinute prin: 
- curăţarea regulată a filtrelor, ventilatoarelor, supapelor 



 

- verificarea şi ungerea sau înlocuirea lagărelor 
- asigurarea că sistemul de antrenare este în condiţii normale de funcţionare 
- instalarea unor motoare cu eficienţă ridicată şi dimensionate corespunzător şi a unora 
cu turaţie variabilă in cazurile in care sarcina este variabilă 
- instalarea comutatoarelor de timp sau a unor sisteme de automatizare mai sofisticate şi 
utilizarea acestora pentru oprirea încălzirii/răcirii în diferite zone şi la diferite momente de 
timp 
 
Optimizarea sistemelor de reglare 
 

Temporizatoare  
 
În cele mai multe clădiri comerciale, sistemele de aer condiţionat sunt oprite şi 

pornite automat în fiecare zi prin intermediul unui comutator orar. Aceasta operaţie poate 
fi optimizată asigurându-ne că : 
- timpul este setat corect; 
- pornirile şi opririle sunt stabiliteîn funcţie de orele de ocupare a clădirii 
- acest comutator nu este permanent anihilat prin  mentinerea unui comutator de bypass 
intr-o pozitie gresita. 
- porneşte sistemul un pic mai târziu atunci când vreme este mai blândă (numit “start 
optim”); acest lucru duce la scăderea timpului de exploatare cu aproximativ 30min/zi, 
economisind aproape 5% din timpul de funcţionare precedent, considerat 10 ore pe zi 
- nu porneşte instalaţia în zile de sărbătoare legală/week-end (economie de aproximativ 
4%). 
 

Controlul temperaturii 
  
Economiile provenite din reglarea sistemului de răcire pot fi uşor evaluate. 

Aceasta  reglare duce la: 
- prevenirea funcţionării echipamentelor de răcire pe vreme rece (în sistemele complexe 
IVR, controlul automat poate permite instalaţiilor de încălzire şi răcire să funcţioneze 
simultan în părţi diferite ale clădirii, chiar dacă nu este neapărat necesar)  
- posibilitatea că temperatura apei reci să crească pe vreme rece din moment ce în 
anotimpul rece nu sunt cerute cantităţi mari de frig; mai puţină apă rece poate furniza 
destulă răcire, reducandu-se tot-odata  căldura câştigată prin izolarea ţevilor (care este 
dependentă de diferenţa de temperatură) şi îmbunătăţindu-se eficienţa frigorifică (creşte 
cu cât diferenţă de temperatură este mai mică)  
- În mod similar, economii pot fi obţinute prin automatizarea sistemelor de încălzire, care: 
stopează funcţionarea echipamentelor pe vreme caldă 
permit ca temperatura apei calde să scadă în perioadele calde. 
 

Alegeţi echipamentul potrivit şi instalaţi-l corect 
 
Clădirile de dimensiuni mici folosesc de obicei aparate de aer condiţionat şi 

echipamente de încălzire pentru uz casnic. Acestea au etichete cu caracteristicile 
energetice, deci puteţi alege modelele cele mai eficiente. Când sunt instalate sisteme cu 
conducte, este foarte important vă asiguraţi că aceste conducte sunt corespunzatoare. În 
general, este mai eficientă distributia gazelor şi a electricitatii in clădire, decât cea cu aer 
sau apă calda/rece. Deşi agregatele mari de răcire sunt mai eficiente decât unităţile mici 
şi modulare, eficienţa sistemului este adeseori redusă când sunt luate în calcul pierderile 
datorate distribuţiei şi încărcările suplimentare “parazite” ale turnurilor de răcire, pompelor 
şi ale ventilatoarelor.  

 
Accesorii ca sistemele de reîncălzire (care reîncălzesc aerul rece pentru a 

optimiza confortul în fiecare zona a clădirii) pot  reduce eficienta globală. “Negocierea” 



 

eficientei unei instalatii centralizate in raport cu pierderile din sistemul de distributie poate 
reprezenta o provocare.  

Mulţi proiectanţi nu acorda atenţia cuvenită acestor aspecte. Fezabilitatea “răcirii 
economice”, un mod de răcire care foloseşte automat aerul din exterior când este nevoie 
de răcire şi când acesta este mai rece decât cel din interior, poate fi de asemenea 
studiată. Trebuie reţinut că multe asemenea “cicluri economice” risipesc energie dacă nu 
sunt întreţinute corespunzător: de exemplu, dacă supapele care regleaza admisia aerului 
exterior se blochează parţial deschise, cantităţi importante de energie pot fi risipite prin  
încălzirea sau răcirea unor volume excesive de aer exterior.  

 
Proiectanţii sistemelor de IVR trebuie să analizeze consumurile de căldură şi frig 

în detaliu şi să optimizeze modul de exploatare şi eficienţa, ţinând cont de toate 
posibilităţile de funcţionare. Aceasta poate duce la alocarea unei părţi din bugetul 
proiectarii pentru aceste sarcini,  dar vor fi bani bine cheltuiti. Contractele cadru pentru 
proiectare şi punere în funcţiune prevăd faptul că sistemul trebuie să funcţioneze la 
anumite standarde după ce clădirea este ocupată. De asemenea proiectantii pot fi plătiţi 
în funcţie de eficienţa sistemului şi nu ca procent din costul acestuia. 

 
In plus, proiectantul sistemului IVR trebuie să se consulte cu proiectantul clădirii şi 

să se asigure că vârful de sarcină pentru încălzire şi răcire este minimizat printr-o 
proiectare optima a anvelopei clădirii. Acest lucru va determina reducerea costurilor de 
capital cu sistemul IVR şi a facturilor la energie. 

 
 
Sistemul de management al clădirii 
 
Sistemele de management ale clădirilor (cunoscute şi ca sistemul de automatizare 

al clădirii sau pe scurt SAC) facilitează reglarea şi monitorizarea echipamentelor (în 
special aerul condiţionat şi alte echipamente mecanice). Asemenea sisteme pot avea 
următoarele avantaje: 
- îmbunătăţirea reglarii, confortului şi securitatăţii 
- reducerea timpului de exploatare al unui echipament, a consumului de energie şi 
emisiilor de gaze cu efect de seră; implicit se reduce şi gradul de uzură al echipamentelor 
- monitorizare mai bună a clădirii şi a echipamentelor, incluzând necesarul de 
electricitate, temperatură, costurile de funcţionare. 

SAC presupune un cost de capital de aproximativ 120 EUR pentru fiecare senzor 
sau punct de control. Proiectarea sistemului (ţinând cont de ce vrea să facă utilizatorul în 
prezent şi în viitor) necesită mult timp din partea personalului şi/sau a consultantului. SAC 
sunt câteodată lăudate în mod exagerat – atunci când se crede că implementarea lor va 
duce la economii mai mari decât dacă ar fi fost reparate sistemele simple deja existente. 

 
Atunci când se analizeaza un SAC: 

- asiguraţi-vă că sistemele existente sunt optimizate şi că s-au efectuat rectificările ce 
presupun costuri mai mici  
- analizaţi ce echipament necesită automatizare şi de ce date aveţi nevoie pentru a stabili 
cum şi când va funcţiona 
- faceţi descrierea tehnică a SAC necesar (dacă se poate cu asistenţă din partea 
personalului tehnic al clădirii şi din partea unui consultant independent); acest lucru va 
ajuta la clarificarea nevoilor şi comunicarea lor colegilor şi potenţialilor furnizori. 
 

Cand alegeţi un SAC ar trebui verificate: 
- dacă sistemul permite flexibilitate şi extindere ulterioară 
- ce se întâmplă cu sistemul dacă anumite echipamente de comandă se defectează 
- dacă poate fi uşor supravegheat şi reprogramat de către personalul tehnic al 
organizaţiei (fără a apela la furnizor sau producător) 



 

- dacă orice soft nou sau echipament furnizat de producător este compatibil cu versiunile 
anterioare 
- formatul de date internaţional este compatibil cu cel ce se doreşte a fi instalat 
 
Estimarea consumului de energie şi a emisiilor de gaze cu efect 
de seră 

Ideal ar fi ca energia pentru IVR să fie contorizată separat. În acest caz, aceste 
date pot fi uşor transformate în emisii de gaze cu efect de seră. Dacă nu are loc o 
contorizare separată, atunci se va determina consumul clădirii. Aceasta include IVR, 
iluminatul în zonele comune, lifturi, etc. Se poate estima consumul de electricitate pentru 
alte activităţi în afară de IVR şi scăzându-l din consumul total să obţinem un consum 
estimativ pentru IVR (asta numai în cazul în care este înregistrat întreg consumul de 
energie al clădirii). 

Indicatori posibili 
 
Consumul total de energie sau consumul de energie pentru IVR (dacă este disponibil): 
variaţie în funcţie de timp 
Consumul total de energie sau consumul de energie pentru IVR pe metru pătrat: lunar, 
sezonier şi anual 
Consumul de energie din timpul şi în afară orelelor de lucru 
Consumul de energie în perioadele de vârf şi în afară acestora (pentru a identifica aportul 
la facturile de energie) 
Consumul de energie iarna versus consumul de energie vara (pentru a identifica nivelul 
de variaţie al consumului de energie în funcţie de anotimp: când variaţia nu este 
semnificativă asta înseamnă că există risipă de energie) 
Informaţii suplimentare 

 
Căutati proiectanţi care şi-au demonstrat expertiza în obţinerea unor nivele 

ridicate de eficienţă energetică (şi solicitati dovedirea expertizei prin facturile reale 
de energie ale clădirilor proiectate de ei). Producătorii de echipamente pot fi de 
asemenea de ajutor în activitatea de obţinere a informaţiilor, dar trebuie avut în 
vedere faptul că scopul lor este să vândă. 

 
ES Guides (CRES, în Greek) 
ENERGY SAVINGS în HVAC SYSTEMS  
ENERGY MANAGEMENT în BUILDINGS 
BUILDING ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS 
 
THERMIE maxi brochures 
Centralised energy management în buildings 
Energy efficiency în hospitals & clinics 
Energy efficiency în office buildings 
Natural and low energy cooling în buildings 
Innovative energy saving technologies for social housing programs 
 
CADDET Analyses Series No8 
Learning from experiences with energy eficient retrofitting of office 

buildings 
Energy Efficiency Office UK 
“Energy efficiency în buildings: Health care buildings” 
“Energy efficiency în buildings: Sports centers” 
 
ETSU-AEA 
“Introduction to energy efficiency în offices” 
“Introduction to energy efficiency în further and higher education“ 



 

 

T2 
Eficienţa energiei şi anvelopa clădirii 
 

În afară de reducerea consumului de energie, beneficiile oferite de o anvelopa 
proiectată eficient din punct de vedere energetic pot include: 
costuri mai mici cu centrala de aer condiţionat, deoarece cantităţi mai mici de căldură/frig 
sunt necesare la vârfurile de sarcină 
taxe mai mici pentru energia consumată în perioadele de vârf  
îmbunătăţirea confortului  

 
Eficienţa energetică a unei anvelope deja existente poate fi îmbunătăţita printr-o 

serie de măsuri. Chiar dacă nu se fac economii în ceea ce priveşte echipamentele de  
climatizare, se poate reduce consumul în perioadele de vârf, scăzând astfel şi costurile 
de exploatare şi îmbunătăţindu-se confortul. De exemplu, înlocuirea agentului frigorific 
clorofluorocarbon (CFC-ul) cu  unul nou poate reduce capacitatea de răcire a 
echipamentului respectiv datorită compoziţiei chimice diferite a noii substanţe. Decât să 
investim în echipamente suplimentare care să compenseze acest deficit, o alternativă 
viabilă este creşterea eficienţei energetice a anvelopei clădirii, deoarece această opţiune 
reduce consumul de energie în perioada de vârf şi implicit costurile curente cu energia. 

 
 

Constrângeri ce trebuie depăşite 
 
 
Eforturile de îmbunătăţire a performanţelor termice ale unei clădiri sunt deseori 

tratate cu indiferenţă dintr-o serie de motive: 
proiectarea clădirii este responsabilitatea arhitectului, în timp ce inginerii sunt responsabili 
de proiectarea IVR (inclusiv calculele consumului de căldură şi frig, care furnizează 
informaţii preţioase despre acele elementele ale anvelopei care contribuie cel mai mult la 
consumul de energie pentru încălzire/răcire în perioada de vârf). Adesea comunicarea 
între cei doi factori este deficitară. Prevederile contractuale sau existenţa unui manager 
de proiect pot duce la depăşirea acestor probleme. 
proiectanţii sistemelor de IVR încasează un anumit procent din costul sistemului IVR, deci 
ei nu au nici interes în a reduce dimensiunile şi costurile IVR-ului.  
mulţi proiectanţi cred că o anvelopa eficientă din punct de vedere energetic poate creşte 
consumul de energie prin reţinerea căldurii generate de lumini, echipamente şi oamenii 
din interiorul clădirii (deci ar fi necesară o ventilare suplimentară). 
proiectare eficientă din punct de vedere energetic a clădirilor este percepută ca fiind 
costisitoare, dar o orientare, dimensionare şi selectare potrivită a ferestrelor chiar poate 
reduce costurile anvelopei. 
 
 
Oportunităţi de economisire 

 
Proiectarea eficientă din punct de vedere energetic a unei clădiri poate asigura 

economii în ceea ce priveşte costurile de exploatare ale IVR-urilor (şi diminuarea emisiilor 
cu impact asupra mediului) ce pot varia între 20% şi 50%. 
 
 
 
 



 

 
Vitrarea  

 
Printr-un metru pătrat de geam expus direct la lumina solară în clădire poate 

pătrunde, în cel mai cald moment al zilei, până la 1 kWt (kilowatt termic), echivalent cu 
pornirea unui încălzitor electric cu un singur corp. Pierderea de căldură printr-un metru 
pătrat de geam pe timpul iernii este de trei ori mai mare decât în cazul unui perete 
neizolat şi de 10 ori mai mare decât printr-un m2 de perete izolat. Acest lucru contribuie la 
cresterea consumului de electricitate în perioadele de vârf, necesită o capacitate mai 
mare a sistemelor de IVR, provoaca efecte de « orbire » si reduce confortul ocupantilor. 

 
Căi de reducere a pierderilor de energie prin ferestre: 
 

• proiectarea clădirii cu mai puţine geamuri (se reduc şi costurile de capital, 
materialele pentru construcţia pereţilor sunt de obicei mai ieftine decât geamurile) 

• dacă se intenţionează construirea sau renovarea clădirilor, în prezent sunt 
disponibile sisteme avansate de ferestre (geamuri duble cu acoperiri ce reflectă 
căldura) care asigură pierderi mai mici de căldură, o mai bună iluminare, şi 
îmbunătăţirea confortului. 

• instalarea unor parasolare externe; în regiunile calde este recomandată umbrirea 
solului din jurul clădirii, a  ferestrelor şi pereţiiilor expuşi la soare 

• instalarea unor jaluzele 
• instalarea de pelicule care reflectă căldura (noua generaţie a peliculelor de acest 

tip permit o iluminare mai bună în timp ce reflectă mai eficient căldura) 
• vopsirea tâmplăriei geamurilor în culori deschise (tîmplăria este o zonă în care 

transferul de căldură este semnificativ; vopsirea ei în culori deschise reduce 
semnificativ pierderile de căldură, deoarece aceste culori deschise reflecta 
caldura radianta); sunt disponibile şi tâmplării metalice cu bariere termice, ce 
reduc transferul de căldură. 

• pentru ghişeele din centrele de informare, este indicat ca zona de lucru să fie 
separată prin panouri de sticlă izolate termic  

• panouri izolatoare pot fi montate peste o anumită porţiune a unei ferestre mai mari 
pentru a reduce transferul de căldură, dar trebuie luată în considerare şi influenţa 
asupra luminozităţii şi a accesului vizual. 

 
Proiectarea “clădirilor solare” (care au ferestre multe pe partea de sud) poate 

genera reducerea consumurilor de energie. În multe clădiri pentru birouri, insa, care 
necesită în principal ventilare şi mai puţină încălzire, aportul oferit de energia solară poate 
avea efecte contrare - creşterea costurilor cu energia - şi poate crea probleme serioase 
dacă nu sunt integrate corespunzător în planul clădirii. Ideal ar fi ca pentru optimizarea 
aspectelor referitoare la proiectarea clădirilor să se facă o serie de simulări pe calculator. 

 
Izolarea tavanelor, pereţilor şi a pardoselilor 

 
Izolarea reduce fluxul de căldură prin tavan, pereţi şi podea. Acest lucru poate 

duce la creşterea confortului ocupanţilor şi reduce timpul în care sistemul IVR atinge 
temperatura de confort la începutul zilei. 

 
Clădirile municipale sunt în general destul de prost izolate din câteva motive. 

Deseori, marile clădiri municipale sunt cumpărate după construcţie sau sunt proiectate 
după normele pentru o clădire comercială, unde există tendinţa de a subaprecia costurile 
viitoare de exploatare în comparaţie cu importanta acordata investiţiei iniţiale. Aceasta 
este o abordare nepotrivită pentru cei ce vor ocupa clădirea respectivă pentru o perioadă 
destul de lungă. In multe cazuri, clădiri proiectate iniţial pentru un scop sunt folosite în alte 
scopuri fără a se ţine cont suficient de eficienţa energetică a clădirii. 



 

 
În plus, mulţi consultanţi pe probleme de IVR consideră că izolarea furnizează 

puţină energie netă sau beneficii financiare pentru că retine căldura generată în interiorul 
clădirii, acest lucru crescând necesarul de energie pentru realizarea ventilării. Totuşi 
acest argument îşi pierde din consistenţă deoarece : 
tarifele la electricitate cresc proporţional cu consumul din perioadele de vârf şi izolaţia 
este eficientă în special pentru reducerea consumului de energie în perioadele de vârf ; 
izolaţia reduce dimensiunea sistemului IVR necesar ceea ce presupune diminuarea 
costurilor de capital (economiile la vârful de sarcină şi reducerea costurilor de capital sunt 
adesea igonorate în analiza cost-beneficiu) 
“ciclurile de economisire” sunt tot mai utlizate, adică la temperaturi medii, căldura 
generată în interiorul clădirii poate fi evacuată în mediul înconjurător  (se reduc costurile 
cu ventilaţia clădirii). 
upgradarea echipamentelor de birou şi utilizarea eficientă a iluminatului duc la scăderea 
cantităţii de căldură generată în interiorul clădirii, ceea ce inseamnă că este mai puţină 
căldură nedorită prinsă între pereţii izolaţi, plafon şi podea. 
Izolarea tavanelor, pereţilor şi a podelelor este un factor mai important pentru clădirile 
mici cu necesar mic de căldură, decât pentru clădirile multietajate. De exemplu, să 
consideram 2 clădiri, una cu 5 etaje şi una cu un etaj, fiecare cu 1000 mp de podea/ etaj.  
Cea cu 5 etaje are suprafaţa exterioară de aproximativ 0.9 mp/mp de podea 
Cea cu un etaj are suprafaţa exterioară de 2,5 mp /mp de podea 
 

Pentru clădirile mici piederile de energie prin acoperiş, pereţi şi pardoseli 
reprezintă cea mai mare parte a pierderilor totale de energie. 

 
Pentru a concluziona, în condiţii extreme, o anvelopă eficientă din punct de 

vedere energetic întotdeauna reduce consumul de energie şi costurile generate de acesta 
în perioadele de vârf. Cu cât este mai mică clădirea şi cantitatea de căldură generată în 
interiorul clădirilor, cu atât mai multă energie se va economisi datorită izolaţiei. Din 
moment ce majoritatea clădirilor municipale au o durată de viaţă mare, un timp de 
ocupare destul de ridicat şi doresc să asigure un standard ridicat de confort, este normal 
ca în acestea să fie încorporate cele mai performante sisteme de izolaţie. 

 
Pentru clădirile existente, izolarea pereţilor poate fi dificilă, dar de obicei este 

posibilă izolarea tavanelor şi a pardoselilor cu un anumit grad de expunere (pardoselile 
de deasupra parcărilor subterane). 

 
Infiltratiile de aer  
 

La infiltrarea unui debit de aer de 100l/s (aproximativ debitul unui ventilator casnic) 
se generează o răcire/încălzire de 2 kW în condiţii climatice extreme. Într-o clădire în care 
se află 250 de persoane, intrarea unui debit de aer din exterior de două ori mai mare 
decât cel necesar poate adăuga până la 50 kW la consumul de energie necesar 
încălzirii/răcirii – o pierdere de energie importantă, cu un cost de până la 3 EUR/h.  

Zonele problematice şi strategiile pentru rezolvarea acestor probleme includ: 
asigurarea pe cât posibil a închiderii uşilor; folosirea de uşi care se inchid automat, 
fixarea unor benzi de plastic pentru a limita pierderile de aer sau instalarea unor protecţii 
contra vântului şi infiltrărilor de aer 
cantităţi importante de aer condiţionat pot fi eliminate cu ajutorul ventilatoarelor de 
evacuare, mai ales în clădirile care adăpostesc cantine. În asemenea situaţii, aerul din 
exterior poate fi condus în zona în care se află ventilatorul de evacuare, furnizând o sursă 
alternativă de aer pentru acesta şi împiedicând astfel pierderea aerului condiţionat. 
Rosturile uşilor şi ferestrelor şi crăpăturile din pereţii clădirii pot fi astupate sau etansate. 
Deseori sunt pierderi serioase de aer în zona uşilor care fac legătura cu zone fără aer 
condiţionat ; acest lucru duce la o depresurizare (scăderea presiunii in incinta) şi la 
apariţia unor curenti reci ce creează disconfort pentru personalul de langă uşi şi ferestre. 



 

Şemineele deschise şi alte surse de încălzire deschise din clădirile municipale ce au fost 
transformate din clădiri de locuit sunt mari surse de pierderi de aer. Şemineele deschise 
pot fi închise şi prevăzute cu coşuri de fum. Cele mai noi echipamente de acest tip pot 
separa aerul de combustie de cel din interiorul clădirii, deci aerul din interior (încălzit)  nu 
este pierdut. 
Racitoarele prin evaporare instalate pentru răcirea aerului pe timpul verii produc pierderi 
importante de aer cald în timpul iernii; ar trebui prevăzute cu jaluzele automate, pentru 
etanşare atunci când nu funcţionează.  

 
 

Informaţii suplimentare 
ES Guides (CRES) 
ENERGY SAVINGS THROUGH THERMAL INSULATION 
 
THERMIE maxi brochures 
Less is more. Energy efficient buildings with less installation 
 

 



 

T3 
Despre iluminat (Iluminatul birourilor si stradal) 
 

Iluminatul reprezintă aproape o treime din consumul de electricitate al clădirilor 
municipale, în timp ce iluminatul stradal foloseşte mai multă energie decât orice altă 
activitate municipală. Iluminatul este foarte important pentru că afectează: 
Abilitatea personalului şi a cetăţenilor de vedea bine, a citi, a lucra şi a se mişca în 
siguranţă 
Imaginea, ambientul şi funcţionalitatea unei clădirii, afectează starea de spirit şi moralul. 
Când se caută metode de a reduce consumul de energie, probabil că primul lucru la care 
oricine se gandeşte este închiderea luminilor. Acest lucru dă bineînţeles rezultate, dar 
sunt multe alte căi de a reduce consumul de energie pentru iluminat. Câteva dintre 
acestea sunt prezentate mai jos.  
 
 
Oportunităţi de economisire 
 
Folosirea luminii naturale 

 
Lumina naturală este forma de energie regenerabilă (energia solară) cea mai 

răspândită, cel mai uşor de utilizat şi cea mai ieftină. Unii senzori de lumină pot controla 
iluminatul din exterior. Există senzori cu nivel ajustabil de iluminare, potriviţi pentru zone 
care au acces la lumina naturală, dar care necesită un nivel de iluminare mai mare. Astfel 
de zone pot fi holuiri de intrare vitrate, magazii, piscine interioare, parcări acoperite sau 
centre de îngrijire a copiilor. 

 
În unele cazuri, schimbări minore ale clădirii vor permite o mai bună utilizare a 

luminii naturale de exemplu iluminatoare în tavan pentru ateliere sau garaje. Vopsirea 
suprafeţelor interne în culori deschise şi debarasarea vegetaţiei din dreptul ferestrelor pot 
îmbunătăţi iluminarea naturală. Vopsirea zidurilor în culori deschise pentru a reflecta mai 
bine lumina în încăpere poate fi de asemenea o măsură bună pentru folosirea cât mai 
eficientă a luminii naturale. 

 
Utilizarea luminii naturale în interior îmbunătăţeşte calitatea iluminatului în clădirile 

municipale şi oferă oamenilor senzaţia de legatură continuă cu mediul înconjurător. 
Totuşi, prea multă lumină naturală, în special cea provenită direct de la soare, poate 
genera o lumină orbitoare şi căldură excesivă. De exemplu, un metru pătrat de geam 
amplasat în acoperişul clădirii poate livra o lumină echivalenta cu 40 de tuburi   
fluorescente standard de 36 W. O bună proiectare a sistemului de iluminare naturală este 
esenţială. 

 
 
 

Utilizarea unei cantităţi corecte de lumină 
 
Oamenii au nevoie de mai multă lumină pentru a citi decât pentru a merge pe 

culoar, dar birourile şi alte clădiri sunt de obicei iluminate cu aceeşi intensitate de la un 
capăt la celălalt. Iluminarea cu aceeaşi intensitate a întregii clădiri produce pierderi de 
energie şi bani. Există standarde naţionale şi internaţionale ce prevăd nivelul de iluminare 
adecvat pentru fiecare obiectiv. Următorul tabel furnizează o primă idee în acest sens. 

 
 
 



 

Tipul de activitate Iluminare 
recomandată  Caracteristici şi exemple 

Mişcare şi orientare 40 lux Culoare, pasarele 
Dificilă, intermitentă 80 lux Interioare folosite intermitent, vestiare, depozite, scări. 
Uşoară 140 lux Cantine, holuri de intare 

Obişnuită sau relativ uşoară 260 lux Zone ocupate continuu cu necesităţi vizuale obişnuite, ca tablele 
şi hartile din salile de curs, prepararea mâncării. 

Dificultate moderată 320 lux Sarcini obişnuite de birou, citit, scris, tipărit, biblioteci, birouri 
de informaţii 

Dificilă  600 lux Mese pentru desenat şi proiectat, birouri folosite pentru 
vizualizarea schiţelor (proiectelor) 

 
 

Folosiţi lumina acolo unde este necesar 
 
Pentru fiecare zonă de lucru poate fi amplasat câte un întrerupător, de exemplu în 

birouri, astfel încât să fie folosită lumina doar în zonele unde este necesară. În plus, pot fi 
montate lămpi de birou care pot oferi o iluminare mai bună acolo unde este cazul. 
Acestea consumă o mică parte din puterea necesară becurilor obişnuite. Lampa de birou 
poate fi adaptată condiţiilor de lucru şi necesităţilor fiecăruia.  

 
Folosiţi lumina numai când aveţi nevoie de ea 

 
În afară de senzori de luminozitate şi întrerupătoare manuale, timpul în care 

becurile ard de pomană poate fi redus prin: 
 

Detectori de mişcare/ocupare: aceştia detectează mişcarea iar lumina se opreşte 
automat în momentul în care mişcarea nu mai este sesizată pentru o anumită perioadă 
de timp (ce poate fi setată). Sunt disponibile modele pentru birouri (detectează cele mai 
mici mişcări făcute în timpul cititului, utilizării telefonului sau a calculatorului) sau pentru 
zone în care mişcarea este mai evidentă (pasarele, vestiare, parcări). Aceşti senzori sunt 
în special folosiţi în zonele ocupate ocazional unde nu există un responsabil cu această 
problemă (săli de conferintă, culoare) 

 
Investiţia necesară instalării senzorilor de detectare a gradului de ocupare poate 

fi: 
în jur de 60 EUR pentru un senzor simplu ce poate fi instalat în mai puţin de o oră 
în jur de 150 EUR pentru un senzor mai sensibil pentru activităţile de birou şi un 
comutator de control care să întrerupă alimentarea cu energie electrică a becurilor. 
mai mult de 180 EUR pentru instalarea mai multor senzori sau a unui senzor care să 
acopere o arie mai mare (săli de gimnastică, holuri mari) 

 
Selectarea, amplasarea şi setarea senzorilor este recomandabil să fie făcute de 

un expert. Trebuie reţinut faptul că este mai bine ca lămpile fluorescente să fie închise, 
chiar şi pentru perioade scurte de timp. Analizele financiare şi energetice au arătat că 
dacă o lampă fluorescentă este oprită pentru mai mult de 2-3 minute, economiile 
energetice şi financiare depăşesc costurile asociate repornirii ei (inclusiv costurile 
datorate reducerii moderate a duratei de viaţă a acesteia). 

 
Întrerupătoare automate: acestea nu sunt indicate în zona birourilor, scărilor sau altor 
zone asemănătoare unde oprirea luminii ar putea să-i lase pe cei care se află în aceste 
zone pe întuneric. Totuşi, pot fi folosite pentru a opri lumina provenită de la reclamele 
luminoase sau spoturile ce lumineză vitrinele pe timpul nopţii. De exemplu, închiderea 
automată a luminilor folosite pentru iluminarea exteriorului unei clădiri, fântânii sau a unui 
monument la miezul nopţii va reduce consumul de electricitate (dar va oferi şi lumina 
necesară în perioadele în care lumea încă mai circulă) 

 



 

Utilizarea unei surse eficiente de lumină 
 
Următoarea listă oferă informaţii despre cele mai importante tipuri de lămpi 

specifice celor mai multe aplicaţii. 
- Pentru aplicaţii generale: Lămpi fluorescente moderne, în special cele trifosforice, au 

costuri reduse, eficienţă ridicată şi o durată de viaţă îndelungată (8000 – 16000 ore în 
comparaţie cu 1000 – 2000 ore la lămpile cu incandescenţă).  

- Pentru situaţii unde apar conditionari privind stilul şi dimensiunile: Lămpi fluorescente 
compacte ce au caracateristici similare cu cele de dimensiuni normale, uilizate în 
situaţiile în care nu este necesară o iluminare la un nivel ridicat (ex.: lămpi de birou, 
iluminarea subsolurilor)  

- Pentru iluminarea unor suprafeţe mari (ex. piscine interioare, garaje): Lămpi cu 
halogenuri metalice ce produc lumină albă. Au cam aceeaşi eficienţă ca cele mai bune 
lămpi fluorescente dar produc mai multă lumină, deci o să fie nevoie de un număr mai 
mic de lămpi. 

- Pentru situaţii cu grad de utilizare scăzut: Lămpi cu incandescenţă (inclusiv becuri 
obişnuite, lampi de joasa tensiune si lampi liniare cu halogenura de tungsten) ar trebui 
folosite în zone unde se vor folosi sub 500 ore/an, ca de exemplu spălătorii sau lumini 
exterioare comandate de senzori de mişcare.  

 
In afară de un consum redus de energie, sursele de lumină eficiente din punct de 

vedere energetic ca lămpile fluorescente au două beneficii importante, în principal 
fiabilitate şi disponibilitate crescută (deci şi o securitate sporită) şi reducerea costurilor de 
mentenanţă. Corpurile de iluminat de joasa tensiune sunt folosite în exces în clădirile de 
birouri, în principal din cauza concepţiei greşite cum că ar fi eficiente din punct de vedere 
energetic. Avantajele reale ale acestor surse sunt :  
- abilitatea de a lumina o suprafaţă mică sau un obiect (de exemplu un tablou); şi 
- dimensiuni mici, ceea ce ar putea constitui o problemă pentru unele instalaţii de 

iluminare 
 

Totuşi, eficienţa energetică nu este unul dintre avantaje, din moment ce aceste 
surse alimentate la joasă tensiune nu sunt mici consumătoare de putere / energie. 
Eficacitatea lor este de aproximativ 10 lumeni/wat (în comparaţie cu 90-110 lumeni/W 
pentru lămpile fluorescente). Transformatoarele ce asigură puterea la o tensiune joasă 
sunt şi ele consumătoare de energie (10W-20W pentru fiecare lampă), reducând astfel 
eficienţa întregului sistem. Asemenea reţele de iluminat nu ar trebui folosite pentru arii 
extinse cum ar fi foaiere sau zone de recepţie. 
 
Rolul corpurilor de iluminat 

 
Un corp de iluminat ar trebui să distribuie lumina produsă de lampă cât mai 

eficient posibil acolo unde aceasta este necesară, minimizând costul total de-a lungul 
vieţii ei (preţul de achiziţie plus energia, mentenanţă şi celelalte costuri de exploatare). 
Există corpuri de iluminat care se comportă mai bine decât altele; un corp de iluminat 
eficient poate utiliza jumătate din puterea folosită de un altul mai puţin eficient pentru 
producerea aceleiaşi cantităţi de lumină (chiar dacă s-ar folosi acelaşi tip de lampă). 
Corpurile de iluminat tradiţionale cu lămpi fluorescente şi difuzoare de plastic lasă să 
treacă numai 50% din lumina produsă, în timp ce modelele cele mai bune, ce 
incorporeaza reflectoare atent finisate, lasă să treacă mai mult de 75% din lumina 
produsă. 

 
Corpurile de iluminat fluorescente includ un dispozitiv numit “balast (limitator de 

curent)”, care controlează curentul electric ce trece prin lampă. Această componentă 
nevăzută consumă până la 10W pentru fiecare lampă sau mai mult de un sfert din 
puterea nominală a lămpii.  



 

Limitatoarele de curent moderne : 
Reduc puterea totala a corpului de iluminat cu aproximativ 25% în timp ce se menţine 
acelaşi grad de iluminare  
Elimină fluctuaţiile la pornire şi în timpul funcţionarii 
Prelungesc durata de funcţionare a lămpii. 
 
 

Limitatorul de curent cu miez de fier, cu pierderi mici, poate reduce puterea 
electrică cu 3W/lampă (reducând consumul de energie al limitatorului de curent în 
comparaţie cu al unuia standard). Deşi economiile sunt mult mai mici decât la un limitator 
de curent electronic, ele sunt potrivite pentru înlocuirea limitatoarelor de curent cu miez 
de fier defecte, si/sau pentru iluminarea cu dispozitive fluorescente care funcţionează mai 
putin de cca.1500 ore/an. 
 
 
Importanţa mentenanţei 

 
Dacă sistemele de iluminat nu sunt verificate şi întreţinute regulat, calitatea 

iluminatului scade. Lămpile fluorescente îşi pierd luminozitatea odată cu trecerea 
timpului. Această pierdere a luminozităţii, combinată cu prafuirea lămpilor, a difuzoarelor 
de lumină şi a reflectoarelor, reduce cantitatea de lumină ce ajunge la suprafaţa ce ar 
trebui luminată. Deşi este oferită mai puţină lumină, este consumată şi plătită aceeaşi 
cantitate de energie electrică. 

 
Există o tendinţă de menţinere în funcţiune a lămpilor fluorescente până când 

acestea nu mai funcţionează deloc, deşi ele produc numai 30% din lumina pe care o 
produceau iniţial. Un tub fluorescent standard de 36 W costă în jur de 1,5 EUR, iar 
funcţionarea sa  timp de un an într-un birou, de 10 ori mai mult. Lămpile fluorescente 
standard ar trebui înlocuite după 8000 de ore de funcţionare (aproape 3 ani de 
funcţionare într-un birou sau un an întreg de funcţionare continuă) sau după 16000 ore de 
funcţionare, pentru noile lămpi. 

 
Lămpile şi corpurile de iluminat ar trebui curăţate o dată pe an. Avantajele acestei 

acţiuni sunt : 
• este menţinută calitatea ambientală din clădire 
• va fi evitată tendinţa de a adăuga mai multe corpuri de iluminat pentru a 

compensa scăderea intensităţii luminii  
• înlocuirea lămpilor minimizează întreruperile şi facilitează reciclarea lămpilor 

(mercurul pe care acestea îl conţin poate contribui la polaurea mediului) 
• cantitatea de lumină ce intră prin ferestre şi prin luminatoare de tavan se poate 

reduce cu până la 60% datorită prafului, deci şi acestea au nevoie de curăţare 
periodică. 

 
Date folositoare 
Eficienţa lămpii – lumină produsă pe unitate de putere 

 
Lămpile au specificată pe etichetă puterea electrică activă. Acest lucru indică câtă 

putere consumă, dar nu câtă lumină vor produce. Cantitatea de lumină produsă este 
măsurată în lumeni (lm). Cantitatea de lumină produsă pentru fiecare unitate de putere 
electrică consumată este exprimată în lm/W. În tabelul de mai jos sunt prezentate cîteva 
date valabile pentru lămpile obişnuite. 
 
 



 

Tipul lămpii 
Eficienţa lămpii 
(lm/W) 

Durata de viaţă 
(*1000 ore) 

Cu filament de tungsten (lampa standard cu 
incandescenţă) 

10-15 1-2 

Tungsten-halogen (inclusiv lămpi de joasă 
tensiune) 

15-20 1-4 

Fluorescentă 65-100 8-16 
Fluorescentă compactă 50-80 8 
Cu halogenură metalică 70-105 6-10 

 
 
Calculul consumul de energie şi al emisiilor de gaze cu efect de seră 

 
Pentru fiecare grup de lămpi: 
Calculaţi consumul anual de energie pentru o lampa în kWh prin mulţiplicarea 

puterii lămpii cu numărul de ore de funcţionare; tabelul de mai jos oferă exemple de valori 
pentru o serie de lămpi.  

 Inmulţiti cu numărul de lămpi pentru a obţine consumul total de energie pe întregul 
grup de lămpi. 

 Apoi folosiţi coeficienţii emisiilor de gaze pentru a converti consumul anual de energie 
în emisii de gaze cu efect de seră (tone CO2 echivalent) 

 

 
 
 
 
Indicatori posibili 
Consumul total de energie pentru iluminatul clădirii (dacă este posibil): variaţia în timp 
Consumul de energie pe metru pătrat: lunar, sezonier, anual.  
Consumul de energie în timpul şi în afară orelor de program (pentru a identifica momentul 
de închidere a luminilor când nu sunt necesare) 
 
Iluminatul birourilor 
 
Oportunităţi de economisire 
 



 

Folosirea luminii naturale 
 
Lumină naturală poate fi deseori folosită eficient prin atenuarea automată a 

luminilor de lângă ferestre (trecerea la iluminarea naturală nu este recomandată în birouri 
din cauza posibilelor distrageri – cu toate că o atenuare a luminii artificiale poate fi 
realizată) 

 
Evitarea iluminării în exces 

 
Proprietarul clădirii şi proiectantul sistemului de iluminat furnizează condiţii 

standard de iluminare adecvate activităţilor de birou, înaintea să fie cunoscut chiriaşul şi 
modul în care va fi utilizat spaţiul respectiv. Aceasta presupune un nivel de iluminare 
adecvat pentru citit în aproape toată clădirea, când de fapt numai 5-10% din suprafaţa 
biroului necesită condiţii de acest tip (exemplu, 1m2 din suprafaţa biroului per persoană). 

 
 
O abordare mai potrivită ar fi: 

Să se folosească o combinaţie de iluminare de tavan şi lămpi standard pentru a furniza 
iluminatul obişnuit în birou şi pentru alte sarcini uzuale, care nu presupun activităţi cum ar 
fi cititul. 
Să se folosească lumini fluorescente compacte (lămpi de birou) pentru a oferi un nivel 
mare de iluminare necesar pentru citit şi scris (lampile de lucru cu halogen sau 
incandescente pot fi mai ieftine, dar sunt mai ineficiente decât cele fluorescente 
compacte) 

 
Avantajele acestei abordări sunt: 

Puterea totală necesară pentru iluminat este redusă la mai mult de jumătate, ceea ce 
reduce de asemenea şi consumul de energie pentru răcire; 
Personalul din birou are un control sporit asupra luminii de care are nevoie 
Biroul va arată mai bine, o iluminare de sus va reduce umbrele pe care le generează 
iluminatul obişnuit 
Reflecţiile în monitoarele computerelor vor fi reduse semnificativ 
Zonele de lucru vor fi iluminate din abundenţă fără a ilumina în exces alte zone, cum ar fi 
zonele de circulatie 
 
Cît de eficient este sistemul de iluminat 

 
Eficienţă energetică a unui sistem de iluminat este definită de “densitatea puterii 

de iluminare” (W/m2) a unui anumit nivel de iluminare si de flexibilitatea şi eficacitatea 
sistemului de reglare (cumutatoare, reducătoare). Nivelul de iluminare este exprimat ca 
“iluminarea de mentenanţă” (iluminarea minimă necesară pentru anumite activităţi; sub 
aceasta este necesară mentenanţa, de exemplu curăţarea sau înlocuirea lămpii) 

 
Pentru sarcini de birou obişnuite, iluminarea de mentenanţă pentru o suprafaţă de 

lucru este de 320 lux. Această cantitate de lumină poate fi obţinută în diferite moduri, 
unele folosind mai multă putere/m2 decât altele. Aceste opţiuni sunt prezentate în tabelul 
următor. 

 
 
 
Proiectarea si 

instalarea sistemului de 
iluminat 

Descriere Densitatea de 
putere [W/m2] 

Mediocră 
Proiecte standard, cu 

lămpi flourescente montate pe 
tavan 

25-35 



 

Bună 

Lămpi fluorescente tri-
fosforice cu pierderi mici si 
limitator de curent de fier. Oferă 
acelsşi nivel de iluminare în tot 
biroul. 

12 

Excelentă  

Lămpi fluorescente tri-
fosforice cu pierderi mici şi 
lămpi cu halogenura metalica 
pentru iluminatul cadrului de 
lucru ce ofera 80 – 160 lux. 
Lumini individuale ce dau peste 
320 lux pentru fiecare birou 

4-7 

Stadiul actual 

Cele de mai sus plus 
folosirea luminii naturale (ceea 
ce implică reducerea 
automatizata a luminii artificiale) 

2-5 
(mediata in 

timp) 

 
 
 

Calculul densităţii de putere luminoase 
 
Este uşor să ne formăm o idee despre eficienţa energetică a iluminatului în birouri 

prin estimarea densităţii de putere luminoase. Aceasta se calculează impărţind puterea 
totală pentru iluminat la suprafaţa podelei. Vom prezenta câteva ‘reguli’ care ne vor ajuta 
în determinarea densităţii de putere : 

 
Fiecare 1200 mm de lampă fluorescentă foloseşte aproape 45 W (inclusiv limitatorul de 
curent) şi cum majoritatea corpurilor de iluminat au două lămpi, rezultă un total de 90 W. 
Dacă numărul total de lămpi/corp de iluminat nu este identificabil, incercati oprirea şi 
pornirea lor; poate se vor aprinde la momente diferite, putându-se determina numărul de 
lămpi. 
Dacă suprafaţa podelei este greu de măsurat datorită posibilelor obstacole, poate fi 
determinat prin numărarea  placilor de plafon; placa  dreptunghiulară are o arie de 0.74m2 
iar cea pătrată 0.37 m2.  
Căutarea unor căi de economisire a energiei pentru iluminatul birourilor 

 
Începeţi economia de energie prin a verifica: 

Corpurile de iluminat şi lămpile fluorescente vechi şi murdare: curăţarea corpurilor 
de iluminat şi folosirea unor lămpi noi şi eficiente va permite obţinerea aceluiaşi efect de 
iluminare cu mai puţine lămpi. Lămpile fluorescente pierd din intensitate pe măsură ce se 
uzează, deci asiguraţi-vă că iluminarea iniţială este suficient de mare faţă de iluminarea 
de mentenanţă, deşi cantitatea suplimentară de lumină necesară poate fi minimizată prin 
folosirea unor lămpi trifosforice moderne, care pierd mai puţin de 10% din intensitatea de 
iluminare iniţială de-a lungul duratei lor de funcţionare. 
Nivelele de iluminat semnificativ mai mari decât cele cerute : acest lucru se întâmplă 
de obicei când se schimbă destinaţia spaţiului respectiv (este utilizat într-un alt scop 
decât cel pentru care fusese proiectat).  
Luminile incandescente de jos : fiecare 100W de lumină incandescenţă ce vine de jos 
foloseşte mai multă energie electrică decât 2 lămpi fluorescente de 36W, deşi furnizează 
cu 80% mai puţină lumină. De asemenea, carcasa acestor iluminatoare determina 
supraincalzirea lămpii, micşorând, şi mai mult durata de viaţă a lămpii, crescând 
suplimentar costurile cu mentenanţa. Iluminarea de jos compactă fluorescentă va reduce 
puterea consumată cu 70% şi costă în jur de 30EUR (plus instalarea). Într-un birou 
obişnuit, fiecare înlocuire de lampă cu incandescenţă va economisi între 5 şi 15 EUR. 
 



 

 
Iluminatul stradal 

 
Companiile distribuitoare de electricitate şi într-o măsură mai mică 

departamentele de stat care administrează anumite artere rutiere se ocupa de iluminatul 
stradal (echipamente, mentenanţă, energie) în numele municipalităţii. Dintre toate 
serviciile municipale, iluminatul stradal este cel care foloseşte cea mai multă energie. 
Este  de asemenea o activitate destul de costisitoare. Un iluminat stradal bun joacă un rol 
important în comunitate : contribuie la îmbunătăţirea calitatăţii vieţii cetăţenilor prin 
creşterea siguranţei în trafic şi a pietonilor; oamenii se simt în siguranţă; de asemenea 
îmbunătăţeşte imaginea mediului local. 

Acum 10 ani, industria energetică era formată în principal din monopoluri 
guvernamentale, a căror prioritate era integritatea sistemului de furnizare/distribuţie. 
Iluminatul stradal era considerat doar ca o sarcină adiţională celei de întreţinere a 
stâlpilor şi conductoarelor, deci eficienţa energetică a acestui serviciu nu era o prioritate. 
În anii ’90 cea mai mare parte a industriei energetice a fost divizată în: producători, 
distribuitori şi furnizori de energie. Pentru distribuitori, iluminatul stradal este o problemă 
mult mai mare decât pentru fostele organizaţii integrate vertical, deoarece este 
responsabil pentru aproape 20% din emisiile de gaze cu efect de seră atribuite unei 
companii de distribuţie, deci eficienţa energetică a acestui sistem trebuie îmbunătăţită si 
ca măsură de protecţie a mediului). 

 
 

Oportunităţi de economisire 
 
Un studiu australian asupra iluminatului stradal din 1999 a arătat că sistemele de 

iluminat stradal existente sunt ineficiente iar calitatea iluminatului atât pe arterele mici cât 
şi pe cele mari este cea mai mică cu putinţă. În afară de aceasta, este o neconcordanţă 
între culoarea luminii produsă de iluminatul stradal şi cea pe care ochiul uman o poate 
suporta. 

 
Studiul a mai arătat că nivelul de iluminare stradal poate fi îmbunătăţit 

semnnificativ, iar consumul de energie cel puţin înjumătăţit, printr-o combinaţie de: 
Lămpi cu eficienţă ridicată; 
Corpuri de iluminat mai eficiente (designul reflectorului, pierderi mai mici în difuzor, o mai 
bună distribuire a luminii) ; 
Limitatoare de curent (balasturi) eficiente cum ar fi cele electronice  
Un control mai precis al timpului de iluminat (comutator foto-electronic în locul celor cu 
cadmiu şi sulf existente, care vor reduce timpul de funcţionare cu cel puţin o oră pe zi şi 
care vor oferi o reducere de energie de 9%);  

 
Raportul de investigare a recomandat teste pe teren care să demonstreze 

eficienţa diferitelor strategii de iluminat care îndeplinesc cerinţele comunităţilor locale şi 
ale utilizatorilor de drumuri. Aceste teste ar trebui să implice prefecturile, distribuitorii de 
electricitate, autorităţile rutiere, furnizorii de echipamente de iluminat. 

 
Ce pot face municipalităţile 
 
Realizarea unui inventar al echipamentelor utilizate pentru iluminatul stradal. Poate fi 
folosit pentru minimizarea facturilor actuale de energie electrică şi pentru pregătirea 
licitaţiilor ce vor avea ca obiect iluminatul stradal. 
Să precizeze cât de mult plătesc municipalităţile pentru energie, mentenanţă, etc. în 
contractul existent.  
Să informeze distribuitorul de energie electrică şi să i se explice că se doreşte 
conlucrarea pentru a obţine economii energetice şi financiare importante.  



 

 
 
Informaţii suplimentare 

 
ES Guides (CRES): 
ENERGY SAVINGS în LIGHTING 
 
THERMIE maxi brochure: 
Energy Eficient Lighting în Schools 
Energy Eficient Lighting în Offices 
Day-lighting în buildings 
Summary guide: Energy eficient lighting practice 
Energy eficient lighting în buildings 
Financing equipment linked to energy 
 
CADDET Analyses Series No6: 
Learning from experiences with energy eficient lighting în commercial buildings 
 

T4 
Producerea de apa calda 
 

Furnizarea apei calde în instituţiile municipale poate fi un proces scump. De 
exemplu, furnizarea a doar 100 litri de apă caldă pe zi poate costa până la 180 EUR/an. 
În multe cazuri, pierderile de căldură din rezervoare şi prin ţevi sunt mai mari decât 
cantitatea de căldură utilă furnizată. Apa caldă este absolut necesară în unităţile sanitare 
şi de catering; furnizarea de apă caldă este de asemenea importantă şi în cazul birourilor 
atunci când se iau in considerare costurile de achiziţie şi de exploatare ale boilerelor si 
unitatilor de apa calda din cuprinsul cladirii.  

 
Oportunităţi de economisire 

 
Aspectele importante de luat în calcul pentru asigurarea unui cost şi consum de 

energie pentru prepararea apei calde cât mai mici posibil sunt : 
Minimizarea consumului de apă caldă; 
Exploatarea corectă a sistemului 
Alegerea echipamentului potrivit ţinând cont de: 
Sursa de energie – energie solară sau cea obţinută prin arderea gazelor naturale sunt de 
preferat ţinând cont de costuri şi de emisii 
Tipurile de consum – cât se va consuma şi care va fi vârful de consum 
Performanţa echipamentului, ţinând cont de pierderile la mers în gol şi consumul de apă 
caldă.  
 
Raţionalizarea consumului de apă caldă 

 
Duşurile şi robinetele eficiente hidraulic pot reduce la jumătate cerinţele de apă 

caldă. Pentru clădirile noi şi pentru cele renovate, se oferă posibilitatea instalării de ţevi 
cu diametru mai mic, care sunt mai ieftine şi reţin mai puţină apă (deci se risipeşte mai 
puţină apă caldă prin răcirea ei între consumuri). Când se cumpără echipamente care 
folosesc apă caldă, ca maşini de spălat vasele sau rufele, alegeţi modelele care consumă 
cantitatea cea mai mică de apă caldă. Multe produse de uz casnic au acum etichete care 
pot ajuta la alegerea celui mai eficient model. 

 



 

În locuri publice ca piscine sau centre de recreere, unde există multe duşuri, 
capetele de dus eficiente hidraulic pot reduce riscul de a rămâne fără apă caldă, în 
acelaşi timp reducând consumul total de apă caldă. În multe cazuri, poate nu e nevoie de 
apă caldă sau termostatul sistemului poate fi pus la o temperatura mai mică pentru a 
reduce pierderile de căldură. Temperatura la care este stocată apa caldă ar trebui în mod 
normal să fie mai mare de  50 grade Celsius pentru a limita riscul infecţiei cu diferite 
bacterii. 

 
 

Asigurarea mentenanţei 
 
Câteva sfaturi pentru mentenanţă: 

Reparati robinetele neetanse; 
Verificati anual valvele de presiune/temperatură la unităţile principale de apă caldă, 
deoarece acestea pot pierde importante cantităţi de apă, fără ca acest lucru să se 
observe; dacă se pierde mai mult de o galeată în 24 de ore, atunci valva ar trebui 
reparată sau schimbată 
Purjati sedimentele de pe fundul rezervoarelor de apă caldă ; acestea pot reduce 
eficienţa încălzirii 
Inlocuiti anozii de sacrificiu la rezervoarele din otel, pentru stocarea apei calde,  
 
Folosiţi surse de energie cu impact scăzut asupra mediului 

 
Energia solară, gazul natural sau pompele de căldură electrice generează mult 

mai puţine gaze cu efect de seră (de obicei cca. o treime) pe litru de apă caldă decât 
sistemele electrice, cu stocare. Oricum, acolo unde sunt necesare cantităţi mici de apă 
caldă, poate fi acceptat un mic boiler electric, datorită pierderilor mai mici de căldură (mai 
ales dacă există o izolaţie în jurul rezervorului). 

 
 
Alegeţi un echipament potrivit 
 

Când consumul este intermitent (de exemplu săli de sport sau bucătării mici), 
asiguraţi-vă că sistemul instalat pierde cât mai puţină căldură sau că poate fi oprit foarte 
uşor (dar că poate să atingă temperatura de exploatare foarte repede şi poate furniza 
căldură la                                                                          vârful de sarcină). De exemplu, 
una sau mai multe unităţi de preparare instantanee a apei calde pe gaz cu aprindere 
electronică poate fi o bună opţiune pentru o sala de sport. 
 

Dacă durează mult timp până apa caldă ajunge pe conductă, ar putea fi folosit un 
rezervor de apă caldă. Verificaţi prin deschiderea robinetului şi determinati câtă apă 
curge într-o găleată până ca apa să devină caldă. Calculaţi pierderile bazându-vă pe 
consumurile probabile şi vedeţi dacă se ajunge la vreo schimbare. 
 
Servicii pentru consumul de apă caldă 
 

Furnizorilor li se pot cere date despre pierderile de căldură, astfel încât unităţile cu 
cele mai mici pierderi să poată fi selectate. O izolare suplimentară poate fi eficientă, de 
exemplu, fibra de sticlă de 75 mm sau straturi de poliester înfăşurate în jurul 
rezervoarelor şi izolaţie groasă de 10 mm (cel puţin) pe ţevi pe o distanţă de până la 2 m 
de rezervor. Supapa de presiune/temperatură nu trebuie să aibă pierderi excesive (nu 
mai mult de 5% din volumul de apă caldă). Acest lucru poate implica decuplarea 
conductei de deversare  şi plasarea unui container sub racordul de preaplin. Asiguraţi-vă 
că noile instalaţii permit monitorizarea uşoară a funcţionării valvei. 
 



 

 
Luaţi în calcul dezafectarea sau oprirea unităţilor de producere a apei calde 

nefolositoare. De exemplu, daca un boiler este instalat deasupra unei chiuvete, o iesire 
cu o valvă de mixare poate fi potrivit pentru a furniza cantitatea redusa de apă caldă 
pentru spălatul vaselor, mult mai ieftin şi mai eficient decât existenţa unui alt boiler. 
Elementele de încălzire interne pot fi instalate in conducte pentru furnizarea de apă caldă 
în cantităţi moderate, adecvată pentru spălatul mâinilor (daca este prevazut un robinet 
eficient). Acestea nu au pierderi de energie când nu sunt în uz şi se evită pierderea de 
''apa moarta'' - pierderea de căldură când apa caldă se răceşte în conductă între sursa şi 
robinet.  
 
 
 
Sisteme centralizate mari 
 

Cand apa fierbinte este furnizată de un cazan, aburul este produs la o 
temperatura mult mai mare decât cea necesară pentru apă caldă, irosindu-se până la 
30% din energia folosită. Înlocuirea cu un încălzitor de apă va reduce costurile de 
exploatare. Daca un boiler ce este folosit predominant pentru încălzirea spaţiului, este 
utilizat pe vreme caldă pentru a oferi apă caldă, deseori este mai economică furnizarea 
de apă caldă de la o altă unitate de apa calda tot anul, pentru a reduce 
pierderilecazanului. 
 
 

Acolo unde ţevile care transportă apă caldă de la un boiler central la punctul de 
consum, mari cantităţi de energie pot fi risipite, atât prin pierderile de căldură prin pereţii 
conductei, cât şi prin golirea ei pentru a înlocui apa racită rămasă de la folosirea 
anterioară. De exemplu, 4,4m de ţeavă cu un diametru de 19 mm conţine un litru de apă. 
Este mai economic să se folosească încălzitoare de mici dimensiuni lângă punctele de 
consum. 
 

Distribuitoarele inelare (o buclă prin care apa caldă este pompată continuu astfel 
încât este disponibilă pentru orice utilizator) deseori pierd cantităţi de căldură şi consumă 
cantităţi importante de energie pentru pompare. De exemplu, 100m de ţeavă de 25mm cu 
izolaţie groasa de 25mm pierde 1,3kWt, echivalent cu pierderea de la 20 unităţi electrice 
de încălzire a apei de mici dimensiuni. Energia utilizată pentru antrenarea pompei se 
adăuga şi ea la pierderea de energie. Motoarele cu turaţie variabilă pentru antrenarea 
pompei şi îmbunătăţiarea izolaţiei ţevilor pot aduce importante economii. Încă o data, 
încălzitoarele locale pot fi mult mai potrivite, mai ales dacă sunt bine izolate. 

 
 
 
Unităţi de apa fierbinte 
 

O unitate mare de apa fierbinte poate costa până la 600EUR cu montaj cu tot şi 
până la 220EUR/an costuri de exploatare – din care 90% sunt risipiţi din cauza pierderilor 
de căldură. Multe din aceste unităţi sunt supradimensionate, deci este mai bine să 
considerăm o unitate mai mică. În cele mai multe cazuri, un model de 5 litri este cel mai 
potrivit. Poate furniza până la 40 ceşti de apă caldă continuu şi îşi poate recupera 
temperatura în câteva minute (un model mai mic este cu câteva sute de euro mai ieftin)  
 

Întrebaţi producătorul despre date referitoare la consumul de energie în stand by 
şi costul de exploatare. Un ecart de numai 50W la consumul de putere în stand by 
înseamnă în jur de 30 – 45 EUR/an în plus la costurile de operare. În 10 ani, asta 
inseamnă o diferenţă de până la 420 EUR. Unele modele au timere integrate, astfel încât 



 

ele pot fi programate să se oprească în afara orelor de lucru (instrucţiuni clare de 
reprogramare a timerului ar trebui să existe; muncitorii care fac ore suplimentare sau 
participanţii la şedinţe prelungite pot fi nemultumiti dacă este disponibilă doar apă 
calduţă) 
Multe fierbatoare portabile nu sunt foarte bine izolate si deci au pierderi de caldura foarte 
mari. Recipientele izolate (Termos) reprezinta o solutie mult mai eficienta energetic 
pentru asigurarea apei fierbinti la intruniri si sedinte. 

 
 
 
Estimarea consumului de energie şi a emisiilor de gaze cu efect 
de seră  
 

Pentru a calcula energia necesară încălzirii apei, înmulţiţi numărul de litri cu 
diferenţa de temperatură şi cu 0,00116 pentru a calcula energia în kWh. Pentru încălzirea 
prin arderea gazului înmulţiţi cu 0,0053 pentru obţinere energiei în megajouli 
(presupunând un randament de 80% al arderii). De exemplu, pentru încălzirea a 100 litri 
de apă de la 15 la 65 grade Celsius se consumă : 
Pentru electricitate: 100 x 50 x 0,00116 = 5,8 kWh 
Pentru gaz: 100 x 50 x 0,0053 = 26,5 MJ 
 

Eficienţa unui sistem cu apă caldă poate fi calculată comparând energia inclusă în 
apa (calculate ca mai sus) cu consumul total de energie al sistemului. De exemplu, dacă 
o unitate electrică consumă 10kWh/zi pentru a furniza 100 litri de apă caldă ca mai sus, 
eficienţa ar fi 5,8 kWh / 10,0 kWh x 100 = 58% 
 
Indicatori posibili 
 

Energia totală folosită pentru încălzirea apei: variaţia în timp 
Consumul de energie pentru încălzirea apei pe unitate de activitate (personal, clienţi): 
lunar, sezonier, anual 
Variaţia eficienţei în timp 

Consumul de energie pentru apa calda în timpul şi în afara orelor de lucru (pentru 
indentificarea pierderilor) 
 
 
Informaţii suplimentare 
Consultanţii tehnici pot efectua teste şi calcule pentru a compara 
diferite opţiuni disponibile la un moment dat. Totuşi, asiguraţi-vă că 
aceştia folosesc date reale şi că iau în calcul cât mai multe opţiuni 
posibile. 
Furnizorii de echipamente pot oferi informaţii utile: comparând date 
obţinute de la doi furnizori diferiţi se obţin informaţii care pot permite 
o negociere în cunoştinţă de cauză.  
 
 
 
 
 



 

T5 
Echipament de birou 

 
Consumul de energie al echipamentelor de birou duce în fiecare an la producerea 

de milioane de tone de emisii de gaze cu efect de seră, din care : 
În jur de o treime se datorează echipamentelor de birou modulare: calculatoare, 
imprimante, copiatoare şi faxuri 
O treime este datorită serverelor 
Restul se datorează PABX-urilor, caselor de marcat, unităţilor EFTPOS şi altor sisteme 
de retail. 

Electricitatea ce alimentează aceste echipamente reprezintă un cost direct pentru 
municipalitate, dar bineînţeles că sunt şi costuri indirecte. Căldura emanată de 
echipamentele de birou creşte costurile cu climatizarea, cu 10 pana la 25%, crescând şi 
energia consumată în perioada de vârf.  Acest aspect este deseori ignorat, dar se adauga 
la costurile de exploatoare. 

 
Computere, copiatoare, imprimante, faxuri 

Cel puţin două treimi (chiar până la 90%) din energia consumată de 
echipamentele de birou este consumată când acestea sunt pornite fără a fi utilizate 
efectiv. Noile echipamente sunt în general mult mai eficiente energetic decât 
echipamentele pe care le înlocuiesc – deşi creşterea ecranului monitorului nu respectă 
această regulă. De exemplu, un monitor de 17 inch consumă în jur de 100 – 130W, în 
timp ce unul de 15 inch în jur de 70W. 

 
Folosirea eficientă a echipamentelor 
Instruiţi personalul să oprească echipamentele când nu sunt folosite 
Activaţi modurile economice de funcţionare. Multe computere, imprimante, faxuri şi 
copiatoare moderne sunt conforme cu programul Energy Star, dezvoltat iniţial de US 
EPA, dar care acum este susţinut de toate agenţiile de conservare a energiei din lume. 
Acestea sunt prevăzute cu modul de funcţionare  ''sleep'' (unele funcţii sunt închise 
automat după o perioadă de inactivitate). Activarea acestor opţiuni economiseşte energie 
şi duce la creşterea duratei de viaţă a unor componente, dar uneori se întâmpină 
dificultăţi în setarea lor. Consultaţi manualul de utilizare sau cartea tehnică. Rugaţi 
personalul care se ocupă de IT să seteze aceste opţiuni pe toate echipamentele din birou 
şi instruiţi personalul din birouri să le folosească – pentru a minimiza confuzia şi a 
evidentia beneficiile. Verificaţi periodic pentru a vă asigura că aceste opţiuni nu sunt 
oprite. În unele cazuri, aceste moduri de funcţionare pot interfera cu funcţionarea reţelei 
sau cu unele softuri, dar există posibilitatea ca măcar o parte din ele să fie activate. 
Instalaţi timere la copiatoare, dar asiguraţi-vă că sunt şi instrucţiuni care să arate 
personalului cum să îl folosească şi în afara orelor de lucru sau că timerul nu a fost 
îndepărtat de anumite persoane. 
Dacă computerul trebuie să rămână in functiune, conectat la o reţea, închideţi 
monitorul ; acesta foloseşte astfel mai puţin de jumătate din energia consumată în mod 
normal. În aceste circumstanţe, folosirea unui laptop va duce la importante economii de 
energie. 
Este bine să îl opriţi: Conform marilor producători de echipamente, oprirea echipamentelor 
electronice de birou nu scurtează durata de viaţă a cestora. De fapt, din moment ce defectarea 
hard diskurilor este legată de numărul total de ore de funcţionare, oprirea calculatoarelor reduce 
acest risc. Claritatea monitoarelor de asemenea se reduce odată cu creşterea numărului de ore de 
funcţionare (screen saverele nu economisesc energie), deci închiderea monitoarelor le 
prelungeşte viaţa. Închiderea computerelor poate fi şi o problemă de securitate. Cele mai multe 
computere din municipalităţi pot conţine informaţii secrete, securitatea acestora putând fi periclitată 
dacă pc-ul nesupravegheat se lasa in functiune. 
 



 

Cumpărati echipamente eficiente din punct de vedere energetic 
 
Cereţi informaţii referitoare la consumul de energie 

 
Când cereţi documentaţia de la un furnizor, nu uitaţi să cereţi: 

- consumul de putere în standby, în modul “sleep” şi în timpul funcţionării 
- durata de trecere de la modul “sleep” sau oprit la operaţiv complet (poate fi enervant ca 
unui copiator să îi ia 3 minute până face prima copie) 
- conformitatea cu programul ‘Energy Star’, care cere că echipamentul să consume cât 
mai puţină energie în modul ‘sleep’ (dar căutaţi un echipament cu un consum mult mai 
mic decât cel cerut de Energy Star) 
- pentru computere şi imprimante, confirmarea că vor fi conectate fără probleme la reţea 
(unele computere nu pot primi email dacă sunt în modul ‘sleep’) 
- informaţii referitoare la variaţiile de temperatura şi umiditate admise 
 
 
Evaluaţi nevoile reale 

 
Privitor la monitoare, ţineţi cont că: 

Cu cât ecranul este mai mare, cu atât foloseşte mai multă energie (dar exista o variaţie 
de 40% între consumul de energie specific diferitelor mărci de monitoare de aceeaşi 
dimensiune, deci cel mai mare monitor eficient din punct de vedere energetic poate 
consuma mai puţin decât unul mic, dar ineficient) 
Monitoarele cu cristale lichide folosesc mult mai puţină energie şi spaţiu decât cele 
catodice ; ele costa mai mult, dar preţurile sunt în scădere continua. 
Consumul de energie al monitoarelor color de aceeaşi dimensiune poate varia cu 
aproape 40%, aşa că verificaţi consumul de energie înainte de al cumpără. 
In timp ce monitoarele monocrome sunt folosite din ce în ce mai puţin, ele sunt folosite 
pentru activităţile simple ; monocromele folosesc mult mai puţină energie decât cele color 
de aceleasi dimensiuni. 
 
 

O imprimanta în reţea sau un copiator central, de obicei folosesc mult mai 
puţin energie decât câteva mai mici răspândite în tot biroul.  

 
Pentru birouri mici sunt disponibile multifunctionalele, care folosesc mai puţină 

energie şi care pot fi mai ieftine decât dacă am cumpără fiecare echipament separat (dar 
adăugarea de extraopţiuni  poate duce la creşterea consumului de energie, aşa că 
atenţie) 

 
Folosiţi hârtia eficient 
 

Asiguraţi-vă că echipamentul poate folosi hartie reciclata fără a pierde garantia 
Cumpărati imprimante şi copiatoare cu opţiune de printare/copiere faţă verso şi micşorare 
Încurajati folosirea a cât mai puţină hartie şi mai mult a e-mailului pentru transmiterea 
mesajelor. 
 
Serverele/calculatoarele principale 

 
Climatizarea camerei în care se află calculatoare poate genera o treime şi chiar 

mai mult din emisiile de gaze cu efect de seră. De aceea trebuie să: 
Verificaţi consumul de putere al computerului şi cel al echipamentelor de climatizare. 
De cele mai multe ori, sistemul de climatizare a fost proiectat pentru calculatoare cu 
consum mare de energie şi trebuie înlocuit cu unul potrivit cerinţelor actuale. 



 

Reproiectaţi sistemul de aer condiţionat : cantitatea de energie consumată pentru 
climatizare este de obicei mai mare decât cea consumată de computere, deci poate e 
cazul ca sistemul să fie reproiectat (un simplu aparat casnic de aer condiţionat poate 
înlocui unul complex cu răcitoare, turnuri de răcire şi pompe) 
 
Necesitatea unei camere a computerelor: contactaţi producătorul computerelor pentru 
a afla ce variaţii de temperatura şi umiditate sunt permise pentru funcţionarea acestora. 
Multe dintre cele moderne pot funcţiona într-un mediu obişnuit, evitând astfel necesitatea 
unei camere separate. 
Minimizati consumul de putere al calculatoarelor din camera computerelor, micşorând 
atfel cantitatea de căldură ce trebuie eliminată. De exemplu, închideţi luminile şi 
monitoarele când nu sunt necesare şi puneţi alimentatoarele de siguranta în afara zonele 
climatizate. 
 
Nu setaţi intervale prea stricte pentru temperatura şi umiditate  deoarece acest lucru 
iroseste energie. Menţinerea umidităţii şi temperaturi la o valoare cât mai exacta implica 
un consum mare de energie deoarece centrala se opreşte şi porneşte de multe ori, 
creând pierderi mari datorită regimului tranzitoriu. De asemenea, acolo unde intervalul 
condiţiilor de mediu este mic, unitatile separate de IVR pot “lupta” intre ele – o unitate 
pentru încălzire funcţionand în acelaşi timp cu una pentru răcire, duce la pierderi de 
energie – dacă termostatele şi senzorii nu sunt continuu monitorizaţi şi reglaţi. Această 
problemă poate fi evitată în cazul folosirii  computerelor moderne. 
 
Izolaţi camera computerelor de spaţiile birourilor din jur. Dacă pereţii camerei nu 
sunt izolaţi, şi vrem să avem în camera respectivă 18 grade in timp ce birourile alaturate 
au 22 de grade, vom ajunge la o încărcare suplimentara a aparatelor de răcire cu 1,5 kW. 
Izolarea pereţilor, tavanului şi podelei pot reduce consumul de aer rece impus de zonele 
adiacente. De asemenea, luati în calcul upgradarea computerelor pentru a scădea 
consumul de energie. Acest lucru poate duce la economie de spaţiu, pe lângă reducerea 
climatizarii şi a costurilor cu mentenanţa computerelor. 
 
Estimarea consumului de energie şi a emisiilor de gaze cu efect 
de seră 

 
Este puţin probabil că datele măsurate centralizat să dea informaţii precise 

referitoare la consumul de energie al echipamentelor de birou. Câteodată este posibilă 
colectarea datelor utilizându-se un contor ce costă în jur de 350 EUR. Alternativ, se pot 
căuta informaţii la furnizorii importanţi de asemenea echipamente ; nu uitaţi să întrebaţi 
de pierderile în stand by, cât şi de consumul operaţional. Este de reţinut că informaţia de 
pe etichetă nu reflectă cu acurateţe consumul efectiv. De obicei, este trecut consumul 
maxim posibil. 

 
 

Informaţii suplimentare 
Furnizorii de echipamente furnizează în general informaţii despre propriile 

produse; se recomanda contactarea personalului tehnic. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

T6 
 

Motoare, actionari, pompe şi ventilatoare 
 
Posibilităţi de economisire 

 
Potenţialul de economisire în acest sector este imens. Poate fi obţinută o 

reducere a consumului de până la 40%, cu o amortizare a investiţiei de 40% pe an. 
Primul lucru care trebuie luat în considerare este dacă motorul respectiv chiar este 
necesar (prin reevaluarea funcţionalităţii lui, uneori se ajunge la concluzia că nu mai este 
necesar acel motor). Aceasta este o metodă foarte ieftină de economisire a energiei. 

 
Consideraţi sistemul ca un întreg 

 
Cele mai mari economii se fac dacă se analizează motorul ca parte a unui sistem. 

Deşi diferenţa de eficienţă nu este prea mare între un motor standard şi unul eficient, 
efectul cumulat al tuturor componentelor unui sistem poate crea o diferenţă semnificativă 
în ceea ce priveşte eficienţa globală. De exemplu: 

 
Sistem ineficient  Sistem eficient 
Motor standard, 

exemplu randament 90%  Motor Motor cu randament 
ridicat 93% 

Motoare cu turatie 
fixa, viteză de rotatie prea 
mare în cea mai mare parte 
a timpului – risipesc 50% 

Sistem de antrenare Motoare cu turaţie 
variabilă 

Ventilatoare prost 
proiectate  - risipesc 20% 

Proiectarea 
ventilatoarelor 

Ventilatoare 
proiectate eficient 

Conducte 
subdimensionate, 50% din 
energia ventilatorului 
pierdută datorită pierderilor 
locale si liniare 

Conducte 

Conducte 
dimensionate corect 
(pierderile scad cu 
aproximativ 40%) 

Rezultat: eficienţa 
globală 20% Sistem Rezultat: eficienţa 

globală 50% 
 

 
 
 
 



 

Reducerea timpului de exploatare 
 
Sunt multe căi de reducere a timpului de funcţionare a motoarelor şi de obicei 

sunt şi ieftine. Exemplele includ : 
Comutator pentru a restricţiona orele de lucru ale motorului în cursul unei zile sau 
săptămâni 
Un comutator în funcţie de calendar va evita funcţionarea unui motor în perioada 
sărbătorilor 
Un senzor de temperatură poate fi folosit pentru prevenirea funcţionării aparatelor de 
răcire pe vreme rece. 
 
Alegerea motorului potrivit 
 
Tineţi cont de toate costurile: costul unui motor electric poate fi uşor depăşit de costul 
consumului de energie electrică din primele aproximativ 4 luni. Chiar şi fără a lua în 
considerare costurile cu mentenanţă, costul de exploatare al unui motor cu o durată de 
funcţionare mai mare de 20 de ani poate fi de până la 200 de ori preţul original de 
achiziţie. 

 
Dimensiunile: uzual, motoarele sunt supradimensionate. Este de înţeles, 

deoarece se observă mai uşor greşeala de a fi ales unul mai slab decât unul mai 
puternic. Apare un cost ascuns, ce reiese din această abordare conservatoare, pentru că 
eficienţa unui motor electric scade pe măsură ce scade sarcina. De exemplu : 
În timp ce un motor de 10kW cu o sarcină de 10 kW poate avea un randament de 90%, 
când are o încărcare de 4kW are un randament de 75%, consumând 5,3kW 
Un motor de 5kW cu încărcare de 4kW are un randament de 90%, deci sarcina electrică 
va fi de 4,4kW – o economie de 0,9kW 
Un motor supradimensionat este adeseori necesar pentru sarcini mari la pornire, dar un 
motor cu turaţie variabilă sau un dispozitiv pentru start uşor sunt soluţii mai bune pentru 
asemenea situaţii. 
 

Eficienţă: nu toate motoarele electrice sunt construite în condiţii identice. Ca 
multe alte produse, calitatea şi eficienţa variază în intervale mari, şi unele motoare sunt 
proiectate şi construite pentru a fi mai eficiente. De exemplu un motor cu eficienţă ridicată 
de 10 kW va avea un randament de 93%, în comparaţie cu unul standard cu randament 
de 88% - economisind 4,3% atât în ceea ce priveşte consumul de energie, cât şi emisiile 
de gaze cu efect de seră. Reducerea costurilor cu electricitatea va recupera costurile 
adiţionale pentru un motor cu eficienţă ridicată în mai puţin de doi ani. Diferenţa între cele 
două tipuri de motoare creşte, pe măsură ce ele scad în dimensiuni. Multe motoare mici, 
ca cele utilizate pentru ventilatoarele de evacuare, pot avea randamente sub 50%. 
 
Inlocuire in loc de rebobinare 

 
Un motor ars poate fi rebobinat, cel puţin până la eficienţa proiectată, atâta timp 

cât obiectivul eficientei este urmarit de bobinator. Un motor slab rebobinat poate duce la 
o pierdere de eficienţă de 3%, care pentru un motor de 30kW ar insemna o creştere a 
gazelor cu efect de seră de 2500kg CO2 echivalent şi o creştere a costurilor de operare 
de 900EUR în numai 10 ani (bazat pe o încărcare de 80%, 3000 ore de funcţionare pe 
an, 6 centi/kWh). Dacă motorul ars nu poate fi rebobinat la parametrii iniţiali, este mai 
bine să fie înlocuit cu unul nou. Motoarele disponibile azi sunt mai eficiente decât cele de 
acum 20 de ani. 

 
 
 
 



 

Folosirea de turaţii variabile 
 
Cele mai multe pompe şi ventilatoare au turaţia constantă, chiar dacă debitul cerut 

variază. Asta inseamnă că merg mai repede decât este necesar şi folosesc prea multă 
electricitate în cea mai mare parte a timpului. Pot fi făcute economii substanţiale dacă 
tinâmd cont că reducerea debitului cu 50% duce la reducerea puterii cerute până la 85%. 

 
Vitezele variabile pot fi obţinute cu aşa numitele dispozitive cu turaţie variabilă 

(DTV), un dispozitiv electronic care controlează puterea în motor. Alte avantaje: 
Acţionează ca un starter uşor ce previne supraîncărcarea sistemului electric (reduce 
riscul apariţiei unei căderi de tensiune ce ar afecta celelalte echipamente) şi evita costul 
altor dispozitive necesare pornirii 
Posibilitatea de a controla turaţia duce deseori la o mai bună calitate a serviciului (un mai 
bun control al procesului) 
Posibilitatea de a controla turaţia permite ca puterea motorului să fie cât mai aproape de 
sarcină necesară, deoarece DTV poate acţiona motorul la viteza maximă sau chiar mai 
mare pentru perioade scurte. 
 

Când se consideră că este prea scump un motor cu turaţie variabilă, este posibil 
să folosim un motor cu mai multe viteze sau să instalam mai multe motoare mai mici ce 
sunt puse în funcţiune pe măsură ce este nevoie de ele. 
 
Evitaţi subdimensionarea ţevilor şi conductelor 

 
Banii economisiţi prin instalarea de conducte şi ţevi subdimensionate reprezintă o 

economie falsă, deoarece implică o încărcare suplimentară a ventilatoarelor, pompelor şi 
motoarelor. Asiguraţi-vă că este evaluat efectul final al unei asemenea încărcări 
suplimentare şi că se ţine cont de acest aspect în alegerea componentelor sistemului. 

 
Eficienţa transmisiei 

 
Pornirea motorului este numai primul pas. Eficienţa curelelor de transmisie poate 

scădea de la 90 la 60% dacă sunt greşit proiectate sau întreţinute. În plus, toate 
acţionările necesită mentenanţă regulată pentru o eficienţă optimă. 

 
 

Mentenanţă  
 
Verificaţi dacă curelele de transmisie, lanţurile şi cuplele sunt în condiţii bune şi 

ajustate conform indicaţiilor furnizorului. Verificaţi dacă motoarele se incalzesc; acesta 
este un semn că se peirde energie. Folosiţi un termometru cu infraroşu în loc să atingeti 
carcasa. Dacă temperatura indicată este mai mare de 60°C, ar trebui făcute investigaţii. 
Nu atingeţi  componentele mobile, cuplajele etc. chiar dacă motorul este oprit. 
 
Verificaţi motoarele 

 
Un audit energetic ar trebui să descopere motoarele care consumă cea mai mare 

cantitate de energie şi să dezvăluie oportunităţi pentru reducerea consumului de 
electricitate. Dacă nu se va face un audit energetic, o analiza care să urmărească 
următoarele aspecte ar trebui să identifice motoarele in functiune care nu sunt necesare. 
Pentru fiecare motor inregistrati: 
utilizarea sau amplasarea motorului - de exemplu: ventilator principal, unitatea de 
vehiculare a aerului in hala bazinului 
scopul motorului 
puterea nominală (în kW sau cai putere) de pe plăcuţa de identificare a motorului 



 

cum este controlat (întrerupător cu flotor, comutator automat, etc.) 
timpii de operare 
puterea (preferabil) efectiva a motorului sau curentul acestuia. Un electrician sau o alta 
persoana calificata poate masura folosind un cleste ampermetric. In unele situaţii, 
puterea motorului poate fi determinată numai prin functionarea motorului şi 
cronometrarea lui. 
 
O supraveghere de acest tip indică de obicei oportunităţile clare de reducere a 
consumului de energie, de exemplu motoare ce funcţionează când nu e nevoie sau 
motoare ce funcţionează la o sarcină mică (putere măsurată este mai mică decât puterea 
nominală), indică faptul că ar fi mai bun un motor mai mic sau unul cu turaţie variabilă. 
 
 
 
Exemplu  de evaluare a unui sistem cu motor  

 
Pentru fiecare motor: 
1. calculaţi consumul anual de energie în kWh prin înmulţirea puterii medii a 

motorului cu numărul de ore de funcţionare; tabelul de mai jos prezintă un exemplu de 
calcul 

2. folosiţi coeficienţii de emisie (în funcţie de tehnologiile de productie a energiei 
electrice din zonă) pentru a transforma consumul anual de energie în emisii de gaze cu 
efect de seră (t CO2 echivalent). 

 
 

Consumul mediu anual de 
energie(MWh/an), în funcţie de puterea 
motorului Aplicaţie 

Ore de 
funcţionare 
h/an 1kW 2kW 5kW 7.5k

W 
15 
kW 

25 
kW 

răcire birouri 1000 1,0 2 5 7,5 15 25 
pompă de 
căldură pt. 
birouri 

1500 1,5 3 7,5 11,3 23 38 

ventilatorul 
aparatului de 
aer condiţionat 

2500 2,5 5 12,5 18,8 38 63 

 
depozit(2 
schimburi) 
 

4000 4 8 20 30 60 100 

ventilator sală 
de gimnastică 5000 5 10 25 38 75 125 

funcţionare 
continuă 8760 9 18 44 66 131 219 

 
 



 

 
De exemplu, să considerăm un ventilator de 20 kW în birourile municipalităţilor ce 

funcţionează cca 2500 ore anual. Contractul de furnizare a energie electrice presupune 
25% energie verde. Care este cantitatea de CO2 emisa ca urmare a alimentării motorului 
cu energie electrică ? 

 
În acest caz, tabelul nu dă date pentru un motor de 20kW, dar se pot folosi datele 

pentru unul de 1kW şi rezultatele obţinute se înmulţeasc cu 20. Paşii de calcul sunt : 
Energia anuală pentru un motor de 1kW, din tabelul de mai sus = 2,5 MWh/an 
Energia anuală pentru un motor de 20 kW motor 2,5 MWh/an x 20 = 50 MWh/an 
Scădeţi proporţia de energie verde: 50 - (0,25 x 50) = 37,5 MWh/an 
Emisiile de gaze nocive de exemplu 1,02 tone CO2 / MWhx37,5 = 38,3 tone 

CO2/an 
 

Informaţii suplimentare 
 

THERMIE maxi brochure: 
Application of eficient technologies în motor drive systems 

 
 

 
 



 

T7 
Refrigerarea 

 
Pentru municipalităţi, refrigerarea poate fi o problemă: 

în facilităţile publice şi de catering, unde sunt necesare camere frigorifice şi sunt instalate 
unităţi de refrigerare 
în birouri şi alte încăperi unde se află frigidere şi congelatoare  
acolo unde sunt instalate automate cu mâncare şi băuturi reci pentru uzul personalului 
sau al vizitatorilor. 

 
Echipamentul de refrigerare existent poate conţine cantităţi importante de CFC 

(clorofluorocarbon), care sunt gaze cu efect de seră şi participă la subţierea stratului de 
ozon. Problemele legate de CFC nu fac obiectul acestui manual, deşi folosirea altor 
agenţi frigorifici reprezintă un pas important în îmbunătăţirea eficienţei energetice. 

 
 

Oportunităţi de economisire 
 
Frigiderele casnice  

 
Frigiderele casnice sunt de obicei folosite în camerele personalului, bucătării. 

Hotărâţi-vă asupra celor mai mici dimensiuni care vor satisface nevoile şi citiţi etichetele 
pentru a alege modelul cu cel mai mic consum. Eticheta energetică furnizează atât o 
scară energetică (compară eficienţa cu a altora de aceeşi dimensiune) cât şi o estimare a  
consumului anual de energie. Luaţi în calcul acest consum mai degrabă decât scara 
energetică, deoarece furnizează o mai bună informare asupra consumului de energie. 
Economisirea a 200kWh în fiecare an conduce la economii în jur de 120 EUR asupra 
costurilor de exploatare de-a lungul celor 10 ani de viaţă. 

 
 
Frigiderul nu ar trebui să stea expus la soare sau lângă un perete neizolat ce este 

expus la soare şi ar fi bine să existe o bună ventilare a camerei în care se află. Instalarea 
unui frigider pentru bar într-un cabinet fără ventilare pe lângă imposibilitatea de a răci 
conţinutul poate duce la creşterea costurilor cu 50%, şi duce la o defectare prematură. O 
spaţiu deschis de cel puţin 50mm ar trebui să existe de-a lungul lăţimii frigiderului şi cel 
puţin aceeaşi arie de ventilare deasupra şi în spatele unităţii. Dacă nu sunt ţinute obiecte 
perisabile, acesta poate fi oprit când nu este nevoie de el (lăsaţi uşa deschisă pentru a 
evita mirosurile neplăcute). 

 
 

Echipamente modulare 
 
Echipamentele modulare includ frigiderele comerciale, congelatoare (de obicei cu 

uşi de sticlă), camere frigorifice cu compresoare integrate. Cele mai multe echipamente 
modulare folosesc vaporizatoare şi condensatoare cu ventilator şi iluminarea display-ului, 
care cresc consumul de energie. Ventilatoarele şi luminile sunt de obicei în interiorul 
frigiderelor, adăugându-se direct la consumul de energie. În multe cazuri, carcasele de 
metal şi părţile componente acţionează că nişte ‘punţi termice’ de-a lungul izolaţiei, 
crescând fluxul de căldură. Acest lucru poate duce la apariţia condensului pe exterior, iar 
echipamentele adiţionale care împiedică acest fenomen duc la o creştere a consumului 
de energie.  

 
 
 



 

Sfaturi pentru folosirea energiei de refrigerare într-un mod cât mai eficient 
 
Aici includem: 

Folosiţi numai capacitatea de refrigerare necesară; acolo unde este nevoie de refrigerare 
în mod intermitent, închideţi capacităţile excedentare atunci când nu sunt utilizate. 
Frigiderele şi aparatele de vândut băuturi răcoritoare pot fi oprite noaptea dacă nu conţin 
produse perisabile (dacă energia este ma ieftină noaptea, unitatea poate fi pornită cu cel 
puţin o oră înainte să se termine perioada în care energia este mai ieftină) ; acest lucru 
poate fi obţinut cu un dispozitiv de deconectare orar ce costă sub 15 EUR. 
 

Verificaţi setările termostatului şi fixaţi-l pe cea mai sigură poziţie; alegeţi 
temperatura cea mai mare posibilă în concordanţă cu sanatatea şi siguranţa personalului 
(de exemplu în facilităţile unde alimentele sunt tinute aproximativ 3 zile, congelatoarele 
pot fi setate pe -10 oC în loc de -20 oC cât este temperatura recomandată). 

Întroduceţi produsele neperisabile în frigider când sunt reci (sticle sau conserve); 
răcirea a 20 sticle de 2 litri de la 30oC la 4oC consumă 1kWh, pe când răcirea de la 17oC 
consumă numai jumătate. 

Mâncarea îngheţată ce va fi încălzită poate fi scoasă din congelator cu o zi 
înainte; reduce costurile cu congelatorul şi carnea respectivă se incălzeşte mai uşor. 
Izolaţi uşile de sticlă în afara orelor de lucru ; benzi de plastic flexibile, uşi culisante pot fi 
montate pentru a asigura intrarea în camerele de răcire. 

Asiguraţi-vă că uşile sunt închise şi sigilate corespunzător 
Decongelaţi regulat 

 
Monitorizaţi temperatura de funcţionare ; o temperatură prea joasă creşte costurile 

de exploatare şi emisiile cu 2-3% pentru fiecare grad 
Asiguraţi-vă că fluxul de aer pe lângă condensatoare şi vaporizatoare nu este 
obstrucţionat ; acest lucru este critic pentru operarea eficientă 
Evitaţi plasarea echipamentelor langă pereţii exteriori neizolaţi şi expuşi la soare, într-o 
zonă caldă a clădirii sau direct expuse la soare (mai ales în cazul vitrinelor figorifice, unde 
soarele poate să încălzească direct conţinutul) 
 

Asiguraţi-vă că tavanul camerei este bine izolat, mai ales unde sunt instalate 
vitrine frigorifice care se deschid deasupra ; dacă tavanul este cald, multă căldură este 
transmisă prin radiaţie în compartimentele de răcit 
Acolo unde lumina din interiorul frigiderului sau a display-urilor anexe nu este necesară, 
opriţi-o sau deconectaţi-o; pentru unele echipamente, ca aparatele de vândut băuturi 
răcoritoare, iluminarea display-ului consumă jumătate din energia electrică utilizată de 
aparat. 

Dacă sunt instalate încălzitoare anti-condens, folosiţi-le numai în timpul orelor de 
lucru şi când condensul este vizibil; consumă energie şi cresc şi consumul de agent de 
răcire. 
Decât să aveţi un număr mare de automate cu răcoritoare împrăştiate în toată clădirea, 
pozitionaţi-le central şi menţineţi-le doar pe acelea care sunt necesare ; fiecare automat 
poate consuma până la 3000kWh, costând în jur de 200EUR, deci reducerea numărului 
de aparate are sens din punct de vedere financiar. 
 
Când se cumpără sau se închiriază un echipament de acest gen: 

Acolo unde este posibil, este indicat să se foloseasca un frigider casnic în locul 
unuia industrial, deoarece sunt mai ieftine şi mai eficiente din punct de vedere energetic 
(economisind până la 80% în comparaţie cu unul industrial de aceeaşi capacitate). 
Etichetele energetice pot fi folosite pentru alegerea celui mai eficient model. Modelele 
casnice pot fi mai fiabile şi au avantajul diferitelor temperaturi pentru diferite tipuri de 
produse 
 
 



 

Cereţi informaţii privitoare la consumul de energie (de preferat în condiţii standard 
de testare) de la potenţialii furnizori pentru a face comparaţii şi pentru luarea celei mai 
bune decizii; un frigider pentru băuturi cu două uşi poate costa 200-300 Eur pe an (deci 
pot fi făcute economii considerabile) 
Întrebaţi furnizorul care sunt opţiunile de reducere a consumului: de exemplu, unii 
furnizori de modele de frigidere cu uşi de sticlă, oferă opţional uşi cu geamuri mai 
eficiente din punct de vedere termic. 
 

Cereţi să fie instalate comutatoare pentru a controla iluminatul interior şi 
încălzitoarele anticondens 
Dacă zonele adiacente sunt climatizate, alegeţi un model al cărui compresor să poată fi 
montat în exterior (pus într-o locaţie ferită de soare şi ventilată) ; astfel pierderile de 
căldură nu vor afecta costurile cu climatizarea. Asiguraţi izolarea conductelor frigiderului 
cu izolaţie de cel puţin 25mm grosime. 

Folosiţi echipamente care utilizează agenţi frigorifici pe bază de hidrocarburi, 
deoarece au un impact mult mai redus asupra mediului în caz de scăpări, costă mult mai 
puţin decât cei de tip HFC, şi de cele mai multe ori permit echipamentului să funcţioneze 
cu o eficienţă ridicată. Trebuie reţinut că agenţii frigorifici pe bază de hidrocarburi nu sunt 
încă pe deplin acceptaţi în industria aparatelor de refrigerare. 
Indicatori posibili 
 
Consumul de energie (dacă este posibil): variaţia în timp 
Consumul de energie pe unitate de activitate: lunar, sezonier, anual  
 
 
 
 
 
 



 

T8 
Producerea de energie electrică de interventie 

 
Generatoarele de rezerva sunt deseori instalate în instituţii municipale, în special 

acolo unde: 
Instituţia trebuie să funcţioneze în caz de dezastru natural sau ca adăpost de urgenţă, 
sau când furnizează servicii esenţiale comunităţii (ex. alimentarea cu apă sau tratarea 
apelor reziduale); 
Sunt consumuri ridicate ocazionale care nu justifică costul reabilitarii racordului de 
alimentare electrica (ex. spatii expozitionale) 

 
Un generator de rezervă funcţionează numai când sunt defecţiuni la reţea, în 

timpul diferitelor teste sau ocazii speciale. Cu un număr aşa de mic de ore de funcţionare, 
impactul asupra consumului de energie probabil că va fi nesemnificativ. Oricum, 
necesitatea unui generator de rezervă reprezintă o oportunitate de a evalua alternative ce 
pot consuma mai puţină energie. 

 
Posibilităţi de economisire 

 
O unitate de generare a energiei electrice poate fi scumpă atât ca cost de achiziţie 

cât şi  de întreţinere. Oportunităţile de economisire a costurilor pentru energie apar din : 
Evaluarea situaţiei: dacă chiar este nevoie de un generator de rezervă sau dacă alte 
strategii vor indeplini la fel de bine functiile  respective 
Minimizarea dimensiunilor generatorului necesar 
Alegerea celei mai eficiente metode de producere a energiei (inclusiv cogenerarea dacă 
este posibil) 
 

O parte din capitalul alocat pentru un generator care în mod normal nu e folosit, 
poate fi folosit în alta investiţie care să reducă in mod continuu consumul de energie. 

 
 

Necesitatea generării de rezervă 
 
Riscul unei întreruperi în alimentarea cu energie electrică poate varia de la o 

cădere de tensiune de câteva secunde, care face computerele să repornească, până la o 
întrerupere a alimentării de câteva ore. Alternative : 

Un duplicat, un canal de alimantare alternativ; câteodată este posibilă alimentarea 
cu energie electrică din două surse diferite; astfel se poate depăşi situaţia când un 
furnizor are probleme, dar nu rezolvă situaţia când cade reţeaua sau când toata energia 
electrică este furnizată numai de o singura firma 

Posibilitatea de conectare la un generator mobil, ţinând cont de timpul de răspuns, 
sarcina de rezervă, etc 

Echipamente ce nu au permanent nevoie de energie electrică; anumite operaţii 
critice asistate de calculator pot fi preluate de un laptop ce are baterii ca sursă altenativa 
de alimentare cu energie electrică 

Sisteme de baterii pentru anumite componente critice ale echipamentelor  
Înlocuirea echipamentului care necesită energie electrică cu echipamente ce nu necesită 
poate fi luată în considerare; de exemplu folosirea unui echipament ce poate fi antrenat 
de un motor cu ardere interna în loc de un motor electric, sau folosirea luminii naturale în 
locul iluminării electrice (presupunând funcţionarea numai în timpul zilei). 
 
 
 



 

Reducerea dimensiunilor generatorului 
 
Strategiile de minimizare a cantităţii de energie electrică folosită vor crea economii 

prin reducerea dimensiunilor generatorului. Sunt multe posibilităţi de a reduce nevoia de 
energie electrică, de exemplu : 
Upgradarea computerelor principale la unele moderne echivalente ce necesită mai puţină 
putere (şi mai puţină răcire şi mentenanţă); 

Creşterea eficienţei instalaţiei de iluminat 
Înlocuirea echipamentelor pentru încălzit electrice cu echipamente pe gaz, pompe 

de căldură, radianti. 
Instalarea de regulatoare inteligente pentru a opri anumite echipamente care nu 

sunt esenţiale în anumite perioade scurte de timp când sarcina este mare (de exemplu 
pentru încălzire sau climatizarea)  

Toate măsurile adoptate mai sus vor contribui  la: 
“nivelarea sarcinii”, sau reducerea vârfului de consum, care va diminua costul electricităţii 
reducerea cantităţii de energie electrică consumată annual în instituţiile municipale, 
reducând costurile cu energia 

 
De asemenea, luaţi în calcul prevederea cu alimentari electrice neintreruptibile 

(AEN) a calculatoarelor esenţiale desfăşurării activităţii şi a echipamentelor de 
comunicare. Acestea vor reduce sarcina si zona din cladire pe care generatorul de 
rezerva ar trebui să o acopere. Aceste dispozitive asigură şi o protecţie impotriva 
fluctuaţiilor electrice (mai scurte de un minut) şi vor furniza energie din primul minut de 
întrerupere, lucru pe care un generator de rezerva nu îl poate face. 

 
Unde puterea de rezerva este necesară numai pentru câteva echipamente, 

trebuie luată în calcul şi posibilitatea de a asigura o alimentare separata cu energie 
electrică a proceselor esenţiale, reducând astfel dimensiunea generatorului. Când un 
generator de rezervă trebuie să asigure o sarcină mică (câţiva kW sau mau puţin) mult 
mai mica decât capacitatea sa, ar trebui analizată situaţia de a folosi un sistem cu baterie 
si invertor. 
 

 
 
 
 

Considerarea cogenerarii 
 
Decât să investim într-un generator diesel care nu va funcţiona în cea mai mare 

parte a timpului, mai bine alegem un generator, cu aproximativ acelasi cost de capital, 
care va funcţiona tot timpul anului. Costul suplimentar va fi pe deplin justificat de 
economiile de cheltuieli. Cogenerarea (CHP-producerea combinată de căldură şi energie 
electrică) presupune producerea de energie electrică pentru obiectivele municipale in tot 
timpul anului – nu doar în rezerva – si folosirea caldurii, care normal s-ar fi pierdut in în 
procesul de generare a electricitatii, pentru încălzirea apei sau a diferitelor spaţii, 
încălzirea piscinelor sau pentru uscare. 
 

 
O centrală normală pe carbuni transformă numai o treime din energia 

combustibilului în electricitate ; restul de doua treimi este pierdut in atmosfera sub forma 
de caldura deseu. Un sistem cu cogenerare poate reduce atât consumul de energie cat si 
costurile cu combustibilul, utilizând până la 80% din energia conţinută în combustibil în 
loc să piardă două treimi din ea. Un asemenea sistem este justificat economic numai prin 
economiile de energie, dar mai prezintă şi avantajul de a oferi o alternativă de furnizare a 
energiei electrice în cazul unor avarii. Emisiile de gaze sunt reduse datorită eficienţei 



 

intrinseci, prin obţinerea unei cantităţi mai mari de energie utilă din aceeaşi cantitate de 
combustibil. Emisiile pot fi reduse în continuare prin folosirea unui combustibil cu conţinut 
redus de elemente care prin ardere ar duce la eliminarea de gaze cu efect de seră (gaze 
naturale sau biomasa). 

 
Bineînţeles că este nevoie de cogenerare acolo unde există un consum continuu 

de căldură, şi multe dintre instituţiile publice au o asemenea nevoie (piscine, clădiri de 
birouri, sere). Există şi alte activităţi municipale care pot să folosească căldură de la 
aceasta sursa ieftina, din moment ce aceasta devine disponibila, cum ar fi: 
- racirea prin absorbtie (utilizarea apei calde pentru producerea de frig); 
- dezumidificare cu substante absorbante (care utilizeaza caldura pentru regenerarea 
substantei absorbante -agent de uscare- utilizata pentru dezumidificare).  
Alternativ, caldura (sau resursele de mai sus de racire sau uscare) ar putea fi vandute 
intreprinzatorilor sau industriilor invecinate. 
 
 
Tipuri de cogenerare 

 
Sistemele de cogenerare mici şi medii sunt de obicei motoare cu piston alimentate 

cu gaz natural, cu aprindere prin scânteie (derivate din motoarele diesel industriale). 
Aceastea transformă între 30% şi 40% din energie combustibilului în electricitate şi 
furnizează încă 40% sub formă de căldură (de obicei ca apă fiebinte, dar o parte poate fi 
furnizată şi ca abur). 

 
Turbinele mici cu gaze (75kWe) pot fi foarte potrivite pentru o varietate de 

activităţi, în funcţie de costul de producere. Sunt compacte (de dimensiunea unui frigider) 
şi silenţioase. Marile sisteme de cogenerare (peste 1MWe) de obicei folosesc instalaţii de 
turbine cu gaze. Un asemenea sistem este puţin probabil să fie potrivit pentru instituţiile 
municipale, doar dacă nu funcţionează împreună cu o mare uzină industrială, spital sau 
alt consumator major de energie. 

 
Sursele de energie pentru cogenerare 

 
Unii combustibili folosiţi în instalaţiile de cogenerare necesită gazeificare sau 

trebuie transformaţi în abur, ca un pas intermediar până la producerea propriu-zisă de 
energie electrică. 

 
Gaze din deşeuri : multe municipalităţi au încă, active sau dezafectate, gropi de 

gunoi ce produc metan (gaz cu efect de seră), care dacă nu este captat este eliminat în 
atmosferă. Putem folosi acest gaz drept combustibil pentru un motor, pentru a genera 
electricitate. Astfel : 
se converteşte un gaz cu efecte nocive în CO2 , care are un impact mai mic de 5% 
asupra mediului 
înlocuieşte consumul de combustibili fosili, diminuându-se astfel emisiile de CO2  
 

 
Un semn că într-un loc se emană metan este că iarba creşte foarte greu si când 

apare este maro şi uscată. O companie specializată ce vinde energie în SEN de obicei se 
ocupă, în numele municipalităţii, de proiecte care tranforma gazul din depozitele de gunoi 
în electricitate. Căldura ce se obţine ca produs secundar poate fi vândută proprietăţilor 
învecinate, cum ar fi de exemplu serele. Multe din aceste proiecte reuşesc să genereze 
energie electrică prin recuperarea gazului, dar nu reuşesc să folosească şi căldura 
obţinută. 

 
Deşeuri organice: pot exista multe produse reziduale cu potenţial energetic în 

zonele municipale, iar municipalităţile pot facilita dezvoltarea unui proiect regional de 



 

recuperare a acestei energii. Materialele ce intră aici sunt deşeurile lemnoase din 
punctele de colectare, deşeuri rezultate din recoltă (bumbac, trestie de zahăr) şi deşeuri 
rezultate în urma procesului tehnologic (uleiuri, rumegus, textile, ambalaje),  

 
Acest combustibili pot reduce emisiile de gaze prin: 

înlocuirea combustibililor fosili 
împiedicarea ajungerii acestor materiale în gropile de gunoi unde, prin descompunere vor 
genera metan 
reducerea energiei consumate pentru transportul deşeurilor  

 
Gazul natural, GPL: folosirea acestor tipuri de combustibili va genera mai puţine 

emisii de gaze cu efect de seră pentru aceeaşi cantitate de electricitate produsă, decât 
dacă s-ar folosi cărbune. Şi alte procese generează căldură reziduală (producerea de 
energie electrică nu este singurul proces care generează res-uri termice). Pierderile de 
căldură de la motoare, gătit, răcire şi de alte echipamente pot fi folosite pentru încălzirea 
la ‘temperatura joasă’ în locul combustibililor fosili. 

 
 

 



 

T9 
Sisteme de incălzire (şi răcire) centralizată 
 

Încălzirea şi/sau răcirea centralizată (IRC) este o tehnologie integrată care poate 
aduce contribuţii importante în reducerea consumului de energie şi a poluarii aerului, 
precum şi în creşterea securităţii în alimentare. Datorită părerilor eronate, ÎRC este 
deseori considerată ca fiind o masură puternică a municipalităţi şi a altor unităţi locale. 
Aceste idei nu ţin seama de faptul că IRC oferă şi multe oportunităţi de a creşte consumul 
de energie regenerabilă. 

 
Ideea fundamentală pentru IRC este simplă dar puternică, în principiu conectarea 

mai multor consumatori termici printr-o reţea de conducte cu surse de energie optime, 
cum ar fi cogenerarea, res-urile termice industriale şi energiile regenerabile ca biomasa, 
geotermale şi surse naturale de încălzire şi răcire. Capabilitatea de a interconecta aceste 
surse eficiente din punct de vedere al protecţiei mediului implică şi o eficienţă economică 
sporită.  

 
Unele ţări, în special în Scandinavia, acordă o importantă ridicată acestei IC, 

deţinând mai mult de 50% din piaţă. Cu toate acestea, ÎC deţine o mică parte din piaţa de 
energie termică europeană. De aceea, potenţialul este mare şi variază în fiecare ţară, în 
funcţie de politicile naţionale anterioare. IC nu mai prezintă importanţă numai în ţările 
nordice, din moment ce în multe părţi ale lumii conceptul de ÎCR este implementat şi 
pentru răcire, fie prin distribuţia de apa racită sau prin folosirea reţelei de încălzire pentru 
a furniza căldură pentru refrigeratoare actionate cu energie termica. Exista o varietate de 
tehnologii pentru recuperarea căldurii şi folosirea ei pentru răcire. 
 

 
Păreri  gresite 
 
IC nu este competitivă cu sistemele distribuite  

 
Sistemele de IC sunt prin natura lor soluţii locale, cu posibilităţi limitate de a 

recupera capitalul şi de a recupera pierderile. Reţelele naţionale de gaze naturale şi de 
distribuţie a energiei electrice pot deseori modifica preţul sau pot introduce noi tehnologii, 
lucru ce pare mai competitiv în comparaţie cu IC. A existat şi o tradiţie pe linie politică de 
a favoriza alternativele de alimentare cu energie pe scară larga, defavorizându-le pe cele 
locale.  

 
Totuşi, când se iau în calcul costurile pe termen lung, inclusiv impactul asupra 

mediului, ICR este în cele mai multe cazuri alternativa cea mai bună şi exploatarea la 
maxim a unei soluţii ce implică cogenerarea este o condiţie esenţială. Proprietarii de 
clădiri sunt receptivi la o sursă de energie pe termen lung, cu sistem de alimentare 
flexibil, lucru ce îi protejează de posibilele şocuri datorate variaţiei preţurilor. Legarea 
clădirilor prin IC permite folosirea cogenerării şi altor tehnologii viabile din punct de 
vedere financiar şi tehnic şi cu impact redus asupra mediului. 

 
Sistemele de încălzire centralizată reprezintă „tehnologia de ieri”  

 
IC are o istorie lungă. Acest concept tehnologic este prezent în multe ţări şi este 

implementat în diferite forme; în acelaşi timp se îndepărtează de folosirea combustibililor 
solizi şi se orienteză din ce în ce mai mult către recuperarea totală şi folosirea res-urilor, 
deşeurilor menajere şi a biomasei. Sistemele tip reţea trebuie să maximizeze beneficiul 
asupra mediului pe care îl pot obţine noile tehnologii ca celulele de combustie şi turbine 



 

cu gaze cu eficienţă ridicată, cât şi vechile tehnologii ca centralele pe carbuni. Căldura 
recuperată prin cogenerare sau alte surse de energie pot fi transformate în frig, având loc 
o creştere pe scară largă a racirii centalizate. În plus, integrarea celor mai bune şi mai noi 
tehnologii de furnizare a energiei, a creat şi va crea în continuare un progres in 
îmbunătăţirea reţelelor de conducte şi reducerea costurilor cu exploatarea lor. 

 
 

Sistemele de Incălzire Centralizată în Europa Centrala şi de Est cer 
investiţii masive  

 
Slaba performanţa a IC în ţările Europei Centrale şi de Est se datorează impunerii 

centralizate a unui singur concept de proiectare. Totuşi, se fac eforturi semnificative acum 
pentru a aduce reţelele la cel mai ridicat standard tehnic. Expansiunea reţelelor de gaze 
în unele cazuri nu ţine seama de avantajul ecologic de a folosi combustibilul mai întâi 
pentru a produce energie electrică şi apoi să folosească reţeaua de IC pentru a furniza 
clădirilor căldura reziduală rezultată. Este important ca guvernanţii să recunoască faptul 
aceste reţele sunt mai degrabă un bun naţional mai ales din punct de vedere al 
protecţiei mediului, decât o sursă de cheltuieli. 

 
Impactul asupra deciziilor cheie 

 
Deoarece IC este o tehnologie integrativă, este relevantă pentru multe tipuri de 

politici şi ar trebui luată în calcul la elaborarea politicilor la nivel regional şi naţional. 
 

Cogenerarea în contextul creşterii cererii de putere  
 
Cererea de energie electrică este în continuă creştere în toata lumea, ceea ce 

conduce la o nevoie de noi centrale electrice. Centralele electrice produc o cantitate de 
căldură care de obicei este risipită dacă centrala nu este concepută şi pentru  
alimantarea cu energie termică, după cum se poate observa în figura de mai jos. 

 

 
IC este importanta pentru implementarea cogenerării deoarece extinde numărul 

potenţialilor clienţi pentru căldura rezultată, putând fi incluse şi clădiri comerciale, 



 

instituţionale şi rezidenţiale. Temperatura necesară pentru aceste clădiri este relaţiv 
scăzută, permitând instalaţiei de cogenerare să funcţioneze la eficienţă ridicată în 
comparaţie cu centralele care produc căldură pentru procesele industriale la o 
temperatură mai mare. In plus, pe măsură ce sectorul industrial devine din ce în ce mai 
electro-intensiv, marii consumatori de căldură de potential scazut sunt din ce în ce mai 
greu de gasit. Clădirile orăşeneşti, conectate la IC, sunt un partener stabil şi de durată 
pentru centralele cu cogenerare.  

 
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră  

 
Reducerea cantităţii de gaze cu efect de seră este cel mai important obiectiv al 

strategiei energetice în următorul secol. IC şi cogenerarea au avut deja contribuţii enorme 
la controlul emisiilor de gaze, şi încă mai au potenţial pentru contribuţia la atingerea 
acestui scop.  In jur de 11-12 ExaJouli (EJ) de căldură sunt produşi şi transportaţi prin 
intermediul IC în lume, anual, ceea ce reprezintă în jur de 5% din consumul final din 
sectoarele industrial, residential, public şi comercial. 

 
Emisiile de gaze cu efect de seră evitate prin folosirea IC şi a cogenerării sunt 

foarte importante (aproape jumătate din cantitatea de CO2 prevăzută de protocolul de la 
Kyoto). La nivel global, IC şi cogenerarea reduc emisiile de CO2 din arderea 
combustibilului cu 3%-4%, corespunzător unei cantităţi anuale de 670-890 Mtone, în 
comparaţie cu 22700Mtone, emisiile totale în 1998. Cele mai importante reduceri ale 
cantităţii de CO2 au fost înregistrate în Rusia (15%), în fosta URSS, in afara Rusiei (8%) 
şi în UE (5%). 

 
Scăderea cantităţii de CO2 prin IC şi cogenerare va descreşte când emisiile de 

CO2 de la producerea alternativă de energie electrică vor fi micşorate. Totuşi nu este o 
situaţie specifică pentru IC/cogenerare; se va aplica tuturor tehnologiilor care utilizează 
cantităţi mici de cărbune, de vreme ce în viitor competiţia va fi între tehnologii care 
folosesc alte tipuri de combustibili (nu cărbune) . In viitor, IC/cogenerarea pot reduce 
emisiile de CO2 prin:  
creşterea penetrării pe piaţa a IC prin apariţia unor sisteme noi şi extinderea celor 
existente  
creşterea cotei de cogenerare în sistemele de IC existente; in prezent aceasta cota este 
de numai 48%  
înlocuirea combustibilului în centralele existente; în prezent cărbunele reprezintă 38%  
 
Tranziţia la biomasa 

 
Pe termen lung, politicile în domeniu indica faptul că biomasa va juca un rol 

important în viitorul energiei regenerabile. Este puţin cunoscut faptul că IC deja 
furnizează în oraşe căldură de la centrale de cogenerare  ce folosesc drept combustibil 
deşeurile municipale, deşeuri lemnoase si alte feluri de biomasa. Acestea sunt de fapt 
centrale pilot care vor transforma viitoarele recolte de combustibil în căldură (la o 
temperatura joasă). Totuşi, importanţa cruciala a solutiilor pentru reţele se pare că 
lipseşte din toate analizele actuale ale soluţiilor tehnologice noi şi  ale celor care se 
bazeză pe energie regenerabilă.  

 
Calitatea vieţii urbane  

 
IC este cea mai eficienta în zonele cu o densitate mare de clădiri. Tendinţa de 

urbanizare generalizată oferă o piaţa în creştere, în special în ţările cu economie în curs 
de dezvoltare. Creşterea urbanizării prezintă o provocare atât pentru domeniul energetic 
cât şi pentru mediu iar IC poate fi o parte importantă a politicii de dezvoltare durabilă a 



 

oraşului. IC ajută la controlul poluării aerului în zonele urbane, îmbunătăţind calitatea 
vieţii şi vitalitatea centrelor orăşeneşti.  

 
Liberalizarea pieţei de energie  

 
Tendinţa spre reţele electrice şi de gaz transnationale şi regionale împiedică şi 

ajută în acelaşi timp IC şi cogenerarea. Este important de realizat că odata cu 
liberalizarea pieţei de energie se va dori obţinerea de avantaje financiare cât mai rapid în 
loc să se investească în tehnologii durabile ca IC/cogenerare. Pe de altă parte, tendinţa 
spre producerea distribuită de energie electrică va focaliza atenţia multora spre 
implementarea unor IC la scară mică care vor fi la fel de eficiente ca cele pe scară mare.  

Piaţa transnaţională a energiei electrice va coborî costul energiei electrice, 
evaluate pe baza costurilor marginale pe termen scurt ale pietei crescande de instalatii 
vechi pe carbune, in condensatie- adesea in detrimentul instalatiilor de cogenerare cu 
eficienta ridicata. 

Volatilitatea şi preţul ridicat al gazului natural au împiedicat extinderea centralelor 
de cogenerare pe gaz, făcând dificilă implementarea unor noi sisteme şi chiar 
falimentând unele deja existene.  

 
Reţelele de gaz sunt un competitor şi un aliat în acelaşi timp. Distribuitorii naţionali 

şi internaţionali de gaze au o putere pe piaţa mult mai mare decât IC care prin natura lor 
sunt structuri locale sau municipale. Pe de altă parte, posibilitatea de a arde combustibili 
curaţi permite cogenerării de mica putere să fie competitivă, creând noi pieţe pentru gaz, 
în special în domeniul încălzirii centralizate.  

 
Securitatea energetică  

 
Securitatea energetică este o problemă de o deosebită importanţă la nivel 

naţional, cât şi internaţional. IC/cogenerarea pot juca un rol important în creşterea acestei 
securităţi prin:  
facilitarea producerii de energie electrică in centrele de consum. Producând energia 
lângă consumator, dispar constrângerile ce ţin de reteaua de transport şi distribuţie 
reducerea vârfului de sarcină pentru răcire. Climatizarea contribuie într-o mare măsură la 
vârful de sarcină. Prin furnizarea frigului prin răcitoare electrice de mare eficienţă şi prin 
răcitoare neelectrice, răcirea centralizată reduce energia consumată la vârful de sarcină 
mutarea consumului în perioadele din afara vârfului de sarcină. IC poate permite acest 
lucru prin utilizarea unor sisteme de stocare a energiei termice care să stocheze apă 
caldă, apă racită sau gheaţă în timpul nopţii pentru consumul din timpul zilei sau mutand 
sarcina, sezonier prin intermediul panzei freatice sau a altor acumulari pe termen lung 
creşterea flexibilitatii în alimentare cu combustibil. IC cresc fiabilitatea şi securitatea 
energetică prin posibilitatea folosirii unei game variate de combustibili, reducând impactul 
variaţiei ofertei şi a preţurilor. 
 
 
Eficienţă energetică a IC 

 
Eficienţa energetică a furnizării, distribuţiei şi consumului de energie obţinută în 

sistemele de IC este de obicei scăzută. Schimbatoarele de căldură sunt în mod normal cu 
ţevi din cupru sau oţel în loc de schimbatoare moderne cu placi. Reţelele de distribuţie 
sunt o sursă de pierderi datorită scăpărilor de apa şi căldură prin ţevile crăpate şi 
corodate şi datorită consumului mare de energie al pompelor în cazul reţelelor de 
distributie extinse. Pierderile de apa sunt până la 30% în unele sisteme de distribuţie 
(cauzand inundatii şi deteriorari ale izolaţiei). La nivelul consumatorilor, puţine contoare 
au fost montate la scara blocului şi exista şi mai puţine contoare în apartamente. 

 



 

 
Folosirea ineficientă a căldurii  

 
Mai mult de 90% din consumul de energie al gospodăriilor este folosit pentru 

încălzire şi pentru apă caldă şi numai o parte a încălzirii este subvenţionată. Fără ventile  
termostatice la radiatoare şi alte regulatoare, consumatorii nu au nici un mijloc de control 
asupra consumul de căldură în apartamentele lor şi fără un sistem de măsurare a 
căldurii, la nivel de bloc măcar, de cele mai multe ori consumul este calculat, în loc sa fie 
măsurat. De aceea echiparea apartamentelor cu aceste ventile  termostatice şi cu 
contoare de căldură este necesară pentru a permite gospodăriilor să controleze 
consumul de căldură şi să plăteasca exact cât consumă. 

 
Experienţa din ţările Europei Centrale şi de Est a demonstrat reducerea 

consumului specific de căldură cu 15-25% datorită instalării ventilelor termostatice şi 
contoarelor, asociată cu o creştere a preţurilor pentru a reflecta costurile economice. S-a 
demonstrat de asemenea că poate fi realizată o scădere cu 20% a subvenţiilor prin 
reducerea consumului, datorită introducerii reglarii încălzirii şi facturării individuale. Alte 
măsuri ar putea include reechilibrarea sistemului hidraulic al blocurilor. 

 
Instruirea si constientizarea publicului 

 
Experienţa cîtorva proiecte importante din unele ţări ale Europei Centrale şi de Est 

dovedeşte faptul că o conştientizare a populaţiei asupra acestor elemente este esenţială 
pentru succesul unui astfel de sistem. Conştientizarea şi instruirea sunt elemente 
importante pentru:  
informarea publicului despre obiectivele proiectului şi explicarea modului de funcţionare a 
echipamentului. 
publicarea rezultatelor proiectului pentru diseminarea rezultatelor; administratorii 
blocurilor trebuie instruiţi în implementarea noului sistem de facturare. 
 
Măsuri complementare 

 
În plus, pot fi incluse măsuri complementare pentru reducerea pierderilor de 

căldură din blocurile unde sunt instalate regulatoare şi contoare (etansarea ferestrelor şi 
uşilor, şi/sau înlocuirea partiala a ferestrelor, şi/sau reducerea pierderilor majore de 
căldură din cauza lipsei izolaţiei).  

 
Primii pasi în creşterea eficienţei energetice a IC 

 
1) Evaluarea tehnică: Un prim pas ar fi evaluarea tehnică şi estimarea costurilor. 

Consultanţii trebuie să facă o evaluare a potenţialului de creştere a eficienţei energetice a 
IC într-un apartament obişnuit. Rezultatul ar trebui să fie un raport care să stabilească: 
o listă de măsuri ce trebuie luate într-o cladire tipica de tip bloc (inclusiv contorizarea 
individuală, ventile termostatice la calorifere) 
costuri estimative pentru un proiect demonstrativ, incluzând costul de achiziţie şi instalare 
costurile estimate de monitorizare şi evaluare a beneficiilor energetice ca urmare a 
implementării acestor măsuri 
 
 

2) Un proiect demonstrativ ar putea ajuta: bazat pe lista finală de măsuri şi pe 
costurile estimative, consultanţii ar trebui să treacă la proiectarea detaliată a planului. 
Acest lucru implică identificarea şi selectarea locului de amplasare a proiectului 
demonstrativ. Lucrand cu companiile care fac parte din sistemul de IC, ei trebuie să 
identifice şi să recomande locuri potrivite pentru proiectul demonstrativ. 

 



 

Selectarea consultanţilor 
 
Ar trebui propuşi consultanţi cu următoarea experienţă profesională: 

experienţa în eficienţă energetică şi îmbunătăţiri la nivelul consumatorului în IC 
experienţa în proiectarea şi exploatarea sistemelor secundare de distribuţie ale IC în 
cladirile  multifamiliale 
experienţa în eficienţă energetică referitoare la incalzirea centralizata 
experienţa în pregătirea proiecţării, graficul desfăşurării proiectului, pregătirea 
specificaţiilor tehnice şi a conditilor de referinţă 
cunostinţe în monitorizarea şi evaluarea creşterii eficienţei energetice în sectorul cladirilor 
multifamiliale 
 
Concluzii şi recomandări  

 
Numeroase inţiative, cum ar fi Directiva UE privind Cogenerarea, sunt esenţiale 

pentru a include măsuri puternice şi eficiente pentru ca sistemele de IC să devină un 
element important în cadrul solutiei. Deşi facilitarea cogenerării este scopul acestei 
politici, abilitatea reţelelor de IC de a folosi multe surse de căldură, inclusiv sursele 
regenerabile de energie are o importanţă deosebită atât la nivel naţional cât şi 
internaţional. Beneficiile ecologice şi de securitate  energetică oferite de IC şi cogenerare 
nu sunt evaluate pe piaţă. Mecenismul liber de funcţionare al pieţei tinde să ducă la soluţii 
care pe termen scurt ar fi mai viabile pentru societate şi să pună în inferioritate 
tehnologiile ce necesită investiţii de proportii, cum ar fi IC. 

 
Cand piaţa CO2-ului va fi complet funcţională, acest lucru va fi un pas important 

spre internalizarea externalităţilor de mediu. Totuşi, un asemenea sistem nu poate fi 
funcţional până în 2008 sau chiar mai târziu şi fără acţiuni care să elimine barierele din 
calea dezvoltării IC şi a cogenerării, acest potenţial va fi serios afectat. In plus, comerţul 
cu emisii de CO2 nu va influenţa alte beneficii (din punct de vedere al protecţiei mediului) 
aduse de IC cum ar fi diminuarea emisiilor care poluează aerul şi nici nu va recunoaşte 
beneficiile referitoare la securitatea energetică.  

 
 
Informaţii suplimentare 

 
ES Guides (CRES): 
ENERGY SAVINGS în STEAM NETWORKS 
 
THERMIE maxi brochures 
Less is more. Energy eficient buildings with less instalations 
Basic aspects of application of district heating 
Development of district heating 
Retrofitting of district heating networks 

 
 



 

  

T10 
Valorificarea  surselor regenerabile de energie  
 

Acest document oferă numai o privire de ansamblu asupra opţiunilor privind 
sursele de energie regenerabilă. Dacă există potenţial pentru aplicarea uneia dintre 
aceste tehnologii, este necesar să cerem expertiză din partea agenţiilor energetice, 
asociatii industriale, consultanţi sau furnizori de echipamente. Energia regenerabilă are 
forme diferite, multe dintre ele neregăsindu-se în cele cunoscute: solară, vânt sau hidro. 
Vom trece în revistă opţiunile tehnologice care ar putea fi utilizate pentru furnizarea de 
energie pentru activităţi specifice municipalităţi, incluzând: 
- furnizarea de energie electrică 
- iluminat 
- ventilare şi pompare 
- răcire 
- încălzirea  
- gătit 
- activităţi diverse 
 
Oportunităţi de aplicare 
Electricitate 

Pentru utilităţile conectate la reţea, cea mai bună metodă de a folosi energii 
regenerabile (ER) pentru producerea de energie electrică este negocierea tarifului 
energiei verde, astfel încât furnizorul se ocupă de detaliile tehnologice, în timp ce 
intreprinderea  respectivă foloseşte energia regenerabilă. Acolo unde se doreşte 
realizarea unui sistem conectat la reţea, acest lucru poate fi obţinut relaţiv usor, folosind 
tehnologii disponibile „la raft”. De exemplu, unele municipalităţi captează gazul metan şi îl 
folosesc pentru a produce energie electrică, care este introdusă în reţea şi/sau pentru a 
furniza  căldură sectorului industrial. 

În exteriorul reţelei de distribuţie, o multitudine de SRE pot furniza electricitate, 
incluzand celulele fotovoltaice, turbine eoliene, generatoare microhidro, lemn, deşeuri 
organice şi instalatii solare termice. Este important să se folosească cea mai eficientă 
tehnologie posibilă pentru a beneficia cât mai mult de avantajul SRE şi de a minimiza 
costurile totale ale aplicaţiei. De exemplu, economisind 15W (încărcare continuă) se 
salvează o energie echivalentă cu cea produsă de un panou solar de 500 EUR. 

 
Iluminatul 

Iluminatul este direct responsabil de mai mult de un sfert din emisiile de gaze cu 
efect de seră din sectorul comercial; căldura generată de sistemele de iluminat se 
adăuga la consumul de aer condiţionat. Iluminatul stradal reprezintă de asemenea o 
problema majoră pentru municipalităţi. Cele mai multe activităţi se petrec în timpul zilei, 
când este disponibilă lumina zilei, aşa că folosirea efectivă a acesteia poate duce la 
reduceri majore ale consumului de energie. Luaţi în considerare următoarele: 
luminatoarele sofisticate, tuburile pentru iluminat. şi ferestrele cu sticla speciala (care lasă 
să treacă cât mai multă lumină şi opresc fluxul de căldură) se dezvoltă rapid, în timp ce 
softurile pentru proiectare computerizată permit acestor tehnologii să fie folosite din ce în 
ce mai eficient. 

Folosirea culorilor deschise şi o geometrie potrivită pentru pereţi şi tavan permit 
folosirea la maxim a luminii naturale. 

Limitatoarele electronice devin ce în ce mai ieftine şi mai eficiente; această 
tehnologie este complementară luminii naturale, deoarece permite luminii artificiale să fie 
modulată in functie de variatia luminii naturale, pentru a maximiza economiile. 

 



 

Trebuie menţionat că suprafeţe mari de ferestre proiectate necorespunzător şi cu 
geamuri fumurii pot creşte costurile cu răcirea, să creeze disconfort şi probleme de 
vizibilitate. Un metru pătrat de geam obişnuit, sub acţiunea directă a soarelui poate 
permite acumularea de căldură de până la 1 kW, furnizând în acelaşi timp lumină 
echivalentă cu 40 lămpi fluorescente. 

Sistemele de iluminat solare sunt folosite din ce în ce mai des. Chiar şi în suburbii, 
acestea pot fi eficiente acolo unde se evită costul cablării toaletelor publice, adăposturi 
pentru grătar, alei şi alte locuri unde sunt necesare cantităţi relaţiv mici de energie 
electrică. Câţiva furnizori specializaţi produc echipament solar pentru iluminarea străzilor 
şi parcurilor, iluminat interior, chiar şi semnale luminoase de avertizare în apropierea 
şcolilor. 

 
Ventilarea şi pomparea 

Pompele şi ventilatoarele consumă multă energie pentru transportul apei/aerului 
prin conductele de răcire/încălzire, furnizare a apei; se doreşte reducerea acestui consum 
prin strategii ca: folosirea motoarelor cu turaţie variabilă, motoare şi ventilatoare eficiente, 
etc. Din moment ce se reduce sarcina, electricitatea obţinută din surse regenerabile pote 
fi utilizată pentru antrenarea motoarelor. Unii proiectanţi folosesc principii naturale de 
ventilare a clădirilor: ventilare naturala transversală sau sisteme care trag aer din clădire 
prin acoperiş, au fost folosite în clădirile tradiţionale. Aceste tehnici pot fi aplicate cu un 
efect din ce în ce mai bun. 

Cand apa sau alte fluide trebuie circulate, este câteodată posibil să se folosească 
convectia naturala (fluidele mai calde sunt mai puţin dense şi au tendinţa de a se ridica), 
pentru a ajuta şi eventual înlocui pomparea. Când sistemele mecanice ajuta circulatia 
naturala, este important să instalăm senzori potriviţi astfel încât sistemele mecanice să nu 
fucntioneze degeaba. Pompele şi ventilatoarele care funcţioneză pe baza energiei solare 
pot funcţiona de asemenea cu o eficienţă crescută. Deoarece celulele solare furnizeaza 
curent continuu (cc), ele pot actiona motoare cc; pe departe mai eficiente decat 
motoarele conventionale c.a., astfel ca rezultatele pe ansamblu pot fi impresionante. 

 
Răcirea 

SRE pot satisface cererea de energie pentru răcire. Electricitatea obţinută din 
surse regenerabile poate fi folosită pentru alimentarea aparatelor de aer condiţionat 
obişnuite, dar acest lucru poate fi o soluţie scumpă dacă clădirea nu este proiectată 
eficient. Dezvoltatrea rapidă în domeniul celulelor fotovoltaice ar putea fi utilă în viitorul 
apropiat pentru acoperirea geamurilor cu un film solar-electric care să genereze 
electricitate pentru răcire şi alte scopuri. 

Răcirea prin evaporare folosind procesul natural de evaporare a apei oferă 
confort; în unele zone unde umiditatea nu este prea mare, aceasta poate fi o soluţie 
excelenta. Răcitoarele vaporizatoare indirecte pot furniza răcire fără creşterea umidităţii 
în interiorul camerei. Unde există asemenea dispozitive instalate, este important să ne 
asigurăm că au clapete potrivite care să oprească circulatia fluidului când aparatul nu 
este folosit. Altfel, mari cantităţi de aer pot circula prin clădire când acest lucru nu este 
dorit, ca de exemplu în zilele reci. 

Căldura solară poate fi folosită pentru răcire în diverse moduri. Răcirea prin 
absorbţie (ca cea folosită în frigiderele tradiţionale şi în refrigeratoarele moderne pe gaz) 
a fost folosită pe scară largă. Răcirea prin uscare este de asemenea în plina dezvoltare. 
Intr-un exemplu al acestei abordari caldura solara conduce umiditatea dintr-o substanta 
absorbanta de umiditate (un desicant), apoi aerul este dezumidificat de catre desicant 
inainte de a fi racit prin evaporare.  Deşi în prezent este scumpă, aceasta tehnologie 
poate fi folositoare când se cere o mare cantitate de aer proaspat. Ventilatoarele 
alimentare cu energie solară pot fi folosite pentru a îmbunătăţi confortul termic. 

 
 
 
 



 

Incălzirea spaţiala şi a apei 
 

Este o experienţă destul de bogată în folosirea SRE pentru încălzirea spaţiala şi a 
apei. Printre posibilităţile de folosire a SRE enumeram: 
proiectarea solar-pasivă a clădirilor (arhitectura bioclimatică), deşi necesită o 
proiectare atentă pentru a evita supraîncălzirea si stralucirea în clădirile cu birouri; spaţiile 
si zonele vitrate proiectate corespunzător pot oferi zone temperate solar foarte placute; 
asemenea locaţii pot fi valoroase pentru grădiniţe si centre de asistenţă socială. 
 
Incălzirea prin arderea lemnului: foarte folosită în multe zone rurale; se dezvoltă 
tehnologii ce permit arderea automatizată a aschilor si a brichetelor şi industria lemnului 
care este în continua dezvoltare va furniza o sursa crescatoare de combustibil. 
Gazul din depozitele de gunoi si biogazul din deşeuri organice – biogazul poate fi ars 
pentru obţinerea căldurii, direct sau in instalatii cu cogenerare. 
Sisteme solare termice active pentru încălzirea piscinelor şi prepararea apei calde sunt 
de mult timp folosite şi pot fi foarte eficiente în multe zone din Europa. Sistemele solare 
active de încălzire spaţiala sunt mai puţin folosite deoarece necesită o investiţie 
semnificativă. Tehnologiile ce se dezvoltă în prezent vor reduce costurile şi vor 
îmbunătăţi performanţele. 
 
Gătitul 

 
SRE tradiţională pentru gătit este lemnul, dar pregătirea hranei prin arderea 

lemnului este un proces foarte ineficient şi poluant – deşi grătarul tradiţional în parcuri 
este în continuare practicat. Biogazul poate fi folosit ca sursă de alimentare a maşinilor 
de gătit în locul gazului natural. Cuptoarele ce folosesc energia solară folosesc 
reflectoare pentru a concentra radiatia soarelui, dar celor mai multe dintre ele le lipseşte 
flexibilitatea necesară pentru o exploatare comercială. 
 
Activitati diverse  

 
Celulele fotovoltaice şi turbinele eoliene mici pot fi folosite pentru satisfacerea 

unor consumuri mici. Yachturile, caravanele si aleile din zonele verzi folosesc din ce în ce 
mai mult aceste tehnologii pentru incarcarea bateriilor, alimentarea frigiderelor, iluminat, 
etc. Panouri solare pentru laptopuri sunt de asemenea disponibile. 

 
Vehicule cu viteza mica ce folosesc energia solară sunt folosite în unele staţiuni şi 

pot fi folosite în unele municipalităţi, unde este necesar transportul local. În general este 
mai economic să se instaleze panouri solare pe clădiri pentru furnizarea energiei în reţea 
şi apoi să se facă încărcarea bateriilor noaptea când energia este mai ieftină. Drept 
combustibili pentru transport se pot folosi alcoolul şi uleiurile vegetale, deşi sunt mai 
scumpi decât combustibilii conventionali. 

 
 
Aplicaţii ale SRE pot fi folosite şi în publicitate, de exemplu panouri publicitare 

alimentate cu energie solară. Semnalizari de avertizare alimentate solar si palarii sau 
caciuli cu ventilatoare solar-electrice pentru racire sunt de asemenea exemple care 
ilustreaza varietatea posibila a aplicatiilor. Unele municipalităţi deja au centre 
demonstrative cu sisteme ce folosesc SRE. 
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O1 
Comunicarea cu factorii de decizie 
 

Directorul executiv deleagă responsabilul cu energia cu sarcina de dezvolta şi 
implementa măsuril de îmbunătăţire a eficienţei energetice. Toate bune până aici, dar 
cum facem să atragem şi să menţinem atenţia managementului şi a consilierilor. Mai jos 
vor fi prezentate câteva sfaturi. 
 
 
5 sfaturi pentru îmbunătăţirea comunicarii 
 
1. Informaţi conducerea şi consilierii despre punctele cheie ale procesului 

Reţineţi că municipalitatea îşi ia un angajament serios în numele comunităţii, deci 
consilierii şi managerii trebuie să fie informaţi şi implicaţi. Concentraţi-vă prezentarea pe 
punctele cheie (cum ar fi oportunităţi create de noile echipamente), măsuri preliminare, 
rezumat al activităţilor şi planul de acţiune. Includeţi recomandări concrete cu privire la 
aceste aspecte şi identificaţi problemele urgente care trebuie studiate. 

 
2. Raportaţi rezultatele în mod regulat 

Este necesar un sistem de raportare regulată, atât pentru responsabilul cu 
energia, cât şi pentru a menţine atenţia conducerii. Un raport simplu şi uşor de interpretat 
(preferabil grafice simple) ar trebui trimis managerilor şi consilierilor implicaţi în fiecare 
lună sau în fiecare trimestru. Raportul ar trebui să includă succesele obţinute dar şi 
problemele apărute şi cum vor fi rezolvate. Se pot marca problemele cheie care vor 
necesita decizii ale managementului în viitorul apropiat. Aceste rapoarte trebuie publicate 
în buletine informative interne accesibile comunităţii sau în alte locuri cu vizibilitate 
ridicată, astfel încât informaţia să ajungă la tot personalul, consilieri şi comunitate. Prin 
solicitarea unor raportari regulate din partea principalelor grupuri operationale, 
angajamentul acestora poate fi stimulat si se poate contabiliza mai bine activitatea 
acestora. 

 
 

3. Prezentaţi materialul astfel încât să aibă un impact maxim 
Cele mai multe organizaţii au formate standard pentru prezentarea diferitelor 

informaţii factorilor de decizie sau consiliului municipal. Responsabilul cu energia trebuie 
să ştie exact ce trebuie prezentat. Este o idee bună ca departamentul financiar 
(contabilitate) să fie consultat asupra aspectelor financiare ale propunerilor : managerul 
trebuie sa solicite asistenta lor pentru propunerile initiale pana cand devine increzator ca 
poate sa urmeze abordarea acceptata. 

 
De obicei, o propunere conţine: 

- rezumatul acţiunilor propuse 
- costuri şi beneficii 
- riscuri, alte beneficii şi alte consideraţii 
- resurse ce vor fi folosite 
- etape şi rezultate posibile 
- recomandări pentru aprobare 

 
Fişa de Management de Proiect P3 „Evaluarea financiară a proiectelor” poate fi 

folositoare pentru a vă asigura că beneficiile, costurile şi riscurile sunt pe deplin luate în 
considerare. Propunerile ar trebui să fie scurte. Ar trebui să furnizeze cantitatea necesară 
de informaţie într-o formă care să permită managementului sau cosiliului municipal să ia 



 

deciziile corecte. Se obisnuieşte ca o propunere să nu includă mai mult de 4 
recomandări.  

 
4. Obţineţi explicaţii pentru respingere şi apoi răspundeţi 

Când o propunere către management sau consiliul municipal este respinsă, 
responsabilul cu energia trebuie să afle care au fost motivele respingerii. Apoi poate fi 
realizată o nouă propunere, cu aceste probleme rezolvate. Responsabilul cu energia 
poate fi pus în situaţia de a discuta detaliile problemei cu managerul sau consilierul care 
a pus în discuţie această problemă. 

 
5. Faceţi alianţe 

Adesea alte persoane din organizaţie pot ajuta în creşterea priorităţii proiectelor 
energetice. Sarcinile responsabilului cu energia implică îmbunătăţirea eficienţei, 
asigurarea calităţii, schimbări organizaţionale, contabilitate adaptată la noile cerinţe. Şi 
alte persoane din organizaţie pot avea aceleaşi sarcini. Coordonarea acestor activităţi şi 
dezvoltarea de strategii comune pot creşte şansele de succes.  

 
Probleme şi oportunităţi ce pot fi întâlnite 

 
Scepticismul: Mulţi oameni văd programele de economisire a energiei ca fiind 

scumpe şi că pot fi posibile perturbatoare ale activităţilor principale. Asiguraţi-vă că 
propunerile pentru măsuri concrete şi planul general de acţiune sunt realizate profesional 
şi că prezintă oportunităţile de îmbunătăţire ale performanţelor organizaţiei. Calcularea  
indicilor de performanţă dau posibilitatea de a sublinia existenţa unor costuri neobişnuit 
de mari sau a unor oportunităţi însemnate de economisire sau a altor beneficii. 

 
Crizele: adesea defectarea unui echipament sau o altă situaţie de criză 

generează o investiţie neprevăzută. Responsabilul cu energia trebuie să fie pregătit să 
adapteze acea investiţie astfel încât să se reducă consumul de energie. Este momentul 
când costul unei măsuri eficiente energetic poate fi minimizat şi barierele în calea 
adoptării acestei măsuri sunt mai uşor de depăşit. Uneori trebuie pusă în aplicare o 
acţiune rapidă şi decisivă iar această situaţie de urgenţă favorizeaza tendinta ca unele 
soluţii simple care pot rezolva imediat problema aparenta să fie impuse in forta. Astfel de 
soluţii se pot dovedi insa scumpe şi problematice pe termen lung.  

 
Investiţiile noi:  este important să profităm de fiecare oportunitate atunci când se 

iau decizii privitoare la noi utilităţi sau echipamente. De cele mai multe ori aceasta este 
calea cea mai simplă şi mai ieftină prin care sunt încorporate tehnologii şi sisteme care 
duc la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Căutaţi aprobarea managementului 
pentru a vă implica în luarea deciziilor şi asiguraţi-vă că exista un buget care să vă 
permită să apelaţi la un expert în domeniu. Fiecare decizie investiţională va afecta 
consumul de energie pentru o perioadă cuprinsă între 5 şi 50 ani, deci este important să 
luaţi decizia corectă. 

 
Consilierii şi Comitetele de avizare 
Consilierii sunt reprezentanţii aleşi ai municipalitătii. Ei conturează politica 

Consiliului şi participă la luarea deciziilor importante atât la nivel formal cât şi informal. De 
obicei unul sau mai mulţi consilieri se ocupă de problemele legate de protecţia mediului 
înconjurător. Implicarea lor în dezvoltarea şi implementarea politicilor, în monitorizarea 
punerii lor în practică cât şi în influenţarea deciziilor managerilor poate fi esenţială. De 
asemenea aceştia le pot demonstra celorlalţi consilieri care coordonează alte domenii ca: 
dezvoltarea economică la nivel local sau protectie sociala, că eficienţa energetică îi poate 
ajuta şi pe ei în atingerea obiectivelor. 

 



 

O2 
Monitorizarea şi raportarea 
 

Indicatorii şi reperele sunt instrumente importante în monitorizarea succesului 
unui plan de acţiune si in raportarea realizarii acestuia. 
 

Indicatorii sunt simple măsurători ale performanţei, de exemplu costul anual al 
energiei achiziţionate. Prin înregistrarea şi raportarea valorilor acestor indicatori, 
personalul şi managerii pot identifica tendinţele, să compare şi să stabileasca ţinte fata de 
care să se evalueze performanţa. 
 

Folosirea indicatorilor de performanţă potriviţi este un instrument managerial 
obişnuit (majoritatea organizaţiilor monitorizează cheltuielile în comparaţie cu bugetul). 
Folosirea indicatorilor pentru a monitoriza performanţa strategiilor organizaţiei pentru 
reducerea consumului de energie vor ajuta la: 
identificarea zonelor unde se obţin rezultate bune, pentru a învăţa din succese 
concentrarea pe zonele unde emisiile sunt ridicate sau în creştere, pentru a identifica 
zonele cu probleme şi pentru a le aborda din timp 

 
Reperele sunt puncte de referinţă faţă de care se măsoară performanţa. Reperele 

tipice includ: 
- performanţa unor facilităţi asemănătoare 
- performanţa unor proiecte identice în trecut 
- ţintele stabilite anterior 
- cele mai bune practici, aşa cum sunt ele definite în literatura internaţională sau în 
analizele  tehnice 
- cea mai bună performanţă teoretic posibilă. 
 
Selectarea indicatorilor 

 
Cei mai potriviţi indicatori variază de la o organizaţie la alta, pot varia chiar de la 

un departament la altul al firmei. Pot fi dezvoltaţi indicatori care să monitorizeze 
performanţa unor programe şi activităţi specifice (un program de management energetic), 
cât şi performanţa organizaţiei ca un tot unitar. 

 
Criteriile cheie în alegerea indicatorilor sunt: 

informaţia poate fi colectată relativ usor? 
informaţia este destul de precisă? 
indicatorul este reprezentativ pentru management şi personal? 
indicatorul oferă avertismente din timp cu privire la probleme sau oportunităţi? 

 
 
Indicatori de participare, proces şi impact pot fi folosiţi: 

Indicatorii de participare: aceşti indicatori arată gradul de participare din cadrul unei 
organizaţii, de exemplu: 
numărul sau procentul de zone ce raportează consumul de energie trimestrial 
procentajul din consumul total anual de energie care face obiectul strategiilor de eficienţă 
energetică,  
 
Indicatorii de proces: Aceşti indicatori arată progresul realizat de-a lungul implementării 
proiectelor de eficienţă energetică – progres ce nu poate fi observat folosind indicatorii de 
impact. Deseori aceşti indicatori reflecta etapizarea. Câteva exemple ar fi: 
 



 

- raportarea regulată  a consumului de energie 
- apariţia unor schimbări organizaţionale ce facilitează implementarea proiectelor de 
eficienţă energetică (înfiinţarea sau extinderea unei echipe de management energetic) 
- personalul a fost instruit cu privire la problemele principale (indicatorul ar putea măsura 
proporţia de personal instruit) 
- criteriile de eficienţă energetică sunt încorporate în criteriile de alegere a 
echipamentelor, clădirilor etc. 
- se solicită furnizorilor date cu privire la consumul de energie şi cantitatea de emisii de 
gaze cu efect de seră pentru, de exemplu, bunurile achiziţionate sau utilităţile proiectate 
- se stabilesc anumite repere pentru a face comparaţii de performante 
 
 

Indicatorii de impact: aceşti indicatori certifică rezultatele aşteptate – efectele 
măsurilor luate şi ale planului de acţiune. De exemplu: 
- gradul de folosire a energiei 
- numărul şi/sau amploarea acţiunilor de economisire identificate şi/sau implementate 
- consumul de energie în comparaţie cu referintele, ţintele şi prognozele stabilite anterior 
- eficienţa energetică a noului echipament în comparaţie cu cea a echipamentului existent 
De obicei, aceşti indicatori se raportează la un anumit grad de activitate al firmei sau la 
mărimea comunităţii – de exemplu consumul de energie: 
- la cheltuieli de 1000 EUR  
- pe locuitor; 
- pe metru pătrat de pardoseala 
- pe client, copil avut în îngrijire etc. 
 
Modul de prezentare al indicatorilor 

 
Valoarea efectivă a unui indicator nu e de mare ajutor. Indicatorii sunt instrumente 

pentru comparaţie, de exemplu: 
- între diferite tipuri de activităţi (consumul anual de energie pentru încălzire şi răcire în 
comparaţie cu emisiile anuale datorate iluminatului); diferite tipuri de strategii (folosirea 
gazului sau electricităţii pentru gătit) 
- cu diferite obiective (target-uri) 
- variaţia în timp (variaţia consumului de energie/1000 Euro cheltuiţi pentru o anumită 
activitate) 

 
Valoarea unui indicator poate varia din motive care nu sunt neapărat legate de 

proiectele de eficienţă energetică (datorită limitărilor echipamentelor de măsură sau 
datorită variaţiilor sezoniere). In asemenea cazuri, rezultatele trebuie corectate astfel 
încât să se poată face o comparaţie corectă. Este un proces riscant, deoarece poate 
distorsiona concluziile, în loc să le clarifice, deci e bine să aveţi un expert care să faca 
aceste ajustări. S-ar putea să fie nevoie să colectati date o perioadă de timp mai mare 
pentru a determina un trend semnificativ sau pentru a putea face comparaţii. De 
asemenea s-ar putea ca datele să trebuiască să fie colectate pe o perioadă destul de 
lungă până ca variaţiile lor să fie evidente şi să se poată realiza anumite comparaţii. De 
exemplu consumul de gaz pe timpul iernii poate să scadă datorită unei temperaturi 
exterioare mai mari, nu neapărat datorită unei schimbări în comprtamentul 
consumatorului.  

 
Performanţa poate fi comparată prin crearea unui „index” – exprimarea valorii unui 

indicator ca procent dintr-o valoare de referinţă – cum s-a arătat mai jos. Deoarece nu 
sunt trecute valorile efective, folosirea unui index poate oferi şi confidenţialitatea datelor 
în timp ce arată tendinţa şi valorile relative. 

 



 

Figura – Folosirea unui index pentru a compara tendinţele: în exemplul de mai jos, valorile 
unui indicator pentru două amplasamente diferite sunt „indexate” faţă de nivelul anului 1993. 
Valorile din acest an sunt reprezentate cu „1” pentru ambele amplasamente, cu toate că valorile 
efective pot fi diferite; valorile din anii următori sunt exprimate ca proportii ale valorilor anului 1993 
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Raportarea progresului  

 
O bună raportare este esenţială pentru eficacitatea strategiei de reducere a 

consumului de energie (vezi Fisa O1 Comunicarea cu factorii de decizie)  
 

Tehnici utile pentru monitorizarea progresului 
 
Inventarul anual 
 

Inventarierea iniţială oferă informaţii despre emisiile din anul anterior, înainte ca 
măsurile de eficienţă energetică să fie implementate. Realizarea acestui inventar iniţial ar 
fi trebuit să sublinieze zonele în care colectarea datelor nu a fost potrivită. Repetarea 
inventarierii la intervale anuale va furniza informaţii cu privire la îmbunătăţirea colectării 
datelor, cât şi informaţii despre influenţa acţiunilor implementate asupra emisiilor de gaze 
cu efect de seră. 
 
Revizuirea auditului tehnic 
 

Dacă auditul energetic a fost contractat în momentul dezvoltării planului de 
acţiune, responsabilul cu energia poate conduce scurte revizuiri ale auditului în fiecare an 
pentru a compara rezultatele obţinute în urma implementării, cu cele iniţiale. Sumarul 
auditului, care nu trebuie să fie la fel de detaliat ca cel iniţial, va dezvălui cât de bine 
funcţionează planul de acţiune. Este de asemenea posibil să dezvăluie şi alte oportunităţi 
de îmbunătăţire a eficienţei. 
 
 
Urmăriti fiecare proiect 
 

Pentru multe organizaţii, cel mai direct şi important mijloc de a demonstra 
reducerea consumului de energie, deci îmbunătăţirea eficienţei energetice este să 
prezinte proiectele implementate şi economiile obţinute. Folosirea indicatorilor de 
performanţă potriviţi va ajuta în realizarea acestui lucru. Documentaţia acestor proiecte 
majore va ajuta responsabilul cu energia să analizeze progresul făcut şi cât mai este de 
lucru până la realizarea obiectivelor. De asemenea va oferi informaţiile necesare pentru a 
cuantifica declaratiile de economii realizate in cadrul proiectului. 



 

O3 

Politici de achiziţie 
 
Achiziţionarea de echipamente noi şi servicii oferă o oportunitate de a reduce 

costurile de exploatare pe termen lung, consumul de energie şi emisiile de gaze cu efect 
de seră. O politică de achiziţie adecvată stabileşte criteriile care vor fi folosite pentru 
alegerea produselor ce vor fi cumpărate. 

 
 

Sfaturi pentru achiziţii care să ţină seama de eficienţa energetică 
 
1. Priviţi dincolo de costul efectiv  

Adeseori, deciziile de cumpărăre sunt bazate doar pe costul produsului, nu şi pe 
costurile totale pe care acesta le va genera de-a lungul timpului de exploatare. Într-
adevar, unele organizaţii permit personalului să facă anumite cheltuieli până într-un 
anumit prag (de exemplu 1000EUR) fără aprobarea superiorilor. Asemenea abordare, 
numai după preţul de raft poate descuraja personalul în ceea ce priveşte minimizarea 
costurilor per ansamblu. Costurile de exploatare sunt de obicei mai mari decât costurile 
de achiziţie, deci ar fi o falsă economie să le ignorăm. 

 
Ca exemplu, consideraţi cumpărărea unui bec de 100 W ce costă 0,6 EUR în 

comparaţie cu o lampă fluorescentă de 20 W ce costă 12 EUR, ce furnizează aceeaşi 
cantitate de lumină. De-a lungul vieţii, lampa fluorescentă poate costa mai puţin de o 
treime din costul ei de achiziţie şi operare, datorită economiei de energie, dar ar fi fost 
respinsă dacă singurul criteriu ar fi fost preţul de raft.  

 
Referinţă: Fisa P3 Evoluţia financiară a proiectelor 
 

2. Cumpărati ce este cu adevărat necesar 
Deseori este în interesul furnizorului să vândă un echipament cât mai mare, mai 

scump şi mai puţin eficient (uneori sunt “omise” anumite accesorii pentru a creşte apoi 
costul echipamentului). Astfel, este foarte important să se ceară toate caracteristicile şi 
accesoriile produsului. De exemplu, multe organizaţii cumpără boilere de apă caldă de 25 
litri pentru bucătăriile lor. In practică, sunt suficiente boilere mult mai mici, între 1,5 la 5 
litri – costă cu câteva sute de euro mai puţin şi se realizează o economie de 100 Euro/an. 
 
3. Cereţi sfatul experţilor când puneţi la punct procedurile de achiziţionare 

Procedurile de achiziţie influenţează costurile de exploatare pe perioade lungi, de 
aceea dezvoltarea unor proceduri de calitate reprezintă o investiţie în succesul 
organizaţiei. Cereţi informaţii de la utilizatorii echipamentului, cât şi de la experţii tehnici. 
Comparand comisioanele experţilor cu economiile făcute, este posibil sa se justifice ca 
aceşti experţi să continue să ofere informaţii utile în ceea ce priveşte reducerea costurilor, 
consumul de energie şi emisiile de gaze cu efect de seră. Aspectele ce ar trebui luate în 
seamă sunt prezentate mai jos. 

 
4. Oferiti sprijinul necesar în luarea deciziei 

Procedurile de achiziţie şi specificaţiile tehnice nu sunt deseori de ajuns pentru ca 
personalul nespecializat să ia o decizie corectă. Reţelele de calculatoare permit 
implementarea de instrumente software care să ofere asistenţă în politica de achiziţii 
pentru întrega organizaţie. De exemplu, poate fi folosit un formular electronic, care să 
acopere toate aspectele ce trebuie considerate la achiziţionarea unui bun, de către 
personalul nespecializat. Se pot introduce datele iar calculele sunt facute automat pentru 



 

comparaţii. Datele colectate pot fi trecute automat într-o baza de date, pentru a economisi 
timp şi efort la achiziţiile ulterioare. 

 
Instruirea personalului în aplicarea politicilor de achiziţie este esenţială, de 

asemenea este nevoie de asistarea personalului în interpretarea informaţiilor provenite 
de la furnizori. Instrucţiunile clare sunt şi ele importante. În un caz, personalul care se 
ocupă de achiziţii s-a considerat responsabil pentru prejudiciu cand un furnizor de 
echipamente neeficiente a protestat împotriva respingerii produselor sale pe motiv că 
acestea nu sunt eficiente din punct de vedere energetic. Aceste situaţii au fost rezolvate 
cand directorul organizaţiei a emis dispozitia formala scrisă ca politica de achiziţii se va 
desfăşura ţinând cont de eficienţa energetică.  

 
5. Asiguraţi-vă că furnizorii urmăresc criteriile potrivite în procesul de 
achiziţionare 

Când un furnizor oferă un serviciu (cum ar fi dozatoare de băututi răcoritoare) sau 
este responsabil pentru selectarea unui echipament care va fi folosit de către organizaţie 
(iluminatul într-un birou închiriat), asiguraţi-vă că se ghideaza după criterii de eficienţă 
energetică. Din moment ce municipalitatea va plăti costurile de exploatare, acest lucru 
este important pentru performanţa financiară, cât şi pentru emisiile de gaze cu efect de 
seră. Aceşti furnizori pot fi impulsionaţi cu bonusuri pentru a obţine economii în beneficiul 
municipalităţii. 

 
 

6. Asiguraţi-vă că numai personalul calificat va lucra cu echipamentele 
respective 

Unele echipamente sunt proiectate să fie economice şi să reducă emisia de gaze 
cu efect de seră  doar dacă sunt exploatate corect. De exemplu, economia de energie 
obţinută prin cumpărărea de computere ce respectă „Energy star” nu poate fi obţinută 
dacă personalul nu foloseşte acele caracteristici de economisire a energiei. Deci sunt 
necesare programe de instruire. 

 
Aspecte energetice de luat în considerare 
 
Când achiziţionaţi un echipament, luaţi în considerare: 
- consumul direct de energie în timpul funcţionării (vezi şi fisele T5,T6) 
- consumul indirect de energie prin reducerea consumului de frig în clădirile climatizate;  
  reducerea consumului de energie pe fiecare echipment într-o clădire climatizată duce la 
o economie mai mare cu 10% până la 25% faţă de economia directă (vezi T1 şi T5) 
- contribuţia la efectul de seră a CFC, HFC sau a solvenţilor din produse (vezi T1 şi T7) 
 

Următoarele aspecte sunt şi ele importante (deşi nu fac obiectul acestui studiu):  
consumul de energie corespunzător producerii materiei prime şi fabricării produsului 
consumul de energie corespunzător livrării produsului, în special ambalarea 
consumul de energie asociat cu materialele consumabile (în special hârtie) folosite de-a 
lungul duratei de viaţă a echipamentului 
 

Cand se cumpără electricitate, gaze naturale sau alţi combustibili, pe măsură 
ce se vor liberaliza pieţele de energie, trebuie să tinem cont că din ce în ce mai mulţi 
furnizori vor oferi „energie verde”. Pentru un preţ un pic mai mare, furnizorul va garanta 
că electricitatea folosită provine de la o sursă regenerabilă de energie şi că are 0 emisii 
de gaze cu efect de seră. Dacă trecerea la „tariful verde” este însoţită şi de eforturi de a 
îmbunătăţi eficienţa energetică, este posibil ca valoarea economiilor de energie sa 
depăşeasca costurile adiţionale ale „energiei verzi”.  
 
 



 

Când negociaţi contracte pentru cumpărărea de energie, căutaţi să stabiliţi o structură 
tarifară care să se bazeze mai puţin pe costurile fixe de energie electrică şi mai mult pe 
costurile în funcţie de cerere şi de costul marginal. 

Aceste costuri pot fi influenţate de strategiile de management energetic, în timp ce 
costurile fixe nu pot fi schimbate. 

 
Cand se face evaluarea potenţialului de economisire prin aplicarea măsurilor de 

eficienţă energetică, nu folosiţi doar preţurile actuale ale energiei ca bază a analizei cost 
– profit. Experienţa ne arată că pentru consumatorii eligibili, preţul energiei a fost 
inexplicabil de mic în primele faze ale liberalizarii pieţei de energie. Este o idee greşită să 
achiziţionezi un echipament, presupunând că preţul energiei va rămâne aşa de mic. Este 
probabil că tranzacţionarea gazelor cu efect de seră şi introducerea taxelor pe carbon să 
ducă la creşterea preţului energiei în viitorul apropiat. 

 
Cand achiziţionaţi un serviciu de furnizare a energiei, luaţi în considerare că lucrul 

cu consultanţii şi contractantii reprezintă o oportunitate excelentă de ajuta municipalitatea 
să reducă propriile emisii de gaze cu efect de seră sau de a influenţa furnizorii să-şi 
reducă emisiile. De exemplu, în documentarea ofertei, se poate cere furnizorului să-şi 
detalieze performanţa energetică. 
�Vezi fisa strategică  O4 
 
Informaţii suplimentare 
 
Model de cerere către furnizor pentru obţinerea unor informaţii despre un aparat de 
fotocopiere 
Formulare care să prezinte principalele caracteristici şi costuri pot fi trimise furnizorilor spre 
completare. Completarea poate fi initial optionala, pentru a se da furnizorilor ragazul de a pregati 
datele/informatiile cerute. Acest exemplu include probleme care nu sunt tratate de acest ghid dar 
care trebuie luate în seamă în procesul de achiziţie.  
Model       _____________________________ 

Cost de achiziţie     € __________________________ 

Costul contractului de mentenanţă  5 ani € _____________________________ 

Costul hârtiei (4,000 file a €6/buc)  € _____________________________ 

-30% credit la costul hartiei  –€ _____________________________ 

Rate 1 la 5 __________________€___________ 

Costul tonerului (pentru 2 milioana de copii)   € __________________________ 

Conformare cu programulEnergy Star   da/nu_____________________________ 

Consumul de energie estimat (5 ani)  kWh _____________________________ 
Costuri pt. consumul de energie estimat (5 ani la xx   
cenţi/kWh consumat)    € _____________________________ 
Timpul de începere a copierii din modul „sleep” (30 secunde sau mai puţin)                                 
      Secunde  ____________________________ 
Recomandarea sau aprobarea utilizării hârtiei reciclate?  

                                                     da/nu ____________________________ 
 
Conţinutul maxim de materiale reciclabile % 
Ambalaje reciclabile sau refolosibile?   da/nu ____________________________         
 
Proceduri pentru casare: 
a) proiectat astfel încât demontarea să permită reciclarea componentelor?              
    da/nu ____________________________ 
b) participa fabricantul la recuperare in scopul refabricarii/reciclarii?  
     da/nu ____________________________ 



 

O4 
Leasing şi contracte 
 

O metodă puternică de a îmbunătăţi eficienţa energetică este să ne asigurăm că 
contractele de închiriere şi de furnizare a serviciilor sunt avantajoase. Un contract bun 
poate ajuta municipalitatea să reducă propriul consum de energie şi îi poate influenţa pe 
furnizori să facă acelaşi lucru.  
 

Contractele sunt de multe ori folosite pentru a descrie relaţia dintre municipalitate 
şi furnizorii de servicii, consultanţi sau antreprenori. Aceste părţi pot furniza servicii 
municipale comunităţii, pot proiecta clădiri, echipamente sau materiale. Ei pot instala şi 
întreţine echipamentele, sau pot oferi alte servicii. Soluţia pe care o aleg este de obicei cu 
impact pe termen lung asupra consumului de energie. 
 

Municipalităţile pot închiria unele dintre clădirile pe care le ocupă şi o parte din 
echipamentele pe care le foloseşte. Dacă nu se specifică în contractele de închiriere că 
trebuie să se ia măsuri de eficienţă energetică în unele zone – cum ar fi mentenanţă şi 
îmbunătăţirea regulată – municipalitatea poate ajunge în stadiul de a plăti ani de-a rândul 
consumuri ridicate de energie şi chiar costuri de exploatare. 

 
Contractele de servicii  

 
Cand municipalitatea subcontractează anumite servicii comunitare (colectarea 

gunoiului, organizarea de centre de recreere, biblioteci): 
 

- asiguraţi-vă că prin contract se stimulează persoanele care au puterea să controleze 
consumul de energie. De obicei cei care controlează acest consum sunt: municipalitatea, 
ca proprietar (ce controlează achiziţionarea, modificarea şi înlocuirea echipamentelor 
majore) şi furnizorul de servicii (ce controlează exploatarea zilnică, mentenanţa şi 
echipamentele mici). Dacă municipalitatea nu are un control total asupra consumului de 
energie, aceste contracte de servicii ar trebui să specifice că nu municipalitatea plăteşte 
pentru energie, altfel cei care folosesc energia nu ar avea nici un stimulent să îşi reducă 
consumul. 
 
- treceti la contorizarea efectivă a consumului de energie (şi apă) 
 

Pentru contracte privitoare la proiectarea sau achiziţia de echipamente sau clădiri: 
negociaţi nivelele de performanţă energetică ce trebuie atinse, monitorizaţi-le şi aplicaţi 
penalităţi în caz de nerespectare a prevederilor 
stabiliţi şi prime pentru consultant dacă se depăşesc tintele impuse 
alocaţi timp şi resurse speciale pentru analiza performanţei proiectului şi explorarea 
opţiunilor care pot reduce consumul de energie- cereţi prezentarea rezultatelor studiilor 
efectuate (către municipalitate în calitate de client, cât şi către experţii independenţi) 
asiguraţi-vă că sunt incluse în proiect măsuri pentru mentenanţă (acces uşor la aparatele 
de măsură) şi că programele de mentenanţă sunt puse în practică încă din timpul 
contractării. 
 
-luaţi în calcul şi alte tipuri de contracte, care vor încuraja eficienţa energetică: 
 
contractele de performanţa (capitalul pentru măsurile de reducere a consumului de 
energie este furnizat de un contractor, şi unele economii sunt folosite atât pentru a-şi 
recupera investiţia cât şi pentru obţinerea unui profit);  
 
 



 

construieşte – deţine – exploatează (o organizaţie finanţează construirea şi 
exploatarea pe o perioadă de timp specificată, după care trece în proprietatea clientului. 
În acest caz, orice scădere a costului de exploatare pe perioada de proprietate revine 
constructorului iar apoi proprietarului. Deci se pune accent mai mare pe minimizarea 
costurilor pe ciclului de viaţă – atâta timp cât perioda contractului e de cel puţin 10 ani 
serviciile de livrare (cand o organizaţie externă este responsabilă pentru furnizarea unui 
serviciu, de exemplu, aer condiţionat, incalzire sau aer comprimat). Municipalitatile 
contracteaza serviciile la un pret stabilit, iar furnizorul serviciului trebuie sa presteze 
serviciul la parametrii conveniti. 
�Vezi Măsuri organizaţionale Fisa O6  
 
 
Cand se doreşte un contract de performanţă: 

 verificaţi dacă deja au fost implementate măsuri simple de îmbunătăţire a eficienţei energetice 
 verificaţi dacă proprietatea va fi folosită de municipalitate, cu o destinaţie asemănătoare cu cea 

existentă pentru cel puţin încă 5 ani 
 decideţi asupra duratei contractului cu municipalitatea (în mod normal 5 – 7 ani când 

contractorul plăteşte reparaţiile capitale) 

 
Închirieri de echipamente şi mentenanţă 

Asiguraţi-vă  că echipamentul închiriat este eficient - din punct de vedere al 
consumului de energie şi al consumabilelor, cum ar fi hârtia - cerând companiei care îl 
închiriază să furnizeze informaţii comparative între costurile diferitelor opţiuni (vezi şi  O3) 
Includeţi o clauză prin care se cere o inspecţie periodică a echipamentului şi o resetare a 
modurilor predefinite de economisire a energiei 
Cereţi o verificare periodică a consumului de energie şi o mentenanţă corectivă când 
consumul nu se încadrează în limitele prestabilite 
  

Permiteţi upgradarea sau înlocuirea echipamentelor înainte de terminarea 
perioadei de închiriere acolo unde schimbările tehnologice vor duce la economii 
importante 
Acolo unde este posibil, folosiţi echipament cu piese refăcute sau din material reciclat 
 
Închirierile de clădiri 

Municipalităţile de obicei deţin clădirile folosite în folosul comunităţii, dar pe unele 
le poate oferi spre închiriere (în general clădirile pentru birouri). O municipalitate poate 
închiria clădiri, terenuri, parcări, cluburi sportive către o terţă parte. În mod normal, un 
proprietar sau administrator de clădire va folosi şi întreţine clădirea, va plăti facturile cu 
energia pentru activităţile principale, în schimbul unei plati periodice pentru ‘iesiri’. De 
obicei, un asemenea aranjament nici măcar nu prevede prezentarea regulată, de catre 
chiriasi, a consumului de energie, deci nu se ţine nici o evidenţă – în afară de 
nemulţumirile cu privire la disconfort şi becurile arse. Intrucat majoritatea inchirierilor 
decurg pentru cel putin 3 ani si se pot aplica pentru cca jumatate din consumul total de 
energie al activitatilor in cladire, este foarte important sa fie bine cunoscute. 

Acolo unde municipalitatea este chiriaş, negociaţi un contract în care să includeţi 
clauze prin care să se reducă costurile şi consumul de energie (şi cele ale proprietarului 
clădirii). Aceste clauze pot include: 
- Cerinţe pentru o raportare regulată (preferabil lunar, dar se poate şi trimestrial) a 
costurilor şi consumului cu energia, pro rata de alocare între ocupanţi, şi comparaţi 
reperele impuse cu consumurile anterioare 
- Cereţi un audit energetic cât mai vast la început care va fi urmat apoi de audituri anuale. 
Rezultatele trebuie să fie prezentate chiriaşilor; se vor face  recomandări şi se va trece la 
punerea lor în practică 
- Prevederi pentru proprietarul clădirii şi chiriaşi, să împartă atât economiile de energie, 
cât şi costurile acţiunilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice 



 

- Prevederi ca proprietarul să treacă la un „tarif verde”, combinat cu un program de 
eficienţă energetică, reducând astfel ambele costuri 
- Posibilitatile de a incorpora toata energia in cladirile inchiriate (inclusive componentele 
de baza ale cladirii) intr-un grup municipal cumparator atunci cand se negociaza un 
contract de energie (cand exista piete contestabile) 
 
Ar trebui să fie prevăzut şi un contract de mentenanţă, care să includă : 
Un orar cu data fiecărei lucrări, ce echipamente vor fi revizuite, fişele ce vor fi completate 
de lucrători 
Monitorizarea şi ajustarea timpilor de funcţionare ai echipamentelor şi iluminatului 
Curăţarea regulată a filtrelor şi echipamentelor 
Verificarea regulată şi întreţinerea supapelor, controlerelor etc. 
Calibrarea regulată a termostatelor şi a controlerelor, inclusiv cele care nu sunt în camera 
centralei 
Curăţarea regulată şi eventual înlocuirea lămpilor de iluminat 
Raportarea muncii efectuate 
Posibilitatea ca chiriaşii sau reprezentantii lor să analizeze şi să ceară revizuirea 
programului de mentenanţă la anumite intervale 

 
Acolo unde consiliul municipal este proprietar: 

- Negociaţi un contract care să prevadă furnizarea serviciilor şi beneficiilor descrise mai 
sus; 
- Asiguraţi-vă că upgradarea măsurilor de eficienţă energetică cât şi beneficiile sunt 
impărţite între chiriaş şi beneficiar 
- Când renovati, asiguraţi-vă că toate soluţiile de eficienţă energetică (şi eficienţa 
materialelor). sunt complet evaluate  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

O5 
Conlucrarea cu contractorii 
 

Cand autorităţile locale se gândesc la eficienţă energetică, de obicei se 
concetrează pe activităţi care se desfăşoară în interiorul propriilor birouri. Totuşi, 
municipalităţile externalizează din ce în ce mai multe servicii. Unele dintre acestea, cum 
ar fi exploatarea piscinelor, centrelor de recreere, furnizarea unor servicii alimenatre, 
managementul şi construcţia clădirilor, fie folosesc cantităţi importante de energie fie vor 
afecta semnificativ consumul viitor de energie (de exemplu când se da în folosinţă o noua 
clădire) 

 
Dacă o municipalitate contractează un serviciu, nu se renunţă la oportunitatea 

(sau responsabilitatea) de a folosi energia cât mai eficient. În plus, faţă de avantajele 
financiare şi de mediu care pot fi obţinute, performanţa furnizorilor poate contribui la 
imaginea municipalităţii. Imaginea nu e creată numai de personalul municipalităţii, ci şi de 
activităţile efectuate de partenerii de afaceri. 

 
 
Parteneriate pentru eficienţă energetică 

 
Deşi sunt incluse cerinţele standard în astfel de contracte, se pot face eforturi mai 

mari şi inovative când se lucrează indeaproape cu subcontractorii. În definitv, aceştia sunt 
cei mai în măsură să identifice schimbările necesare pentru a creşte eficienţă energetică 
si, de obicei, doresc să scadă consumul de energie atâta timp cât nu sunt puşi în 
dezavantaj competitiv. În raportările periodice, ar trebui specificat ca subcontractorul să 
includă progresul obţinut în urma creşterea eficienţei energetice. În aceste rapoarte ar 
trebui incluse şi alte activităţi, nu numai cele cerute de municipalitate. 

 
 
Faceţi cunoscute politicile municipalităţii 

 
Primul pas în menţionarea aspectelor de eficienţă energetică în contractele de 

servicii, este prezentarea eforturilor autorităţilor locale de a reduce consumul de energie, 
atât actualilor, cât şi potenţialilor subcontractori. Responsabilul cu energia poate trimite 
scrisori, tuturor părţilor implicate, cu politicile adoptate şi să ceară informaţii despre 
strategiile de economisire a energiei pe care le poate folosi. Astfel sunt cunoscute 
intenţiile municipalităţii cu mult înaite de a se înainta o ofertă. Furnizează de asemenea 
informaţii de bază necesare pentru formularea cerinţelor ce vor fi incluse în procedura de 
ofertare (Vezi O4). 

 
 
Cautarea soluţiilor win-to-win 

 
Dacă un furnizor de servicii în numele municipalităţii trebuie să facă investiţii 

suplimentare pentru a obţine creşterea eficienţei, este important ca aceasta să 
recunoască riscurile la care se expune furnizorul. Este în interesul municipalităţii să 
reducă nivelul acestui risc prin activităţi de tipul: 
Contracte de tip „joint” care garantează recuperarea investiţiei: acest lucru poate 
necesita un contract pe termen lung sau un aranjament prin care municipalitatea va 
prelua responsabilităţile financiare, dacă subcontractorul nu reuşeşte să câştige contracte 
viitoare. Extinderea perioadei de recuperare a investiţiei reduce costurile anuale, făcând 
investiţia mai atrăgătoare. 



 

Angajamentul municipalităţii că va include noi prevederi în procedurile de ofertare 
viitoare, care să ceară un nivel de performanţă corespunzător cu cel din noua investiţie. 
Acest lucru va obliga ofertanţii concurenţi să investească în echipamente cu calităţi 
tehnice asemănătoare, deci cel care oferă o eficienţă inferioară nu va putea lua locul celui 
care a făcut o asemenea investiţie. 

 



 

O6 
Proiectarea clădirilor si conditiile tehnice 
 

Modul de proiectare al clădirii şi sistemelor incluse influenţează consumul de 
energie pe o perioadă de zeci de ani. Este momentul oportun de integra soluţii ce implica 
un consum redus de energie şi de a imbunătăti condiţiile de lucru. 
 
Oportunităţi de economisire 
 
În timpul proiectării 

 
Slaba comunicare între grupurile de interese, consultanţi, contractori, duce 

deseori la ineficienţă, o supradimensionare şi risipă de energie. Asigurarea unei 
consultanţe potrivite şi cooperarea pot face minuni. De exemplu, pentru proiectarea 
sistemului de IVR, proiectantul trebuie să estimeze consumurile de încălzire şi răcire ale 
clădirii pentru a putea realiza sistemul. Aceste informaţii ar trebui: 

 
Confirmate de experţi în iluminat şi echipamente de birou pentru a fi siguri că nu 

s-a supradimensionat sistemul. De exemplu, sistemele moderne de iluminat sunt adesea 
evaluate la10 – 12 W pe metru pătrat. Dacă proiectantul sistemului considera 20W pe 
metru pătrat, asta ar duce la o capacitate a sistemului de răcire cu 100kW în plus la o 
clădire de 10 000 metri pătrati – pe costul municipalităţii 
 

Folosite în discuţii detaliate cu arhitectul, ca o bază în revizuirea proiectului 
clădirii. Analiza va identifica elementele majore care contribuie la vârful de sarcină pentru 
încălzire/răcire, şi va determina capacitatea sistemului de IVR şi costurile de capital 
(taxele pentru vârful de sarcină), cât şi costurile anuale de exploatare. În multe cazuri, 
arhitectul poate folosi aceste informaţii să facă modificări minore, cum ar fi modificarea 
spaţiului vitrat, micşorarea/adăugarea de izolaţii în zonele critice. Şedinţe regulate ale 
echipei de proiectanţi oferă o oportunitate pentru a îmbunătăţi o astfel de comunicare. 
 
Vezi şi Fisele T1, T2 
 
Metode de estimare a costurilor totale 

 
Este important ca toate costurile şi beneficiile fiecărui element din clădire de-a 

lungul duratei de viaţă să fie luate în considerare. Din moment ce municipalitatea este de 
obicei proprietar şi utilizator sau chiriaş pe termen lung, poate profita de o asemenea 
analiză pentru a maximiza economiile de-a lungul ciclului de viaţă în folosul propriu. Multe 
alte organizaţii au contracte de închiriere pe termen scurt, lucru ce îngreunează 
investiţiile de îmbunătăţire a eficienţei energetice, deoarece altcineva ar putea beneficia 
de avantajele investiţiei. Exemplul de mai sus arată cum investiţia într-un echipament de 
iluminat mai scump poate reduce costurile cu IVR. 

 
Acest lucru se aplică şi la folosirea sistemelor avansate de ferestre, izolarea 

îmbunătăţită a conductelor şi la multe alte caracteristici. Uzual, sistemele de IVR costa 
peste 120 EUR pe metru pătrat, deci măsurile care reduc costurile de răcire (deci şi cele 
cu IVR), reduc şi costurile de capital ale clădirii. Legături efective între consultanţi ar 
trebui specificate în contracte şi sunt necesare pentru a obţine rezultate optime. 

 
Vezi Fisa P3 
 
 



 

Despre structura şi supervizarea contractului 
 
Adesea, negocierile dure asupra preţurilor din contract duc la economii în ceea ce 

priveşte: timpul de proiectare, compararea opţiunilor, analiza financiară, consultările cu 
alţi experţi. Contractele ar trebui să prevadă ca aceste procese să fie indeplinite la 
nivelele specifice şi să le fie alocate anumite fonduri pentru implementare. Câteva ore de 
proiectare sau analiză pot economisi mii de euro din costul clădirii. 

 
Ar trebui furnizate instrucţiuni clare asupra ratei profitului folosită în evaluarea 

măsurilor de eficienţă energetică. Consultanţii ar trebui să prezinte estimările folosite în 
selectarea echipamentului şi materialelor pentru a fi revizuite de client. Este important ca 
beneficiarul să fie implicat activ în deciziile ce se referă la consumul de energie. E posibil 
că experţii să nu fie de acord cu o soluţie cu consum redus, pentru că nu este soluţia 
‚standard’. 

 
Contractul poate fi realizat în aşa fel încât să stimuleze îmbunătăţirea eficienţei 

energetice. De exemplu se poate da o primă dacă se depaşeste nivelul de performanţă 
asteptat – şi/sau o parte din comision să fie reţinută până când performanţa atinge 
nivelele aşteptate. Apar noi tipuri de contracte – cu ar fi „contractele de performanţă” sau 
„construieşte – deţine - exploatează” – care au mai multe şanse de a încuraja eficenţa 
energetică. 
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P1 
Introducere în gestiunea de proiect 
 

Fiecare activitate descrisă în acest ghid poate fi înţeleasă ca un proiect de sine 
statător (ex. creşterea eficienţei energetice în iluminatul stradal). În afară de identificarea 
tuturor activităţilor posibile din diferitele arii de activitate ale municipalităţii, instrumentele 
de implementare a proiectelor sunt şi ele importante. Evaluarea financiară şi planificarea 
costurilor sunt prezentate ca aspecte deosebit de importante pentru realizarea proiectelor 
relevante din punct de vedere energetic pentru municipalităţi. 
Înainte de a merge mai departe, ar trebui definit în termeni cât mai generali ce se înţelege 
prin “proiect”. Cel mai uşor mod de a face acest lucru, este să definim câteva 
caracteristici ale unui proiect: 
- data de începere/finalizare 
- bugetul 
- activităţile unice care nu mai pot fi repetate 
- rolurile şi relaţiile care trebuie stabilite, dezvoltate, întreţinute 
- ciclul de viaţă  
 
Conducerea unui proiect – ce înseamnă acest lucru 
 

O definiţie a managementului de proiect poate fi: „managementul de proiect” este 
un proces dinamic, condus ţinând cont de o serie de restricţii, care organizează şi 
utilizează resursele potrivite în mod structurat şi controlat pentru atingerea unor obiective 
clare. Sau cu alte cuvinte, pune lucrurile în mişcare. 
 

În loc să incercăm să dăm o definite, mai bine ar fi să definim câteva caracteristici 
ale managementului de proiect. Deci, managementul de proiect ar trebui să fie: 
- orientat pe obiective 
- orientat spre schimbări 
- multi-disciplinar 
- inovator (sa caute noi idei şi să rezolve probleme noi) 
- orientat pe control (să se asigure finalitatea lui) 
- orientat spre performanţă 
- flexibil (să se adapteze rapid la schimbări) 
 

Acest lucru necesită o varietate de abilităţi de personale şi manageriale. Zonele 
cheie ce trebuie luate în calcul când se discută despre un proiect sunt managementul 
timpului, resurselor umane şi a altor resurse. Aceste caracteristici sunt descrise pe scurt 
mai jos: 
 
 
Managementul timpului 
- asigurarea finalizării proiectului la termenul stabilit 
- planificarea utilizării resurselor 
- reprogramarea proiectului (dacă experienţa ne permite) 
- predicţia problemelor, înainte că ele să apară  
 
Managementul resursei umane 
- asiguraţi-vă că oamenii sunt disponibili la momentul potrivit 
- asiguraţi-vă că personalul îşi cunoaşte rolul şi că este calificat să execute acele activităţi  
- motivarea personalului 
- rezolvaţi conflictele ce apar între oameni 
- schimbati rolul oamenilor în funcţie de experienţa 



 

 
 
Managementul celorlalte resurse 
- asiguraţi-vă că s-au alocat resursele necesare 
- asiguraţi-vă că resursele sunt disponibile la momentul oportun 
- realocaţi resursele 
- obţineţi impact maxim cu resursele deţinute 
- adaptarea activităţilor în funcţie de resurse  
 
Diferenţa între managementul de proiect şi cel organizaţional  
 

Bineînţeles că există numeroase asemănări între managementul de proiect şi cel 
organizaţional, dar prin natura lor, există diferenţe de abordare cum ar fi: 
 

 personalul poate fi angajat temporar sau cu rol de consultant 
 nu sunt definite în mod clar funcţiile: pot avea diverse roluri la diferite momente 

de timp, ierarhia nu este clar stabilită 
 



 

Aceste două lucruri indică faptul că managementul resurselor umane şi abilităţile 
personale sunt foarte importante. De prea multe ori managementul de proiect este văzut 
ca un subiect pur tehnic şi strict legat de tehnicile de planificare, dar pentru a fi eficient, 
abilităţile de comunicare şi conducere sunt la fel de importante. În concluzie: 
pentru un proiect există un plan clar, o etapizare în timp şi un buget şi de aceea 
planificarea ţinând cont de aceste lucruri este importantă în managementul 
organizaţional; de cele mai multe ori constrângerile nu sunt atât de bine stabilite   
există obiective generale clare şi un orizont de timp în care acestea trebuie atinse; 
succesul va fi măsurat în funcţie de abilitatea de a atinge aceste obiective 
deţinătorii de interese au un rol mai important; un manager de proiect ar trebui să ţină 
cont de interesele finanţatorilor, grupurilor ţintă şi de toate instituţiile care cooperează 
pentru implemntarea proiectului, în timp ce un mamager al unei organizaţii este interesat 
numai de interesul clienţilor şi al acţionarilor. 
 
 
Rolul unui manager de proiect  
 

Managerul de proiect trebuie să fie devotat proiectului şi să menţină o balanţă 
între cererile şi nevoile: 
- proiectului şi ale tuturor beneficiarilor 
- întregii colectivităţi de management 
- orice ajutor extern (asistenţă tehnică, experţi externi) 
- unităţile administrative ale municipalităţii legate de proiect 
- ministerului responsabil de guvernarea locală şi/sau de problemele legate de energie, 
de Uniunea Europeană, sau alte organizaţii dacă este un proiect de mai mare anvergură  
 

Acest lucru conduce la asteptări din partea tuturor participanţilor la proiect care 
vor cere managerului de proiect să demonstreze: 
- abilitatea de a folosi tehnicile şi instrumentele manageriale 
- abilitati de conducere 
- capabilitatea de a urmări proceduri prestabilite, chiar şi când proiectul este nou şi 
experimental 
- capabilitatea de a menţine controlul în situaţii cu risc mare şi când pot să apară tot felul 
de probleme 
 
 

O mare parte din managementul de proiect este legată de relaţiile cu 
„stakeholderii”. Aceştia reprezintă un grup mult mai mare decât grupul beneficiarilor. O 
definiţie clară este greu de dat, dar se poate spune ca un „stakeholder” este orice 
persoana, grup de persoane sau organizaţie care are un interes prezent sau viitor în 
proiect, sau, în termeni mai generali, oricine este influenţat sau poate influenţa 
proiectul. De reţinut că aceştia pot avea o atitudine pozitivă (să susţină proiectul) sau 
una negativă (să încerce să oprească proiectul)  
 
Importanţa „stakeholderilor” 
 
Aceştia pot fi importanţi pentru un proiect deoarece: 
- sunt factori cheie în succesul/ eşecul proiectului 
- pot înţelege mai uşor fezabilitatea diferitelor acţiuni şi resursele necesare pentru 
atingerea unor anumite obiective decât cineva din afara proiectului  
- asteptările lor trebuie îndeplinite 
- pot furniza informaţii importante privitoare la progresul proiectului 
 
De aceea, un manager de proiect trebuie să: 
- conducă echipa care se va ocupa de realizarea proiectului pe toată durata acestuia 



 

- gestioneze riscurile ce le implică proiectul şi să planifice realizarea proiectului 
- rezolve problemele imediat ce apar 
- asigure un rezultat acceptabil în urma implementării proiectului 



 

P2 
Ciclul de viaţă al proiectului 
 
 

Fiecare proiect are un ciclu de viaţă, sau, cu alte cuvinte, diferite tipuri de activităţi 
au loc la diverse momente pe tot parcursul execuţiei proiectului. Evident că fiecare proiect 
este diferit. În cele ce urmează, se va incerca impărţirea în linii mari a proiectului în etape. 
Acest model este într-un fel simplist, deoarce între faze exista interacţiuni (de exemplu, 
faza pregătitoare poate duce la identificarea de noi proiecte sau refacerea celui existent). 
 
Identificarea, analiza şi formularea 
 

Această secţiune include informaţii generale asupra primei faze a ciclului de viaţă 
al proiectului, în care se identifică problemele ce trebuie rezolvate şi se analizează 
modurile în care ele vor fi rezolvate. Această fază constă în: 
analiza situaţiei existente 
identificarea problemelor 
analizarea lor 
ierarhizarea problemelor 
luarea deciziei în privinţa necesităţii unui proiect  
definirea ideii proiectului 
consultarea cu „stakeholderii” 
stabilirea obiectivelor generale 

 
Stabilirea obiectivelor şi analizarea nevoilor reale sunt esenţiale pentru proiectare, 

deoarece acesta este momentul în care sunt analizate diferite soluţii. 
 

Pregătirea, evaluarea, angajarea 
 
În această fază se clarifică mai bine proiectul, cine îl va realiza, ce resurse sunt 

disponibile, cum va fi impărţit în diferite sarcini. Acest lucru include: 
precizarea obiectivelor şi rezultatelor 
identificarea resurselor disponibile 
identificarea resurselor necesare pentru proiect 
proiectarea lui 
aranjarea şi planificarea proiectului 
Sunt incluşi aici conditiile de referinta şi organizarea procedurii de ofertare, şi ca pas final 
lansarea proiectului. 
 
Implementarea, monitorizarea şi raportarea 

 
Această fază este una din părţile efective din realizarea şi asigurarea îndeplinirii 

obiectivelor proiectului, pe cât de mult posibil. Include:  
mobilizarea de resurse pentru fiecare sarcină şi obiectiv 
marketingul proiectului 
monitorizare continuă şi raportare 
identificarea problemelor 
rezolvarea defecţiunilor 
modificarea rezultatelor şi obiectivelor proiectelor dacă este necesar 

 
Această fază duce la realizarea de planuri strategice succesive şi programe de 

lucru, cât şi la alte tipuri de rapoarte privitoare la implementarea proiectului. 
 



 

Evaluarea 
 
Evaluarea rezultatelor proiectului este importantă din mai multe motive: 

se verifică dacă sarcinile au fost sau nu îndeplinite  
identificarea celor mai bune soluţii pentru proiecte ulterioare 
identificarea tipului de resurse necesare în viitor (dacă ceva nu merge, înseamnă că sunt 
necesare mai multe resurse nu nepărat că proiectul este un eşec) 
identificarea nevoilor pentru proiectele viitoare 
  

Evaluarea ar trebui să fie o etapă obişnuită a proiectului şi nu trebuie văzuta ca o 
pedeapsa pentru un proiect ce nu a furnizat rezultatele aşteptate. Procedurile de evaluare 
pot include rapoarte financiare, evaluări independente şi/sau audituri. 
 



 

P3 
Evaluarea financiară a proiectelor  
 

În planificarea proiectelor energetice importante, toate măsurile ar trebui evaluate 
corect şi obiectiv. Multe acţiuni ale municipalităţii au ca rezultat furnizarea unor servicii 
sociale sau non-financiare, deci ar trebui să ne amintim că evaluarea financiară 
reprezintă doar o parte din evaluarea completă a unei opţiuni. Totuşi, dacă o măsură de 
eficienţă energetică indeplineste atât criteriul social cât şi cel financiar, atunci ar trebui 
adoptata. Cereţi sfatul departamentului financiar cu privire la criteriile aplicate în luarea 
deciziilor de investiţie, pentru a putea folosi criterii comparabile în evaluarea măsurilor de 
reducere a consumului de energie.  

 
Trebuie reţinut că analizele financiare care vor fi aplicate pot diferi de la o situaţie 

la alta. 
Asiguraţi-vă că utilizaţi criteriile care se aplica de obicei activităţilor municipale 

principale, în timp ce criterii din ce în ce mai dure vor fi aplicate celorlalte activităţi. Multe 
oportunităţi pentru reducerea consumului de energie sunt pierdute datorită faptului că nu 
sunt atractive din punct de vedere financiar iar acest lucru nu este dezvăluit din start 
pentru că: 
- nu sunt luate în considerare toate costurile, decizia se bazează numai pe preţul de 
achiziţie; 
-  nu sunt considerate toate beneficiile 
-  se doreşte recuperarea mult prea rapidă a investiţiei  
-  ignorarea investiţiilor cu risc minim în măsuri de reducere consumului de energie şi a    
cantităţii de deşeuri 
 
 
Analizarea tuturor costurilor 

 
Costurile iniţiale sunt de obicei criteriul de baza când se investeşte într-un 

echipament nou, dar o alegere numai pe acest criteriu poate angaja municipalitatea la 
plăţi lunare mult mai mari, pentru mulţi ani. Aceasta poate fi o problemă aparte când 
bugetul de capital şi fondurile de exploatare sunt tratate independent, problemă care 
poate apărea de la cumpărărea unei imprimante până la cea a unei clădiri. O măsură 
care duce la creşterea costului de capital peste bugetul disponibil va fi respinsă, indiferent 
de potenţialele economii. 

 
Costurile de exploatare: Consideraţi toate costurile posibile de-a lungul duratei de viaţă a 
unui echipament sau proces. Ar putea fi incluse: 
consumul de energie (electricitate, gaz, carburanţi) 
materiale (consumabile, mentenanţă, apa, deşeuri); 
activitatea de  exploatare, mentenanţă, administrare 
 

Consumul de energie şi materiale au o influenţa asupra consumului de energie 
cât şi asupra situaţiei financiare. Din moment ce multe investiţii pentru reducerea 
consumului de energie implică o cheltuială iniţială care se va recupera prin economia de 
energie, este extrem de important să precizăm perioada de timp de-a lungul căreia se va 
vor calcula economiile. Dacă nu se iau în considerare aceste economii viitoare, există 
posibilitatea ca unele măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice să fie respinse.  

 
‘Adevăratele’ costuri de capital: adoptarea unei măsuri de eficienţă energetică poate 
creşte costul direct de capital pe de o parte, în timp ce, pe de altă parte se pot creea 
economii. De exemplu, un sistem de iluminat mai eficient va reduce sarcina pe sistemele 
electrice şi de ventilare, deci va reduce costul de capital pe aceste sisteme – dacă 



 

proiectanţilor acestor sisteme li se va cere să facă modificările necesare în calculele lor. 
Adevăratul cost de capital poate fi evaluat când toate costurile "evitate" sunt scăzute din 
preţul de achiziţie. 

 
 

Luaţi în calcul toate beneficiile 
 
Acţiunile de management ale energiei şi deşeurilor au şi alte avantaje în afară de 

reducerea evidentă a costurilor. De exemplu, trecerea de la lămpi incandescente la cele 
fluorescente sau fluorescente compacte: 
creşte durata de viaţă a lămpii, deci reduce costul de comandă, cumpărăre  depozitare şi 
instalare a lămpilor de rezervă 
creşte fiabilitatea sistemului de iluminat 

 
Unele din aceste beneficii pot fi uşor de evaluat, în timp ce altele sunt greu de 

cuantificat, dar pot ajuta la aprobarea investiţiei. Furnizorii de produse şi echipamente ar 
trebui să fie capabili să identifice aceste economisiri adiţionale. 

 
 

Acordaţi proiectelor perioada necesară  să recupereze investiţia  
 
Iniţiativele de management energetic se asteapta să fie recuperate în 1–2 ani. 

Unele organizaţii consideră că o perioadă de 8 ani este satisfăcătoare, în timp ce pentru 
sistemele cu durata de viaţă ridicată se pot justifica şi perioade mai mari de recuperare a 
investiţiei. Perioadele scurte de recuperare sunt justificate când există oportunitatea 
obţinerii unor venituri ridicate sau când anumite costuri sunt reduse pentru o perioadă 
mică de timp, şi conducerea trebuie să fie încrezătoare că îşi va recupera investiţia 
repede.  

 
De exemplu, cheltuielile cu publicitatea trebuie recuperate într-o perioadă scurtă. 

Totuşi, proiectele de eficienţă energetică au o durată de viaţă între 10 – 50 ani, deci sunt 
acceptate perioade mai lungi de recuperare. Într-adevar, este gresit să folosim o perioda 
scurta de recuperare pentru o măsură de durata, ducând la respingerea unor variante 
fezabile. Termenul de recuperare nu prezintă toată situaţia. Rentabilitatea investiţiei este 
un concept mai bun deoarece recunoaşte că se obţin beneficii financiare imediat, nu 
după ce trece perioada de recuperare a investiţiei. 

 
 

Calculul rentabilităţii investiţiei 
 
Profitul este beneficiul net rezultat în fiecare an datorită investiţiei. Rata profitului 

se exprimă ca un procent din suma investită. Această rată poate fi comparată cu 
dobânda, sau cu ratele de profit ce pot fi obţinute din alte proiecte. De exemplu, o 
municipalitate poate obţine 6% pe an (sau 4% rata reală, după ce se scade inflaţia de 
2%) prin depozitarea banilor la bancă. În principiu, investirea într-o măsură eficientă 
energetic care obţine o rată mai mare decât rata reală ar trebui să aducă un profit mai 
mare. Este evident că o perioadă de recuperare a investiţiei de doi ani este un criteriu 
destul de dur şi poate duce la respingerea măsurii ce ar aduce profituri atractive faţă de 
tradiţionalele depozite la banca.  

 
 
De exemplu, un set de lămpi fluorescente poate costa 80$, cu 40$ mai mult decât 

un set echivalent de lămpi incandescente. Setul cu incandescenţă constă într-o lampă de 
75W, în timp ce celalalt set este compus din 2 lămpi de 9W (25W împreună cu limitatorul 



 

de curent). Lampa funcţionează  3000 ore/an. Înlocuirea unei lămpi costa 5$. Lămpile 
incandescente au o viaţă de 1000 ore iar cele fluorescente compacte 8000 ore. 

 
 

 
 
Rentabilitate investiţiei pentru lămpile fluorescente în comparaţie cu cele 

incandescente este: 
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Pot fi folosite metode mai sofisticate de calcul a ratei profitului, care să includă 
amortizarea, inflaţia, etc. Menţineţi legătura cu departamentul financiar pentru a afla ce 
metode folosesc ei, şi dacă nu se pune destul accent pe costurile de exploatare, lucraţi 
cu ei pentru revizuirea metodelor. 

 
 
Evaluarea riscurilor 

 
Rentabilitatea investiţiei depinde în general  de gradul de risc al afacerii – cu cât 

este mai mare riscul, cu atât se cere o rentabilitate mai mare. În proiectele de eficienţă 
energetică, riscul esteîn mod normal destul de mic, deoarece: 
atâta timp cât clădirea sau echipamentul funcţionează, se vor realiza economii 
se calculează economiile potenţiale cât mai exact (pe baza preţurilor energiei şi 
experienţei acumulate) 

 
Acest risc scăzut înseamnă că programele de management energetic pot fi 

considerate investiţii atractive cu rentabilitate moderată. Grupurile de decizie pot lua în 
considerare asemenea programe atâta timp cât rata profitului este mai mare decât rata 
capitalului, care de obicei poate varia între rata la depozite (5%) şi rata de 
« suprarentabilitate » (15%/an)  

 



 

Valoarea netă actualizata (VNA)   
 
Conceptul de VAN poate fi util în evaluarea mai multor proiecte. VNA transforma 

în preţuri curente valoare tuturor cash-flow-urilor de-a lungul vieţii proiectului, inclusiv 
efectele creşterii preţurilor, inflaţiei şi costului capitalului. Se poate calcula VNA pentru 
fiecare opţiune şi apoi ales proiectul cu cea mai mare VNA. Efortul de a calcula VNA nu 
este justificat acolo unde deja s-a stabilit o rată a profitului de 25% sau mai mare, şi nici 
acolo unde investiţiile sunt relaţiv mici, să zicem sub 1500EUR. Totuşi, VNA poate fi 
folositoare acolo unde: 
profitul este apropiat de profitul mediu al organizaţiei 
cash – flow – urile nu sunt egale 
preţurile materiilor prime au rate de creştere anuale diferite 

   
În calcularea VNA-ului se acordă o atenţie deosebită ratei de actualizare pentru 

estimarea economiilor viitoare. Când se calculează VNA pentru diferite proiecte, faceţi 
calculul pentru mai multe rate de actualizare, astfel încât să se poată lua o decizie cât 
mai bună. Se spune, şi pe bună dreptate, că cine alege rata de actualizare, acela 
determină rezultatul deciziei.. 

 
Informaţii suplimentare 
 

SEVEN, The Energy Efficiency Center 
Financial Manual for Municipalities în Central and Eastern Europe: 
How to Develop Municipal Energy Projects 
 
 



 

 

P4 
Realizarea unui program pentru  eficienţa energiei 

 
 
 
 
Beneficiile unui program de eficienţă energetică bine gândit şi condus includ: 

consumuri şi costuri mai mici ale energiei 
un control mai bun asupra costurilor cu energia şi o mai bună estimare a costurilor 
viitoare 
costuri ne-energetice mai mici (consumabilele, ca lămpile fluorescente care au o durată 
de viaţă mai mare) 
o mai bună calitate a serviciilor energetice furnizate, ca iluminatul şi climatizarea (se 
îmbunătăţeşte şi mediul de lucru) 
productivitate ridicată şi reducerea costului de capital 
 
Un program reprezintă mai mult decât un audit 

 
Multe persoane cred ca un program de eficienţă energetică incepe şi se termina 

cu un audit energetic. O asemenea concepţie pune municipalitatea în situaţia: 
sa nu beneficieze de posibilele economii rezultate din aplicarea unui program de eficientă 
energetică 
să risipeasca timp şi bani pe auditul energetic 
 

Principalii pasi în stabilirea unui program de management energetic sunt: 
1.Sustinere din partea  conducerii, inclusiv: 

- obţinerea de finanţări 
- angajamente că economiile obţinute în urma programului de eficienţă energetică vor fi 
reinvestite  
- un angajament formal cu privire la politica de management energetic. 
- numirea unui responsabil cu energia pe municipalitate şi pe fiecare sector important. 

2. Folosiţi un sistem simplu şi concis de raportare pentru a informa 
conducerea asupra progresului obţinut. 

3. Faceţi un studiu pentru a compara consumul de energie al clădirilor 
municipale cu cel al unora similare, stabiliţi o ordine de investigare şi îmbunătăţire a 
eficienţei energetice. 

4. Introduceţi o metoda de colectare a datelor privind consumul de energie şi 
costurile, pe măsură ce ele sunt disponibile (din facturi). 

 
Înţelegeti că vor fi necesare investiţii 

 
Un program bine proiectat şi executat ar trebui să reducă costurile cu energia ale 

municipalităţii cu 40%. Pentru a obţine asemenea economii sunt necesare următoarele: 
să se investească 3–5% din costurile anuale cu energia în audituri iniţiale (care pot fi 
orientate pe obiective/facilităţi individuale) 
să se investească între 50 şi 100% din costurile anule cu energia în implementarea 
mentenanţei corective şi pentru reparaţii capitale ale echipamentelor (nu trebuie toate 
făcute în acelaşi an) 
să se implementeze sisteme de monitorizare continuă şi să se continue efectuarea de 
studii şi audituri. 
să se pună la punct un sistem de management intern care să se ocupe în mod cuntinuu 
de managementul energetic. 
 



 

Responsabilul cu energia nu ar trebui să facă un audit dacă municipalitatea nu 
este pregătită să aloce fonduri pentru investirea în îmbunătăţirea eficienţei energetice sau 
să încheie un contract cu o companie pentru finanţarea acestor îmbunătăţiri. 
 
 

În trecut, unii reprezentanţi ai municipalităţii aveau dreptul să organizeze un audit 
energetic, dar nu şi autoritatea de a găsi fonduri pentru a implementa recomandările sau 
de a organiza lucrări independente de activităţile principale ale municipalităţii. Este un 
lucru gresit pentru că, deşi auditul este un pas important, acesta nu este singurul care 
trebuie făcut. Implementarea recomandărilor unui audit necesită o urmărire continuă de-a 
lungul câtorva ani. 
 
Decideţi asupra ţintelor programului 
 

In afară de scopul evident de a găsi metode de a reduce costurile cu energia 
următoarele aspecte trebuie clarificate înaite  de a face un audit energetic  

-ce doreşte programul să obţină 
-care sunt planurile pe termen scurt şi mediu ale municipalităţii 
-exista preocupări importante cu privire la exploatarea, mentenanţă sau calitatea 

serviciilor echipamentelor energetice municipale 
-ce i se va cere auditorului să facă 
-cum vor fi implementate recomandările (acest lucru va influenţa tipul de contract 

pe care municipalitatea îl va încheia cu auditorul energetic) 
 

 
Alegeţi un auditor energetic 
 
Alegeţi un auditor energetic care: 
- are experienţa în realizarea auditurilor energetice ale unor activităţi asemănătoare cu 
cele specifice unei municipalităţi  
poate prezenta o serie de audituri realizate şi ale căror recomandări au fost implementate 
-  că au avut succes şi că auditorul a continuat să lucreze cu clientul şi după predarea 
raportului. Acest lucru este important deoarece vor fi aspecte ce trebuie clarificate înainte 
de a se începe implementarea propriu zisă a programului. Multe studii au arătat că cea 
mai mare slăbiciune a auditurilor energetice este aceea că nici o măsură sau numai 
câteva dintre ele sunt puse în practică. 

 
 

Comisionarea auditului 
 

Auditul energetic va studia imaginea de ansamblu şi va formula un plan coerent. 
Ar trebui să identifice: 
- aspecte majore care vor afecta oportunităţile următoare de reducere a consumului şi 
costurilor, inclusiv aspecte ca alegerea combustibililor, alegerea unei centrale mari sau 
decizia de a scădea cererea decât să crească oferta 
- oportunităţi care pot fi implementate ieftin şi rapid 
alte oportunităţi care necesită investiţii importante 
- îmbunătăţiri energetice potenţiale care necesită analize şi evaluări ulterioare 
- oportunităţi de a îmbunătăţi calitatea serviciilor în alte arii decât energia 
 
 
 
Posibilităţi de finanţare a programului de eficienţă energetică 

 
Prevederile contractuale cu consultanţii energetici vor afecta modul în care 

recomandările vor fi implementate. 



 

 
Descriere Avantaje Posibile dezavantaje 
Tradiţional 
Municipalitatea contractează un 
consultant energetic pentru a elabora 
un audit energetic şi va redacta un 
raport. 
Responsabilul cu energia citeşte, 
înţelege raportul, obţine finanţare şi 
organizeaza implementarea .  

 
Este un sistem cu care 
majoritatea managerilor este 
familiarizată. Contractul pentru 
fiecare etapa este simplu.  

 
Poate interveni eşecul oricând 
Municipalitatea trebuie să 
finanţeze implementarea şi 
trebuie să aiba oameni 
specializaţi. 
 

Contractul de performanţa 
 
Mai este numit şi "economii comune". 
Similar cu contractul tradiţional, doar 
că audituroul este platit în funcţie de 
rezultate. 

 
Risc mai mic pentru 
municipalităţi şi auditorul este 
mai motivat. 
 

 
Contractul poate fi un pic mai 
complicat. 
Este nevoie de un efort pentru 
calcularea economiilor. 
Consultantul poate aplica o 
abordare conservativa pentru 
a maximiza profitabilitatea, nu 
nepărat pentru a minimiza 
costurile efective. 

Închirierea 
Similar cu metoda contractul 
tradiţional; municipalitatea închiriază 
echipamentele majore şi chiar 
modificarile importante. 

 
Închirierile sunt instrumente 
familiare, municipalitatea putând 
să pastreze capitalul pentru 
activităţile de baza. 

 
Se poate limita la cumpărărea 
de echipamente şi acest lucru 
nu este cel mai eficient pentru 
municipalitate. 

Contractele de servicii energetice 
Un contractor de servicii energetice 
este de acord să-şi ofere serviciile pe 
pentru o suma anuală fixa. Astfel, 
contractorul poate creşte profitul dacă 
investeşte în creşterea eficienţei 
energetice. 
Acesta oferă capitalul necesar şi 
recuperează investiţia prin impărţirea 
economiei, de obicei pe o perioadă 
fixa. 

 
Contractorul este motivat să 
obţină rezultate. Contractul odata 
semnat, este definitv. 
Nu este nevoie de capital din 
partea municipalităţii. 
Se economiseşte timpul 
responsabilului cu energia. 
Bugetul va fi calculat mai uşor, 
ştiindu-se costurile cu 
energia.Pot fi introduse 
tehnologii noi. 
 

 
Contractul iniţial este mai bun 
decât cel tradiţional (dar este 
numai unul). Se vor face 
eforturi pentru calcularea 
economiilor. 
Contractorul poate aplica o 
metoda ce duce la creşterea 
profitabilitatii. 
 

 



Acest Ghid a fost elaborat in cadrul proiectului “Instruirea Expertilor la Nivelul Autoritatilor 
Locale Privind Identificarea, Dezvoltarea si Implementarea Proiectelor de Eficienta 
Energetica in Municipalitati – ENEFMUN”, cofinantat de catre Comisia Europeana in cadrul 
programului SAVE (Contract Nr. 4.1031/Z/02-095). 
 
 
 

Programul SAVE este directionat spre actiunile netehnologice ale 
Comunitatatii privind eficienta energiei. Este singurul program amplu la 
nivelul UE dedicat exclusiv promovarii eficientei energiei si incurajarii 
comportamentului de economisire a energie in sectoarele industrie, comert, 
residential si in transport prin masuri de politica energetica, informatii, studii, 
actiuni pilot si crearea de agentii de management a energiei, locale si 
regionale.  
 

Primul program SAVE a fost adoptat de catre Consiliu in Octombrie 1991 si a durat pana in 
1995. Succesorul lui, programul SAVE II, a fost adoptat de catre Consiliu in Decembrie 1996. 
(96/737/EC) pentru o perioade de 5 ani (1996-2000). In Februarie 2000, SAVE a fost integrat 
in Programul Cadru al Energiei care a urmat strategia Comunitatii de-a lungul a 5 ani pe 
perioada 1998-2002 (99/21/EC, Euratom). In 9 Aprilie 2002 Comisia a adoptat propunerea 
pentru programul care sa urmeze SAVE ("Intelligent Energy for Europe", 2003-2006). 

 

 
 

 
Realizat de către partenerii proiectului ENEFMUN  

web-site: www.enefmun.net 
 

Coordonator de proiect  
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Nota  
 
Conţinutul acestei publicaţii nu reflecta în mod necesar viziunea Comisiei Europene, care a 
cofinanţat producerea Ghidurilor. Partenerii si Comisia Europeana nu garantează, explicit sau 
implicit, privind informatiile care le contine acest report, nici nu-si asuma o răspundere privind 
folosirea sau pagubele rezultate prin folosirea acestor informatii. 
 
 
Reproducerea  este autorizată, cu condiţia ca sursa să fie menţionată. 




