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CONȚINUTUL RAPORTULUI 

Raportul prezintă modul în care au fost implementate programele care intră în componen ța 

PNAEE, precum și economiile realizate prin aceste programe în anul 2016. 

Documentul a fost realizat pe baza  rapoartelor primite de la instituți ile implicate în 

implementarea PNAEE conform art. 8 alin. (8) din Legea nr. 121/2014 privind eficiența 

energetică , cu modificările şi completări le ulterioare .   
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INTRODUCERE 

 

PNAEE a fost elaborat pe baza anexei 11, partea a 2-a, din Legea nr. 121/2014 privind 

eficiența energetică și aprobat prin HG nr. 122/ 2015. 

ANRE a propus, în baza prevederilor art. 3 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 121/2014 privind 

eficiența energetică, cu modificările şi completările ulterioare, ca PNAEE să fie implementat prin 12 

Programe naționale de eficiență energetică, astfel: 

P0 Dezvoltarea serviciilor energetice 

P1 Planul Național de Investiții 

P2 Creșterea eficienţei energetice în rețele 

P3 Promovarea cogenerării de înaltă eficienţă 

P4 Programul Termoficare 2006-2015  

P5 Eficiența energetică în industria din sectorul ETS 

P6 Audit energetic și management energetic 

P7 Eficiența energetică în sectorul rezidențial 

P8 Eficiența energetică în clădiri guvernamentale și servicii publice 

P9 Eficiența energetică în sectorul servicii  

P10 Reînnoirea parcului de autovehicule 

P11 Eficiența energetică în sectorul transporturi 

 

Fig. 1 - Contribuţia programelor la atingerea ţintei  
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Conform prevederilor art. 8 alin. (8) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu 

modificările şi completările ulterioare, Departamentul pentru Eficienţă Energetică din cadrul ANRE 

întocmește până la data de 30 aprilie un raport anual de monitorizare a implementării PNAEE, 

pe baza rapoartelor primite până la data de 30 martie de la instituțiile implicate în implementarea 

acestei legi. 

În acest context, ANRE a solicitat datele necesare întocmirii raportului pentru anul 2016 

următoarelor instituții: MDRAPFE, ME, MT și AFM. 

În decursul celor doi ani anteriori de monitorizare, MM a declarat că cea mai mare parte a 

reducerilor de emisii înregistrate în unitățile economice se datorează închiderii unor capacități 

industriale, fapt pentru care consumul de energie aferent nu mai apare în balanța națională şi, totodată, 

din analiza listei agenților economici sub incidenţa ETS rămași în activitate și a listei agenților 

economici cu un consum mai mare de 1.000 tep/an, rezultă că economia de energie realizată de agenții 

economici rămași în activitate este monitorizată în cadrul programului P6 și nu mai trebuie luată în 

considerare, pentru evitarea dublei contabilizări. În acest context, nu au mai fost solicitate date MM. 

De asemenea, au fost solicitate informații direcțiilor de specialitate din cadrul ANRE cu 

privire la creșterea eficienţei energetice în rețelele electrice, promovarea cogenerării de înaltă 

eficiență și contorizarea inteligentă. 

La întocmirea prezentului raport au fost utilizate date din Raportul de monitorizare a activității 

auditorilor și managerilor energetici și din Raportul de monitorizare a consumatorilor finali de 

energie, întocmite de Departamentul pentru Eficienţă Energetică. Totodată, au fost solicitate 

primăriilor din localitățile cu peste 20.000 de locuitori date cu privire la economiile de energie 

obținute în urma aplicării măsurilor de reabilitare termică a clădirilor publice, precum și a 

eficientizării iluminatului public. 
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P0 – Dezvoltarea serviciilor energetice 

 

Pentru perioada 2014-2017 inclusiv, nu s-au prevăzut economii de energie realizabile din 

acest program, dată fiind faza de dezvoltare incipientă a pieței de servicii energetice în România. Ca 

urmare, în această perioadă accentul s-a pus pe acțiunile de formare a pieței, prin realizarea cadrului 

legal necesar, respectiv implementarea prevederilor art. 18 din Legea nr. 121/2014.  

Structurarea ofertei de servicii a fost stimulată de crearea în martie 2015 a ESCOROM – 

Asociația Societăților de Servicii Energetice din România (http://www.escorom.ro), care include 7 

societăți, cât și de oficializarea Codului European de Conduită pentru Contractul de Performanță 

Energetică drept prim element de certificare a ESCO.  

În cadrul proiectului european Transparense a fost elaborată procedura de aderare a 

societăților furnizoare de servicii energetice la Codul European de Conduită pentru Contractul de 

Performanță Energetică, realizat ca principal mijloc de verificare a comportamentului companiilor de 

servicii energetice în relația cu autoritățile publice. 

ANRE a agreat ESCOROM și ARPEE (Asociația Română pentru Promovarea Eficienței 

Energetice) drept administratori naționali ai Codului de conduită la Contractele de Performanță 

Energetică. Aceştia au întocmit Lista Națională a semnatarilor acestui cod, listă care se află publicată 

pe site-ul ANRE.  

Conform art. 17 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 121/2014, Departamentul pentru eficienţă 

energetică promovează dezvoltarea pieţei serviciilor energetice şi reglementează accesul la aceasta, 

în special pentru IMM-uri, prin: 

    a) diseminarea de informaţii clare şi uşor accesibile privind: 

    (i) contractele disponibile de servicii energetice şi clauzele care trebuie incluse în aceste 

contracte pentru a se garanta economiile de energie şi drepturile consumatorilor finali. 

În acest sens, a fost emisă Decizia ANRE nr. 1033/2016 privind aprobarea clauzelor 

minime care trebuie introduse în contractele de prestări servicii de management energetic 

pentru operatorii economici şi în contractele de prestări servicii de management energetic 

pentru autorităţile administraţiei publice locale, aplicabilă societăţilor prestatoare de servicii 

energetice şi persoanelor fizice autorizate. 

Drept exemplu pentru serviciile energetice, prezentăm proiectul realizat de SC Energy-Serv 

SRL (societate membră a ESCOROM), al cărui beneficiar este SC Sortilemn SA, Gherla, jud. Cluj şi 

care prevede furnizarea de energie electrică suplimentară din “deşeu” de apă caldă la 80˚C. Se 

utilizează tehnologia ORC conectată la sistemul de cogenerare de înaltă eficienţă pe biomasă al 

beneficiarului SC Sortilemn SA. Proiectul este primul de acest tip din România şi presupune 

parcurgerea următoarelor etape: 

 

Pregătire → Finanţare → Implementare → Exploatare ESCO 

            2 luni            3 luni            7 luni        10 ani 
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Pregătirea este etapa în care s-au stabilit/elaborat: tehnologia, studiul de fezabilitate şi 

proiectul general, concluzionat de încheierea contractului de performanţă energetică între SC Energy-

Serv SRL şi SC Sortilemn SA. 

Finanţarea este etapa care a inclus managementul avizelor/autorizaţiilor şi stabilirea 

surselor/ponderilor de finanţare a proiectului (investitorul SC Energy-Serv SRL 35% şi Fondul 

Român pentru Eficienţa Energiei 65%). 

Etapa de implementare a inclus specificaţiile de echipamente, achiziţiile, construcţia, PIF şi 

testarea performanţei operaţionale. 

Etapa de exploatare include exploatarea şi mentenanţa instalaţiei în parteneriat cu  

beneficiarul, precum şi optimizarea continuă a parametrilor de funcţionare. 

Performanţele obţinute din exploatarea instalaţiei: 

 creşterea puterii instalate a sistemului de cogenerare al beneficiarului cu circa 16%;  

 creşterea randamentului electric al ciclului ORC al sistemului de cogenerare cu circa 3%;  

 creşterea producţiei de “energie electrică verde” a sistemului de cogenerare cu circa 20%/an; 

 reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu circa 1.000 t CO2/an. 
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P1 – Planul Național de Investiții 

 

Prin Decizia Comisiei C(2012) 4564 final din 06.07.2012 și în temeiul articolului 10c 

alineatul (5) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind 

cererea de a acorda alocări tranzitorii cu titlu gratuit în scopul modernizării producției de 

energie electrică, notificată de România, Comisia Europeană – DG Climate Action a autorizat 

Aplicația României pentru alocare tranzitorie cu titlu gratuit de certificate de emisii de gaze cu efect 

de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020. 

Prin Decizia Comisiei C(2012) 8776 final din 05.12.2012 privind Ajutorul de stat 

SA.34753 (2012/N) – România, privind alocarea tranzitorie şi cu titlu gratuit a certificatelor de 

emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică în conformitate cu articolul 

10 lit. c) din Directiva ETS, Comisia Europeană – DG Competition a informat în legătură cu 

Aplicația României că ajutorul acordat în cadrul sistemului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit de 

certificate de emisii de gaze cu efect de seră este compatibil cu piața internă și a decis că nu sunt 

obiecțiuni la măsura notificată. 

Obiectivele urmărite sunt: 

Obiectiv principal - protecţia mediului, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

pentru producătorii de energie electrică pe bază de combustibili fosili 

Obiectiv secundar - eficienţă energetică, prin modernizarea sectorului de generare a energiei 

electrice poluatoare. 

Derogarea tranzitorie permite acordarea unor alocări tranzitorii cu titlu gratuit în scopul 

modernizării producţiei de energie electrică din ţara respectivă în perioada 2013-2020. 

În acest context, România beneficiază din decembrie 2012 de: 

 un mecanism de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect 

de seră pentru 39 de producători de energie electrică poluatori, pentru perioada 2013-2020; 

 finanţare nerambursabilă ex-post, pentru 29 de investiţii autorizate de Comisia Europeană, 

realizate după data de 25 iunie 2009, în scopul modernizării producţiei de energie electrică 

din România, denumit Planul Național de Investiții (PNI). 

În baza celor două Decizii ale Comisiei Europene, precum și în baza art. 60 alin. (3) din Legea 

nr. 226/2013 privind aprobarea OG nr. 164/2008 pentru modificarea și completarea OG nr. 

195/2005 privind protecția mediului, a fost adoptată HG nr. 1096/2013 pentru aprobarea 

mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră 

producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv a Planului Național de 

Investiții. 

În conformitate cu prevederile art. 1 din OUG nr. 30/2015, ME gestionează contravaloarea 

certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit, implementează PNI, 

monitorizează şi pune în aplicare investiţiile din PNI. 

ME are obligativitatea elaborării anuale a Raportului privind realizarea PNI, precum şi a 

raportului de plăţi care justifică numărul de certificate ce vor fi emise şi National Allocation Table al 

României pentru perioada 2013-2020. Ulterior aprobării acestora de către Comisia Europeană, ME, 

în calitatea sa de instituţie responsabilă cu implementarea schemei de comercializare a certificatelor 

de gaze cu efect de seră în România, emite în conturile operatorilor certificatele alocate cu titlu gratuit 
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aferente fiecărui an şi plătite în conformitate cu prevederile HG nr. 1096/2013, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Operatorii care dețin instalațiile prevăzute în anexa nr. 3 la HG nr. 1096/2013 și primesc 

alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în perioada 2013-

2020 plătesc contravaloarea acestor certificate în contul PNI, din care se asigură finanțare 

nerambursabilă pentru investițiile din PNI în procentaj de 25% din valoarea cheltuielilor eligibile, în 

baza principiului “primul venit, primul servit”, în funcție de ordinea în care a fost solicitată şi aprobată 

finanțarea, în limita fondurilor disponibile. 

Finanţarea nerambursabilă din contul PNI se face în baza contractului de finanţare, iar plăţile 

se fac ex-post, în baza documentelor justificative care însoţesc cererile de rambursare. 

Din cele 29 de investiții cuprinse în PNI, nu s-a obţinut finanţare pentru 25, din care: 

 3 au fost depuse şi respinse dosarele 

 22 nu au fost depuse. Dintre acestea, mai pot fi depuse 3 dosare privind cererea de finanţare 

din partea următorilor beneficiari potenţiali: 

 CEO Craiova II - centrală de cogenerare cu ciclu combinat cu turbină pe gaz, până 

la 31.12.2018; 

 CEO Turceni - reabilitarea și modernizarea blocului energetic nr. 3, de 330 MW, 

pe lignit, până la 31.12.2017; 

 SC Electrocentrale București SA - Fântânele - unități de vârf cu turbine pe gaz, 

până la 31.12.2017. 

 

Dintre investiţiile incluse în PNI, până în prezent au fost finalizate două conform Tabel 1: 

 

- RO-015: Ciclu combinat cu turbină pe gaze Brazi, beneficiar OMV Petrom, care 

și-a început operarea comercială în august 2012, a devenit operațională în 2016 și 

a avut o producție de energie electrică de 2.920.180 MWh;  

- RO-025: CE Rovinari, reabilitare și modernizare bloc nr. 4. Investiția este 

finalizată, perioada de testare este în curs de desfășurare, iar operarea comercială a 

început în 2015. Producția de energie electrică a fost de 2.096.890 MWh. 

 

 Tabel 1 

Investiția An Emisii specifice  Reducere 

emisii  

Economie de 

energie 

[t CO2/MWh] [t CO2/an] [tep/an]* 

RO-015 2016 0,36627 1.079.691 253.511 

RO-025 0,89086 90.881 8.773 

Total 262.284 

*1 MWh = 0,086 tep  

Având în vedere că PNAEE prevede pentru anul 2016 o economie de 24.000 tep, iar valoarea 

realizată este de 262.284 tep, rezultă că ţinta pentru P1 a fost mult depășită.  
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P2 – Creșterea eficienței energetice în rețelele de transport și distribuție 

 

 Reducerea consumului propriu tehnologic în rețelele electrice de distribuție  

 

PNAEE prevede pentru anul 2016 o economie de 10.000 tep pentru rețelele electrice de 

distribuție. 

Pentru anul 2016, societățile de distribuție energie electrică au raportat prin PIEE o economie 

de energie de 12.842 tep, conform Tabelului 2. 

 

Tabel 2 

Societate distribuție energie electrică 

Nr. 

măsuri 

Economie 

energie 

[tep] 

Valoare 

investiţie* 

[lei] 

1 CEZ Distribuție 50 691 20.306.760 

2 Electrica Distribuție Muntenia Nord  Nu a raportat 

3 Electrica Distribuție Transilvania Nord 14 563 41.921.410 

4 Electrica Distribuție Transilvania Sud 3 116 5.242.050 

5 ENEL Distribuție Banat 8 282 16.813.600 

6 ENEL Distribuție Dobrogea  22 1.514 86.761.800 

7 ENEL Distribuție Muntenia  20 4.216 178.476.005 

8 E.ON Distribuție România  8 5.460 123.871.666 

TOTAL  125 12.842 473.393.291 
*Efecte multianuale 

 

 

Evoluţia CPT faţă de anul 2015 este oscilantă, cu creşteri la unii dintre distribuitorii 

concesionari, dar şi cu reduceri la alţii, conform Tabelului 3. 

 

 

Tabel 3                                                                                                   CPT [tep] 

Societate distribuție energie electrică 2015 2016 

1 CEZ Distribuție 87.919 85.948 

2 Electrica Distribuție Muntenia Nord  79.564 80.186 

3 Electrica Distribuție Transilvania Nord 54.337 55.038 

4 Electrica Distribuție Transilvania Sud 67.654 66.785 

5 ENEL Distribuție Banat 47.440 49.500 

6 ENEL Distribuție Dobrogea  46.488 48.770 

7 ENEL Distribuție Muntenia  97.529 98.508 

8 E.ON Distribuție România  61.919 60.180 

TOTAL 542.850 544.915 
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Menţionăm că E.ON Distribuţie România a rezultat din fuziunea, la data de 01.01.2015, dintre 

E.ON Moldova Distribuţie şi E.ON Gaz Distribuţie, fiind primul distribuitor integrat de gaze şi 

electricitate din România. 

 

 ANRE a reglementat țintele de reducere a ponderii CPT în RED, conform datelor din Tabelul 

4. De asemenea, în tabel este prezentat CPT realizat de societățile de distribuție a energiei electrice 

în anul 2016. 

 

Tabel 4 

  

 Societate distribuție 

energie electrică 

  

CPT [%] 

IT MT JT 

realizat țintă realizat țintă realizat țintă 

E.ON Distribuție 

România 1,02 0,98 2,74 2,83 16,26 17,00 

ENEL Distribuție 

Banat 0,88 0,65 3,95 3,60 14,44 14,50 

ENEL Distribuție 

Muntenia 0,68 0,61 3,54 3,47 16,79 15,96 

Electrica Distribuție 

Transilvania Nord 1,20 1,11 4,65 4,53 10,98 11,73 

CEZ Distribuție 1,18 1,16 4,00 3,99 19,14 19,00 

ENEL Distribuție 

Dobrogea 1,86 1,72 5,55 4,45 13,90 13,23 

Electrica Distribuție 

Muntenia Nord 0,82 1,01 6,37 5,90 15,51 14,57 

Electrica Distribuție 

Transilvania Sud 1,03 1,07 3,67 4,12 16,62 16,20 

 

 

Se observă variaţii pozitive sau negative faţă de nivelul reglementat (“ţinta”) la toate nivelurile 

de tensiune. La JT, evidenţiem performanţele realizate de E.ON Distribuție România şi Electrica 

Distribuție Transilvania Nord, la polul opus aflându-se ENEL Distribuție Muntenia, ENEL 

Distribuție Dobrogea şi Electrica Distribuție Muntenia Nord. 

     

Principalele măsuri de îmbunătățire a eficienţei energetice adoptate de către operatorii de 

distribuție au fost: 

 modernizare branșamente şi posturi de transformare 

 securizare grupuri de măsură 

 echilibrarea încărcării fazelor rețelei 

 reconfigurare / optimizare rețea JT 

 înlocuire echipamente, lucrări de retehnologizare și modernizare pentru reducerea CPT 

 înlocuire transformatoare existente MT/JT cu transformatoare cu pierderi reduse 

 rocada transformatoarelor de putere / reglaj tensiune 

 instalare grupuri de măsură inteligente. 
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 Reducerea consumului propriu tehnologic în rețelele de distribuție gaze naturale 

 

Pentru anul 2016, GDF SUEZ ENERGY ROMANIA a raportat prin PIEE o economie de 

energie de 200 tep, conform Tabelului 5. 

 
     Tabel 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Reducerea consumului propriu tehnologic în rețelele electrice de transport 

 
 PNAEE prevede pentru anul 2016 o țintă de reducere a consumului în rețelele electrice de 

transport de 1.000 tep. 

 

Conform competenţelor şi atribuţiilor stabilite prin Legea energiei electrice şi a gazelor 

naturale nr. 123/2012 şi prin Condiţiile specifice asociate Licenţei nr. 161 pentru prestarea serviciului 

de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem și pentru administrarea pieței 

de echilibrare, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. planifică 

dezvoltarea RET, ţinând seama de stadiul actual şi evolutia prognozată a consumului, a parcului de 

producţie şi a schimburilor de energie electrică şi elaborează la fiecare 2 ani un Plan de dezvoltare 

pentru următorii 10 ani succesivi, supus aprobării ANRE şi proprietarului reţelei. 

 

Liniile şi staţiile electrice care alcătuiesc sistemul naţional de transport au fost construite, în 

majoritate, în perioada anilor 1960-1980, la nivelul tehnologic al acelei perioade. Este de remarcat, 

însă, că starea tehnică reală a instalaţiilor se menţine la un nivel corespunzător, ca urmare a faptului 

că se desfăşoară un program riguros de mentenanţă şi că s-a impus un program susţinut de 

retehnologizare şi modernizare a instalaţiilor şi echipamentelor. Investiţiile efectuate până în prezent 

au permis menţinerea la un nivel corespunzător a infrastructurii de conducere prin dispecer şi a 

infrastructurii necesare funcţionării pieţelor de electricitate: reţea naţională de fibră optică, sistem de 

monitorizare şi conducere EMS-SCADA, sistem de măsurare a cantităţilor de energie electrică 

tranzacţionate pe piaţa angro, platforme IT de tranzacţionare şi decontare. Este în curs de desfăşurare 

programul de modernizare a întregii reţele la nivelul celor mai înalte standarde europene cu lucrări 

de modernizare şi retehnologizare a celor mai importante staţii electrice din RET, precum şi de 

dezvoltare a capacităţii de transport pe linii de interconexiune. Lucrările de modernizare / 

Societate distribuţie gaze naturale 
Nr. 

măsuri 

Economie 

energie 

[tep] 

Valoare 

investiţie 

[lei] 

1 GDF SUEZ ENERGY ROMANIA 

(ENGIE) București 

6 200 2.054.500 

TOTAL  6 200 2.054.500 

TOTAL ECONOMIE 2016 DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI GAZE 

NATURALE: 13.042 tep 
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retehnologizare efectuate în reţea au urmărit în permanenţă adoptarea de echipamente la nivelul tehnic 

al perioadei respective, ceea ce a permis şi alegerea unor scheme de conexiuni simplificate pentru 

staţiile electrice. Transformatoarele şi autotransformatoarele noi instalate în staţiile retehnologizate 

se caracterizează prin parametri de funcţionare îmbunătăţiţi şi soluţii constructive fără unităţi de reglaj 

sau unităţi monofazate, mărind siguranţa în funcţionare şi reducând semnificativ costurile de 

mentenanţă, impactul negativ asupra mediului, precum şi pierderile de energie electrică în reţea. 

 

CNTEE Transelectrica SA urmăreşte în permanenţă reducerea pierderilor, în fazele de 

proiectare a reţelei, de programare a funcţionării şi de exploatare în timp real. Principalele măsuri 

aplicate sunt: tarife zonale diferenţiate pentru stimularea prin mecanisme de piaţă a reducerii distanţei 

dintre instalaţiile de producere şi locurile de consum, reglarea nivelului de tensiune al reţelei corelat 

cu condiţiile atmosferice şi achizitionarea de echipamente moderne cu performanţe superioare din 

punct de vedere al pierderilor specifice. Începând din 2011, au fost introduse centrele de cost nodale, 

pentru a furniza informaţii cu privire la modul de alocare a cheltuielilor cu CPT fiecărui nod al RET, 

în vederea identificării oportunităţilor de investire. 

 

În anii 2013 - 2015 au continuat lucrările de retehnologizare în vederea creşterii performanţei 

serviciului şi încadrării în normele în vigoare în staţiile importante din RET, s-au pus în funcţiune 

elemente noi de reţea şi s-au realizat lucrări de implementare a sistemului de comandă – control – 

protecţii în unele staţii şi lucrări de modernizare a protecţiilor la transformatoarele de 250 MVA. 

Astfel, au fost cuprinse în Programul de investiţii, în vederea întocmirii / actualizării documentațiilor 

și demarării procedurilor de achiziție a contractelor de retehnologizare, staţiile 220/110/20 kV Arefu, 

220/110 kV Râureni, 400/110 kV Cluj Est, 220/110 kV Hăşdat şi 220/110 kV Dumbrava. 

 

Principalele măsuri de îmbunătățire a eficienţei energetice, conform PIEE, au fost: 

 

 Măsuri pe termen scurt 

 Retehnologizare stația 400/110kV/20 kV MT Tulcea Vest; 

 Modenizare sistem comandă-control-protecţie staţia 220/110kV Tihău; 

 Înlocuire Trafo T3 şi T4 Fundeni 110/10 kV, 25MVA cu transformatorul 110/(20)10 kV, 40 

MVA; 

 Extindere staţie 400 kV Cernavodă, etapa 1, înlocuire bobine de compensare; 

 Mărirea gradului de siguranţă a instalaţiilor aferente staţiei 400/220/110/10 kV Bucureşti Sud; 

Proiecte aflate în derulare 

 Retehnologizare staţia 400/220/110/20 kV Bradu; 

 Retehnologizare staţia 220/110/20 kV Câmpia Turzii; 

 Modernizare stația 220/110 kV Tihău – echipament primar; 

 Modernizare stația 400/110/10 kV Cluj Est; 

 Modernizare stația 110 kV și 20 kV Suceava; 

 Modernizare sistem comandă-control-protecție și stația 20 kV din stația 220/110/20 kV Vetiș; 

 Modernizare sistem comandă-control-protecție stația 220/110/20 kV Sărdănești; 

 Înlocuiri AT şi T în staţii – etapa 2. 
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 Măsuri pe termen mediu 

 Retehnologizare stația 220/110 kV Turnu Severin Est; 

 Retehnologizare stația 400/110/20 kV Domnești; 

 Retehnologizare stația 400 kV Isaccea (etapa 1) - eliminarea unor strangulări, prin aducerea 

capacităţii racordurilor în Isaccea ale LEA 400 kV Varna şi Dobrudja la capacitatea liniilor 

respective şi înlocuirea bobinelor de reactanţă; 

 Modernizare stația 220/110/20 kV Arefu; 

 Modernizare stația 220/110 kV Râureni; 

 Modernizare stația 220/110 kV Dumbrava; 

 Retehnologizare stația 400/110 kV/MT Smârdan; 

 Retehnologizare stația 220 kV Oţelărie Electrică Hunedoara; 

 Retehnologizare stația 220/110/20 kV Ungheni; 

 Retehnologizare stația 110 kV Medgidia Sud; 

 Retehnologizare stația 220/110 kV Fileşti; 

 Retehnologizare stația 220/110 kV Craiova Nord; 

 Retehnologizare stația 110 kV Timișoara (corelat cu lucrările la axul de vest); 

 Retehnologizare stația 110 kV Arad (corelat cu lucrările la axul de vest); 

 Retehnologizare stația 220/110 kV/MT Baru Mare; 

 Retehnologizare stația 220/110 kV Iaz; 

 Retehnologizare stația 220/110 kV Hăşdat; 

 Modernizare stația 400 (220)/110/20 kV Munteni; 

 Modernizarea instalațiilor de 110 și 400 (220) kV din stația Focșani Vest; 

 Retehnologizare stația 400/110 kV Pelicanu; 

 Modernizarea stațiilor 110 kV Bacău Sud și Roman Nord aferente axului 400 kV Moldova; 

 Modernizare celule 110 kV și medie tensiune în stația Stâlpu; 

 Modernizare sistem comandă-control-protecţie-metering 220 kV, 110 kV și retehnologizare 

medie tensiune și servicii interne c.c. și c.a. în stația 220/110/20 kV Ghizdaru; 

 Modernizare sistem comandă-control-protecție și integrare în CTSI a stației Drăgănești Olt; 

 Modernizare sistem comandă-control-protecție și integrare în CTSI a stației Grădiște; 

 Modernizare/înlocuire sistem comandă-control-protecție în 7 stații (220/110 kV Calafat, 

400/110 kV/MT Constanța Nord, 400/110/20 kV Oradea Sud, 400/220 kV Roșiori, 220/110/20 

kV Târgoviște, 220/110/10 kV Fundeni, 220/110/20 kV Fântânele). 

 

 Măsuri pe termen lung 

În următorii 10 ani se vor finaliza proiectele aflate în derulare şi se vor începe proiecte noi, respectând 

prioritizarea bazată pe starea tehnică şi importanţa staţiilor electrice. 

  

CNTEE Transelectrica SA a raportat pentru anul 2016 un consum total (inclusiv CPT) de 

92.662 tep, în scădere cu 1.496 tep faţă de 2015. 
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 Reducerea consumului propriu tehnologic în rețelele de transport gaze naturale 

 

 Din analiza programelor proprii de creștere a eficienţei energetice, raportate de companiile de 

transport gaze naturale în 2016, rezultă economii de energie preliminate de 2.737,5 tep, conform 

Tabelului 6. 

 

     Tabel 6 

 

 
 

 

 Contorizare inteligentă  

În conformitate cu prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, 

cu modificările și completările ulterioare, evaluarea implementării SMI din punctul de vedere al 

costurilor şi beneficiilor pe termen lung pentru piaţă, al rentabilităţii, precum şi al termenelor fezabile 

de implementare, s-a finalizat la data de 3 septembrie 2012, prin studiul Contorizarea inteligentă în 

România realizat de compania A.T. Kearney. 

Studiul de fezabilitate, inclusiv rezultatele analizei cost-beneficiu pentru energie electrică, au 

indicat o valoare a venitului net actualizat pozitivă, conducând la concluzia că implementarea 

contorizării inteligente în sectorul energiei electrice are potenţialul de a fi o investiţie profitabilă 

datorită beneficiilor provenind din reducerea pierderilor din reţea şi reducerea costurilor de 

exploatare, în anumite condiţii şi considerente. 

În baza prevederilor legale, ANRE a emis Ordinul nr. 145/2014 privind implementarea 

sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice. Acesta a definit funcționalitățile SMI a 

energiei electrice care urmează să fie instalate în România, precum și etapele care vor fi parcurse până 

la stabilirea calendarului de implementare și a planului național de implementare a SMI a energiei 

electrice. 

Nr. 

crt. 
Operator economic 

Nr. 

măsuri 

Economie 

energie 

[tep] 

Valoare 

investiţie 

[lei] 

1 SNTGN Transgaz SA Mediaș 6 463 914.050 

2 SNGN Romgaz SA Mediaș STTM Târgu 

Mureș 

2 24 8.000.000 

3 SNGN Romgaz SA Sucursala Târgu Mureş 3 1.807 9.150.000 

4 SNGN Romgaz SA Sucursala înmagazinare 

subterană de gaze naturale Ploiești 

1 258 1.200.000 

 

5 SNGN Romgaz SA Sucursala Mediaş 2 2,5 1.400.000 

6 SNGN Romgaz SA Sucursala SIRCOSS 

Mediaş  

2 183 1.300.000 

TOTAL 16 2.737,5 21.964.050 

TOTAL ECONOMIE 2016 TRANSPORT ENERGIE ELECTRICĂ ȘI GAZE 

NATURALE: 4.233,5 tep 
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În conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 145/2014, cu modificările ulterioare, în 

anul 2015 ANRE a avizat 18 proiecte pilot în valoare de 69.639.770 lei, pentru cei 8 operatori de 

distribuţie a energiei electrice concesionari. 

Rezultatele monitorizării procesului de implementare au fost cuprinse în Rapoartele de analiză 

a stadiului realizării proiectelor pilot privind implementarea SMI la data de 30 iunie 2015, 31 august 

2015 şi 1 noiembrie 2015, prezentate Comitetului de Reglementare al ANRE. 

Pe baza concluziilor evidențiate în procesul de monitorizare a proiectelor-pilot, s-a apreciat 

ca fiind oportun și necesar ca în anul 2016 abordarea implementării SMI să rămână la faza de testare 

prin proiecte pilot, extinzându-se domeniul de aplicare pentru situația rețelelor electrice de distribuție 

neretehnologizate din zone rurale și urbane, având în vedere că gradul de retehnologizare a rețelelor 

de joasă tensiune a rezultat ca fiind de aproximativ 10%, conform informațiilor transmise de 

operatorii de distribuție. 

De asemenea, s-a apreciat că este necesară o perioadă de monitorizare de cel puţin 6 luni a 

proiectelor pilot realizate pentru obţinerea unor date care să ofere premise elocvente pentru 

fundamentarea deciziilor referitoare la implementarea pe scară largă a SMI.  

Un alt aspect evidențiat a fost modul de abordare și rezultatele analizelor cost-beneficiu 

transmise de operatorii de distribuție, care nu au permis realizarea unei analize comparative a 

rezultatelor, fiind necesară realizarea unei analize cost-beneficiu de către ANRE pentru toți operatorii 

de distribuție, prin intermediul unui consultant/audit de terţă parte, în scopul evitării acuzațiilor de 

netransparență sau lipsă de obiectivitate. 

Astfel, în data de 26 februrie 2016 s-a aprobat Ordinul președintelui ANRE nr. 6 pentru 

modificarea şi completarea Ordinului nr. 145/2014, prin care s-au avut în vedere prevederi referitoare 

la următoarele aspecte: 

 Pentru anul 2016 se continuă monitorizarea proiectelor pilot realizate în anul 2015, 

astfel încât să se poată utiliza un set de informații relevante în analizele ulterioare. 

 S-a stabilit realizarea, în anul 2016, de proiecte pilot în zone de rețele electrice de joasă 

tensiune neretehnologizate prin care se va testa gradul de realizare a funcționalităților 

de bază ale sistemelor de măsurare inteligente în acest tip de rețele fără lucrări de 

modernizare și, totodată, se va identifica și evalua necesarul de lucrări care ar trebui 

realizate în acest tip de rețele pentru a se putea crea condițiile pentru a implementa 

SMI cu performanțe de funcționare satisfăcătoare. 

 Au fost decalate termenele prevăzute pentru elaborarea planului național și a 

calendarului național de implementare a SMI, corelat cu propunerile de mai sus. 

 Pentru anul 2017 s-a stabilit menținerea nivelului valoric al investițiilor în SMI la 10% 

din valoarea programului anual de investiții aprobată în conformitate cu metodologia 

de stabilire a tarifelor de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul ANRE 

nr. 72/2013, cu modificările și completările ulterioare. 
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 S-a stabilit realizarea analizei cost-beneficiu de către ANRE, în scopul utilizării unui 

singur model de analiză și pentru asigurarea verificării și validării datelor într-un mod 

unitar pentru toți operatorii de distribuție, pe baza unui studiu elaborat de un consultant 

independent de specialitate. 

 Au fost definiți indicatori pentru evaluarea SMI – care reprezintă un instrument de 

monitorizare/evaluare a proiectelor de implementare a SMI. 

În conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 145/2014, cu modificările și completările 

ulterioare, pe baza criteriilor de analiză stabilite, ANRE a avizat în luna aprilie 2016, 22 de proiecte 

pilot, pentru 6 operatori de distribuție, în valoare estimată de 67.855.333 lei, incluzând un număr 

de 187.693 de consumatori. 

Dintre acestea, au fost realizate doar 18 proiecte pilot de către 5 operatori de distribuție, 

operatorul economic Distribuție Oltenia renunțând la realizarea proiectelor pilot urmare limitării 

costurilor de investiție. 

În anul 2016, ANRE a monitorizat proiectele pilot realizate în anii 2015 și 2016 de către 

operatorii concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice și a analizat rezultatele acestora 

atât din punct de vedere tehnic, cât și economic, urmărind și identificând problemele de natură tehnică 

generate de structura și gradul de retehnologizare a rețelelor de distribuție, precum și probleme legate 

de structura și nivelul costurilor de implementare şi de beneficiile estimate, cu scopul stabilirii 

condițiilor implementării pe scară largă a SMI în România. 

În Tabelul 7 este prezentată situația centralizatoare a proiectelor pilot privind implementarea 

SMI realizate în anii 2015 și 2016. 

Tabel 7 

 

Prin proiectele-pilot au fost integrați în SMI aproximativ 270.000 de consumatori, din toate 

cele 8 zone de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice, și au fost testate mai multe 

soluții tehnice implementate în zone urbane și în zone rurale, cu densități diferite ale consumului de 

energeie electrică, în rețele electrice de joasă tensiune recent modernizate și în rețele electrice 

nemodernizate. 

Nr. de 

proiecte 

pilot

Nr. clienti 

incluși în 

proiectele 

pilot

Valoare totală 

a proiectelor 

pilot SMI [lei]

Nr. de 

proiecte 

pilot

Nr. clienti 

incluși în 

proiectele 

pilot

Valoare totală a 

proiectelor 

pilot SMI [lei]

Nr. de 

proiecte 

pilot

Nr. clienti 

incluși în 

proiectele 

pilot

Valoare totală 

a proiectelor 

pilot SMI [lei]

E-Distribuție  Banat 3 10.126 4.083.403 6 31.122 8.305.562 9 41.248 12.388.965

E-Distribuție  Dobrogea 4 10.227 3.928.854 4 26.565 7.936.769 8 36.792 11.865.623

E-Distribuție Muntenia 1 11.016 3.940.472 4 50.539 13.215.654 5 61.555 17.156.126

 Distribuție Energie Oltenia 2 20.150 15.816.050 0 0 0 2 20.150 15.816.050

Delgaz Grid 2 22.622 7.913.352 2 48.721 14.265.570 4 71.343 22.178.922

SDEE Transilvania Sud 2 23.024 21.167.273 0 0 0 2 23.024 21.167.273

SDEE Transilvania Nord 2 5.470 3.232.573 2 8.210 2.480.500 4 13.680 5.713.073

SDEE Muntenia Nord 2 2.139 1.429.431 0 0 0 2 2.139 1.429.431

TOTAL 18 104.774 61.511.408 18 165.157 46.204.055 36 269.931 107.715.463

Operatorul de distribuţie

2015 2016 TOTAL
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Principalele aspecte evidențiate în procesul de monitorizare efectuat în anul 2016 asupra 

rezultatelor proiectelor-pilot pentru implementarea SMI realizate în anii 2015 și 2016, în conformitate 

cu prevederile reglementărilor în vigoare, sunt următoarele: 

- nivelul și variația costurilor unitare de investiție (lei/consumator) în SMI: față de 

proiectele pilot avizate de ANRE în anul 2015, costul unitar al investițiilor în SMI din proiectele 

pilot avizate de ANRE în anul 2016 a scăzut cu 52%, în condițiile în care doar 5 operatori au 

realizat proiecte pilot, 4 dintre aceștia aplicând aceeași soluție tehnică; 

- având în vedere costul unitar al investiției din studiul A.T. Kearney pentru care analiza 

cost-beneficiu a avut un rezultat pozitiv (99 euro/client), rezultă că proiectele pilot implementate de 

operatorii de distribuție conform avizelor emise de ANRE în anul 2016 se încadrează în limita 

respectivă; 

- având în vedere perioada scurtă de monitorizare (1-1,5 ani), lipsa datelor de referință 

(inițiale) necesare cuantificării beneficiilor, precum și lipsa de experiență în gestionarea și urmărirea 

unor astfel de proiecte, a rezultat că nu toate beneficiile estimate pot fi confirmate la nivelul estimat 

în studiul A. T. Kearney; 

- unele soluții tehnice implementate s-au dovedit nefiabile și costisitoare - de exemplu, 

în cazul unor soluții tehnice de realizare a comunicației între contoare și concentrator, a fost necesară 

montarea unui număr semnificativ de dispozitive auxiliare (repetoare, filtre de semnal) pentru 

asigurarea comunicației, ceea ce a condus la creșterea costului investiției spre valori care nu se susțin 

din punct de vedere economic; 

- pentru atingerea obiectivelor privind beneficiile estimate pentru consumatori, este 

necesară o informare eficientă a acestora. 

Pe baza concluziilor din rapoartele de analiză a rezultatelor proiectelor-pilot, întocmite pe 

parcursul celor doi ani (2015 şi 2016), ANRE va stabili în anul 2017 condițiile-cadru pentru 

implementarea SMI în România și calendarul de implementare. 
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P3 – Promovarea cogenerării de înaltă eficiență 

 
Schema de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă reprezintă unul dintre 

mecanismele dezvoltate la nivelul Uniunii Europene (UE) pentru atingerea de către fiecare stat 

membru a ţintelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (prin reducerea cantităţii de energie 

primară necesară generării aceloraşi cantităţi de energie prelucrată – electrică şi termică – faţă de 

producerea separată). Schemele de sprijin diferă de la un stat membru la altul în cadrul UE. 

Schema de sprijin de tip bonus a fost instituită în România prin HG nr. 219/2007 privind 

promovarea cogenerării bazate pe energia termică utilă şi implementată prin HG nr. 1215/2009 

privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru 

promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, pentru producătorii 

cu capacitate electrică instalată mai mare de 1 MW. 

Un accent deosebit pe promovarea cogenerării de înaltă eficienţă este pus şi în cadrul 

Directivei Europene nr. 27/2012, ale cărei prevederi au fost transpuse în legislaţia românească prin 

Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică. 

Schema de sprijin de tip bonus reprezintă ajutor de stat, autorizat de Comisia Europeană (CE) 

prin Decizia C(2009)7085 ca fiind compatibil cu piaţa comună, în conformitate cu prevederile art. 87 

(3) (c) din Tratatul CE. Intrarea în aplicare efectivă a schemei de sprijin a avut loc în data de 1 aprilie 

2011. Schema de sprijin permite accesul în limita a 4000 MW - corespunzător capacităţilor de 

producere în cogenerare de înaltă eficienţă, iar perioada de aplicare a schemei de sprijin în forma 

autorizată de CE, care înseamnă cel mult 11 ani consecutivi pentru un producător, are ca termen limită 

anul 2023. 

Ajutorul de stat sub formă de bonus acordat lunar producătorilor în cogenerare este de tip 

operaţional, stimulând implicit investiţiile în tehnologia de cogenerare, precum şi în înlocuirea sau 

retehnologizarea instalaţiilor existente. Bonusul, acordat la cerere, reprezintă cuantumul în lei primit 

de producători pentru fiecare MWh produs în cogenerare de înaltă eficienţă şi livrat în reţelele 

Sistemului Electroenergetic Naţional (SEN), este stabilit anual de către ANRE şi este calculat ca 

diferenţă dintre costurile totale de producere ale unei centrale de cogenerare echivalente, cu producţie 

de energie electrică de înaltă eficienţă, şi veniturile ce pot fi obţinute de aceasta utilizând preţul pe 

piaţă al energiei electrice, respectiv costul unitar al energiei termice rezultat pentru o centrală termică 

echivalentă, diferenţă raportată la energia electrică livrată în SEN de centrala de cogenerare. Bonusul 

este acordat strict pentru cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, nu 

şi pentru cea produsă cu eficienţă scăzută, iar valoarea anuală a bonusului, ca sumă regularizată a 

bonusurilor lunare, nu reprezintă un venit garantat decât în măsura în care activitatea de producere a 

energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă nu a fost supracompensată. 

Bonusul nu substituie efortul de investiţii în capacităţi de cogenerare noi sau retehnologizate, 

ci doar acoperă diferenţa dintre cheltuielile şi veniturile realizate de producători, cu considerarea unei 

rate de rentabilitate a bazei activelor reglementate (BAR) înainte de impozitare de maxim 9%, pentru 

acea parte din energia electrică produsă care îndeplineşte criteriile de calificare pentru cogenerarea 

de înaltă eficienţă, aşa cum sunt acestea definite la art. 69 din Legea energiei electrice şi a gazelor 

naturale nr. 123/2012. 
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Asigurarea resurselor financiare pentru acoperirea bonusului este socializată prin plata unei 

contribuţii pentru cogenerarea de înaltă eficienţă de către toţi consumatorii de energie electrică din 

România, prin intermediul furnizorilor. 

Prin HG nr. 494/2014 pentru modificarea HG nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a 

condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă 

eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, furnizorii de energie electrică pentru export au fost 

exceptaţi de la plata contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, modificându-se mecanismul 

de finanțare a schemei de sprijin. Drept urmare, DG Competiţie din cadrul CE a solicitat autorităţilor 

române la începutul anului 2016 alinierea schemei de sprijin la cerinţele Guidelines on State aid for 

environmental protection and energy 2014-2020 (EEAG) şi renotificarea acesteia în forma amendată. 

Prin HG nr. 925/2016 a fost modificată corespunzător HG nr. 1215/2009, iar CE a acceptat 

renotificarea schemei de sprijin prin Decizia C(2016)7522. Principala modificare se referă la 

blocarea, cu anumite excepţii, a accesului la schema de sprijin pentru alţi producători în cogenerare 

decât cei existenţi, beneficiari de bonus, începând cu data de 1 ianuarie 2017. 

 

Conform PNAEE, ținta de economie de energie pentru programul P3 este de 240.000 tep 

pentru perioada 2014 - 2020, iar pentru 2016 este de 30.000 tep, ceea ce arată că această valoare poate 

fi atinsă și depășită cu economiile de energie primară dintr-un singur an de aplicare a schemei de 

sprijin pentru cogenerarea de înaltă eficienţă. În Tabelul 8 sunt prezentate comparativ economiile 

realizate în anii 2015 şi 2016. 

 

Tabel 8 

 

*Valori regularizate: 

Anul 2015: 2.623 GWh / 225.578 tep 

Anul 2016: 2.751 GWh / 236.586 tep 

  

U.M. 

Trim. 

I 

2016 

Trim. 

I 

2015 

Trim. 

II 

2016 

Trim. 

II 

2015 

Trim. 

III 

2016 

Trim. 

III 

2015 

Trim. 

IV 

2016 

Trim. 

IV 

2015 

TOTAL 

2016 

TOTAL 

2015 

GWh 1.161 1.077 305 421 218 266 934 890 2.618* 2.654* 

tep 99.846 92.622 26.230 36.206 18.748 22.876 80.324 76.540 225.148* 228.244* 
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P4 – Programul Termoficare 2006-2020 

 
 
 

1) Programul „Termoficare 2006 – 2020, căldură şi confort“ a fost aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 462/2006, republicată în Monitorul Oficial nr. 556 din 23 iulie 2008 şi ulterior 

modificată și completată prin HG nr. 692/2012,  HG nr. 315/2013 și HG nr. 602/2015. În perioada 

2008-2012, programul a fost implementat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și, ulterior, 

transferat la MDRAPFE, care a propus extinderea implementării până în anul 2020. 

Autorităţile administraţiei publice locale care deţin în proprietate SACET pot beneficia de 

cofinanţarea nerambursabilă a proiectelor de investiţii. Cota de cofinanţare de la bugetul de stat 

este de maxim 70% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. Contribuția bugetelor locale 

ale unităților administrativ-teritoriale beneficiare este de minim 30% din totalul cheltuielilor 

eligibile. 

Scopul Programului „Termoficare 2006-2020, căldură şi confort“ este de a asigura 

continuarea lucrărilor de modernizare a sistemelor de alimentare centralizată cu energie 

termică, pe următoarele componente funcţionale: 

- unitatea (unităţile) de producţie agent termic;  

- reţeaua de transport agent termic primar (apǎ fierbinte);  

- staţiile termice sau modulele termice la nivel de imobil;           

- reţeaua de distribuţie a apei calde şi a agentului termic de încălzire. 

 

2) În anul 2016, prin legea bugetului de stat, s-a aprobat alocarea sumei de 75.000.000 lei 

pentru programul „Termoficare 2006 – 2020, căldură şi confort“, componenta de reabilitare a 

sistemului centralizat de alimentare cu energie termică.  

Prin Ordinul viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei 

publice nr. 1014/2016 a fost aprobată repartizarea sumei de 67.500.000 lei beneficiarilor, respectiv 

17 autorităţi ale administraţiei publice locale. Astfel, au fost promovate lucrări de investiții la 33 

de obiective, contribuția bugetelor locale angajată prin contractele de finanțare fiind de 37.124.000 

lei. 

 

3) Prin finanţarea proiectelor incluse în program în anul 2016, au fost realizate lucrări de 

investiţii în 13 unităţi administrativ-teritoriale. La sfârşitul anului a fost restituită la bugetul de 

stat suma totală de 36.939.297,27 lei, suma efectiv utilizată și justificată de beneficiari fiind de 

37.377.974,68 lei. Contribuția bugetelor locale la finanțarea lucrărilor a fost de 12.898.581,67 lei. 

Au restituit integral sumele alocate de la bugetul de stat 4 unităţi administrativ-teritoriale 

(Botoșani, Motru, Suceava şi Focşani). Motivele neutilizării sumelor alocate de la bugetul de stat 

au fost: dificultăți înregistrate în derularea procedurii de achiziție publică a lucrărilor (modificarea 

cadrului legal, contestații, întârzieri înregistrate la desemnarea câștigătorilor și semnarea 

contractelor), nerespectarea termenelor de execuție a lucrărilor, sistarea lucrărilor din cauza 

condițiilor meteo nefavorabile. În anexa nr. 3 este prezentată situația sumelor decontate/efectiv 

utilizate în anul 2016. 
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4) În anul 2016, în cadrul programului au fost realizate lucrări la un număr de 21 de obiective 

de investiții promovate de 13 unități administrativ-teritoriale, care au vizat:  

- modernizarea unităților de producţie agent termic - 2 obiective;  

- reabilitarea reţelelor de transport agent termic primar - 6 obiective;  

- montare staţii termice sau module termice la nivel de imobil - 6 obiective; 

- reabilitarea rețelelor de distribuţie a apei calde şi a agentului termic de încălzire - 7 obiective. 

 

5) Municipiile Galați, Giurgiu, Miercurea Ciuc și Brad au raportat economii de 

combustibil de 8,68 tcc/an și 18,74 tep/an și reducerea cheltuielilor cu 31.549,16 lei/an, după 

finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a obiectivelor finanțate în anul 2016. În anexa nr. 2 

sunt prezentate rezultatele obținute în ceea ce privește eficiența energetică. 

 

6) Eficienţa energetică obţinută ca urmare a punerii în funcţiune a obiectivelor de investiţii 

promovate de cele 44 de unități administrativ-teritoriale beneficiare ale Programului 

„Termoficare 2006 – 2020, căldură şi confort“ - componenta de reabilitare a sistemelor centralizate 

de alimentare cu energie termică, în perioada 2008-2016, este de 29.634 tep. În această perioadă, 

de la bugetul de stat a fost utilizată suma totală de 368.210.000 lei. Programul nu a fost finanțat în 

anii 2006 și 2007. 
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P5 – Eficiența energetică în industria din sectorul ETS 

 

 
Având în vedere că agenții economici sub incidenţa ETS, rămași în activitate, se află incluşi 

în lista agenților economici cu un consum total mai mare de 1.000 tep/an, rezultă că programele P5 

şi P6 trebuie tratate împreună. 

 

P6 – Audit și management energetic 

 
 

Conform PNAEE, ținta de economie de energie pentru programul P6 este de 350.000 tep 

pentru perioada 2014 - 2020, respectiv de 50.000 tep pentru anul 2016.  

 

În Tabelul 9 este prezentat succint rezultatul activităţii de monitorizare a auditorilor energetici 

în anul 2016. 

       

Tabel 9  

Nr. auditori PJ 

care au elaborat 

audituri energetice  

Nr. agenţi economici 

care au realizat 

audituri energetice 

Nr. măsuri de 

eficiență energetică 

propuse prin audit 

Economii de 

energie estimate 

prin audit [tep/an] 

73 448 1.118 247.611 

 

Din analiza programelor de îmbunătățire a eficienței energetice pe anul 2016, rezultă o 

economie de energie de 136.127 tep, conform Tabel 10. 

 

Tabel 10 

Indice 

CAEN 

 

Clasificare conform cod CAEN 

Număr 

de 

măsuri 

Economia de 

energie 

[tep] 

A Agricultură, silvicultură şi pescuit 60 2.037 

B Industria extractivă 67 12.348 

C Industria prelucrătoare 1.078 78.362 

D Producţia şi furnizarea de energie electrică şi 

termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (fără 

distribuitorii de energie incluşi în P2) 

68 32.000 

E Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, 

activităţi de decontaminare 

75 3.653 

F Construcţii 26 143 

G Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor 

57 2.587 

H Transport tiruri (fără sectorul transporturi inclus în 

P11) 

34 1.930 
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I Hoteluri şi restaurante 31 261 

J Informaţii şi comunicaţii 31 150 

K Intermedieri financiare şi asigurări 12 445 

L Tranzacţii imobiliare 99 636 

M Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 48 1.229 

N Activităţi de servicii administrative şi activităţi de 

servicii suport 

5 102 

O Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale 

din sistemul public 

5 188 

P Învăţământ 4 40 

Q Sănătate şi asistenţă socială -1 spital 3 16 

    

 TOTAL 1.703 136.127 

Luând în considerare faptul că proiectele de investiţii raportate de consumatorii monitorizați 

au o durată medie de realizare de 3 ani, rezultă o valoare medie anuală de circa 45.375 tep. 

Având în vedere că din categoria D au fost extrase măsurile aplicate de distribuitorii de energie 

şi incluse în P2, iar din categoria H au fost extrase măsurile aplicate în sectorul transporturi incluse 

în P11, rezultă că în domeniul de activitate C au fost raportate 1.078 de măsuri de eficiență energetică, 

reprezentând 63% din totalul de 1.703, conform Figurii 2. 

 

Fig. 2 

 

 

Principalele măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice specifice domeniului de activitate 

CAEN C au fost:  
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 Iluminat cu LED-uri 

 Antrenare mecanică cu turaţie variabilă 

 Înlocuire pompe priza de apă din Dunăre cu pompe de capacitate mai mică 

 Montare baterie de 4 schimbătoare de căldură cu plăci la evaporare pentru preîncălzirea 

soluţiei de atac cu aluminat filtrat 

 Achiziţionare şi montare schimbătoare de căldură pentru răcire intermediară 

 Termoizolare conducte şi vase 

 Optimizarea tratării apei de alimentare a cazanelor de abur 

 Reglarea arzătoarelor la centralele termice 

 Înlocuire convertizoare rotative de medie frecvenţă cu unele statice 

 Reconfigurare reţele de distribuţie de medie şi joasă tensiune 

 Recuperarea căldurii gazelor de ardere 

 Redimensionare motoare electrice 

 Monitorizare aer comprimat 

 Recuperarea apei de răcire 

 Înlocuire ventilatoare şi instalaţie automatizare 

 Înlocuire parţială comenzi arzătoare 

 Înlocuire pompe vacuum 

 Înlocuire chiller 

 Convertizoare de frecvenţă 

 Utilizarea căldurii rezultate din răcirea produselor ceramice pentru uscare 

 Retehnologizare turn de răcire 

 Modernizare utilaje din secţiile de prelucrare a cărnii. 

 Implementarea acestor măsuri conduce la economiile de energie prezentate în Figura 3. 

Fig. 3 
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În cursul anului 2016 au fost analizate documentaţii transmise de un număr de 299 de 

solicitanţi, dintre care:  

Manageri energetici   

- documentații depuse în vederea obţinerii atestatului de manager energetic: 93;  

- documentații depuse în vederea obţinerii atestatului de manager energetic, acceptate: 89; 

- documentații societăţi de servicii energetice pentru obţinerea acreditării, depuse şi acceptate: 11;  

- documentații depuse în vederea obţinerii prelungirii atestatului de manager energetic: 94. 

 

Auditori energetici  

 

- documentaţii depuse în vederea obţinerii autorizaţiei de auditor energetic, persoană fizică, acceptate: 

38; 

- documentaţii depuse în vederea obţinerii autorizaţiei de auditor energetic, persoană juridică: 9; 

- documentaţii depuse în vederea obţinerii prelungirii autorizaţiei de auditor energetic, persoană 

fizică: 42; 

- documentaţii depuse în vederea obţinerii prelungirii autorizaţiei de auditor energetic, persoană 

juridică: 12. 

 

Tabel 11 

  
Total Atestate / 

Autorizaţii noi 

Prelungiri 

atestate/autorizaţii 

Manageri energetici 183 89 94 

Auditori energetici persoane fizice (PF) 80 38 42 

Auditori energetici persoane juridice (PJ) 21 9 12 

Societăţi prestatoare de servicii energetice 

acreditate 
11 - - 

 

Statistica atestare/autorizare/acreditare pe luni pentru anul 2016 se prezintă în Fig. 4 şi 5: 

Fig. 4  
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Fig.5 

 

  

 Situaţia atestării managerilor energetici şi a agreării societăţilor prestatoare de servicii 

energetice în anul 2016 este prezentată în Figura 6: 

Fig. 6 

 

 

 Situaţia autorizării auditorilor energetici persoane fizice şi juridice în anul 2016 este 

prezentată în Figura 7:  
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Fig. 7 

 

Au fost primite şi centralizate rapoartele de activitate ale auditorilor energetici, persoane 

juridice (inclusiv persoane fizice autorizate - PFA), privind auditurile energetice elaborate în anul 

2016. Toate cele 70 de persoane juridice autorizate ca auditori energetici, care erau înregistrate în 

baza de date a ANRE, au transmis Raportul de elaborare a auditurilor energetice pentru anul 2016.  

Astfel, 20 de persoane juridice (din care 7 PFA) nu au desfăşurat activitate de auditare 

energetică în anul 2016, iar 50 de persoane juridice (din care 16 PFA) au realizat audituri 

energetice. Din raportul celor 50 de auditori energetici, a rezultat că s-au efectuat audituri energetice 

la 330 de agenţi economici, la care s-au identificat un număr de peste 1.200 de măsuri de îmbunătăţire 

a eficienţei energetice, reprezentând economii de energie estimate la 144.818 tep/an, cu o cifră de 

investiţii de circa 2.185.336.000 lei. 

La sfârşitul anului 2016 erau înregistraţi în baza de date a ANRE-DEE un număr de 443 de 

manageri energetici şi 72 de societăţi prestatoare de servicii energetice agreate (din care 19 PFA). 

Cei 443 de manageri energetici şi-au desfăşurat activitatea fie ca angajaţi ai operatorilor 

economici care consumă anual o cantitate de energie mai mare de 1.000 tep, fie ca PFA, fie ca angajaţi 

ai celor 72 de societăţi prestatoare de servicii energetice. 

În anul 2016 au fost atestaţi 12 manageri energetici pentru localităţi, astfel încât la sfârşitul 

anului erau înregistraţi în baza de date a ANRE-DEE un număr de 17 specialişti atestaţi ca manageri 

energetici pentru localităţi. Activitatea de atestare a acestor specialişti a început în anul 2015. 

Conform prevederilor art. 9 alin. (13) lit. b) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa 

energetică, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale au 

obligaţia de a numi un manager energetic pentru localităţi atestat de către ANRE. Practica a arătat că 

foarte puţine dintre primăriile localităţilor cu peste 20.000 de locuitori au personal de specialitate în 

domeniul managementului energetic. Ca urmare, soluţia ar fi externalizarea acestui serviciu către 

societăţile prestatoare de servicii energetice sau PFA. 

Lipsa de resurse financiare şi, în egală măsură, lipsa unor sancţiuni pentru neîndeplinirea 

acestei obligaţii prevăzute în Legea nr. 121/2014 explică numărul redus de manageri energetici pentru 

localităţi care au aplicat până la această dată în vederea atestării. 
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Potrivit raportărilor primite de la managerii energetici care îşi desfăşoară activitatea în calitate 

de PFA, cât şi de la societăţile prestatoare de servicii energetice (SPSE), a rezultat că un număr de 

191 de operatori economici au externalizat serviciul de management energetic. 

Contractele de management energetic au fost încheiate pentru maximum 1 an, unele dintre 

acestea fiind încheiate chiar pe o durată mai mică de 1 an, ceea ce nu oferă o eficienţă ridicată 

activităţii din punct de vedere al planificării, coerenţei raportărilor, consolidării bazei de date şi 

monitorizării măsurilor de eficienţă energetică propuse. 

Un număr de 4 operatori economici din cei 191 care au externalizat serviciul de management 

energetic sunt din categoria consumatorilor sub 1.000 tep anual, dar au ales să apeleze la consultanţa 

unor specialişti în domeniul managementului energetic pentru a gestiona mai bine aspectele privind 

energia. 
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P7 – Eficiența energetică în sectorul rezidențial 

 
 

Conform PNAEE, acest program include 4 componente, prezentate în Tabelul 12. 

                            Tabel 12 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

7.1. Realizarea Programului Național de creștere a performanței energetice a blocurilor de 

locuințe  

Prin Programul naţional de creştere a performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, finanţat 

potrivit OUG nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, până la data 

de 31.12.2016 au fost executate lucrări de eficienţă energetică la 1.657 de blocuri de locuinţe, din 

diverse zone climatice, reprezentând circa 62.559 de apartamente. Potrivit actului normativ, la 

blocurile de locuinţe incluse în program au fost realizate lucrări de intervenţie, în principal, la 

anvelopa acestora, astfel încât consumul anual specific de energie pentru încălzire să scadă sub 100 

kWh/mp. Situaţia finalizării lucrărilor la blocurile de locuinţe incluse în programul naţional 

susmenţionat este prezentată în Tabelul 13, respectiv Fig. 8 şi 9. 

 

                     Tabel 13 

Perioada 
Nr. blocuri 

finalizate 

Nr. apartamente 

finalizate 

2009 291 8.984 

2010 502 22.390 

2011 521 18.878 

2012 61 2.285 

2013 75 2.184 

2014 68 3.534 

2015 36    953 

2016 103 3.351 

TOTAL 1.657 62.559 

Componentă program Ţintă 2016  

[tep] 

7.1. Reabilitare termică blocuri de locuințe 74.000  

7.2. Reabilitare termică locuințe familiale 43.000  

7.3. Achiziții echipamente electrice cu 

performanţe superioare 

50.000  

7.4. Audit și management energetic 700  
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   Fig. 8                                                                   Fig. 9 

 

 

Economia de energie, calculată pentru clădirile rezidenţiale incluse în programul naţional 

(circa 40% din energia finală consumată înainte de renovarea clădirilor), este prezentată în Tab. 14. 

 

     Tabel 14 

Economia de energie calculată 

 [kWh/an] [mii tep/an] 

562.929.261 48,40 

 

Realizarea Programelor locale privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de 

locuinţe 

 

 În cadrul Programelor locale finanţate potrivit prevederilor art. II din OUG nr. 63/2012 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea 

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, din datele transmise de către autorităţile 

administraţiei publice locale până la data de 31.12.2016, au fost finalizate lucrări de intervenţie la 

anvelopa blocurilor de locuinţe la 1.110 clădiri, reprezentând circa 63.368 de apartamente, pentru 

care economia de energie primară calculată este prezentată în Tabelul 15. 

 

                             Tabel 15 

Economia de energie calculată 

 [kWh/an] [mii tep/an] 

426.006.900 36,63 

 

 Prin Programul de reabilitare termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu 

garanţie guvernamentală, finanţat potrivit OUG nr. 69/2010, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 76/2011, până la data de 31.12.2016 au fost incluse în program 13 blocuri de locuinţe, din 

diverse zone climatice, reprezentând circa 620 de apartamente şi 3 locuinţe individuale. Potrivit 
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actului normativ, la blocurile de locuinţe incluse în program au fost realizate lucrări de intervenţie în 

principal la anvelopa acestora, astfel încât consumul anual specific de energie pentru încălzire să 

scadă sub 100 kWh/mp. 

 

Realizarea  Programului de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe finanţat din fondurile 

structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene – POR 2007-2013, DMI 1.2 Sprijinirea 

investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe  

 

 În conformitate cu regulamentele şi procedurile de accesare a acestor fonduri şi în condiţiile 

stabilite prin documentele procedurale specifice implementării programelor operaţionale, până la data 

de 31.12.2016 au fost finanţate 111 proiecte, reprezentând 715 blocuri de locuinţe, respectiv 41.311 

apartamente. Economia de energie în clădirile rezidenţiale incluse în acest program (circa 40% din 

energia finală consumată înainte de renovarea clădirilor) este prezentată în Tabelul 16. 

                            Tabel 16 

Economia de energie calculată 

[kWh/an] [mii tep/an] 

103.344.041 8,88 

 

 Prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, în cadrul apelului de proiecte închis la data 

de 16.11.2016, aferent Axei Prioritare 3: Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii reduse de 

carbon, Prioritatea de Investiţii 3.1.A – eficienţă energetică în clădiri rezidenţiale, au fost depuse 194 

de cereri de finanţare, care cuprind 1.148 de clădiri rezidenţiale. Lucrările urmează a fi executate în 

anul 2017. 

 

7.2. Reabilitare termică locuințe familiale – nu există date 

 

7.3. Achiziționare echipamente electrice cu performanțe superioare 

 

PNAEE prevede astfel de achiziții în programele P7 și P8, respectiv pentru populație, clădiri 

publice, inclusiv guvernamentale, și sectorul servicii. Instituțiile de specialitate fac, însă, statistici 

globale, orientate spre analiza volumului de vânzări, fără precizări asupra categoriei de consumatori 

sau asupra economiei de energie. Ca urmare, în evaluarea impactului PNAEE sunt utilizate date GfK 

TEMAX® România, care prezintă o creștere de 9% pe piaţa bunurilor de folosinţă îndelungată în 

anul 2016. 

Astfel, rezultatele raportului GfK TEMAX® arată că piața de bunuri de folosință îndelungată 

din România a înregistrat un început bun pentru anul 2016, cu o valoare de 521 de milioane de euro 

în primul trimestru.  

 Electronice: televizoarele – principalul motor de creștere 

 În T1 2016, electronicele au crescut cu aproape 13% comparativ cu T1 2015. Piața 

televizoarelor a fost principalul motor de creștere, cu modele din toate clasele de diagonală, precum 

și UHD. 
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 În T2 2016, piața de electronice a însumat 87 de milioane de euro, cu o creștere de peste 30% 

față de același trimestru din 2015. Cea mai mare categorie a sectorului – televizoarele cu ecran plat – 

a crescut cu aproape 34%, înregistrând vânzări de 76 de milioane de euro. 

 În T3 2016, piața de electronice a înregistrat o valoare de 92 de milioane de euro – o creștere 

de aproape 24%, comparativ cu T3 2015. Televizoarele cu ecran plat au crescut cu peste 24% și au 

reprezentat 85% din vânzările acestui sector. 

 În T4, televizoarele cu dimensiuni și rezoluții superioare ale ecranelor s-au aflat pe trend 

ascendent, iar sistemele video și de înregistrare, împreună cu sistemele de navigare auto, au continuat 

să scadă. 

 

 Electrocasnice mari 

 T1 2016 s-a dovedit a fi unul foarte bun, sectorul crescând cu aproape 26% față de T1 2015, 

până la o valoare de 102 milioane de euro. Toate categoriile au înregistrat rate de creștere de două 

cifre, însă cele mai mari au fost pentru uscătoare de rufe, mașini de spălat vase și plite.  

 În T2 2016, electrocasnicele mari au crescut cu aproape 31% față de aceeași perioadă a anului 

trecut. Aparatele frigorifice – cea mai mare categorie – au crescut cu mai mult de 25%. Toate celelalte 

categorii au avut o performanță bună, cu rate de creștere de două cifre. 

Vânzările de electrocasnice mari au crescut aproape 23% în T3 2016 comparativ cu T3 2015. 

Deși ritmul de creștere a încetinit, sectorul încă înregistrează un avânt puternic. 

Electrocasnicele incorporabile continuă să crească cu un ritm accelerat, depășind rata de 

creștere a sectorului. Uscătoarele de rufe au înregistrat cea mai mare creștere din piața 

electrocasnicelor mari (84%) comparativ cu T3 2015. 

 

 Electrocasnice mici 

 În T1 2016, vânzările de electrocasnice mici au însumat 37 de milioane de euro, o creștere de 

20% comparativ cu T1 2015. Aspiratoarele au reușit să recupereze teren în special datorită modelelor 

cilindrice, fără sac. Alte segmente mai mici, precum aspiratoarele verticale, de mână, tip robot și cele 

cu spălare, au avut rate de creștere de două cifre. 

Piața de electrocasnice mici a însumat 36 de milioane de euro în T2 2016, cu 23% mai mult 

comparativ cu T2 2015. Toate sectoarele au urmat un trend ascendent. Încă o dată, vânzările 

aparatelor de coafat au contribuit la performanța segmentului de îngrijire personală. Aparatele pentru 

prepararea alimentelor, dar și aspiratoarele – cele mai mari categorii ale pieței –, au înregistrat și ele 

creșteri mari. 

 Piața de electrocasnice mici a înregistrat o creștere de aproape 25% în T3 2016, comparativ 

cu T3 2015. Segmentul cel mai important din această piață – aspiratoarele – a înregistrat o creștere 

de 36%. Valoarea pieței este acum comparabilă cu nivelul de dinainte de criza economică. Produsele 

de îngrijire a părului, friteuzele și aparatele pentru prepararea băuturilor calde au înregistrat, de 

asemenea, creșteri ale vânzărilor de peste 30% în T3. 

Campania Black Friday a generat vânzări mai mari pentru toate categoriile de produse, cu 

impact considerabil pentru aspiratoare și aparate pentru prepararea băuturilor calde. 

Atât aspiratoarele cilindrice fără sac, cât și alte segmente de nișă (de ex., aspiratoare verticale, 

aspiratoare roboți), au avut o evoluție foarte bună. Cererea pentru cele mai importante subcategorii a 

scăzut în T4 2016 comparativ cu T4 2015. 
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 Echipamente de birou și consumabile 

 Piața s-a restrâns în T1 2016 atât din cauza vânzărilor de tonere, cât și a imprimantelor. Pe de 

altă parte, cartușele cu cerneală și multifuncționalele au urmat un trend pozitiv. 

 În T2 2016, piața de imprimante, multifuncționale și consumabile a crescut cu mai mult de 

7% comparativ cu T2 2015. Echipamentele de printare au urmat un trend pozitiv, în special datorită 

performanței multifuncționalelor. Ușoare creșteri au fost resimțite și în segmentele de tonere și 

cartușe cu cerneală, datorită produselor compatibile. 

 În T3 2016, sectorul de imprimante, multifuncționale și consumabile a scăzut cu 7% 

comparativ cu T3 2015. Vânzările de imprimante multifuncționale au înregistrat scăderi de două cifre, 

fiind și principalul motiv de scădere a sectorului. În ciuda acestui rezultat, segmentul de imprimante 

multifuncționale cu sistem de alimentare continuă cu cerneală a înregistrat o dublare a vânzărilor, 

comparativ cu T3 2015. 

Imprimantele dotate cu sisteme CISS au înregistrat creșteri de două cifre, având un impact 

pozitiv asupra pieței de echipamente de birou. A crescut cererea pentru cartușele laser și cele cu 

cerneală. Interesul consumatorilor pentru imprimante a scăzut constant, ajungând la un minus de două 

cifre în T4. 

 

 IT  

 Piața IT a scăzut în T1 2016 cu peste 10% comparativ cu T1 2015, până la 98 de milioane de 

euro. Cererea pentru tablete a continuat să scadă. După un sfârșit de an cu o performanță bună, atât 

desktop-urile, cât și calculatoarele portabile au pierdut teren. 

Valoarea pieței de IT s-a restrâns în T2 2016 cu aproape 14%, până la valoarea de 85 de 

milioane de euro. Segmentul cu cea mai mare scădere este cel al tabletelor (17%), urmat de 

calculatoarele portabile (16,5%). Camerele web, mouse-urile și tastaturile sunt singurele categorii pe 

un trend crescător. 

Piața de IT din România a înregistrat vânzări de 92 de milioane de euro în T3, scăzând cu 

aproape 15% față de T3 2015. Trei dintre cele mai importante segmente ale sectorului – desktop-

urile, calculatoarele portabile și tabletele – au continuat să scadă comparativ cu al treilea trimestru al 

anului 2015.  
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P8 – Eficiența energetică în sectorul clădiri ale administrației publice centrale și 

servicii publice 

 
 

Conform PNAEE, acest program include 6 componente, astfel: 

           Tabel 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1. Reabilitarea termică în clădirile deținute şi ocupate de administrația publică 

centrală  

 

 În scopul aplicării prevederilor art. 5 (1) din Directiva 2012/27/UE privind eficienţa 

energetică, a fost realizat inventarul clădirilor cu suprafeţe de peste 250 mp, în care sunt cuprinse şi 

datele energetice relevante despre acestea, astfel cum este prevăzut prin Ordinul MDRAP nr. 

3466/2013 (privind inventarierea clădirilor încălzite și/sau răcite, deținute și ocupate de administrația 

publică centrală, și punerea inventarului la dispoziția publicului, precum și constituirea unor bănci de 

date specifice privind eficiența energetică), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

778/2013 şi Ordinul MDRAP nr. 263/2015 (privind inventarierea clădirilor încălzite și/sau răcite, 

deținute și ocupate de administrația publică centrală, cu o suprafață totală utilă cuprinsă între 250 mp 

și 500 mp, și punerea inventarului la dispoziția publicului), publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 490/2015. 

Pentru realizarea ratei anuale de 3% de renovare a acestei categorii de clădiri, calculată la 

suprafaţa utilă totală a clădirilor încălzite şi/sau răcite, deţinute şi ocupate de administraţia publică 

centrală, au fost realizate următoarele acţiuni: 

a) pentru 220 de clădiri au fost iniţiate/realizate, după caz, următoarele: 

 expertizarea tehnică a structurii de rezistenţă a clădirilor; 

 elaborarea auditului energetic, inclusiv elaborarea şi afişarea certificatului de 

performanţă energetică a clădirilor inventariate; 

 elaborarea planului de eficienţă energetică, cu obiective şi acţiuni specifice privind 

renovarea majoră/reabilitarea termică a clădirilor inventariate şi economia preconizată de 

energie; 

Componente Program 
Ținta 2016 

[tep] 

8.1. Reabilitare termică clădiri guvernamentale 4.000 

8.2. Achiziții echipamente, aparate electrice clădiri guvernamentale 1.000 

8.3. Reabilitare termică clădiri publice (primării, școli) 10.000 

8.4. Achiziții echipamente, aparate electrice clădiri publice 5.000 

8.5. Reabilitare iluminat public 5.000 

8.6. Reabilitare sisteme publice de alimentare cu apă     - 
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b) la 205 clădiri s-au executat lucrări de creştere a performanţei energetice, care au 

constat în: 

 înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie eficientă energetic; 

 termoizolarea parţială a unor elemente ale anvelopei clădirii; 

 înlocuirea corpurilor de iluminat incandescent/fluorescent cu corpuri de iluminat 

economic şi eficienţă energetică ridicată; 

 revizia/repararea instalaţiilor interioare de încălzire, inclusiv înlocuirea centralei 

termice, cu randament ridicat. 

c) la 97 de clădiri s-au realizat lucrări complexe de creştere a performanţei energetice 

(reabilitare majoră). 

Economia anuală de energie primară, calculată după realizarea lucrărilor specifice de creştere 

a performanţei energetice, este prezentată în Tab. 18. 

                            Tabel 18 

Economia de energie calculată 

[kWh/an] [mii tep/an] 

26.051.200 2,24 

 

Prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3: Sprijinirea tranziţiei către 

o economie cu emisii reduse de carbon, Prioritatea de Investiţii 3.1.B – eficienţa energetică în clădiri 

publice şi iluminat public, nu au fost depuse cereri de finanţare în anul 2016, apelul de proiecte s-a 

deschis în semestrul I 2017. 

 

Componentele 8.2 și 8.4 au fost analizate în cadrul P7, la 7.3. Achiziţionare echipamente 

electrice cu performanțe superioare. 

 
 

8.3. Reabilitarea termică a clădirilor publice 

 
În vederea evaluării impactului acestei măsuri, ANRE a trimis scrisoarea nr. 

12543/20.02.2017 către 115 municipalități cu peste 20.000 de locuitori, solicitând date privind 

reabilitarea termică a clădirilor publice. 

Până la data întocmirii prezentului raport, au răspuns solicitării ANRE un număr de 56 de 

municipalități, din care un număr foarte redus au prezentat valori ale economiei de energie generate 

de măsurile aplicate. 

Ponderea principală a clădirilor publice reabilitate termic este deținută de spațiile de 

învățământ de diferite categorii: școli generale, colegii, licee, grădinițe, conform Figurii 10. 
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Figura 10 

 
 

 

Din cele 56 de municipalități, 19 au raport economii de energie de 1.500 tep prin 

implementarea măsurilor de reabilitare termică a clădirilor publice. 

Dintre cele 6 sectoare ale Municipiului București, au fost primite răspunsuri de la sectoarele 

1, 3, 4 şi 5, astfel: 

- sectorul 3 a raportat economii de 0,0086 tep /m2an pentru un număr de 6 clădiri; 

- sectorul 4 a raportat economii de 84 tep; 

- sectorul 5 a raportat economii de 50 tep. 

Economia totală obținută în anul 2016, raportată către ANRE, a fost de 1.634 tep. 

 

8.5. Reabilitarea iluminatului public 

 

În vederea evaluării impactului acestei măsuri, ANRE a trimis scrisoarea nr. 

12543/20.02.2017 către 115 municipalități cu peste 20.000 de locuitori, solicitând date privind 

eficientizarea iluminatului public.  

Până la data întocmirii prezentului raport, au răspuns solicitării ANRE un număr de 56 de 

municipalități, din care un număr foarte redus au prezentat valori ale economiei de energie generate 

de măsurile aplicate. 

Din cele 56 de municipalități, 25 au raport economii de energie de 1.300 tep prin 

implementarea măsurilor de eficientizare a iluminatului public. De asemenea, sectorul 4 al 

Municipiului Bucureşti a raportat economii de 4 tep, astfel încât economia totală obținută în anul 

2016, raportată către ANRE, a fost de 1.304 tep. 
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P9 – Eficiența energetică în sectorul servicii 

 
 

Programul include următoarele componente: 

9.1. Reabilitarea termică a clădirilor în sectorul servicii (birouri, spații comerciale)  

9.2. Achiziționare echipamente și aparate electrice de înaltă eficiență în sectorul servicii 

 

Agenții economici mari (cu consum de peste 1.000 tep/an) care acționează în acest sector au 

raportat economii de energie, care au fost incluse în valorile aferente programului P6 

(supermarketuri). 

 

 

P10 – Reînnoirea parcului auto 

 

 

Ținta prevăzută în PNAEE pentru anul 2016 este de 45.000 tep. 

Conform datelor comunicate de AFM, numărul de autovehicule scoase din circulație ca efect 

al Programului de stimulare a înnoirii parcului auto național în perioada 2014-2016 este de 71.791. 

Dintre acestea, în anul 2016 au fost casate 25.977 de autovehicule. 

AFM a comunicat că nu deține date pentru evaluarea economiei de energie rezultate din 

înnoirea parcului auto, întrucât aceasta este influențată de o serie de factori greu de monitorizat. 
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P11 – Eficiența energetică în sectorul transporturi 

 

Conform prevederilor PNAEE, țintele de economie de energie prevăzute pentru 2016 sunt: 

Tabel 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11.1. Extinderea metroului în București 

În cursul anului 2016 au fost achiziționate 8 trenuri electrice produse de CAF, astfel 

modernizându-se parcul de material rulant cu trenuri de generație nouă dotate cu echipamente de 

siguranță a traficului, frânare recuperativă. Până la această dată au fost achiziționate 68 de trenuri, 

fapt care a condus la reducerea consumului de energie electrică de tracțiune cu 9%, respectiv 731 tep. 

A fost continuată modernizarea substațiilor electrice de metrou și a instalațiilor aferente 

sistemului de ventilație, a căror vechime depășește 30 de ani. De asemenea, s-a trecut la utilizarea 

iluminatului cu LED-uri în 8 stații de metrou. 

Economiile rezultate în urma aplicării acestor măsuri sunt estimate la 817 tep. 

 

11.2. Modernizarea transportului feroviar 

Din analiza PIEE primite din partea agenților economici din acest sector, au rezultat economii 

de energie de 2.064 tep, ceea ce reprezintă 12% din ținta de 17.000 tep. 

La Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. S.A. au fost implementate măsuri de 

eficientizare energetică a clădirilor de exploatare feroviară, conform Planului de eficientizare 

energetică a CNCF CFR SA în perioada 2013-2026, măsuri care au condus la o economie de energie 

de 960 tep/an. A fost introdus iluminatul exterior economic în stațiile căilor ferate și au fost montate 

unități de semnalizare luminoasă cu LED-uri, măsuri care au condus la o economie de energie de 13 

tep/an. În total, prin implementarea măsurilor de eficientizare energetică s-a obținut o economie de 

energie de 973 tep/an. 

La CFR Călători SA au fost implementate măsuri de eficiență energetică la: 

 SRTFC București - lucrări de instalare echipamente de încălzire centrală; 

 SRTFC Timișoara - lucrări de modernizare centrală termică, termoizolație clădiri; 

Măsura  politică 

Ținta 

2016 

[tep] 

11.1. Extinderea metroului în Bucureşti  - 

11.2. Modernizare transport feroviar 17.000 

11.3. Modernizare transport naval 500 

11.4. Modernizare transport aerian 700 

11.5. Modernizare transport public urban 19.600 

11.6. Mobilitate alternativă 20.000 
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 SRTFC Galați - lucrări de reabilitare a instalațiilor fixe de probă a frânelor utilizate în 

procesul tehnologic de pregătire a trenurilor. 

Prin implementarea acestor măsuri s-a obținut o economie de energie de 444 tep. 

La SNTF CFR Marfă SA au fost implementate măsuri de creștere a ponderii tracțiunii 

electrice în dauna celei diesel, economia realizată la consumul specific în anul 2016 față de anul 2015 

fiind de 9,35 tep/mil.tone brute km. Ca urmare, economia totală obținută în anul 2016 a fost de 641,52 

tep. De asemenea, a fost redus consumul de carburant aferent parcului auto propriu, fapt care a condus 

la o economie de energie de 5,7 tep. 

 

11.3. Modernizarea transportului naval 

Din analiza PIEE primit de la CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, a 

rezultat implementarea următoarelor tipuri de măsuri de eficiență energetică, cu o economie de energie 

aferentă de 48 tep: 

- optimizarea și eficientizarea instalațiilor de iluminat interior și exterior prin renunțarea la 

utilizarea corpurilor de iluminat fluorescent, precum și controlul automat al funcționării 

instalațiilor de iluminat; 

- transformarea centralei termice cu funcționare pe combustibil de tip M în centrală pe gaze 

naturale; 

- reglarea coeficientului de exces de aer la centrala termică. 

 

11.4. Modernizarea transportului aerian 

Din analiza PIEE, a rezultat implementarea următoarelor tipuri de măsuri de eficiență 

energetică, cu o economie de energie aferentă de 300 tep: 

- Aeroportul București: reabilitare izolație termică tubulaturi ventilație din terminale, 

reabilitare rețele distribuție termică exterioară, reabilitare clădiri platformă aeroportuară, 

cu o economie de energie de 70 tep; 

- Administrația română a serviciilor de trafic aerian Romatsa a pus în funcțiune centrala de 

tratare aer cu VSD pentru ventilatoare, care a condus la o economie de energie de 10 tep; 

- Compania aeriană Carpatair a implementat măsura de folosire a puterii reduse la decolare, 

cu o economie de energie de 9 tep; 

- Compania aeriană Blue air a instalat dispozitive Winglet pe aripile avioanelor, fapt care a 

condus la o economie de energie de 208 tep; 

- Compania națională Tarom a implementat măsuri de eficiență energetică la sistemul de 

aer comprimat și la sistemul de iluminat, măsuri care au condus la o economie de energie 

de 3 tep. 

 

11.5. Transport public urban 

Din analiza PIEE, a rezultat o economie de energie de 2.924 tep. Principala măsură de 

eficiență energetică a fost reînnoirea parcului de autobuze, troleibuze și tramvaie.  

Alte măsuri aplicate au fost: modernizarea infrastructurii rețelei de transport și modernizarea 

tramvaielor prin echiparea cu chopper și instalații de recuperare a energiei de frânare; montarea de 

sonde litrometrice și GPS. 
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CONCLUZII 

 

 

 

Dacă analizăm comparativ prognoza PRIMES și scenariul românesc (vezi Figura 11), 

constatăm o plasare constantă a consumului de energie primară sub curba prognozată, ceea ce denotă 

faptul că ținta de aproximativ 43 mil. tep în 2020 poate fi atinsă, ca urmare a reducerii consumului 

prin efectul conjugat al restructurării economiei, crizei economice și politicii de eficiență energetică. 

 

 

Figura 11  

 

 

Astfel, în anul 2016 au fost înregistrate progrese sub aspectul atingerii ţintelor de eficienţă 

energetică prevăzute prin PNAEE 2014-2020. Cuantumul economiilor de energie, uniformitatea 

aplicării măsurilor de eficienţă energetică şi eficienţa economică a acestor măsuri variază de la un 

program la altul. O menţiune specială se impune în cazul programelor P1 și P3, cu contribuții 

esențiale, mult peste ținte, în totalul economiilor de energie realizate în anul 2016. 

Tabelul 20 prezintă aportul fiecăruia dintre programele care intră în componența PNAEE 

2014-2020 la atingerea ţintelor de eficienţă energetică: 
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Tabel 20 

PROGRAM / Componentă 
Economie energie 2016 

[tep] 
Observații 

P0   
Se constată un avânt al pieței 

serviciilor energetice, chiar 

dacă lent  

P1  262.284  

P2 

CPT în RED 

rețelele electrice de 

distribuție: 12.842 
Peste țintă 

rețelele de distribuție 

gaze naturale: 200 

CPT în RET 

rețelele electrice de 

transport: 1.496 
Peste țintă 

rețelele de transport gaze 

naturale: 2.737, 5 

Contorizare inteligentă   

P3  236.586  

P4  24,8 Sub țintă 

P5   Tratat la P6 

P6  45.375 Realizat 90% 

P7 

Reabilitare termică blocuri de 

locuințe 
93.830 Peste țintă 

Reabilitare termică locuințe 

familiale 

-  

Achiziții echipamente electrice cu 

performanţe superioare 
- Tratat la P7 / 7.3 

Audit și management energetic -  
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P8 

Reabilitare termică clădiri 

guvernamentale 
2.240 Sub țintă 

Achiziții echipamente, aparate 

electrice clădiri guvernamentale 
- Tratat la P7 / 7.3 

Reabilitare termică clădiri publice 1.634 Sub țintă 

Achiziții echipamente, aparate 

electrice clădiri publice 

 

- Tratat la P7 / 7.3 

Reabilitare iluminat public 1.304 Sub țintă 

Reabilitare sisteme publice de 

alimentare cu apă 
- Nu există țintă pentru 2016 

P9 

Reabilitarea termică a clădirilor în 

sectorul servicii 
- 

Tratat la P6 
Achiziționare echipamente și 

aparate electrice de înaltă eficiență 

în sectorul servicii 

- 

P10  - AFM nu deține date 

P11 

Extinderea metroului în Bucureşti 817 Nu există țintă pentru 2016 

Modernizare transport feroviar 2.064 Sub țintă 

Modernizare transport naval 48 Sub țintă 

Modernizare transport aerian 300 Sub țintă 

Modernizare transport public urban 2.924 Sub țintă 

Mobilitate alternativă  Nu există date 

TOTAL 666.807,3  
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 1. Trebuie semnalat faptul că instituțiile / autoritățile publice implicate în implementarea 

PNAEE 2014-2020 nu respectă întru totul prevederile Legii nr. 121/2014, transmițând date 

incomplete, uneori contradictorii. Raportările către ANRE-DEE se fac cu mare întârziere față de 

termenul legal de 30 martie, fiind pus în pericol inclusiv termenul de raportatre către Comisia 

Europeană a progresului anual al României corespunzător țintei de eficiență energetică asumate. 

2. Evoluţia pe piaţa serviciilor energetice este lentă, în special în ceea ce privește Companiile 

de Servicii Energetice de tip ESCO. Principalele obstacole identificate în implementarea Contractelor 

de Performanţă Energetică sunt: 

 Necesitatea modificării procedurii de achiziție în cadrul SEAP  

 Contractele de eficiență energetică pot afecta nivelul datoriei publice 

 Neclaritatea legislaţiei în ceea ce priveşte regimul juridic și dreptul de posesie asupra 

bunurilor. 

 

3. O problemă extrem de sensibilă o reprezintă SACET. Începând cu anul 1990, numărul lor 

a scăzut continuu: în anul 2014 mai erau în funcţiune 70 de SACET, iar în anul 2015 6 s-au închis, 

astfel că la ora actuală avem numai 61 de astfel de sisteme în funcțiune. 

ANRE a trimis scrisoarea nr. 12545/20.02.2017 către cele 61 de localități cu SACET, 

solicitând date privind gradul de contorizare a energiei termice livrate la nivelul localității respective. 

Până la data întocmirii prezentului raport, au răspuns solicitării ANRE un număr de 42 de 

localități, dintre care un număr foarte redus au prezentat gradul de contorizare la nivel de condominiu 

(variază de la 9% la 90%), în general fiind prezentat numărul de apartamente racordate la SACET.  

 Aceasta este o situație în totală contradicție cu politica Uniunii Europene, care promovează 

cogenerarea de înaltă eficienţă şi sistemele de încălzire / răcire centralizate. 

 Cauzele principale ale acestei situații le constituie lipsa unei politici și a unei strategii coerente 

la nivel central și local privind alimentarea cu energie termică a localităților, precum și lipsa 

fondurilor alocate de stat pentru reabilitarea SACET. 

 

4. O altă problemă, cel puţin la fel de sensibilă precum cea a SACET, o constituie sectorul 

clădiri, atât cele ale administrației publice centrale, cât şi cele ale administrației publice locale. 

 În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 121/2014 privind eficiența 

energetica, cu modificările şi completările ulterioare, cel putin 3% din suprafața clădirilor deținute de 

către admistrația publică centrală trebuie reabilitată anual. Situația prezentă nu este încurajatoare. 

 Atragem atenția că neimplementarea corespunzătoare a Directivei 27/2012 privind eficiența 

energetică conduce la situaţia de infringement, la fel ca și netranspunerea acesteia în legislația 

românească. De asemenea, nu este deloc de neglijat faptul că potențialul de economie de energie este 

de aproape 40%. 

 

5. În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 121/2014 privind eficiența 

energetică, cu modificările şi completările ulterioare, administrația publică centrală achiziţionează 

numai produse, servicii, lucrări sau clădiri cu performanțe înalte sub aspectul eficienței energetice, în 

conformitate cu Anexa 1 la lege. 

 De la apariția legii, nu există nicio initiativă legislativă a autorităților competente de a 

transpune în practică această prevedere. 
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6. Sectorul transporturi reprezintă un alt sector care suferă din cauza lipsei unei strategii 

coerente și aplicate la necesitățile României, conexate în acelaşi timp cu ceea ce se întâmplă în 

celelalte țări membre ale UE. Referitor la modul în care s-a încercat de către ANRE - DEE culegerea 

de date privind rezultatele implementării PNAEE în acest sector, am constatat că principala cauză a 

proastei comunicări o reprezintă lipsa totală a unei preocupări privind energia, mai ales eficiența 

energetică sau economiile de energie. 

 

7. Pentru un număr de componente ale PNAEE, evaluarea economiei de energie este dificilă, 

deoarece nu există date raportate în acest sens; ca urmare, sunt necesare studii și culegere de date care 

să permită o estimare indirectă rezonabilă a economiei de energie.  
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ANEXA 1 – LISTA INSTALAȚIILOR ELIGIBILE PENTRU ALOCARE TRANZITORIE CU TITLU GRATUIT 

DEȚINUTE DE PRODUCĂTORII DE ENERGIE ELECTRICĂ 

 

Nr. 

crt. 
Beneficiar Investiție An începere An finalizare 

1 S.C. OMV Petrom - S.A. - CCCC Brazi Ciclu combinat cu turbină pe gaz 2009 2012 

2 S.C. ADREM INVEST - S.R.L. 
Centrală de cogenerare cu turbină pe gaz și recuperare de 

căldură 
2013 2015 

3 S.C. CE Hunedoara - S.A. - Deva Ciclu combinat cu turbină pe gaz 2013 2016 

4 S.C. CE Oltenia - S.A. - Ișalnița 
Reabilitarea și modernizarea blocului energetic nr. 7 pe 

lignit 
2013 2014 

5 S.C. CE Oltenia - S.A. - Rovinari 
Reabilitarea și modernizarea blocului energetic nr. 4, de 

330 MW, pe lignit 
2013 2015 

6 S.C. CE Oltenia - S.A. - Rovinari 
Bloc energetic, de 500 MW, pe lignit local, parametri 

supracritici 
2013 2017 
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7 S.C. CET Arad - S.A. 
Centrală de cogenerare cu turbină pe gaz și recuperare de 

căldură 
2013 2014 

8 S.C. CET - S.A. Brăila 
Centrală de cogenerare cu turbină pe gaz și recuperare de 

căldură 
2013 2015 

9 S.C. CET Govora - S.A. Centrală de cogenerare pe biomasă 2013 2014 

10 S.C. Vilcet Energy - S.R.L. 
Centrală de cogenerare cu turbină pe gaz și recuperare de 

căldură 
2013 2014 

11 S.C. Ecogen Energy - S.A. Buzău Centrală de cogenerare cu motoare termice 2013 2014 

12 S.C. Energy Cogeneration Group - S.A. - Făgăraș 
Centrală de cogenerare cu turbină pe gaz și recuperare de 

căldură 
2013 2014 

13 S.C. Energy Cogeneration Group - S.A. - Săvinești 
Centrală de cogenerare cu turbină pe gaz și recuperare de 

căldură 
2013 2015 

14 S.C. International Recycling Energy - S.A. Valorificare energetică de deșeuri 2013 2014 

15 S.C. Power Plant Făgăraș - S.R.L. Ciclu combinat cu turbină pe gaz 2013 2016 

16 S.C. AMONIL - S.A. Centrală de cogenerare pe biomasă 2014 2015 
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17 S.C. Brăila Power - S.A. 
Bloc energetic de 800 MW, pe huilă importată, parametri 

supracritici 
2014 2018 

18 S.C. CE Hunedoara - S.A. - Paroșeni 
Bloc energetic, de 200 MW, pe huilă locală, parametri 

supracritici 
2014 2020 

19 S.C. CE Oltenia - S.A. - Rovinari 
Reabilitarea și modernizarea blocului energetic nr. 5 de 

330 MW, pe lignit 
2014 2016 

20 S.C. Electrocentrale București - S.A. - București Sud 
Centrală de cogenerare cu ciclu combinat cu turbină pe 

gaz 
2014 2017 

21 S.C. Electrocentrale București - S.A. - Grozăvești 
Centrală de cogenerare cu ciclu combinat cu turbină pe 

gaz 
2014 2016 

22 SNGN Romgaz - S.A. - Iernut Ciclu combinat cu turbine pe gaz 2014 2016 

23 S.C. Titan Eco Power - S.A. București Centrală de cogenerare cu motoare termice 2014 2016 

24 S.C. CE Oltenia - S.A. - Ișalnița Bloc energetic pe lignit local, parametri supracritici 2015 2019 

25 S.C. CE Oltenia - S.A. - Turceni 
Reabilitarea și modernizarea blocului energetic nr. 3 pe 

lignit 
2015 2018 
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26 S.C. CE Oltenia - S.A. - Turceni 
Reabilitarea și modernizarea blocului energetic nr. 6, de 

330 MW, pe lignit 
2015 2015 

27 S.C. Electrocentrale București - S.A. - Fântânele Unități de vârf cu turbine pe gaz 2015 2019 

28 S.C. Electrocentrale Galați - S.A. 
Centrală de cogenerare cu turbină pe gaz și recuperare de 

căldură 
2015 2018 

29 S.C. CE Oltenia - S.A. - Craiova II 
Centrală de cogenerare cu ciclu combinat cu turbină pe 

gaz 
2016 2019 

  



Raport monitorizare PNAEE - 2016 51 

 

ANEXA 2 - SINTEZA REZULTATELOR IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI „TERMOFICARE 2006-2020, CĂLDURĂ ȘI CONFORT” ÎN ANUL 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                      

SITUAȚIA ECONOMIILOR  DE COMBUSTIBIL OBȚINUTE 

 

  

 

      
  

Nr. 

crt.  

BENEFICI

AR 
Denumirea obiectivului de investiții 

Sume efectiv utilizate conf. adresei 

MDRAP nr. 2079/17.01.2016 
Eficiența energetică 

Număr 

document 

justificativ 

Observații 

Buget local Buget de stat 
Economii 

combustibil 

Reducere 

cheltuieli 

lei lei  % tcc tep/an lei/an 

0 1 2 7 8 9           

1 Arad 

1. Modernizare reţele termice aferente 

punctului termic PT 32 Alfa;                                                                            

2. Modernizare reţele termice aferente 

punctului termic PT 2 Miron Costin. 

766.484,59 2.362.091,35 76 0 0 0 

10121/20.02.20

17       

MDRAPFE  

18166/22.02.20

17 

lucrări 

nefinalizate 

la cele două 

obictive de 

investiții 

2 Pitești 

Reabilitarea și modernizarea rețelelor 

termice de distribuție a agentului termic și a 

unor rețele termice de transport din 

municipiul Pitești:                                            

1.Reţele termice de transport str. 1 

Decembrie 1918 - tronson racord CT 910 - 

racord Spitalul Judeţean Argeş;                                                            

2.Reţele termice de distribuţie aferente PT 

1005;                                                                       

3.Reţele termice de distribuţie aferente PT 

1006. 

1.407.355,18 2.751.482,00 66 0 0 0 

4839/02.02.201

7  MDRAPFE 

10917/07.02.20

17 

lucrări 

nefinalizate/t

ermen de 

execuție 

prelungit 
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3 Bacău 

Dezvoltarea pieţei de energie termică - 

racordarea la SACET a instituţiilor publice 

din municipiul Bacău - 39 obiective. 

246.973,37 455.418,00 65 0 0 0 

11535/28.03.20

17  MDRAPFE 

46548/30.03.20

17 

lucrare în 

continuare/nu 

raportează 

economii 

4 Oradea 

1. Reabilitarea bretelei de legătură dintre 

magistrala termică nr. 1 şi magistrala 

termică nr. 5 pe străzile Grădinarilor, 

Cardinal Iuliu Hossu, Seleuşului, Războieni 

şi Căprioarei;                                                                                         

2. Sistem SCADA pentru monitorizarea şi 

automatizarea a 125 puncte termice;                                                               

3. Modernizarea instalaţiilor interioare, 

monitorizarea parametrilor şi automatizarea 

din dispecerat a punctelor termice (27 

puncte termice);                                                                                               

4. Monitorizarea parametrilor şi controlul 

din dispecerat a datelor de funcţionare a 

punctelor termice (20 puncte termice), 

municipiul Oradea. 

4.895.121,16 11.421.949,35 70 0 0 0 

8515/12.01.201

7  MDRAPFE 

6023/25.01.201

7 

lucrări 

nefinalizate 

5 Botoşani 

Reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor din 

punctul termic şi a reţelelor termice 

secundare din ansamblul de locuinţe 

"Mioriţa". 

0,00 0,00 0 0 0 0   

a restituit 

integral 

sumele 

alocate la 

bugetul de 

stat 

6 Cernavodă 

1. Circuite secundare și puncte termice 

aferente extinderii rețelei de termoficare  PT 

7, PT 46 oraş Cernavodă, etapa II - 

racordarea la magistrala de termoficare 

urbană în vederea punerii în funcţiune;                                                         

2. Circuite secundare și puncte termice 

aferente extinderii rețelei de termoficare PT 

I.D. Chirescu, PT 35, PT 43, PT 45, 

extindere circuit agent primar str. 

Prelungirea Seimeni (între str. Prelungirea 

Victoriei şi limita intravilan) oraş 

1.918.876,68 4.299.883,80 69 0 0 0 

9442/22.03.201

7   MDRAPFE 

47194/03.04.20

17 

lucrări 

nefinalizate 
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Cernavodă;                                                                        

3. Racordarea la magistrala de termoficare 

urbană a PT35 şi PT45, inclusiv mărirea 

capacităţii de transport pe tronsonul 119-217 

din oraşul Cernavodă. 

7 Galați 
Reabilitare și modernizare puncte termice în 

municipiul Galaţi. 
460.019,39 1.067.850,95 70 1,60 0,00 5.549,16 

7470/03.02.201

7    MDRAPFE  

11048/08.02.20

17 

obiectiv de 

investiții pus 

în funcțiune 

parțial 

8 Giurgiu  

1. Modernizare reţea de transport agent 

termic şi instalaţii de alimentare cu energie 

termică - reţea N. Titulescu - Liceul de 

Marină – Ramadan;                                                                                                                                                                                                                         

2. Modernizare reţea de transport agent 

termic şi instalaţii de alimentare cu energie 

termică - zona parc Alei - zona Bulevardul 

1907. 

267.957,78 555.320,00 67 0,00 18,74 0,00 

10541/24.03.20

17      

MDRAPFE 

45100/28.03.20

17 

obiective de 

investiții puse 

în funcțiune 

           

9 Motru 

Achiziţie, montaj şi punere în funcţiune 

cazan de apă caldă cu anexe, având puterea 

termică de 3-4 Gcal/h, din producţia de 

serie, echipat cu arzator pe CLU şi 

posibilitatea de trecere pe gaze naturale. 

0,00 0,00 0 0 0 0 
5959/20.20.201

7 

a restituit 

integral 

sumele 

alocate la 

bugetul de 

stat 
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10 
Miercurea 

Ciuc 

1.Reabilitarea întregului sistem de 

alimentare cu energie termică în municipiul 

Miercurea-Ciuc;                                                                             

2.Introducerea unei capacităţi de cogenerare 

în zona centrală a municipiului  Miercurea-

Ciuc;                                                                                              

3.Instalare modul termic în blocul social 

pentru înlocuirea instalaţiei interioare cu 

instalaţie cu distribuţiei pe orizontală;                                                            

4. Instalare module termice în cartierul 

Spicului în vederea promovării distribuţiei 

pe orizontală. 

188.175,09 419.990,00 69 1,70 0 26.000 

894/26.01.2017 

4461/20.03.201

7   MDRAPFE       

7933/30.01.201

7     

42620/21.03.20

17 

obiectivul de 

investiții nr.1 

a fost pus în 

funcțiune 

parțial 

11 
Gheorghen

i 

Modernizare și extindere SACET în 

municipiul Gheorgheni. 
45.960,69 107.241,62 70 0 0 0 

2146/17.02.201

7 MDRAPFE 

19191/23.02.20

17 

lucrări 

nefinalizate 

12 
Odorheiu 

Secuiesc 

1. Îmbunătățirea sistemului de încălzire 

centralizat din municipiul Odorheiu 

Secuiesc, etapa I – Amenajare centrale 

termice de cartier pe biomasă și realocare 

cazane existente pe combustibil gazos;                                               

2.  Îmbunătățirea sistemului de încălzire 

centralizat din municipiul Odorheiu 

Secuiesc, etapa III - Finalizarea lucrărilor de 

modernizare a centralelor termice şi a 

reţelelor termice prin folosirea punctelor 

termice de bloc. 

1.846.262,33 4.367.609,00 70 0 0 0 

1183/11.01.201

7          

MDRAPFE 

4367/18.01.201

7 

lucrări în 

continuare/nu 

raportează 

economii de 

combustibili 
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13 Brad 

1. Modernizare Punct Termic 2  și a 

rețelelor termice aferente - municipiul Brad, 

județul Hunedoara;                                                                                                                                       

2. Modernizare Punct Termic 22  și a 

rețelelor termice aferente - municipiul Brad, 

județul Hunedoara. 

442.600,00 438.683,57 50 5,38 0 0 

3026/26.01.201

7             

MDRAPFE 

9717/03.02.201

7 

obiectivul de 

investiții nr.1 

a fost 

finalizat și 

pus în 

funcțiune 

14 Suceava 

Reabilitarea sistemului de transport şi 

distribuţie a energiei termice în municipiul 

Suceava PT Parc, PT Obcini 4, PT Zamca 4. 

0,00 0,00 0 0 0 0   

a restituit 

integral 

sumele 

alocate la 

bugetul de 

stat 

15 Tulcea 

Modernizare și monitorizare de la distanță a 

funcționării modulelor, punctelor şi 

centralelor termice, cazanului de apă 

fierbinte şi staţiei intermediare de ridicare a 

presiunii. 

418.872,89 977.370,09 70 0 0 0 

5365/28.02.201

7    MDRAPFE  

23455/02.03.20

17    

lucrările nu 

sunt 

finalizate 
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16 
Rm. 

Vâlcea  

1.Reabilitare reţele termice şi apă caldă de 

consum PT 22 Filipin -  Ramura 2 (bl. D1, 

D2, D3, D4, D5, D6, D7, D22, D23);                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2.Reabilitare reţele termice şi apă caldă de 

consum PT 2 Ostroveni - Ramura 4 (bl. 

C28-sc F+G, C29, C30, C31, C32-sc E+F, 

B12, Grădiniţa nr. 2, A8/1);                                                                                                            

3.Reabilitare reţele termice şi apă caldă de 

consum PT 38 Nord - Ramura 2 (bl. N4, N6, 

N7, N8, P3, P4). 

0,00 1.322.668,68 
10

0 
0 0 0 

2796/20.02.201

7          

MDRAPFE       

18367/22.02.20

17 

lucrările nu 

sunt 

finalizate 

17 Focşani 

Modernizarea şi reabilitarea reţelei de 

transport a energiei termice în zonele: Piaţa 

Victoriei, Str. Longinescu, Str. Războieni 

din municipiul Focşani. 

0,00 0,00 0 0 0 0 

4373/20.01.201

7              

MDRAPFE  

2096/25.01.201

7 

a restituit 

integral 

sumele la 

bugetul de 

stat 

TOTAL 12.904.659,15 30.547.558,41 70 8,68 18,74 31.549,16   
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ANEXA 3 - SINTEZA REZULTATELOR IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI „TERMOFICARE 2006-2020, CĂLDURĂ ȘI CONFORT” ÎN ANUL 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                      

SITUAȚIA SUMELOR ALOCATE/UTILIZATE 

 

 
 

        

Nr 

crt  
BENEFICIAR 

Sume decontate în anul 2016 

conform contractelor de 

finanţare şi a actelor adiţionale 

Sume restituite 

la bugetul de 

stat 

Sume efectiv utilizate conf. adresei 

MDRAP nr. 2079/17.01.2016 

Motivul neutilizării sumelor alocate de la 

bugetul de stat 
Alocări 

buget local 

conf. 

contract de 

finanțare 

Alocări buget de 

stat conf. 

OMDRAP nr. 

1014/2016             

Buget local Buget de stat 

 lei %  lei lei  % 

0 1 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Arad 4.102.212 5.462.766 57 3.100.674,65 766.484,59 2.362.091,35 76 
nefinalizarea lucrărilor de către 

executanți 

2 Pitești 1.912.938 2.751.482 59 0,00 1.407.355,18 2.751.482,00 66 nu este cazul 

3 Bacău 244.800 455.418 65 0,00 246.973,37 455.418,00 65 nu este cazul 

4 Oradea 8.119.410 16.966.758 68 5.544.808,65 4.895.121,16 11.421.949,35 70 

lucrările la obiectivele de investiții 1 și 3 

au fost contractate târziu/la obiectivele 

de  investiții 2 și 4 nu au fost contractate 

lucrări    

5 Botoşani 100.000 186.036 65 186.036,00 0,00 0,00 0 nu a contractat lucrări 
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6 Cernavodă 7.467.111 13.895.552 65 9.595.668,20 1.918.876,68 4.299.883,80 69 
lucrările la obiectivele de investiții au 

fost contractate târziu (nov. 2016) 

7 Galați 1.000.000 1.785.952 64 718.101,05 460.019,39 1.067.850,95 70 
nu au fost finalizate lucrările de investiții 

din cauza condițiilor meteo nefavorabile 

8 Giurgiu  425.682 555.320 57 0,00 267.957,78 555.320,00 67 nu este cazul 

9 Motru 200.000 371.542 65 371.542,00 0,00 0,00 0 

procedura de achiziție publică lucrări a 

durat foarte mult/ contract de lucrări 

semnat în ian. 2017 

10 Miercurea Ciuc 2.700.000 5.022.990 65 4.603.000,00 188.175,09 419.990,00 69 
nu a contractat în timp util lucrările de 

investiții 

11 Gheorgheni 677.000 1.116.220 62 1.008.971,38 45.960,69 107.241,62 70 
nu a contractat în totalitate lucrările de 

investiții 

12 
Odorheiu 

Secuiesc 
2.348.000 4.367.609 65 0,00 1.846.262,33 4.367.609,00 70 nu este cazul 

13 Brad 606.693 1.128.669 65 689.985,43 442.600,00 438.683,57 50 
pentru obiectivul nr. 2 nu a încheiat 

contract de execuție lucrări 

14 Suceava 4.500.000 8.371.650 65 8.371.650,00 0,00 0,00 0 
nu a contractat în timp util lucrările de 

investiții 
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15 Tulcea 1.062.710 1.977.017 65 999.646,91 418.872,89 977.370,09 70 
nu a contractat în timp util lucrările de 

investiții 

16 Rm. Vâlcea  1.000.000 1.860.366 65 524.560,00 0,00 1.322.668,68 100 
contractarea tardivă și nefinalizarea 

lucrărilor de către executanți 

17 Focşani 658.000 1.224.653 65 1.224.653,00 0,00 0,00 0 nu a contractat lucrări 

  TOTAL  37.124.556 67.500.000 65 36.939.297,27 12.904.659,15 30.547.558,41 70   

 

 


