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REZUMAT 
Eficienţa sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) din România a scăzut continuu, din cauza funcţionării în 
afara parametrilor de proiect (cerere redusă datorată pierderii unor consumatori industriali şi casnici, izolării termice a clădirilor, schim-
bării comportării consumatorilor prin accentuarea tedinţei de a economisi energie ), problemelor tehnice datorate folosirii la capacitate 
parţială a infrastructurii sistemelor, creşterii costurilor pe unitate de căldură datorită împărţirii costurilor fixe la un număr descrescător 
de clienţi. Promovarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006 reprezintă un important pas înainte în 
revigorarea SACET, prin crearea cadrului legislativ adecvat promovării acestor sisteme. Băncile sunt interesate în finanţarea reabilitării 
SACET numai în condiţiile în care să existe acest cadrul legal care să ofere certitudinea că SACET vor reprezenta o afacere de viitor. 
Reabilitarea vechilor SACET trebuie să se facă pe baza unei prognoze demografice realiste. Din punct de vedere tehnic: îmbunătăţirea 
conceptului reţelei de distribuţie (creşterea disponibilitătii, descreşterea parametrilor agentului termic, înlocuirea aburului cu apă 
fierbinte, renunţarea la punctele termice de distribuţie între reţeaua primară şi reţeaua secundară şi mutarea lor la punctul de 
conectare a clientului la SACET, conexiunea reţelelor mici insularizate la reţeaua de apă fierbinte), optimizarea folosirii agentului termic 
prin reproiectarea capacităţii de producere a energiei termice în vederea suprapunerii curbei ofertei peste curba cererii, creşterea 
eficienţei cogenerării prin introducerea ciclului combinat abur-gaz, scoaterea din funcţiune a capacităţilor de producţie ineficiente, 
optimizarea sistemelor de reglare cantitativă şi calitativă pentru modelarea curbei ofertei dupa curba cererii, generalizarea folosirii 
sistemelor de comandă la distanţă la vârful curbei de sarcină. 
 
ABSTRACT 
The efficiency of DH systems has dramatically decreased due to the folowing reasons: project parameters affected by the demand 
decreasing (improvement of the building insulation, change of the customers behavior towards saving energy to decrease to heat bill) 
and the reduction of the customers number, technical problems due to the partial capacity use of the maximum capacity of the 
infrastructure systems, the increasing of the cost per heat unit due to the dividing of the fixe cost to a decresing number of custumers. 
The rehabilitation of the old system from heat production, transport and distribution/ new system planning and design should be based 
on a realistic demographic forecast. The promotion of Law No. 325/2006- Public service of heat supply represents a step ahead towards 
the improving of the efficiency of DHS in Romania. From technical viewpoint the solutions which could be applied in order to promote 
DHS development are : improving of network distribution concept (increasing the availability, the decreasing of heat parameters , 
replacement of steam with hot water, the rejection of the thermal distribution points between the primary and secondary network or their 
movement at the customers connection point at the DH system), the connection of small island structured network at the hot water 
network and the optimization of the heat agent used for heat supply by the the redesign of the heat capacity production to fit the curve of 
heat offer to those of the heat demand, the increasing of the cogeneration efficiency by the introduction of gas steam combined cycle, the 
shut down of the old fashion inefficient utility, the optimization of the quantitative and qualitative system for heat curve supply design. 
 

1. INTRODUCERE 

Cogenerare înseamnă producerea simultană a două 
sau mai multe forme de energie prin utilizarea aceluiaşi 
combustibil primar. Cele mai multe aplicaţii sunt pentru 
producerea combinată de energie electrică şi termică, 
dar foarte răspândite sunt şi aplicaţiile pentru produ-
cerea de energie mecanică şi termică sau chiar de agent 
frigorific. De asemenea, energia termică produsă poate 
fi sub formă de abur tehnologic, la una sau mai multe 
secvenţe presiune / temperatură, apa fierbinte pentru 
termoficare sau uz menajer ori gaze fierbinţi pentru 
uscarea diferitelor produse. 

Sistemele termoenergetice cu cogenerare utilizează 
căldura produsă prin ardere, atât pentru producerea de 
energie mecanică/electrică, cât şi pentru scopuri tehno-
logice sau de încălzire/preparare a apei calde menajere. 
Ele sunt un caz particular al instalaţiilor cu cicluri com-
binate. Asemenea unitaţi energetice sunt foarte utile atât 
pentru asigurarea încălzirii urbane, cât şi în industria de 
celuloză şi hârtie, industria alimentară, industria textilă 
etc. pentru furnizarea căldurii necesare procesului teh-
nologic şi alimentarea cu energie electrică a unor utilaje 
tehnologice sau pentru iluminat. În acest mod se mic-
şorează mult cheltuielile energetice. 

2. DIRECTIVA 2004/8/CE ASUPRA 
PROMOVĂRII COGENERĂRII 

Sistemele cu cogenerare se folosesc din ce în ce mai 
mult în ţările din nordul şi estul Europei, iar în ultimul 
timp în SUA şi Canada. Producţia de energie electrică 
produsă în cogenerare reprezintă cca 10% în UE în 
2001 (capacitate instalată), dar există diferenţe mari 
între diferitele state – de la 2 la 60% din producţia de 
energie electrică. 

Cogenerarea reprezintă o soluţie eficientă de pro-
ducere a energiei termice pentru alimentarea oraşelor, 
cu un impact mai redus asupra mediului, dar numai în 
cazul sistemelor care funcţionează cu randamente 
ridicate, cu pierderi tehnologice rezonabile. Avantajele 
cogenerării pot fi sintetizate astfel: beneficii de mediu, 
securitate energetică, avantaje economice şi sociale. 

Directiva 2004/8/ CE asupra promovării cogenerării, 
bazată pe cererea de căldură utilă pe piaţa internă de 
energie, care amendează Directiva 92/42/EEC, reprezintă 
noul cadru legislativ prin care se promovează cogenerarea 
eficientă pentru a depaşi barierele existente. Principalele 
idei menţionate în această directivă sunt: 

• Defineşte cogenerarea cu eficienţă ridicată ca fiind 
cogenerarea care asigură cel puţin 10% economie de 
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energie comparativ cu producerea separată de energie 
electrică şi termică. 

• Se impune garantarea originii energiei provenite 
din cogenerare, care însă nu implică automat dreptul de 
a beneficia de scheme suport la nivel naţional. 

• Spre deosebire de Directiva 2001/77/CE, care sta-
bileşte pentru statele membre UE ţinte care trebuie 
atinse la nivelul anului 2010, respectiv ponderi ale 
energiei electrice produse din surse regenerabile de 
energie din consumul intern brut de energie electrică, 
Directiva 2004/8/CE nu prevede ţinte, ci cere statelor 
membre să-şi analizeze potenţialul de a produce în 
cogenerare de eficienţă ridicată, incluzând şi micro-
cogenerarea de eficienţă ridicată şi să-şi identifice 
potenţialul cererii utile pentru încălzire şi răcire adecvat 
pentru cogenerarea de eficienţă ridicată.. 

• Analiza trebuie să ia în considerare toate barierele 
care pot sta în calea realizării potenţialului lor naţional 
privind aplicarea cogenerării de eficienţă ridicată, res-
pectiv să ia în discuţie următoarele aspecte: preţurile şi 
costul accesului la combustibili, probleme legate de 
reţea, proceduri administrative, lipsa internalizării 
costurilor de mediu în preţul energiei. 

• Termenul pentru raportul privind prima evaluare 
naţională legat de creşterea ponderii cogenerării de 
eficienţă ridicată este 21 februarie 2007. 

• Trebuie acordată o atenţie deosebită condiţiilor în 
care funcţionează unităţile de cogenerare. 

• Trebuie să se asigure că avantajul cogenerării nu se 
pierde prin pierderi mari în reţeaua de distribuţie. 

• În statele membre trebuie să funcţioneze la nivel 
naţional diferite mecanisme suport pentru cogenerare, 
incluzând ajutoare pentru investiţii, reduceri sau scutiri 
de taxe, certificate verzi şi scheme de suport direct al 
preţurilor. 

• Este necesară menţinerea încrederii investitorilor 
în funcţionarea corectă a acestor mecanisme. 

3. COGENERAREA, ÎN ROMÂNIA 

În România, dezvoltarea sistemelor de alimentare 
centralizată cu energie termică (SACET) a început în 
anii '60, când s-au construit centrale electrice de 
termoficare (CET), la care se urmăreşte în principal 
producerea de energie electrică, puterea standard a 
grupurilor de cogenerare fiind 50 MWe şi, în al doilea 
rând, furnizarea agentului termic pentru încalzire sau 
prepararea apei calde. Energia electrică obţinută în cen-
tralele termice cu cogenerare se foloseşte la antrenarea 
pompelor pentru recircularea agentului termic între cen-
trala termică şi consumatorul extern sau/şi pentru 
furnizarea de energie electrică în sistemul naţional. 

După 1989, când cererea de căldură pentru industrie a 
scăzut considerabil, pentru majoritatea acestor grupuri s-a 
redus cererea de abur de la consumatorii industriali. Men-
ţinerea subvenţiilor încrucişate timp de 4–5 ani a condus la 
reducerea şi mai drastică a cererii de abur industrial. 

În România, 31 % din populaţia ţării, respectiv 71% 
din populaţia oraşelor, foloseşte SACET. Tarifele 
necompetitive şi recuperarea neadecvată a costurilor au 
adus daune SACET, cu efecte negative asupra bugetelor 
locale şi aducând semne de întrebare privind viabilitatea 
SACET. Ca urmare, cca 20% din consumatori s-au 
decuplat de la SACET, procesul de debranşare fiind 
practic stopat din 2004. În ultimii ani au existat multe 
probleme legate de finanţarea serviciilor publice. 

Din 2002 s-a început o revigorare a SACET, multe 
conducte din reţeaua secundară de distribuiţe au fost 
înlocuite, s-au achiziţionat echipamente pentru moni-
torizarea emisiilor la coş şi la unele centrale s-au montat 
arzătoare cu NOx redus. Cu toate acestea, în multe 
localităţi SACET nu sunt încă eficiente. 

Menţinerea suportabilităţii sociale a preţului căldurii 
reprezintă una dintre ţintele importante ale guvernului şi 
ale administraţiilor locale. Pentru a menţine un echilibru 
echitabil între veniturile populaţiei şi costurile serviciilor 
publice, tariful pentru furnizarea căldurii trebuie să nu 
depăşească 10–12% din venitul mediu al unei familii 
(20–25% în timpul sezonului de încălzire) [1]. 

În acest an, subvenţiile au fost reduse la 33%, iar anul 
următor vor fi eliminate total, statul oferind numai ajutor 
social pentru încalzire familiilor cu venituri reduse. 

4. CAUZELE SCĂDERII VIABILITĂŢII 
SACET ÎN ROMÂNIA 

Factorii care influenţează eficienţa globală şi du-
rabilitatea cogenerării sunt: tehnologia folosită, tipul 
combustibilului, curbele de sarcină, dimensiunea insta-
laţiei, caracteristicile energiei termice produse, respectiv 
„cogenerarea pentru industrie”, „cogenerarea pentru 
încalzire”, „cogenerarea pentru agricultură’. 

Cauzele scăderii viabilităţii SACET în România au 
fost urmatoarele: 

• Funcţionarea în afara parametrilor de proiect din 
cauza: 

o cererii scăzute (îmbunătăţirea izolaţiei clădirilor, 
schimbarea comportamentului consumatorilor care 
acum tind să facă economie pentru a-şi diminua 
nota de plată la încălzire şi apă caldă menajeră); 

o descreşterii numărului de consumatori. 
• Probleme tehnice datorate folosirii parţiale a ca-

pacităţii de producţie, transport şi distribuţie. 
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• Creşterea costurilor pe unitatea de căldură în urma 
împărţirii costurilor fixe la un număr mai mic de con-
sumatori. 

5. SOLUŢII PENTRU CREŞTEREA 
EFICIENŢEI ENERGETICE A SACET 

HG 163/2004 privind aprobarea Strategiei României 
referitoare la eficienţa energetică arată că: 

• există un potenţial foarte important de creştere a 
eficienţei energetice în sectorul rezidenţial şi în SACET; 

• potenţialul de economisire a energiei este estimat 
la 30–40% în sectorul rezidenţial şi la 20–30% în 
SACET; 

• necesarul de investiţii pentru reabilitarea SACET 
este estimat la 6,5–7,0 miliarde euro. 

Un pas înainte în promovarea SACET a fost făcut 
prin apariţia Legii serviciului public de alimentare cu 
energie termică nr. 325 / 14 iulie 2006 [2], prin care se 
reglementează desfăşurarea serviciilor publice de ali-
mentare cu energie termică utilizată pentru încălzirea şi 
prepararea apei calde de consum, respectiv producerea, 
transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în 
sistem centralizat, în condiţii de eficienţă şi standarde 
de calitate, în vederea utilizării optime a resurselor de 
energie şi cu respectarea normelor de protecţie a me-
diului. 

În vederea creşterii eficienţei energetice a SACET 
este necesară aplicarea unor soluţii tehnice care să con-
ducă la: 

• îmbunătăţirea conceptului reţelei de distribuţie 
prin: creşterea disponibilităţii, înlocuirea aburului cu 
apă caldă, descreşterea parametrilor agentului termic şi 
desfiinţarea punctelor termice dintre reţeaua primară şi 
cea secundară şi mutarea lor la punctul de conectare a 
consumatorului la SACET (acolo unde este posibil); 

• optimizarea agentului termic folosit prin: reproiec-
tarea capacităţii de producere a energiei termice astfel 
încât curba cererii să se suprapună peste curba ofertei, 
creşterea eficienţei cogenerării prin introducerea ciclului 
combinat gaz–abur, scoaterea din funcţiune a instalaţiilor 
vechi cu eficienţă redusă, prin reglaj cantitativ şi calitativ 
cu folosirea sistemelor de automatizare moderne [3]. 

Din punct de vedere juridic, cadrul legal actual oferă 
posibilitatea de gestionare a serviciului public de ali-
mentare cu energie termică prin SACET; realizarea 
fie prin gestiune directă, fie prin gestiune delegată, 
alegerea formei de gestiune făcându-se prin hotărâre 
adoptată de către autorităţile administraţiei publice loca-
le sau asociaţiile de dezvoltare comunitară. Autorităţile 
administraţiei publice locale se pot asocia între ele în 
vederea înfiinţării de asociaţii de dezvoltare comunitară, 

în conformitate cu prevederile Legii serviciilor co-
munitare de utilităţi publice nr. 51/2006, şi pot constitui 
societăţi comerciale cu capital public sau mixt, în 
vederea gestionării serviciului public de alimentare cu 
energie termică prin SACET, în condiţiile legii. O au-
toritate a administraţiei publice locale sau o asociaţie de 
dezvoltare comunitară se poate asocia cu persoane ju-
ridice, române ori străine, pentru constituirea unor 
societăţi comerciale cu capital public sau mixt, în 
vederea gestionării serviciului public de alimentare cu 
energie termică prin SACET, în condiţiile legii. Prin 
urmare, este posibilă dezvoltarea unui parteneriat câşti-
gător pentru ambele parţi între societatea care deţine/ad-
ministrază SACET şi municipalitate. 

Tariful căldurii furnizate de SACET nu trebuie să 
conducă la o notă de plată mai mare decât cea cores-
punzătoare sistemelor individuale de încălzire cu gaz 
metan pentru un apartament similar. Calitatea servi-
ciilor nu poate fi aceeaşi pe întreaga reţea pentru toţi 
clienţii. Tariful trebuie să reflecte diferenţa dintre servi-
cii şi, în consecinţă, trebuie aplicate tarife diferite pentru 
diferite zone. Reabilitarea vechilor SACET trebuie să se 
facă pe baza unei prognoze demografice realiste. 

6. INFLUENŢA PREŢULUI 
COMBUSTIBILILOR 

Creşterea preţului gazului natural are o influenţă 
deosebită asupra costului energiei electrice şi termice. 
Această influenţă este cu atât mai puternică, cu cât 
randamentul instalaţiei este mai redus. În condiţiile în 
care este de aşteptat o creştere în continuare a preţului 
gazului natural, singura soluţie care poate fi adoptată 
pentru instalaţiile termoenergetice alimentate cu gaz 
natural este de a aplica tehnologii moderne, prin care 
gradul de utilizare a combustibilului să crească. În con-
diţiile în care este de aşteptat o creştere în continuare a 
preţului gazului natural, singura soluţie care poate fi 
adoptată pentru instalaţiile termoenergetice alimentate 
cu gaz natural este de a aplica tehnologii moderne, prin 
care gradul de utilizare a combustibilului să crească. 
Potenţialul de utilizare a combustibilului la aplicarea 
diferitelor tehnologii de producere a energiei electrice 
sau cogenerare energie electrică-termică este prezentat 
în tabelul 1 [4]. 

Creşterea tarifului gazului metan de 3 ori în ultimii 
cinci ani a condus la creşterea preţului căldurii în Ro-
mânia. Această creştere este mai mare în cazul încălzirii 
locale decât în cazul SACET. În consecinţă, deconecta-
rea populaţiei de la SACET s-a oprit practic în ultimul 
an. Problema care rămâne însă este asigurarea fondu-
rilor necesare îmbunătăţirii eficienţei SACET. 

Formatted: Font: 11 pt, Italian (Italy)

Formatted: Font: 11 pt, Italian (Italy)

Formatted: Font: 11 pt, Italian (Italy)

Formatted: Font: 11 pt, Italian (Italy)

Formatted: Font: 11 pt, Italian (Italy)

Formatted: Font: 11 pt, Italian (Italy)

Formatted: Font: 11 pt, Italian (Italy)

Formatted: Justified, Indent: Left:  0
pt, First line:  14,2 pt, Line spacing: 
Multiple 0,99 li, Bulleted + Level: 1 +
Aligned at:  32,2 pt + Tab after:  50,2
pt + Indent at:  50,2 pt, Tab stops: 
21,7 pt, List tab

Formatted: Font: (Default) Times
New Roman, 11 pt, Not Bold, Not Italic

Formatted: Font: (Default) Times
New Roman, 11 pt, Not Bold, Not Italic

Formatted: Font: (Default) Times
New Roman, 11 pt, Not Bold, Not
Italic, English (U.S.)

Formatted: Font: (Default) Times
New Roman, 11 pt, Not Bold, Not
Italic, English (U.S.)

Formatted: Font: (Default) Times
New Roman, 11 pt, Not Bold, Not
Italic, English (U.S.)

Formatted: Font: (Default) Times
New Roman, 11 pt, Not Bold, Not
Italic, English (U.S.)

Formatted: Font: (Default) Times
New Roman, 11 pt, Not Bold, Not
Italic, English (U.S.)

Formatted: Font: 11 pt, Not Bold,
English (U.S.)

Formatted: Font: 11 pt, Not Italic,
Italian (Italy)

Formatted: Font: 11 pt, Not Italic,
Italian (Italy)

Formatted: Font: 11 pt, Not Italic,
Italian (Italy)



CREŞTEREA EFICIENŢEI UTILIZĂRII RESURSELOR 

Buletinul AGIR nr. 4/2006 ● octombrie-decembrie 86

Tabelul 1. Potenţialul de utilizare a combustibilului la aplicarea diferitelor tehnologii de producere  
a energiei electrice sau cogenerare energie electrică-termică 

 

Indicator 
 

Exclusiv energie electrică Cogenerare 

CA + TA cond TG CCGA 
TG +CRab CA + TA TG + CR ab/af CCGA 

TG+ CR ab + TA cogen 
Randament electric, [%] 30 - 39 34 - 39 50 - 57 22 - 32 30 - 37 48 - 57 
Grad utilizare 
combustibil, [%] 

30 - 39 34 - 39 50 - 57 84 - 87 76 - 83 86 - 89 

Raport Epr/Qpr    0,50 - 0,62 0,70 - 1,20 1,20 - 1,40 

CA – cazan abur; TA – turbină abur; TG – turbină gaz; CR ab - cazan recuperator abur; CCGA – ciclu combinat gaze–abur. 

7. ASPECTE FINANCIARE 

Ultima estimare a fondurilor necesare pentru reabili-
tarea SACET în România (septembrie 2004) este de 6,98 
miliarde euro în 14 ani, ceea ce înseamnă o medie de 450 
milioane euro/an. Sursele financiare pot fi: împrumuturi de 
la instituţiile financiare internaţionale, bugetul central, bu-
getele locale, creşterea tarifelor, participarea companiilor. 

Cele mai importante obstacole pentru reabilitarea 
SACET sunt neacoperirea necesarului de fonduri şi rata de 
absorbţie redusă a fondurilor. Prin aprobarea noii legi 
privind serviciul public de alimentare cu energie termică 
se poate realiza transferul responsabilităţilor privind plani-
ficarea şi implementarea SACET autorităţilor locale. 

În 2005, MAI a alocat 85 milioane euro pentru 
investiţii în reabilitarea SACET. Guvernul României 
şi-a anunţat intenţia de a împrumuta 3,4 miliarde euro 
pentru reabilitarea SACET în perioada 2006–2009. Aceste 
credite vor fi folosite atât pentru creşterea eficienţei 
producţiei transportului şi distribuţiei căldurii, cât şi 
pentru reabilitarea termică a clădirilor. 

În cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 
(POS Mediu), care dezvoltă prioritatea 3 a Planului 
Naţional de Dezvoltare 2007–2013 « Protejarea şi îmbu-
nătăţirea calităţii mediului », obiectivul specific 3 se referă 
la reducerea impactului negativ cauzat de centralele 
municipale de termoficare vechi, din cele mai poluate 
localităţi, până în 2015. Axa prioritară corespunzătoa-
re acestui obiectiv, care va fi finanţată din Fondul de 
Coeziune, se referă la îmbunătăţirea sistemelor municipale 
de termoficare în localităţile cele mai afectate de poluare 
în vederea reducerii emisiilor de poluanţi şi îmbunătăţirii 
sănătăţii în localităţile respective. Conform planului 
financiar aferent POS Mediu contribuţia UE la această axă 
va fi de 200 milioane euro, iar contribuţia naţională din 
fonduri publice va avea aceeaşi valoare [5]. 

Acţiunile prevăd îmbunătăţirea calităţii aerului în 
cele mai afectate zone, pe baza unei strategii regionale 
de încălzire pe termen mediu/lung. Oportunităţile ofe-
rite de Protocolul de la Kyoto referitoare la aplicarea 
mecanismului de implementare în comun şi la comerţul 
cu emisii vor contribui la atragerea unor investiţii pen-
tru conformarea instalaţiilor mari de ardere aferente 
SACET la cerinţele de mediu. 

8. CONCLUZII 

În prezent societăţile care deţin/administrează SACET 
funcţionează ca societăţi care primesc numai un ajutor 
financiar redus din partea statului, ceea ce reprezintă un 
mare progres. Promovarea Legii serviciului public cu 
alimentare cu energie termică nr.325/2006 reprezintă un 
important pas înainte în revigorarea SACET, prin 
crearea cadrului legislativ adecvat promovării acestor 
sisteme. Băncile sunt interesate în finanţarea reabilitării 
SACET numai în condiţiile în care există acest cadrul 
legal care să ofere certitudinea că SACET vor repre-
zenta o afacere de viitor. Reabilitarea vechilor SACET 
trebuie să se facă pe baza unei prognoze demografice 
realiste. 

Companiile care administrează /deţin SACET tre-
buie să aibă o politică orientată către economia de piaţă. 

Guvernul României şi-a anunţat intenţia de a împru-
muta 3,4 miliarde euro pentru reabilitarea SACET în peri-
oada 2006–2009. Aceste credite vor fi folosite atât pentru 
creşterea eficienţei producţiei transportului şi distribuţiei 
căldurii, cât şi pentru reabilitarea termică a clădirilor. 

Motivele pentru care clienţii pot fi atraşi de SACET 
sunt alimentarea sigură, influenţa mai mică a preţului 
combustibilului asupra preţului energiei decât la siste-
mele individuale de încălzire şi faptul că SACET 
contribuie la protecţia mediului. 
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