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Abstract. This article presents the influence manner of the electrical power size delivered by a cogeneration plant 
with gas-steam combined cycle for small and medium power over the optimal sizing and its economic efficiency. 
It shows the influence of the contract type for sale the electricity selected by the cogeneration power plant over 
sizing and its economic efficiency as well as modification of the electric power value delivered for the economic 
efficiency criterion based on actualization.  
Keywords: electric power, consumer, cogeneration power plant, combined cycle, optimal cogeneration coefficient, 
economic efficiency.  
Rezumat. În acest articol se prezintă modul de influență al mărimii puterii electrice livrată de o centrală de 
cogenerare cu ciclu mixt gaze-abur de mică și medie putere asupra dimensionării optime și a eficienței economice 
a acesteia. Se arată influența tipului de contract de vânzare a energiei electrice ales de centrala de cogenerare 
asupra dimensionării și eficienței economice a acesteia precum și a modificării în timp a valorii puterii electrice 
livrate la aplicarea criteriului de eficienţă economică bazat pe actualizare.  
Cuvinte cheie: putere electrică, consumator, centrala de cogenerare, ciclu mixt, coeficient de cogenerare optim, 
eficiență economică. 

1. INTRODUCERE 

În acest articol s-a analizat efectul mărimii 
puterii electrice livrate de o centrală de cogenerare 
cu ciclu mixt gaze-abur de mică/medie putere, care 
reprezintă un parametru important în calculele de 
evaluare a fezabilităţii tehnico-economice, asupra 
stabilirii soluţiei optime de cogenerare. Se prezintă 
modul de livrare a puterii electrice produsă de 
centrala de cogenerare și influența asupra coefi-
cientului nominal de cogenerare optim precum și a 
eficienței economice a acesteia.  

Pentru stabilirea soluţiei optime de dimensio-
nare, calculele se fac pentru mai multe variante, în 
funcţie de capacitatea, numărul şi modul de 
încărcare şi funcţionare a echipamentelor din 
centrala de cogenerare precum şi de criteriul de 
decizie avut în vedere. Modul de dimensionare și 
evaluare a rezultatelor se face conform schemei 
logice prezentată mai în figura 1. 

2. MODUL DE LIVRARE A PUTERII 
ELECTRICE  PRODUSĂ DE CENTRALA 
DE COGENERARE 

Puterea electrică momentană a instalaţiilor de 
cogenerare, ce poate fi livrată direct consuma-

torului pe baza unui contract bilateral, Pccg,livrata, 
precum şi surplusul de putere electrică momentană 
a centralei de cogenerare ce poate fi livrată în SEN, 
cu care centrala de cogenerare are contracte 
reglementate, SEN

ccgP , se determină după algoritmul 

din figura 2. 
Puterea electrică momentană a instalaţiilor de 

cogenerare din centrala de cogenerare, ce poate fi 
livrată consumatorului cu care aceasta încheie 
contract bilateral, , ,ccg livrata cgP , precum şi surplusul de 

putere electrică momentană a centralei de 
cogenerare produs în regim de cogenerare, ce poate 
fi vândut în SEN, cu care centrala de cogenerare 
încheie contracte reglementate, ,

SEN

ccg cgP , se determină 

conform algoritmului din figura 3. 

3. INFLUENŢA MODIFICĂRII MĂRIMII 
PUTERII ELECTRICE LIVRATĂ 
CONSUMATORULUI CU CARE CCG 
ÎNCHEIE CONTRACT BILATERAL 

A. Parametrii caracteristici. În tabelul 1, se 
prezintă două seturi două seturi de valori de intra-
re, necesare calculului de dimensionare a centralei 
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de cogenerare. Cele două seturi de valori diferă 
între ele prin mărimea puterii electrice livrată unui 
consumator de către centrala de cogenerare. În 
primul caz, centrala de cogenerare livrează energie 
electrică în SEN, pe bază de contracte reglemen-
tate, iar cel de-al doilea caz centrala de cogenerare 
livrează toată puterea electrică produsă unui 
consumator, energia electrică fiind cumpărată de 
acesta prin încheierea unui contract contract cu 
centrala de cogenerare. 

Energia electrică produsă de centrala de co-
generare este astfel vândută la preturi diferite, în 
funcție de contractul de vânzare a sa. Se poate 
observa că, în cazul contractelor reglementate, prețul 
energiei electrice este mult mai mic, în acest caz, 

centrala de cogenerare beneficiind de bonus de 
cogenerare pentru energia electrică vândută efectiv 
în rețelele SEN. În cazul în care centrala de 
cogenerare vinde energia electrică doar pe bază de 
contracte bilaterale, conform legislației româneşti 
în vigoare, centrala de cogenerare nu mai beneficiază 
de bonus pentru cantitatea de energie electrică 
livrată, în schimb, prețul cu care o vinde este mai 
mare. Se poate constata că eficiența economică a 
centralei de cogenerare cu ciclu mixt gaze abur 
este mult mai mare în cazul în care aceasta vinde 
energie electrică pe bază de contracte bilaterale. De 
asemenea, modul în care centrala de cogenerare 
comercializează energia electrică influențează în-
cărcarea echipamentelor acesteia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1. Schema logica de ansamblu  

a algoritmului pentru dimensionarea centralei 
de cogenerare cu ciclu combinat gaze-abur de 

mică şi medie putere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Fig. 2. Schema logică de calcul a puterii electrice momentane a ICG ce poate fi livrată 
consumatorului precum şi a puterii electrice momentane a CCG livrată în SEN: 

SEN

ccgP  [kWel] – puterea electrică momentană a centralei de cogenerare ce poate fi 

livrată în SEN cu care aceasta încheie contracte reglementate; ,ccg livrataP  [kWel] – 

puterea electrică momentană a centralei de cogenerare livrată consumatorului cu care 
aceasta încheie un contract bilateral; P [kWel] – puterea electrică momentană necesară 

consumatorului eligibil; ICG – instalație de cogenerare; CCG – centrală de 
cogenerare; SEN – sistem electoenergetic național. 
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Fig. 3. Schema logică de calcul a puterilor electrice momentane, produse strict în regim de cogenerare  

livrate în SEN respectiv consumatorului: 

,

SEN

ccg cgP  [kWel] – puterea electrică momentană a centralei de cogenerare, produsă strict în regim de cogenerare,  

ce poate fi vândută pe bază de contracte reglementate; , ,ccg livrata cgP  [kWel] – puterea electrică momentană a centralei  

de cogenerare, produsă strict în regim de cogenerare, comercializată de CCG pe bază de contracte bilaterale. 
 

Tabelul 1 

Influenţa diferiţilor parametrii care intervin în calculele tehnico-economice asupra venitului net actualizat maxim corespunzător 
valorii optime a coeficientului nominal de cogenerare la funcţionarea centralei  în regim de cogenerare, cu vânzarea energiei 

electrice prin contracte reglementate pentru varianta V10,  respectiv prin contracte bilaterale, varianta V11 
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V10 21,1 70,5 54,3 25,5 28,8 0 779,9 52 80 0 9 25 2.280.722 0,51 

V11 21,1 70,5 54,3 25,5 28,8 0 777,9 52 80 19.050 9 25 3.509.784 0,54 

 
B. Modul de variaţie a mărimii VNA în 

funcție de încărcarea instalațiilor componente 
ale centralei de cogenerare la diferite puteri 
electrice livrate. Livrarea de energie electrică unui 
consumator cu care centrala de cogenerare încheie 
contract bilateral, comparativ cu cazul în care 
aceasta comercializează energia electrică pe bază 
de contracte reglementate, influenţează în mod 
pozitiv eficienţa economică a centralei de co-
generare datorită diferenţei de preţ de vânzare a sa. 
Este cazul unei centrale de cogenerare cu ciclu 
mixt gaze-abur care livrează unui consumator, o 
putere electrică nominală de 19.050 kWel (din 
domeniul de puteri medii), comparativ cu cazul în 
care centrala de cogenerare valorifică energia 
electrică numai pe bază de contracte reglementate. 
Acest efect este analizat în continuare în Fig. 4, în 

cadrul comparaţiei între variantele V10 şi V11, 
prezentate în tabelul 1. 

 

 
 

Fig. 4. Variaţia VNA în funcţie de valoarea nominală a 
coeficientului de cogenerare pentru cazul în care centrala de 

cogenerare vinde energia electrică fie numai pe bază de 
contracte reglementate (V10), fie numai pe bază de contracte 

bilaterale (V11) 
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Din figura 4 rezultă că existenţa unui consu-
mator căruia centrala de cogenerare îi livrează o 
putere electrică nominală de 19.050 kWel: 

● creşte venitul net actualizat maxim de la 
max

10VVNA = 2,3 mil. € la max

11VVNA = 3,5 mil. €; 

● măreşte valoarea optimă a coeficientului nomi-

nal de cogenerare de la( )
10

optn

cg V
 =0,51( )

11

optn

cg V
 = 0,54.  

Datorită faptului că centrala de cogenerare nu 
mai vinde energia electrică prin contracte regle-
mentate, ci numai prin contracte bilaterale, venitul 
anual realizat de aceasta din bonusul acordat pentru 
vânzarea prin contracte reglementate a energiei 
electrice produsă în cogenerare a devenit egal cu 
zero, prin faptul că majorarea puterii electrice livrată  

consumatorului micşorează acest venit. Cu toate că 
valorificarea energiei electrice prin contracte 
bilaterale reduce venitul anual obţinut din bonusul 
acordat pentru energia electrică produsă în 
cogenerare şi vândută prin contracte reglementate, 
veniturile totale ale centralei de cogenerare cresc 
datorită diferenţei mare de preţ între energia 
electrică vândută prin contracte bilaterale respectiv 
prin contracte reglementate, conform reglementări-
lor în vigoare din România. Pentru a evidenţia 
acest lucru, în Fig. 5 s-a prezentat cu cât creşte 
venitul  centralei de cogenerare, in condiţiile în care 
aceasta optează să comercializeze energia electrică 
prin contracte bilaterale, la o putere electrică 
nominală de 19.050 kWel: 1011 VV

i i iV V V = - . 
 

 
 

Fig. 5. Variaţia ΔVi în funcţie de valoarea coeficientului nominal de cogenerare. 
 

În cazul în care centrala de cogenerare optează 
să vandă energie electrică numai pe bază de 
contracte bilaterale, ce constată că, pentru orice 
încărcate a echipamentelor centralei de cogenerare, 
venitul CCG este întotdeauna mai mare. Totodată, 
mărirea coeficientului nominal de cogenerare 
prezintă creșteri ale veniturilor centralei din ce în 
ce mai mari. Ţinând cont de cheltuielile centralei 
de cogenerare, investiție inițială precum și de 
încasări există un optim economic pentru care 
echipamentele centralei de cogenerare au o 
încărcare care nu corespund cu încărcarea acestora 
pentru care diferența veniturilor celor două cazuri 
este cea mai mare. Astfel, din Fig. 5, optimul 
economic al centralei de cogenerare determinat pe 
baza criteriului de decizie VNA este mai mic decât 
în cazul determinării diferenței optime a veniturilor 
centralei de cogenerare. 

4. CONCLUZII 

1. Livrarea de energie electrică unui consu-
mator Livrarea de energie electrică unui con-
sumator cu care centrala de cogenerare încheie 
contract bilateral influenţează în mod pozitiv efi-

cienţa economică a CCG, în schimb, afectează în 
sens negativ venitul anual din bonusul acordat 
pentru energia electrică produsă în cogenerare şi 
vândută pe bază de contracte reglementate. Din 
această cauză, gradul de influenţă pe care îl are 
mărimea puterii electrice livrată unui consumator, 
asupra eficienţei economice a CCG este foarte 
scăzut. Cu toate că livrarea de energie electrică unui 
consumator scade venitul anual din bonusul acordat 
pentru energia electrică produsă în regim de 
cogenerare şi vândută prin contracte reglementate, 
datorită preţului energiei electrice vândută prin 
contracte bilaterale care este cu mult mai mare 
comparativ preţul de vânzare al energiei electrice 
produsă în regim de cogenerare şi comercializată 
prin contracte reglementate, elp >> .

SEN

el cgp , eficienţa 

economică a centralei de cogenerare creşte. 
2. Influența tipului de contract de vânzare a 

energiei electrice ales de centrala de cogenerare 
asupra dimensionării și eficienței economice a 
acesteia. Eficienţa economică a centralei de co-
generare se poate îmbunătăţi atât prin creşterea 
puterii electrice destinată consumatorului cu care 
centrala de cogenerare încheie contract bilateral, 
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cât şi prin creşterea preţului energiei electrice 
livrate către acesta, creşterea VNA fiind mai pro-
nunţată în cazul creşterii preţului energiei electrice 
decât în cazul creşterii puterii electrice destinată 
consumatorului. 

În condiţiile în care centrala de cogenerare 
comercializează energia electrică pe bază de 
contracte bilaterale, aceasta nu mai beneficiază de 
bonus acordat pentru energia electrică produsă în 
regim cogenerare şi valorificată prin contracte re-
glementate, variaţia preţului energiei electrice 
vândută prin contracte bilaterale modificând atât 
valoarea optimă a coeficientului nominal de cogene-
rare cât şi cea maximă a venitului net actualizat. 

Pentru a implementa o centrala de cogenerare 
cu ciclu mixt gaze-abur de mică şi medie putere 
trebuie să se ţină seama de tipul de contract cu care 
aceasta poate comercializa energia electrică pro-
dusă, iar în scopul maximizării VNA al centralei de 
cogenerare trebuie să se aibă în vedere puterea 
electrică optimă economic pe care o poate livra 
centrala de cogenerare. 

3. Influenţa puterii electrice livrate asupra 
dimensionării şi eficienţei tehnico-economice a 
centralelor de cogenerare cu ciclu mixt gaze-abur 
de mică şi medie putere. Modul de influență al 
mărimii puterii electrice, în cazul în care centrala 
de cogenerare livrează toată energia electrică în 
SEN, este prezentată în tabelul de mai jos, din care 
reiese că atât venitul net actualizat cât și 
coeficientul nominal de cogenerare optim au o 
tendință crescătoare la creșterea puterii electrice 
livrate.  

Tendința de variație a coeficientului nominal de 
cogenerare optim și a eficienței economice a 
centralei de cogenerare cu ciclu mixt gaze-abur de 
mică și medie putere nu se modifică la alegerea 
tipului de contract de vânzare a energiei electrice, 
ci doar mărimea acestora. 

4. Influenţa modificării în timp a valorii puterii 
electrice livrate asupra eficienţei economice a 
soluţiei de cogenerare. În acest articol, la dimen-
sionarea unei centrale de cogenerare cu ciclu mixt 
gaze-abur de mică/medie putere s-a analizat 
influența modificarea puterii electrice livrate din 
centrala de cogenerare asupra dimensionării și 
eficienței economice a acesteia. 

Evoluţia în timp a puterii electrice trebuie avută 
în vedere mai ales în cazul aplicării criteriilor de 
eficienţă economică bazate pe actualizare, în cazul 
de față fiind vorba de VNA. Ca urmare este foarte 
importantă prognoza, cât mai aproape de realitate a 
evoluţiei acestei mărimi. Studiul influenţei puterii 
electrice livrate de centrala de cogenerare a avut ca 
obiectiv valorile maxime ale VNA, determinate 
pentru valorile optime ale coeficienţilor nominali de 
cogenerare. Astfel, s-a determinat gradul de influenţă 
a modificării valorilor parametrilor studiaţi asupra 
eficienţei economice a centralei de cogenerare. 

Ca și grad de influență asupra eficienţei eco-
nomice a soluţiei de cogenerare cu ciclu mixt TG/TA 
de mică/medie putere, puterea electrică livrată 
consumatorului  are cea mai mică valoare comparativ 
cu alți parametrii luați în considerare la dimen-
sionarea acestor tipuri de centrale de cogenerare, 

valoarea lui fiind 
max

0,4VNA

Pcons
g = . Deşi puterea 

electrică necesară consumatorului cu care centrala de 
cogenerare încheie contract bilateral are cel mai mic 
grad de influenţă asupra eficienţei economice a 
acesteia, s-a studiat că pentru valori mari ale acestui 
parametru, fără a se modifica preţul energiei electrice 
livrată către acest consumator, eficienţa centralei de 
cogenerare cu ciclu mixt gaze-abur creşte, cu toate că 
majorarea valorii acestui parametru are un efect 
secundar negativ asupra bonusului obţinut pentru 
energia electrică produsă în regim de cogenerare şi 
valorificată pe bază de contracte reglementate. 

 

Mărimea de influenţă UM 
Modul de influenţă asupra: 

( )n

cg opt
α  Eficienţei tehnico-

economice (prin VNA) 
Puterea electrică necesară consumatorului, cu care centrala 
de cogenerare încheie contract bilateral 

kWel creşte la creşterea lui Pcons 

 

BIBLIOGRAFIE 

[1]  Athanasovici V., Tratat de inginerie termică – 
Alimentări cu căldură. Cogenerare, Ed. AGIR, 2010, 
Bucureşti.  

[2]  Silveira J.L., Tuna C.E., Thermoeconomic analysis 
method for optimization of combined heat and power 
systems, 2003. 

[4]  Beihong Z., Weiding L., An optimal sizing method for 
cogeneration plants, 2005. 

[5] Meherwan P. B., Handbook for cogeneration and 
combined power plants, 2002. 

[6]  Donosă D., Eficienţa economică a investiţiilor, 2004. 

[7]  Berceanu D., Criterii de opţiune pe baza actualizării, 
2010. 

[8]  Kehlhofer R., Combined cycle gas and steam turbine 
power plants, Fairmont Press, 1991 Lillburn. 

[9]  Darie G., Cicluri combinate gaze-abur, Editura AGIR, 
2001, Bucureşti.  

[10] Boyce, B., Handbook for Cogeneration and Combined 
Cycle Power Plants, 2004. 

[11] Yilmaz T., Optimization of cogeneration systems under 
alternative performance criteria. Energy Conversion and 
Management, 2004. 

[12] Uche J., Selection and sizing procedure of polygeneration 
plants using mathematical programming, 2009. 

 


