
Conferinţa naţională, 22 Septembrie 2016 

 

   Termoficarea la răscruce de drumuri: 

    SOLUȚII PENTRU SALVAREA SISTEMELOR CENTRALIZATE 

 

1 



ARPEE 

Membrii Asociaţiei mobilizează împreună toate 
competenţele în vederea elaborării tuturor măsurilor pentru 
promovarea eficienţei energetice având ca scop realizarea 
obiectivelor programului naţional de eficienţă energetică. 

CINE SUNTEM NOI 

MEMBRI ARPEE 
REPREZINTĂ 

PESTE 
6,7 MILIARDE 

€/AN 
≈ 5% DIN 

PIB-UL 
ROMÂNIEI 

 
PESTE 
30.000 

LOCURI DE 
MUNCĂ 
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ARPEE 

Asociația Română Pentru Promovarea Eficienței Energetice a fost 
înființată în anul 2012 şi a fost lansată oficial pe 14 martie 2013. 

O STRATEGIE PE 3 AXE 

POLITICĂ 
ENERGETICĂ 
ŞI STRATEGIE 

Asociaţia participă la elaborarea 
legislaţei şi reglementărilor 
naţionale în domeniul eficienţei 
energetice şi promovează cele mai 
bune măsuri şi tehnologii eficiente 
energetic şi ambiental. 
 
Asociaţia cooperează cu instituţii 
publice şi private, cu asociaţii şi 
organizaţii similare din ţară şi 
din străinătate pe probleme de  
interes comun. 

EFICIENŢĂ 
ENERGETICĂ 
ÎN SECTORUL 
REZIDENŢIAL EFICIENŢĂ 

ENERGETICĂ 
ÎN SECTORUL 
INDUSTRIAL 

3 AXE 
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Termoficarea la răscruce de drumuri: 
  
La Bruxelles: Strategia UE promovează termoficarea ca 
instrument pentru realizarea tranziției energetice 
 ARPEE aplaudă rezoluția Parlamentului European referitoare la strategia Uniunii 

Europene pentru Încalzire și Răcire, adoptată în cadrul Adunării Plenare din data de 13 

septembrie 2016. 

 

Rezoluția recunoaște în linii mari imensul potențial neexploatat al folosirii al surselor 

regenerabile de energie în funcționarea sistemelor centralizate de termoficare și faptul ca 

“50% din totalul de caldura necesar Uniunii Europene poate fi acoperit prin 

termoficarea centralizată”. 

 

Documentul subliniază importanța eficientizării rețelelor centralizate de termoficare 

care oferă o alternativă și care ar trebui să înlocuiască sistemele mult mai poluante 

de încălzire individuală în aglomerările urbane. Prin document se face apel la 

modernizarea și extinderea sistemelor existente de termoficare centralizată și cere 

statelor membre să pună în aplicare mecanisme fiscale și financiare pentru a 

încuraja dezvoltarea și utilizarea încălziii și răcirii centralizate. Este de asemenea 

subliniat rolul autorităților locale în alcătuirea de strategii energetice durabile bazate 

pe cartografierea necesarului de energie termică.  
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Termoficarea la răscruce de drumuri 
 

Încă o iarnă … 
Voi supraviețui?  

Însă, În România… 
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Situația actuală a Serviciilor Publice de Termoficare  
din România.  

• În 1989: 315 localități cu termoficare centralizată 
• În 2015: 67 de localități cu termoficare centralizată 
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1989 1996 2002 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015

315 308 

188 

121 116 110 
86 

78 70 67 

Evoluţia numărului de localităţi cu sisteme de alimentare 
centralizată cu energie termică  1989 -2015 



Situația actuală a Serviciilor Publice de Termoficare din 
România. Aspecte tehnice 

• Vechimea centralelor de producție: Unitățile de generare au între 30 
și 50 de ani de când au fost puse în funcțiune 

• Lipsa investițiilor  
• Probleme cu respectarea normelor de mediu 
• Eficiență scăzută în producție 
• Eficiență foarte scăzută pe rețelele de transport și distribuție:  

pierderi de până la 35-40% 
• Sursele de energie regenerabilă (biomasă, biogaz, geotermal) nu 

sunt utilizate  
• Necesar ridicat de energie termică (stocul existent de clădiri, puțin 

reabilitat sau deloc) 
• Principiul “O clădire = Un sistem de încălzire“ nu este respectat 
• Deconectări individuale 

 
 

Termoficarea la răscruce de drumuri 
 

7 



Situația actuală a Serviciilor Publice de Termoficare din 
România. Aspecte legislative și de reglementare 

• Bonusul pentru cogenerare de înaltă eficiență nu a încurajat 
investițiiile în noi unități  

• Cadrul legal și de reglementare nu este perceput ca fiind suficient 
de predictibil și “fair”  

• Delegarea de servicii publice (poveștile de succes) sunt insuficient 
cunoscute 

• Municipalitățile propun delegarea operării termoficării centralizate 
când este prea târziu pentru ca acele sisteme să supraviețuiască 

• Nevoia de a promova modelul operatorului integrat (Producție - 
Transport - Distribuţie - Furnizare) 

• Fondurile Europene, insuficiente pentru modernizarea termoficării 
• Scăderea subvențiilor acordate de municipalități => crește sărăcia 

energetică și conduce la incapacitatea unor consumatori finali de a 
achita facturile la energie termică  
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Care sunt condițiile necesare pentru atragerea investițiilor 
private pentru serviciul public de termoficare din România? 
 

Eliminarea discriminărilor 
împotriva termoficării  

și a concesiunilor. 
Promovarea  parteneriatului 

public privat 

Fonduri 
europene 
pentru 
modernizarea 
şi dezvoltarea 
termoficării. 

O nouă Strategie 
Energetică 
naţională 

+ 
Un cadru legal 
transparent, 

coerent & 
predictibil 

AVEM NEVOIE DE UN CADRU LEGISLATIV MAI EFICIENT 
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Un cadru legal transparent, coerent & predictibil pentru 
COGENERARE: Ce urmează după 2023 ? 

Cogenerarea ar trebui să 
reprezinte principiul 
fundamental pentru 
restructurarea sistemului de 
producere și distribuție a 
energiei termice, subliniind 
faptul că modernizarea 
sistemului trebuie accelerată 
pentru întregul lanț, de la 
producție la furnizarea către 
consumatorul final. 

Este nevoie de o 
schemă de sprijin 
pentru cogenerarea 
de înaltă eficiență 
clară și cu adevărat 
motivantă pentru 
promovarea 
investițiilor noi.  

Termoficarea la răscruce de drumuri 
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Termoficarea centralizată & Energia Regenerabilă 

Utilizarea energiei din surse 
regenerabile, valorificarea 
energetică a deșeurilor, 
utilizarea căldurii recuperate din 
procese industriale și 
tehnologiile de cogenerare ar 
trebui încurajate în termoficarea 
centralizată.  
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PUNCT DE VEDERE ARPEE 

Integrarea încălzirii și 
răcirii eficiente în 
politica energetică a 
României  prin acţiuni 
susţinute pentru 
scăderea pierderilor de 
energie din clădiri 

Susținerea beneficiilor 
integrării CET-urilor  în 
sistemul energetic 
naţional prin 
intermediul cogenerării 
de înaltă eficiență 

Maximizarea eficienței și 
sustenabilității 
sistemelor  de 
termoficare centralizate 
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3 Soluții cheie pentru salvarea sistemelor centralizate 

Recâștigarea 
încrederii 
clienților 

Eficiență Soluții 
inovatoare 

Termoficarea la răscruce de drumuri 

13 



 

Următoarele evenimente 

Cu participarea Dnei Dana Popp ,  
Manager Relații Externe & Communicare Euroheat & Power  
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VEŢI GĂSI ÎN CURÂND ACEASTĂ 
PREZENTARE PE SITE-UL NOSTRU 

www.arpee.org.ro 
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