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COGENERAREA URBANA
intre
NECESITATE SI REALITATE
Vasile Muntenita
Presedintele Asociatiei Profesionale « COGEN ROMANIA »

EFICIENTA ciclului energetic al combustibililor fosili 15 – 20%

ZACAMANT 100%

EFECT UTIL 15 – 20 %

DESPRE COGENERARE - ca definitie
Cogenerare – producerea simultană, în acelaşi proces, de energie termică şi energie electrică şi/sau de energie
mecanică.
Cogenerare de înaltă eficiență – producţia de cogenerare care asigură realizarea unor economii de energie primară
de un anumit nivel faţă de valorile de referinţă ale producţiei separate de energie electrică şi energie termică.

Economii generate de cogenerare în comparație cu producerea separată

COGENERAREA

INCOTRO?

La 31 iulie 2014: 1.350.581 APARTAMENTE bransate la SACET
din care cca. 1.000.000 din COGENERARE
Numărul de localități în care existau sisteme de încălzire centralizată și evoluția acestuia pe ani
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COSTURI - PRETURI- TARIFE

Din graficul de mai jos se poate observa că prețul mediu plătit de populație în perioada

1997 - 2014 s-a majorat de peste 10 ori!
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NU CU ACEEASI PONDERE PE CARE A AVUT-O CRESTEREA VENITURILOR

Cauzele ineficienței și desființării sistemelor centralizate de încălzire

• Ca urmare a închiderii platformelor industriale și a scăderii consumurilor urbane, centralele de
termoficare alături de centralele de cvartal au devenit supradimensionate în raport cu consumurile
actuale.
• Centralele de termoficare corespund unui nivel tehnologic al anilor ‘60-’70, cu performanțe tehnice
scăzute. Performanțele sistemelor au scăzut în timp ca urmare a uzurii fizice.

•Transferul, în perioada 1997 - 2004 a centralelor de termoficare de la RENEL la autoritățile locale, a scos în
evidenta ineficiența sistemelor, întrucit analiza economicității nu s-a mai făcut global ci individual.
•Incepând cu anul 2006 politica de tarifare nu a mai permis acoperirea integrală a costurilor energiei termice prin
subvenții. S-a desființat pretul național de referință și s-au adoptat prețuri locale de referință, greu de suportat în
anumite localități.

Fondurile pentru retehnologizare, înlocuire sau reparații au fost total insuficiente din următoarele motive:
încasările de la populație nu au fost la nivelul facturat;
sistemul de subvenții a fost insuficient;
programele guvernamentale de investiții pentru retehnologizare au fost sărace și au început târziu, după
anul 2004, când deja multe sisteme erau în «colaps»;
autoritățile locale, în calitate de proprietari ai sistemelor centralizate de încălzire nu au avut resurse
pentru investiții în reabilitarea și modernizarea acestora;
centralele au fost transferate la autoritatile locale cu arierate nereglementate nici la aceasta dată;
ca urmare a lipsei reabilitărilor, eficiența centralelor atinge cu greu 60% față de nivelul tehnicii actuale
care impune eficiența 75%, pierderile pe retele ating 40% față de nivelul recomandat de 18%. Dacă se ia in
considerare și faptul că pierderile de caldură prin pereții cladirilor nereabilitate sunt de aproximativ 50%
fața de nivelul recomandat de 25% obținem o imagine a ramanerii in urma si a necompetitivitătii in care se
situeaza sistemele de incălzire centralizată in raport cu nevoile reale ale consumatorilor.

 Politica de tarifare neadecvată a autorităților de
reglementare nu a permis crearea de resurse
financiare proprii de retehnologizare și dezvoltare.
 Retehnologizare și dezvoltare.
 Fondurile deficitare au condus la desființarea
sistemelor cu eficiență scăzută și la decapitalizarea
sistemelor cu eficiență acceptabilă.
 Sistemele centralizate de alimentare cu caldură
s-au confruntat cu o publicitate negativă
generalizată, care a influențat decizia clienților
pentru debranșare.
 Lipsa contorizării la branșament și a contorizării
individuale alături de efectuarea cu întârziere a
acestora, datorită lipsei de fonduri, a întărit
factorul subiectiv generând debranșările masive în
favoarea centralelor de apartament sau chiar a
încălzirii cu mijloace improvizate.
 Lipsa anvelopării clădirilor din România a condus
la facturi de încălzire mai mari decât în țările
occidentale, prin aceasta explicându-se nivelul
arieratelor.
Din cele 96 de sisteme de incălzire centralizată care mai erau in functiune in anul 2011, numai 15 au
fost preselectate pentru accesul la fonduri UE (POS mediu, Axa prioritara 3), iar din aceștia numai 7
au beneficiat efectiv de fonduri: Botosani, Focsani, Timisoara, Ramnicu-Valcea (Govora), Iasi,
Oradea, Bacau.

Impactul implementării soluției
individuale de încălzire și
consecințele acesteia
HotNews.ro
Joi, 25 septembrie 2014
“Comisia Europeana ameninta statul roman cu justitia UE,
pentru poluarea cu particule fine”
Aceste particule fine provin din emisiile generate de industrie, trafic si
incalzirea locuintelor si pot cauza astm, afectiuni cardiovasculare, cancer
pulmonar si deces prematur, precizeaza sursa citata.

======================================================

No comment!
======================================================

CONCLUZII
OPINII

PROPUNERI
Concluzia generală rezidă în faptul că sistemul de alimentare centralizat cu energie
termică (SACET) este mult mai avantajos în localitățile aglomerate din mediul urban
în raport cu soluția de încălzire individuală.
Pentru a deveni eficient economic, SACET necesită urgent investiții pentru
retehnologizare și modernizare.
Renuntarea la SACET ar aduce cel putin 30% din populația urbană a României în
imposibilitatea de a se încălzi, mult mai avantajos.
SACET face parte din modelul european de asigurare a serviciului public de
încălzire, care se extinde la nivelul UE în timp ce în România acesta s-a redus de trei
ori în ultimii 20 de ani.
România are de recuperate timpul pierdut în ceea ce privește alinierea legislației la
aquis-ul comunitar cât și la implementarea proiectelor de mediu și eficiență la
termenele angajate.

Concluzii specifice:
1. Pe relația producător - consumator este o rezervă de eficiență a sistemului de termoficare de
42% față de cele mai bune tehnici disponibile; această rezervă este generată de mai mulți factori:
centralele de termoficare sunt supradimensionate în raport cu consumurile actuale de căldură;
centralele nu au performanțele tehnologice în conformitate cu cerințele cogenerării de înaltă
eficiență;
sistemul de transport și distribuție a agentului termic de încălzire și apă caldă aduce pierderi
inevitabile de căldură care pot fi diminuate prin investiții importante;
locuințele din România au pierderi mari de căldură ceea ce implică creșterea consumului urban
cu până la 25% față de cel normal;
2. Prin eficientizarea și dezvoltarea sistemelor centralizate există o marjă de creștere a pieței
consumului de căldură în termoficare de cel puțin 40% în România.
3. Prin păstrarea și dezvoltarea SACET se pot atinge țintele impuse României ca țară membră UE
privind eficiența energetică, utilizarea resurselor regenerabile și dezvoltarea durabilă; astfel
dezvoltarea SACET este deci o opțiune strategică pentru România.
4. Fiind un domeniu cu inerție mare pentru dezvoltarea acestui sector energetic sunt necesare
strategii efective, clare și care să genereze un cadru de reglementare stabil care să încurajeze
investițiile publice și private în domeniu;
5. Există o disfuncționalitate în cadrul de reglementare ca urmare a existenței a două autorități de
reglementare în domeniu (ANRE și ANRSC) și a disipării între ministere a responsabilităților
6. Dată fiind lipsa de experiență a autorităților locale în domeniu vor trebui create pârghii pentru
apariția de parteneriate public-private și dezvoltate proiecte tipizate pentru diversele tipuri de zone
locuite și localități.

7. Fondurile necesare sunt foarte importante: cca 5 mld. Euro pentru dezvoltarea/reabilitarea
SACET-urilor și alte 6 mld. Euro pentru îmbunătățirea izolației termice a clădirilor.
8. Operatorii sistemelor de termoficare sunt societăți decapitalizate ca urmare a politicii de
tarifare practicată pana in prezent
9. Operatorii au fost de la început în dificultate financiară deoarece la desprinderea din
CONEL societățile au fost grevate de datorii istorice pe care nu le-au recuperat din venituri.
10. Serviciile publice (termoficare, energie electrică, apă-canal, transport urban, deșeuri
urbane, distribuție gaze naturale) sunt asigurate de operatori independenți ceea ce crează
disfunctionalități și aduc costuri suplimentare pentru fiecare tip de serviciu public.
11. Sistemul contractual în care asociația de locatari este beneficiarul final nu permite cea mai
eficientă cale de colaborare între producătorul de energie și consumatorul final – proprietarul.
12. Sistemul de acordare a subvențiilor nu a fost adresat/țintit consumatorilor cu venituri mici.
13. Nu este încurajată utilizarea resurselor regenerabile pentru proiectele de cogenerare
urbană.
14. Subvenționarea în continuare a consumului gazelor naturale în surse independente va tinde
să elimine sistemele de termoficare bazate pe cogenerare cu urmări asupra utilizării resurselor
locale si regenerabile de energie.
15. Strategia românescă de gestionare a deșeurilor urbane prevede doar constructia de
depozite ecologice și nu valorificarea energetică a acestora.
16. Nu sunt aplicate cu consecvență regulile legii condominiului privind modul unitar de
furnizare a energiei termice.

Având în vedere importanța deosebită a SACET pentru modul și nivelul de viață
al populației se propune evitarea distrugerii acestora prin următoarele măsuri:
1. Reproiectarea și realizarea de investiții în echipamente noi la nivelul consumurilor actuale de
energie termică urbană si in perspectiva foarte apropiata si rurala.
2. Retehnologizarea centralelor pentru atingerea indicatorilor cogenerării de înaltă eficiență; aceste
investiții vor fi amortizate pe baza bonusului de cogenerare de înaltă eficiență;
3. Finanțarea investițiilor trebuie realizata din sume atrase în afara veniturilor curente actuale ale
acestor societăți;
4. Comasarea serviciilor publice urbane aflate în responsabilitatea consiliilor locale pe modelul
aplicat în țările europene;
5. Creșterea eficienței sistemului prin măsuri la fiecare nivel al lanțului de producție, transport și
distribuție și chiar la consumatori prin:
- înlocuirea pompelor și conductelor și îmbunătățirea izolației termice a acestora precum și pentru
contorizare și automatizarea funcționării rețelelor;
- contorizarea integrală a circuitelor primare;
- contorizarea integrală a circuitelor secundare;
- automatizarea funcționării punctelor termice;
- montarea de schimbătoare de căldură cu plăci;
- montarea de pompe cu turație variabilă comandate în frecvență.
6. Trecerea la contorizarea individuală și încheierea de contracte cu consumatorii finali (locatarii).

7. Introducerea sistemului de tarifare binom, care să echilibreze plățile pe parcursul sezonului
rece cu cel cald.
8. Stimularea locatarilor și autorităților pentru realizarea investițiilor necesare pentru
creșterea gradului de izolare termică a clădirilor;
9. Strategia Natională și Strategiile locale de termoficare precum și studiile de fezabilitate
pentru dezvoltarea acestor sisteme trebuie refăcute pornind de la necesitățile concrete
locale dar și de la țintele stabilite pentru România prin aplicarea Directivelor europene,
relevante pentru serviciul de termoficare;
10. Punerea pe bază reală a tarifelor de gaze naturale pentru marii și micii consumatori pornind
de la costurile de transport și distribuție;
11. Includerea în strategia de gestionare a deșeurilor urbane și industriale și valorificarea
energetică a acestora;
12. Punerea fermă în aplicare a legii condominiului;
13. Evaluarea și taxarea poluării surselor independente de energie pornind de la incidența
emisiilor poluante și a riscurilor amplasării acestora în zonele de locuit;
14. Finanțarea susținută a programelor existente (POS Mediu, POS Competitivitate,
TERMOFICARE 2006-2015 )
15. Păstrarea și dezvoltarea capacităților energetice care utilizează combustibil și resurse
autohtone (lignit, biomasa, geotermal) pentru creșterea gradului de independență
energetică.

