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Rezumat: Teza de doctorat se aliniază preocupărilor mondiale curente 
vizând durabilitatea energetică, focalizându-se asupra problemelor de 
operaţionalizare a sustenabilităţii unui sistem energetic comunitar într-o 
zonă monoindustrială cu tradiţie în exploatarea cărbunelui - Valea Jiului. 
După prezentarea generală a situaţiei actuale şi reglementărilor sectoriale 
la nivel internaţional, naţional şi local, problematica de interes evidenţiată 

pe acest fond este dezvoltată într-un demers de cercetare multidisciplinar 
care integrează abordări conceptual-metodologice şi instrumente de bază 
din domeniul ingineriei energetice, managementului şi dezvoltării durabile. 
Sistemul energetic comunitar al Văii Jiului, identificarea şi analiza 
componentelor majore, a fluxurilor energetice şi a performanţelor acestui 
sistem constituie nucleul tezei. Instrumentarul metodologic utilizat include 

în principal instrumente de operaţionalizare a dezvoltării durabile (indicatori 

ai dezvoltării durabile, analiza SWOT, indicele încrederii climatice regionale, 
amprenta ecologică) şi metode de cuantificare a performanţelor sistemelor 
energetice (metode de analiză energetică pentru termoficarea urbană, de 
analiză exergetică a sistemului pneumatic minier, de analiză multicriterială 
a deciziilor). Pe aceste baze s-a diagnosticat starea actuală a sistemului, au 
fost simulate scenarii de evoluţie şi s-au identificat măsuri/soluţii de 

îmbunătăţire în perspectivă, compatibile cu dezvoltarea durabilă. 
 

BUPT



 
 

Cuprins 

 
Notaţii, abrevieri, acronime .................................................................. 8 
Lista tabelelor .................................................................................. 10 
Lista figurilor ................................................................................... 12 
 
INTRODUCERE ............................................................................... 16 
CAPITOLUL I 
ARGUMENTELE ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRII ........................................ 19 
1.1. Motivaţia cercetării ..................................................................... 19 
1.2. Formularea problemei ................................................................. 20 
1.3. Obiective .................................................................................. 20 
1.4. Domeniul de aplicare .................................................................. 21 
1.5. Structura tezei  .......................................................................... 22 
CAPITOLUL II 
SITUAŢIA ACTUALĂ ÎN DOMENIUL ENERGETIC ...................................... 24 
2.1. Dezvoltarea durabilă şi trilema energetică a lumii ........................... 24 
2.2. Contextul european şi naţional vizând industria minieră  
carboniferă ...................................................................................... 28 
2.3. Contextul internaţional şi naţional referitor la resursele  
regenerabile de energie ..................................................................... 34 
2.4. Cadrul legislativ şi normativ - pe plan internaţional, naţional  
şi local ............................................................................................ 35 
CAPITOLUL III 
PRINCIPII DE MANAGEMENT DURABIL A SISTEMULUI  
ENERGETIC COMUNITAR ÎN CONTEXTUL STRATEGIEI „EUROPA 2020”  
ŞI A SISTEMULUI DE MANAGEMENT ENERGETIC ................................... 38 
3.1. Conceptul de dezvoltare durabilă .................................................. 38 
3.2. Sistemul dinamic regional ............................................................ 40 
3.3. Instrumente de operaţionalizare a conceptului de dezvoltare  
durabilă pentru un sistem dinamic regional........................................... 43 
3.3.1. Indicatori ai dezvoltării durabile ................................................. 43 
3.3.2. Analiza SWOT ......................................................................... 45 
3.3.3. Indicele încrederii climatice regionale ......................................... 46 
3.3.4. Amprenta ecologică ................................................................. 47 
CAPITOLUL IV 
METODE DE CUANTIFICARE A PERFORMANŢELOR  
SISTEMELOR ENERGETICE ................................................................. 51 
4.1. Metoda de analiză multicriterială a deciziilor – Procesul  
de ierarhizare analitică (AHP) ............................................................. 51 
4.2. Determinarea amprentei ecologice pentru comunitatea Văii Jiului ...... 56 
4.3. Analiza SWOT pentru capitalul comunitar Valea Jiului ...................... 58 
 

BUPT



6   Cuprins 

4.3.1. Potential industrial şi agricol. Infrastructuri şi lucrări  
publice. Resurse umane ..................................................................... 58 
4.3.2. Formularea alternativelor strategice şi a strategiei finale ............... 61 
4.3.3. Obiectivele strategiei de dezvoltare a Văii Jiului ........................... 63 
4.4. Aplicarea indicelui încrederii climatice regionale (IICR)  
la analiza impactului climatic aferent capitalului comunitar Valea Jiului ..... 63 
4.5. Evaluarea evoluţiei capitalului comunitar Valea Jiului cu ajutorul  
indicatorilor dezvoltării durabile .......................................................... 65 
CAPITOLUL V 
SISTEMUL ENERGETIC COMUNITAR AL VĂII JIULUI.  
PERFORMANŢELE ACTUALE ŞI SOLUŢII DE MAJORARE  
ALE PERFORMANŢELOR SISTEMULUI ................................................... 67 
5.1. Componentele majore ale sistemului energetic comunitar al  
Văii Jiului şi fluxurile energetice aferente sistemului ............................... 67 
5.1.1. Resurse energetice neregenerabile ............................................. 69 
5.1.1.1. Sustenabilitatea mineritului în Valea Jiului ................................ 71 
5.1.1.2. Valorificarea huilei din Valea Jiului ........................................... 74 
5.1.1.3. O soluţie de valorificare a gazului metan provenit din  
degazarea stratelor de huilă ............................................................... 76 
5.1.2. Resurse energetice regenerabile  ............................................... 80 
5.1.2.1. Resurse energetice regenerabile cu potenţial de  
valorificare în Valea Jiului .................................................................. 80 
5.1.2.2. Criterii generale de selecţie a locaţiilor ..................................... 82 
5.2. Subsistemul energetic aferent exploatărilor miniere ........................ 83 
5.2.1. Breviar de calcul pentru bilanţul exergetic al compresorului ........... 84 
5.2.1.1. Valori medii ale parametrilor termofluidici 
determinaţi experimental Compresor ATLAS COPCO GA 250 ................... 87 
5.2.1.2. Valori medii ale parametrilor termofluidici  
determinaţi experimental Compresor INGERSOLL RAND 288 ................... 92 
5.2.1.3. Măsuri tehnico-organizatorice pentru majorarea  
eficienţei energetice a funcţionării compresoarelor ................................. 97 
5.2.2. Stabilirea performanţelor reţelei pneumatice ............................... 98 
5.2.3. Interpretarea rezultatelor ....................................................... 110 
5.2.4. Măsuri pentru creşterea eficienţei energetice  
a unei reţelei pneumatice ................................................................. 110 
5.3. Subsistemul energetic aferent termoficării urbane ......................... 114 
5.3.1. Consideraţii generale privind sistemul de alimentare  
centralizată cu energie termică (SACET) ............................................ 114 
5.3.2. Comparaţie între SIAC şi SACET – elemente caracteristice ........... 122 
5.3.3. Valori de control pentru modernizarea SACET ............................ 125 
5.3.4. Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică  
Valea Jiului .................................................................................... 129 
5.3.4.1. Prezentare SACET Valea Jiului .............................................. 129 
5.3.4.2. Performanţele energetice ale SACET Petroşani ........................ 130 
5.3.5. Bilanţuri termoenergetice şi diagrame Sankey pentru  
SACET Petroşani ............................................................................. 140 
5.3.6. Interpretarea datelor experimentale ......................................... 148 
5.3.6.1. Tendinţe ale politicii energetice ............................................. 148 
5.3.6.2. Stabilirea performanţelor SACET Petroşani pe baza  
indicatorilor energetici calitativi ........................................................ 148 
 

BUPT



Cuprins   7 

5.3.7. Măsuri pentru modernizarea şi eficientizarea sistemelor  
centralizate de alimentare cu căldură ................................................. 151 
5.3.7.1. Măsuri pentru îmbunătăţirea eficienţei la consumatorii  
de căldură ..................................................................................... 151 
5.3.7.2. Măsuri pentru creşterea eficienţei în sistemele de transport  
şi distribuţie a căldurii ..................................................................... 151 
5.3.7.3. Stabilirea zonelor unitare de încălzire .................................... 152 
5.3.7.4. Elemente de bază pentru întocmirea Programelor Proprii de 
Eficienţă Energetică ........................................................................ 153 
5.3.7.5. Analiza utilizării energiei în alimentarea cu căldură  
şi apă caldă ................................................................................... 156 
CAPITOLUL VI 
SCENARII DE EVOLUŢIE A SISTEMUL ENERGETIC COMUNITAR  
AL VĂII JIULUI ............................................................................... 157 
6.1. Valorificarea potenţialului energetic regenerabil disponibil  
în Valea Jiului ................................................................................. 157 
6.2. Scenarii de evoluţie a sistemul energetic comunitar al Văii Jiului ..... 165 
CAPITOLUL VII 
CONCLUZII, PROPUNERI ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE ......... 172 
7.1. Concluzii rezultate în urma calculării amprentei ecologice ............... 172 
7.2. Concluzii rezultate în urma realizării analizei SWOT ....................... 172 
7.3. Concluzii rezultate în urma calculării indexului încrederii  
climatice regionale .......................................................................... 173 
7.4. Concluzii rezultate în urma verificării indicatorilor semnificativi  
pentru dezvoltarea durabilă.............................................................. 173 
7.5. Concluzii sintetice generale vizând energetica sistemelor  
pneumatice miniere ........................................................................ 174 
7.6. Concluzii referitoare la sistemul de termoficare urbană .................. 175 
7.7. Concluzii referitoare la valorificarea energiilor regenerabile  
disponibile în Valea Jiului ................................................................. 175 
7.8. Concluzii referitoare la scenarii de evoluţie a sistemul  
energetic comunitar al Văii Jiului ....................................................... 175 
7.9. Propuneri pentru evoluţia sustenabilă a sistemului energetic  
comunitar Valea Jiului ..................................................................... 176 
7.10. Direcţii viitoare de dezvoltare a cercetărilor din domeniul temei ..... 177 
 
CAPITOLUL VIII 
CONTRIBUŢII PERSONALE ............................................................... 178 
 
BIBLIOGRAFIE ............................................................................... 180 
 
 

  

BUPT



8   Cuprins 

Notaţii, abrevieri, acronime 

ANRE – Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei 
AHP - Procesul de ierarhizare analitică (Analytic Hierarchy Process) 
AMC – Aparate de măsură şi control 
AMM - Metan din mină abandonată 
As - Acceptabilitate socială 
BM – Banca Mondială (World Bank) 
BERD - Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
C - Cost  
CBM - Metanul din stratele de cărbune 
CCS - Captarea şi stocarea carbonului (Carbon capture and storage) 
C&D – Activităţi de cercetare -dezvoltare 
C.E.Hd. - Complexului Energetic Hunedoara  
CEMP - The Centre for Environmental Management and Policy  
CHE – Centrală hidroelectrică 
CET - Centrală termoelectrică cu cogenerare 
CFE - Consumul final de energie pe cap de locuitor 
CFL - Lămpi fluorescente compacte  
CHEAP - Centrală hidroelectrică cu acumulare prin pompare 
CHPA - The Combined Heat and Power Association 
Ci - Capacitate instalată 
CMM - Metanul din mina de cărbune 
C.N.H.-S.A. - S.C. Compania Naţională a Huilei Petroşani S.A. 
CT - Centrale termice 
CTE - Centrale termoelectrice 
DSM - Gestiunea cererii de energie (Demand Side Management) 
DH - Sistem de termoficare (District Heating) 
EDOP - Cererea de energie (Energy Demand Oriented Policy) 
Ef – Eficienţă 
E.M. - Exploatarea minieră  
EROI - Rata de retur energetic (Ratio of Energy returned on Energy 
Invested) 
FSO - Swiss Federal Statistical Office  
GES - Emisiile de gaze cu efect de seră 
GH – Încălzire cu gaz individuală 
gha - hectare globale (u.m.) 
HDI - Indicele de Dezvoltare Umană 
HP – Pompe de căldură individuale 
IC - Indicele de consistenţă  
IEA - Agenţia Internaţională pentru Energie (International Energy Agency) 
IDD - Indicatorii dezvoltării durabile 
IGICR - Indicele Global al Încrederii Climatice Regionale  
IICR – Indicele de încredere climatică regională 
Im - Impact asupra mediului 
IMM – Întreprinderi mici şi mijlocii 
IP - Indicelui mediu probabil 
kWhe – kilowatt oră electric (u.m.) 
kWht – kilowatt oră termic (u.m.) 

 

 

BUPT



Notaţii, abrevieri, acronime   9 

LCP – Planificare cu costuri minime (Least Cost Planning) 
MECMA - Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 
MHC – Microhidrocentrale 
MININD - Ministerul Economiei 
NATO - Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord 
Nins – Putere instalată 
ONU – Organizaţia Naţiunilor Unite (UN - United Nations) 
OECD - Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 
OPEC - Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord 
PDCA - Plan-Do-Check-Act  
Pe - Potenţial estimat 
PIB – Produsul intern brut 
PNB – Produsul naţional brut 
PNAER - Planul Naţional de Acţiune în Domeniul Energiei din Surse 
Regenerabile  
PP-EE - Programe Proprii de Eficienţă Energetică 
PPEO 2013 - Programul Energie pentru servicii comunitare (Poor people's 
energy outlook 2013) 
PT - Puncte termice 
Qinst - Debit instalat 
RC - Raportul de consistenţă 
RIR - Rata internă de rentabilitate 
RSC - Regions for Sustainable Change 
R*sd - Rezistenţa termică a schimbătoarelor 
S - Siguranţă  
SACET - Sistemele de alimentare centralizată cu energie termică 
SE - Sistem energetic  
SEC - Sistem energetic comunitar 
SER - Strategia energetică a României  
SEVJ - Sistemului energetic aferent Văii Jiului 
SDR - Sistemul dinamic regional 
SDSN - The Sustainable Development Solutions Network 
SIAC - Sistemele individuale de alimentare cu căldură  
SRE - Surse regenerabile de energie/ resurse energetice regenerabile 
tep – tone echivalent petrol (u.m.) 
UE - Uniunea Europeană 
UNPD - United Nations Development Programme 
USAID - Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (United 
States Agency for International Development) 
VNA - Venitului Net Actualizat  
VPL - Vectorul priorităţii locale 
WEC - Consiliului Mondial al Energiei (World Energy Council) 
WEO - World Energy Outlook  
WWF - World Wide Fund for Nature  
Δppdd - Pierderilor de exergie pe reţeaua de distribuţie datorită rezistenţelor 
gazodinamice şi pierderilor de debit 
Δppdm - Pierderilor de exergie pe reţeaua magistrală datorită rezistenţelor 
gazodinamice şi pierderilor de debit 
 
 

  

BUPT



10   Cuprins 

 

Lista de tabele 

 
Tabelul 2.1. Analiza SWOT cărbune – huilă ............................................. 30 
Tabelul 2.2. Capacităţi noi instalate pe SRE ............................................ 32 
Tabelul 2.3. Structura capacităţilor instalate în sistemul  
electroenergetic în perioada 2011 – 2035 [MW] ...................................... 33 
Tabelul 2.4. Structura producţiei de energie electrică în  
perioada 2011 – 2035. Scenariul de referinţă ......................................... 33 
Tabelul 3.1. Indicatori economici .......................................................... 44 
Tabelul 3.2. Indicatori sociali ................................................................ 44 
Tabelul 3.3. Indicatori ambientali .......................................................... 45 
Tabelul 3.4. Analiza SWOT ................................................................... 46 
Tabelul 3.5. Evoluţia amprentei ecologice şi HDI ..................................... 49 
Tabelul 4.1. Scala importanţelor relative propusă de Saaty ....................... 53 
Tabelul 4.2. Indice mediu probabil (IP) în funcţie de mărimea matricilor ..... 53 
Tabelul 4.3. Potenţial industrial si agricol. Puncte forte.  
Puncte slabe. Posibilităţi. Ameninţări ..................................................... 59 
Tabelul 4.4. Infrastructură şi lucrări publice. Puncte forte.  
Puncte slabe. Posibilităţi. Ameninţări ..................................................... 61 
Tabelul 4.5. Resurse umane. Puncte forte. Puncte slabe.  
Posibilităţi. Ameninţări ........................................................................ 62 
Tabelul 4.6. Scoruri obţinute pentru indicele încrederii climatice regionale .. 64 
Tabelul 5.1. Sortimentele comercializate ................................................ 74 
Tabelul 5.2. Perspectivele producţiei miniere carbonifere în România ......... 74 
Tabelul 5.3. Potenţialul hidroenergetic ................................................... 80 
Tabelul 5.4. Aplicaţii pentru potenţialul energetic al biomasei .................... 82 
Tabelul 5.5. Tabel recapitulativ pentru bilanţul exergetic real orar  
al ansamblului compresor elicoidal - Atlas Copco GA-250 ......................... 88 
Tabelul 5.6. Tabel recapitulativ pentru bilanţul exergetic optim orar  
al ansamblului compresor elicoidal - Atlas Copco GA-250 ......................... 90 
Tabelul 5.7. Tabel recapitulativ pentru bilanţul exergetic real orar  
al ansamblului compresor elicoidal INGERSOLL RAND SSR-250 MV ............ 93 
Tabelul 5.8. Tabel recapitulativ pentru bilanţul exergetic optim orar  
al ansamblului compresor elicoidal INGERSOLL RAND SSR-250 MV ............ 95 
Tabelul 5.9. Majorarea pierderilor de presiune datorită obturării  
secţiunii de curgere a conductelor ....................................................... 101 
Tabelul 5.10. Tabel recapitulativ pentru bilanţul exergetic real orar  
al reţelei pneumatice de la E.M. LONEA ............................................... 102 
Tabelul 5.11. Tabel recapitulativ pentru bilanţul exergetic optim orar  
al reţelei pneumatice de la E.M. LONEA ............................................... 103 
Tabelul 5.12. Tabel recapitulativ pentru bilanţul masic real  
al reţelei pneumatice de la E.M. LONEA ............................................... 104 
Tabelul 5.13. Tabel recapitulativ pentru bilanţul masic optim  
al reţelei pneumatice de la E.M. LONEA ............................................... 105 

  

BUPT



Lista de tabele   11 

Tabelul 5.14. Bilanţul comparativ al puterilor  ....................................... 106 
Tabelul 5.15. Bilanţul comparativ al puterilor ........................................ 107 
Tabelul 5.16. Bilanţul comparativ al debitelor masice ............................. 108 
Tabelul 5.17. Bilanţul comparativ al debitelor masice ............................. 109 
Tabelul 5.18. Contribuţiile potenţiale ale măsurilor tehnice la  
economiile de energie ....................................................................... 112 
Tabelul 5.19. Comparaţie între SIAC şi SACET – elemente caracteristice ... 123 
Tabelul 5.20. Analiza tehnică a termoficării urbane pentru  
câteva oraşe semnificative ................................................................. 127 
Tabelul 5.21. Durate de exploatare şi costuri pentru elemente SACET ...... 128 
Tabelul 5.22. Date experimentale pentru 2010-2011 ............................. 132 
Tabelul 5.23. Date experimentale pentru 2011-2012 ............................. 133 
Tabelul 5.24. Performanţe energetice SACET Petroşani .......................... 134 
Tabelul 5.25. Consumul specific de căldură pentru câteva  
state europene cu sisteme de termoficare performante .......................... 136 
Tabelul 5.26. Consumul specific de căldură pentru punctele  
termice din cadrul SACET Petroşani ..................................................... 137 
Tabelul 5.27. Cererea specifică de căldură (densitatea de căldură  
liniară) pentru punctele termice din cadrul SACET Petroşani .................... 138 
Tabelul 5.28. Tabel recapitulativ pentru bilanţul  
termoenergetic real orar 2010-2011 ................................................... 140 
Tabelul 5.29. Tabel recapitulativ pentru bilanţul termoenergetic real  
anual 2010-2011 .............................................................................. 142 
Tabelul 5.30. Tabel recapitulativ pentru bilanţul termoenergetic real  
orar 2011-2012 ............................................................................... 144 
Tabelul 5.31. Tabel recapitulativ pentru bilanţul termoenergetic real  
anual 2011-2012 .............................................................................. 146 
Tabelul 5.32. Pierderi de energie termică în PT ..................................... 149 
Tabelul 6.1.Matricea comparaţiilor criteriilor în perechi, în raport cu  
obiectivul de bază ............................................................................ 158 
Tabelul 6.2.Matricea normalizată şi vectorul priorităţii locale (VPL) .......... 158 
Tabelul 6.3. Compararea alternativelor (resurselor energetice)  
după criteriul cost (C) ....................................................................... 160 
Tabelul 6.4. Compararea alternativelor (resurselor energetice)  
după criteriul eficienţă (Ef) ................................................................ 161 
Tabelul 6.5. Compararea alternativelor (resurselor energetice)  
după criteriul impact asupra mediului (Im) ........................................... 162 
Tabelul 6.6. Compararea alternativelor (resurselor energetice)  
după criteriul capacitate instalată (Ci) ................................................. 162 
Tabelul 6.7 Compararea alternativelor (resurselor energetice)  
după criteriul potenţial estimat (Pe) .................................................... 163 
Tabelul 6.8. Compararea alternativelor (resurselor energetice)  
după criteriul siguranţă (S) ................................................................ 163 
Tabelul 6.9. Compararea alternativelor (resurselor energetice)  
după criteriul acceptabilitate socială (As) ............................................. 164 
 
 
 
  

BUPT



12   Lista de figuri 

 

Lista de figuri 

Fig. 1.1. Planul de dezvoltare al tezei .................................................... 23 
Fig. 2.1. Trilema energiei ..................................................................... 26 
Fig. 2.2. Evoluţia capacităţilor instalate pe SRE ....................................... 32 
Fig. 2.3. Structura producţiei de energie electrică în perioada 2011 – 2035 . 34 
Fig.2.4. Principalele componente ale politicii de conservare a energiei ........ 35 
Fig. 2.5. Bariere în calea promovării eficienţei energetice ......................... 36 
Fig. 2.6. Activităţi promoţionale pentru eficienţă energetică ...................... 36 
Fig. 3.1. Schimburile fizice care au loc la nivelul tehnosferei şi  
interacţiunile cu sociosfera şi ecosfera  .................................................. 39 
Fig. 3.2.  Componentele dezvoltării durabile pentru un sistem dinamic ....... 42 
Fig. 3.3. Schema de calcul a amprentei ecologice şi biocapacităţii .............. 49 
Fig. 4.1. Avantajele analizei multicriteriale AHP ....................................... 55 
Fig. 4.2. Amprenta ecologică - hrană ..................................................... 57 
Fig. 4.3. Amprenta ecologică – transport ............................................... 57 
Fig. 4.4. Amprenta ecologică – locuinţă ................................................. 57 
Fig. 4.5. Amprenta ecologică – componenta socială ................................. 57 
Fig. 4.6. Amprenta ecologică totală/persoană ......................................... 58 
Fig. 4.7. Reprezentarea grafică a scorurilor obţinute în contracararea  
schimbărilor climatice ......................................................................... 64 
Fig. 5.1. Reprezentarea grafică a balanţei energetice pentru  
sistemul comunitar Valea Jiului ............................................................. 69 
Fig. 5.2. Amplasarea exploatărilor miniere din Valea Jiului ........................ 70 
Fig. 5.3. Asigurarea cu rezerve industriale de huilă .................................. 71 
Fig. 5.4. Evoluţia fondurilor de investiţii ................................................. 73 
Fig. 5.5. Evoluţia indicatorilor în perioada 2004 – 2025 ............................ 73 
Fig. 5.6. Producţia sortimentală şi evoluţia acesteia ................................. 74 
Fig. 5.7. Evoluţia producţiei livrate la principalii beneficiari ....................... 75 
Fig. 5.8. Evoluţia capacităţilor instalate în perioada 2011 – 2035 ............... 75 
Fig. 5.9. Ciclul teoretic STIRLING – intervale uzuale de presiune  
şi de temperatură ............................................................................... 76 
Fig. 5.10. Performanţele unor tipuri de acumulatoare de căldură ............... 77 
Fig. 5.11. Influenţa presiunii medii şi a naturii gazului asupra puterii  
motorului Stirling ............................................................................... 78 
Fig. 5.12. Rata de retur energetic (EROI - Ratio of Energy returned on  
Energy Invested) pentru resursele energetic valorificabile ........................ 79 
Fig. 5.13. Evoluţia ratei de retur energetic pentru exploatările miniere din Valea 
Jiului ...................................................................................................... 79 

  

BUPT



Lista de figuri   13 

Fig. 5.14. Balanţa energetică a unei exploatări carbonifere subterane ........ 83 
Fig. 5.15. Consumul specific de aer comprimat pe tona de rocă extrasă ...... 84 
Fig. 5.16. Consumul specific de energie electrică pe tona de rocă extrasă ... 84 
Fig. 5.17. Diagrama Sankey - bilanţ exergetic real orar -compresor  
Elicoidal ATLAS-COPCO GA-250 ............................................................ 89 
Fig. 5.18. Diagrama Sankey - bilanţ exergetic optim orar -compresor  
Elicoidal ATLAS-COPCO GA-250 ............................................................ 91 
Fig. 5.19. Diagrama Sankey pentru bilanţul exergetic real orar al  
ansamblului compresor elicoidal INGERSOLL-RAND SSR-250MV ................ 94 
Fig. 5.20. Diagrama Sankey - bilanţ exergetic optim orar –  
compresor elicoidal INGERSOLL RAND ................................................... 96 
Fig. 5.21. Reţeaua pneumatică generală a Exploatării Miniere Lonea .......... 99 
Fig. 5.22. Schema sistematizată a reţelei pneumatice din cadrul E.M. Lonea .. 99 
Fig. 5.23. Reţeaua pneumatică canonizată din cadrul E.M. Lonea ............. 100 
Fig. 5.24. Diagrama Sankey pentru bilantul exergetic real-orar ............... 102 
Fig. 5.25. Diagrama Sankey pentru bilanţul exergetic optim-orar ............ 103 
Fig. 5.26. Diagrama Sankey pentru bilanţul masic ................................. 104 
Fig. 5.27. Diagrama Sankey pentru bilanţul masic optim ........................ 105 
Fig. 5.28. Bilanţul puterilor pentru reţeaua pneumatică de la E.M. LONEA  
pentru situaţia reală şi situaţia cu pierderi impuse de debit 26% şi  
reducerea umidităţii aerului comprimat cu 50% .................................... 106 
Fig. 5.29. Bilanţul procentual al puterilor pentru reţeaua pneumatică de la  
E.M. LONEA pentru situaţia reală şi situaţia cu pierderi impuse de  
debit 26% şi reducerea umidităţii aerului comprimat cu 50% .................. 107 
Fig. 5.30. Bilanţul debitelor masice pentru reţeaua pneumatică de la  
E.M. LONEA  pentru situaţia reală şi situaţia cu pierderi impuse de  
debit 26% şi reducerea umidităţii aerului comprimat cu 50% .................. 108 
Fig. 5.31. Bilanţul procentual al debitelor masice pentru reţeaua  
pneumatică de la E.M. LONEA pentru situaţia reală şi situaţia cu pierderi  
impuse de debit 26% şi reducerea umidităţii aerului comprimat cu 50% ... 109 
Fig. 5.32. Grafic comparativ a randamentelor energetice aferente  
sistemelor pneumatice şi electrice ....................................................... 114 
Fig. 5.33. Comparaţie între fluxurile de energie şi de combustibil la  
producerea separată a electricităţii şi căldurii şi, respectiv, la cogenerare . 118 
Fig. 5.34. Sustenabilitatea energeticii urbane ....................................... 121 
Fig 5.35. Factorii care influenţează eficienţa sistemului centralizat de încălzire 
urbană, implicit suportabilitatea facturilor pentru energie ....................... 122 
Fig. 5.36. Aspecte economice ale reţelelor de termoficare. Criterii  
generale pentru dezvoltarea durabilă a SACET ...................................... 129 
Fig. 5.37. Pierderile de energie din cadrul SACET Petroşani,  
în perioada 2010 – 2012, defalcate pe puncte termice ........................... 135 
Fig. 5.38. Pierderile totale de energie din cadrul SACET Petroşani,  
în perioada 2006 – 2008, defalcate pe puncte termice ........................... 135 
 

BUPT



14   Lista de figuri 

Fig. 5.39. Evoluţia cantităţii de energie termică cumpărată de la  
CET Paroşeni şi cea livrată utilizatorilor de către SACET Petroşani,  
în perioada 2006 – 2012 ................................................................... 136 
Fig. 5.40. Variaţia costurilor anuale în funcţie de densitatea de  
căldură (HP – pompe de căldură, GH – centrale alimentate cu gaz natural,  
DH – sistem de termoficare) .............................................................. 139 
Fig. 5.41. Diagrama Sankey a bilanţului real orar pentru SACET Petroşani  
2010-2011 ...................................................................................... 141 
Fig. 5.42. Diagrama Sankey a bilanţului real anual SACET Petroşani  
2010-2011 ...................................................................................... 143 
Fig. 5.43. Diagrama Sankey a bilanţului real orar SACET Petroşani  
2011-2012 ...................................................................................... 145 
Fig. 5.44. Diagrama Sankey a bilanţului real anual SACET Petroşani  
2011-2012 ...................................................................................... 147 
Fig. 5.45. Prezentare comparativă a pierderilor aferente subsistemelor  
punct termic – reţea de distribuţie – utilizatori de energie termică ........... 149 
Fig. 5.46. Variaţia consumului specific de căldură la punctele termice  
în sezoanele 2010÷2011 şi 2011÷2012 ............................................... 150 
Fig. 5.47. Variaţia cererii specifice de căldură la punctele termice în  
sezoanele 2010÷2011 şi 2011÷2012 .................................................. 150 
Fig. 6.1. Modelul AHP pentru prioritizarea surselor energetice regenerabile 
disponibile în Valea Jiului ................................................................... 157 
Fig. 6.2. Vectorul priorităţii locale a criteriilor ....................................... 159 
Fig. 6.3. Compararea resurselor energetice regenerabile după criteriul cost . 161 

Fig. 6.4. Compararea resurselor energetice regenerabile după criteriul eficienţă 161 
Fig. 6.5. Compararea resurselor energetice regenerabile după criteriul  
impact asupra mediului ..................................................................... 162 
Fig. 6.6. Compararea resurselor energetice regenerabile după criteriul  
capacitate instalată .......................................................................... 162 
Fig. 6.7. Compararea resurselor energetice regenerabile după criteriul  
potenţial estimat .............................................................................. 163 
Fig. 6.8. Compararea resurselor energetice regenerabile după criteriul  
siguranţă ........................................................................................ 163 
Fig. 6.9. Compararea resurselor energetice regenerabile după criteriul  
acceptabilitate socială ....................................................................... 164 
Fig. 6.10. Prioritatea globală a resurselor energetice regenerabile cu  
posibilităţi de valorificare în Valea Jiului ............................................... 165 
Fig. 6.11. Vectorul priorităţii locale a criteriilor ...................................... 167 
Fig. 6.12. Compararea scenariilor după criteriul economii la buget ........... 167 
Fig. 6.13. Compararea scenariilor după criteriul impact asupra mediului ... 167 
Fig. 6.14. Compararea scenariilor după criteriul acceptabilitate socială ..... 168 
Fig. 6.15. Compararea scenariilor după criteriul dezvoltare industrie locală 168 
Fig. 6.16. Compararea scenariilor după criteriul servicii .......................... 168 
Fig. 6.17. Compararea scenariilor după criteriul administraţie ................. 169 

BUPT



Lista de figuri   15 

Fig. 6.18. Compararea scenariilor după criteriul utilităţi publice ............... 169 
Fig. 6.19. Compararea scenariilor după criteriul valorificarea  
competenţelor şi a culturii profesionale ................................................ 169 
Fig. 6.20. Compararea scenariilor după criteriul importuri ....................... 170 
Fig. 6.21. Compararea scenariilor după criteriul educaţie ........................ 170 

Fig. 6.22. Prioritatea globală a scenariilor luate în considerare pentru  

Valea Jiului ...................................................................................... 170 

Fig. 6.23. Evoluţia vectorului priorităţilor locale şi a vectorului  

priorităţii globale pentru diferite scenarii .............................................. 171 

 
 
 
 
 
 
 

 

BUPT



16   Introducere 

1. INTRODUCERE 

Energia, strict necesară funcţionării oricărui sistem, indiferent de sectorul 
său de activitate, reprezintă o componentă cu cost mare. În afară de costul său 
economic, energia are un cost ambiental şi social concretizat în epuizarea 
resurselor, modificările climatice şi accesibilitatea populaţiei. Un sistem comunitar 
nu poate dirija preţul energiei, politicile publice sau economia mondială. În schimb, 
o comunitate locală, îşi poate îmbunătăţi modul de gestionare al energiei în orice 
moment. Creşterea performanţei energetice permite comunităţii obţinerea unor 
rezultate rapide, optimizând valorificarea şi utilizarea resurselor energetice 
disponibile, de unde rezultă reducerea costului şi a consumului de energie. 
Corespunzător va rezulta o reducere a impactului asupra mediului prin prezervarea 
resurselor energetice şi atenuarea efectelor ambientale aferente transformărilor 
energetice. Acestea sunt componente ale managementului energetic durabil. În teză 
se propune o metodologie de verificare şi validare a unui sistem de management 
energetic durabil pentru sistemul comunitar aferent arealului geografic Valea Jiului. 

Pe parcursul lucrării sunt urmăriţi cei trei piloni fundamentali ai dezvoltării 
durabile: 

- eficacitatea economică; 
- responsabilitatea ecologică; 
- solidaritatea socială. 
Pentru a evidenţia evoluţia sistemului energetic aferent Văii Jiului (SEVJ) am 

utilizat noţiunea de capital comunitar, care se pliază perfect pe caracteristicile 
depresiunii Petroşani. 

Aspectele calitative referitoare la ansamblul sistemului şi la performanţele 
actuale, respectiv la cele îmbunătăţite, au fost abordate şi cuantificate cu ajutorul 
analizei SWOT, ai indicatorilor dezvoltării durabile (IDD), a amprentei ecologice şi a 
indicelui de încredere climatică regională (IICR). Pentru aspectele cantitativ-
calitative vizând performanţele energetice au fost folosite bilanţurile energetice-
exergetice. Simularea scenariilor de evoluţie a sistemului energetic comunitar (SEC) 
s-a realizat cu ajutorul analizei multicriteriale – procesul ierarhiei analitice (AHP). 

Pe componenta strict energetică au fost alese sistemele cu pondere mare şi 
aflate în administrarea comunităţii: sistemul energetic (SE) al exploatărilor miniere 
(E.M.) şi sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET). Ponderea 
sistemului energetic pneumatic în balanţa energetică a E.M. fiind de 35 – 45 %, iar 
economiile fezabile de energie ajungând până la 40 %, în lucrare s-a realizat o 
analiză a acestui sistem. Perspectivele de concentrare a termoficării urbane pentru 
toate localităţile Văii Jiului într-o singură companie justifică analiza energetică a 
termoficării urbane oferind decidenţilor locali argumente cantitative şi calitative 
pentru măsurile necesare revitalizării economice a Văii Jiului. 

Caracterul interdisciplinar al cercetării conectează sinergic domeniile: 
managerial, energetic, comunitar, ecologic, sociologic, politic, juridic şi armonizează 
aspectele semnificative fiecărui domeniu în atingerea obiectivului lucrării. Astfel, 
structura lucrării cuprinde opt capitole. 

Capitolul 1, intitulat Argumentele şi obiectivele cercetării, include 
argumentele alegerii temei: motivaţia cercetării, formularea problemelor, obiectivele 
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tezei, modul de realizare a obiectivelor prin prezentarea planului de dezvoltare a 
tezei şi domeniul de aplicare a rezultatelor cercetării. 

Conţinutul capitolului 2, cu titlul Situaţia actuală în domeniul energetic, se 
referă la corelarea dezvoltării durabile cu trilema energetică mondială, contextul 
european şi naţional referitor la industria minieră carboniferă şi la resursele 
regenerabile de energie (SRE), fiind prezentat sintetic cadrul legislativ şi normativ - 
pe plan internaţional, naţional şi local. Sunt evidenţiate componentele politicii de 
conservare a energiei, barierele în calea promovării eficienţei energetice şi 
posibilităţile de depăşire ale acestor bariere. În final sunt menţionate activităţile 
promoţionale pentru eficienţă energetică. 

Capitolul 3, având titlul Principii de management durabil a sistemului 
energetic comunitar în contextul strategiei „EUROPA 2020” şi a sistemului de 
management energetic, tratează teoretic: conceptul de dezvoltare durabilă, sistemul 
dinamic regional (SDR) asimilat cu capitalul comunitar, instrumentele selectate 
pentru operaţionalizarea conceptului de dezvoltare durabilă pentru un SDR: IDD, 
analiza SWOT, IICR şi amprenta ecologică. În cadrul acestui capitol metodologic 
sunt prezentate succint principalele noţiuni necesare operaţionalizării conceptului de 
dezvoltare durabilă: definiţia şi principiile dezvoltării durabile, funcţia de utilitate a 
dezvoltării durabile, capitalul comunitar şi fluxurile aferente, dezvoltarea durabilă a 
capitalului comunitar, fiind precizate noţiunile fundamentale referitoare la 
instrumentele de operaţionalizare a conceptului de dezvoltare durabilă. 

În capitolul 4, intitulat Metode de cuantificare a performanţelor sistemelor 
energetice, sunt prezentate elementele de bază ale metodei de analiză 
multicriterială - AHP, punctându-se avantajele şi dezavantajele metodei. Astfel, 
capitolul include partea metodologică şi studii de caz vizând validarea instrumentelor 
selectate pentru operaţionalizarea conceptului de dezvoltare durabilă: determinarea 
amprentei ecologice pentru comunitatea Văii Jiului, analiza SWOT pentru capitalul 
comunitar Valea Jiului, aplicarea IICR la analiza impactului climatic aferent 
capitalului comunitar Valea Jiului, evaluarea evoluţiei capitalului comunitar Valea 
Jiului cu ajutorul IDD. La final sunt ataşate interpretarea rezultatelor şi concluziile 
aferente. 

Capitolul 5 cu titlul, Sistemul energetic comunitar al Văii Jiului. 
Performanţele actuale şi soluţii de majorare ale performanţelor sistemului, constituie 
nucleul tezei, abordând următoarele aspecte referitoare la SEVJ: componentele 
majore ale SEVJ şi fluxurile energetice aferente sistemului, resurse energetice 
neregenerabile şi SRE, subsistemul energetic aferent E.M. – performanţa energetică 
a generării-transportului-distribuţiei şi utilizării aerului comprimat în mineritul 
carbonifer, subsistemul energetic aferent termoficării urbane – performanţe 
energetice şi funcţionale pentru SACET Petroşani, măsuri pentru modernizarea şi 
eficientizarea sistemelor centralizate de alimentare cu căldură, soluţii pentru 
majorarea eficienţei energetice şi a rentabilităţii economice pentru SACET Valea 
Jiului. 

Capitolul 6 având titlul Scenarii de evoluţie a sistemul energetic comunitar al 
Văii Jiului cuprinde o componentă referitoare la utilizarea metodei AHP pentru 
stabilirea priorităţilor fezabile şi eficiente de valorificare a potenţialului energetic 
regenerabil disponibil în Valea Jiului, şi o componentă referitoare la scenarii de 
evoluţie a SEVJ. În acest capitol sunt propuse trei scenarii de evoluţie a SEC 
analizat: 
 - Scenariul I, în care comunitatea locală îşi gestionează durabil resursele – 
varianta optimistă; 

- Scenariul II, în care se continuă trendul actual – varianta pesimistă; 
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- Scenariul III, în care se închid toate minele – varianta catastrofică. 
Este simulată evoluţia sistemului după cele trei scenarii şi sunt interpretate 

rezultatele obţinute stabilindu-se măsurile capabile să revitalizeze comunitatea Văii 
Jiului pe plan economic, social şi ambiental, aspectele definitorii ale dezvoltării 
durabile. 

Capitolul 7 include concluziile finale şi propunerile rezultate în urma 
studiului: concluzii rezultate în urma calculării amprentei ecologice, concluzii 
rezultate în urma realizării analizei SWOT, concluzii rezultate în urma calculării IICR, 
concluzii rezultate în urma verificării IDD semnificativi, concluzii sintetice generale 
vizând energetica sistemelor pneumatice miniere, concluzii referitoare la sistemul de 
termoficare urbană, concluzii referitoare la valorificarea SRE disponibile în Valea 
Jiului şi concluzii referitoare la scenariile de evoluţie a SEVJ. 

Capitolul 8 punctează contribuţiile personale, iar în final este ataşată 
bibliografia generală. 

Lucrarea de faţă este de mare actualitate datorită contextului marcat, pe de 
o parte de criza economico-financiară mondială, de altfel o acutizare a crizei 
resurselor şi pe de altă parte de preocupărilor României de a asigura dezvoltarea 
durabilă a societăţii. 
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CAPITOLUL I 

ARGUMENTELE ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRII 

1.1. Motivaţia cercetării 

Alegerea temei este motivată de importanţa crescândă a subiectului, atât 
pentru teoreticieni cât şi pentru practicieni, de la nivel global, regional, naţional şi 
local. Dezvoltarea durabilă, managementul energetic şi eficienţa energetică sunt nu 
numai concepte teoretice ci constituie şi realităţi care angrenează instituţii 
interstatale, guverne, cercetători până la simpli cetăţeni, toţi preocupaţi de strategii, 
politici şi bune practici în nevoia identificării modalităţilor de asigurare a bunăstării 
cetăţenilor lumii, a îmbunătăţirii continue a calităţii vieţii oamenilor şi a relaţiilor 
armonioase dintre ei şi mediul natural prin minimizarea consumului de resurse. 

Motivaţia acestei cercetări se bazează pe trei elemente de egală importanţă: 
- realizarea unui management energetic durabil în cadrul comunităţii; 
- asigurarea unui cadru echitabil de valorificare a resurselor energetice din 

Valea Jiului; 
- rentabilizarea entităţilor energetice şi revitalizarea activităţii economice în 

Valea Jiului. 
Managementul energetic durabil presupune creşterea eficienţei energetice, 

reducerea costurilor cu energia, ameliorarea performanţelor energetice cantitative şi 
calitative în concordanţă cu postulatele dezvoltării durabile: eficacitate economică, 
responsabilitate ecologică şi solidaritate socială. Din punct de vedere metodologic, 
managementul energetic durabil se bazează pe îmbunătăţirea continuă care include 
etapele ciclului PDCA (Plan-Do-Check-Act) (Juran, 2001): 

- Planifică → realizează o analiză energetică a conturului abordat şi defineşte 
consumurile de referinţă, indicatorii de performanţă energetică, obiectivele, ţintele şi 
planurile de acţiune necesare asigurării durabilităţii energetice. 

- Execută (Fă) → aplică planurile de acţiune necesare managementul energetic 
durabil. 

- Verifică  → monitorizează şi măsoară procesele şi caracteristicile esenţiale 
aferente operaţiilor care determină performanţa energetică în conformitate cu 
politica şi obiectivele energetice şi analizează rezultatele. 

- Acţionează → dispune acţiuni destinate îmbunătăţirii continue a 
performanţelor energetice şi a sistemului de management energetic. 

Asigurarea unui cadru echitabil de valorificare a resurselor energetice 
răspunde unei cerinţe a dezvoltării durabile vizând echitatea intergeneraţională şi 
intrageneraţională aplicată la nivel regional. 
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Rentabilizarea entităţilor energetice şi revitalizarea activităţii economice este 
poate cea mai stringentă problemă a Văii Jiului în condiţiile actuale accentuată de 
criza economică, dezindustrializarea accentuată a ţării, inexistenţa unei strategii 
energetice coerente şi absenţa flagrantă a sprijinului politic. 

1.2. Formularea problemei 

Paradigma energetică a civilizaţiei contemporane este în schimbare, pe de o 
parte datorită epuizării resurselor neregenerabile, iar pe de altă parte datorită 
schimbărilor climatice.  

Componenta cantitativă trece pe planul doi, preponderentă fiind calitatea 
energiei în sensul celui de-al doilea principiu al termodinamicii. Raţionând astfel, nu 
mai sunt atât de interesanţi indicatorii cantitativi (producţia/consumul de 
energie/locuitor,rata de creştere a producţiei/consumului/de energie/locuitor), 
devenind mai semnificativi indicatorii calitativi (consumul specific, intensitatea 
energetică). Sistemele de aprovizionare energetică la nivel comunitar se 
caracterizează printr-o complexitate crescută. Tehnologiile în domeniul energetic 
devin din ce în ce mai integrate, astfel că termenii de reţele multi-energie, de 
cogenerare, de trigenerare apar tot mai frecvent.  

Abordarea inovativă propusă în teza de doctorat constă în utilizarea reţelelor 
de distribuţie multi-energie (electricitate, gaz, căldură, frig, apă, etc.), cu scopul 
exploatării la maximum a sinergiilor dintre consumatori (sector rezidenţial, sector 
terţiar, industrie, transport), pe de o parte, şi producătorii şi resursele locale de 
energie (combustibili fosili, amenajări hidrotehnice, căldura mediului, energia solară, 
deşeurile termice, metanul provenit din degazarea stratelor de cărbuni, biomasa, 
etc.), pe de altă parte. Managementul energetic durabil al unui sistem comunitar 
trebuie să includă precizările anterioare fără a neglija aspectele ambientale şi 
sociale. Efortul de a jalona câteva direcţii fezabile în direcţia sustenabilităţii 
sistemului comunitar este justificat de starea critică în care se află Valea Jiului. 

1.3. Obiective  

Obiectivul principal al cercetării este de a preciza elementele de bază pentru 
managementul dezvoltării durabile al SEVJ. Realizarea obiectivului constă în 
abordarea şi operaţionalizarea sinergică a două concepte actuale în evoluţia 
capitalului comunitar: conceptul de management al energiei şi conceptul de 
dezvoltare durabilă. 

Conceptul de management al energiei presupune o activitate complexă 
incluzând: 

- ansamblu de măsuri instituţionale şi funcţionale luate pentru a garanta 
aplicarea politicii energetice comunitare; 
- metodă de conducere adaptată pentru a asigura la nivel comunitar:  
• aprovizionarea, stocarea, transformarea, distribuţia, utilizarea energiei; 
• tratarea deşeurilor rezultate conform unor condiţii precise; 
• monitorizarea performanţelor energetice, economice şi ecologice. 

Conceptul de dezvoltare durabilă poate fi definit sintetic prin „maximizarea 
bunăstării în condiţiile minimizării consumului de resurse pe baza majorării eficienţei 
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proceselor’’ şi presupune evoluţia capitalului comunitar respectând cele trei 
postulate ale dezvoltării durabile: solidaritate socială, eficacitate economică, 
responsabilitate ecologică. 

Etapele de realizare a obiectivului includ următoarele activităţi, reprezentate în 
figura 1.1: 

- Sinteză documentară referitoare la energetica durabilă şi la 
instrumentele de cuantificare a durabilităţii; 

- Delimitarea conturului sistemului energetic comunitar şi precizarea 
subsistemelor importante (subsistemul industrial, subsistemul 
termoficării urbane, subsistemul transport); 

- Descrierea situaţiei actuale a SEC se va realiza cu ajutorul bilanţului 
energetic/exergetic: 

• Precizarea conturului şi a echipamentelor din contur; 
• Determinarea fluxurilor intrate;  
• Determinarea fluxurilor ieşite; 
• Determinarea fluxurilor utile; 
• Determinarea fluxurilor pierdute; 
• Stabilirea unor coeficienţi de performanţă. 
- Evaluarea evoluţiei sistemului energetic în sensul conceptului 

dezvoltării durabile utilizând instrumentele: 
� Analiza SWOT 
� Amprenta ecologică  
� IDD 
� IICR 
� Analiza energetică/exergetică 
� AHP 

- Prezentarea rezultatelor, a concluziilor şi a propunerilor pentru a 
răspunde dezideratelor actuale referitoare la performanţele 
energetice, economice şi ecologice ale sistemelor comunitare; 

- Jalonarea unor direcţii de continuare a studiilor în domeniul temei. 

1.4. Domeniul de aplicare  

- Inventarierea resurselor energetice, producătorilor şi consumatorilor cu 
pondere semnificativă în cadrul SEC; 

- Cuantificarea performanţelor energetice, economice, ecologice ale 
componentelor SEC. Constituirea unei baze de date de referinţă; 

- Identificarea soluţiilor de încadrare a sistemului analizat în dezideratele 
dezvoltării durabile; 

- Stabilirea unei politici de conservare a energiei la nivel comunitar; 
- Precizarea barierelor în calea promovării eficienţei energetice şi evidenţierea 

unor posibilităţi de depăşire ale acestora;  
- Adaptarea la nivel comunitar a activităţilor promoţionale pentru eficienţă 

energetică;  
- Elaborarea unei strategii locale de evoluţie durabilă a capitalului comunitar 

aferent Văii Jiului. 
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1.5. Structura tezei  

Structura lucrării cuprinde opt capitole, corelaţia dintre obiective şi conţinut 
fiind prezentată schematic în figura 1.1. 

Lucrarea este dezvoltată urmărind cei trei piloni fundamentali ai dezvoltării 
durabile: 

- eficacitatea economică 
- responsabilitatea ecologică 
- solidaritatea socială 
Pentru a urmări evoluţia SEVJ am utilizat noţiunea de capital comunitar, care 

se pliază perfect pe caracteristicile depresiunii Petroşani. 
Aspectele calitative referitoare la ansamblul sistemului şi la performanţele 

actuale, respectiv la cele îmbunătăţite, au fost abordate şi cuantificate cu ajutorul 
analizei SWOT, ai IDD, a amprentei ecologice şi a IICR. Pentru aspectele cantitativ-
calitative vizând performanţele energetice au fost folosite bilanţurile energetice-
exergetice. Simularea scenariilor de evoluţie a SEC s-a realizat cu ajutorul analizei 
multicriteriale – AHP. 

Pe componenta strict energetică au fost alese sistemele cu pondere mare şi 
aflate în administrarea comunităţii: SE al E.M. şi SACET. Ponderea sistemului 
energetic pneumatic în balanţa energetică a E.M. fiind de 35 – 45 %, iar economiile 
fezabile de energie ajungând până la 40 %, în lucrare s-a realizat şi o analiză a 
acestui sistem. Perspectivele de concentrare a termoficării urbane pentru toate 
localităţile Văii Jiului într-o singură companie justifică analiza energetică a 
termoficării urbane. 
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Fig. 1.1. Planul de dezvoltare al tezei 
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CAPITOLUL II 

SITUAŢIA ACTUALĂ ÎN DOMENIUL ENERGIEI, 
CADRUL LEGISLATIV ȘI NORMATIV, PE PLAN 

INTERNAŢIONAL, NAŢIONAL ŞI LOCAL 

2.1. Dezvoltarea durabilă şi trilema energetică a lumii 

În lumea de azi se disting două tendinţe demografice dominante: creşterea 
populaţiei şi urbanizarea. Anul 2008 constituie anul de reper pentru omenire ca 
„specie urbană”, prin faptul că peste jumătate din populaţia globului locuieşte la 
oraş (Brown, 2008, p.181). Din antichitate şi până la oraşele moderne, evoluţia a 
depins de progresul tehnic din transporturi (reţele de apă, reţele de apă uzată, 
reţele termice, reţele electrice, transporturi navale, feroviare, auto şi aeriene). 
Pentru că astfel s-a asigurat hrana, apa, energia, materiile prime şi materialele unor 
aglomerări/concentrări mari de oameni. Colectarea, evacuarea şi poluarea aerului, 
solului şi apei constituie probleme majore ale administraţiilor publice locale. 
Calitatea vieţii urbane presupune existenţa serviciilor de inters economic general, a 
acelor facilităţi care să răspundă nevoilor umane. Acestea se asigură prin intervenţie 
publică şi spre folosul public general în condiţii de calitate, siguranţă, accesibilitate, 
tratament egal sau acces universal. 

Există un larg consens mondial cu privire la faptul că dezvoltarea durabilă 
impune schimbarea tiparelor de consum şi de producţie susţinute prin modelele 
tradiţionale de creştere economico-socială din secolul XX, care au fondat societatea 
şi economia globală contemporană.  

Aceste modele bazate în esenţă pe stimularea consumului nu ţin cont de 
rezervele limitate de resurse naturale în general şi de resurse energetice, în special 
având în vedere că, de la începutul revoluţiei industriale, energia a constituit forţa 
motrice a progresului. Resursele energetice sunt resurse vitale pentru societatea 
umană, energia fiind ”un catalizator esenţial pentru creşterea economică şi 
îmbunătăţirea standardelor de viaţă” (IEA, OPEC, OECD, World Bank, 2010, pg. 6). 
La ritmul actual de consum, epuizarea previzibilă a resurselor neregenerabile poate 
fi însoţită şi de penuria celor regenerabile care, în condiţiile consumului intensiv, nu 
au suficient timp pentru a se regenera afectând evident capacitatea de asigurare a 
necesităţilor viitoare de energie (Gamper, 2004). În plus, evoluţiile demografice 
globale susţin tendinţa de creştere a acestor necesităţi, exprimate în termeni 
economici printr-o cerere de consum tot mai mare, impunând dezvoltarea ca atare a 
infrastructurii sectorului energetic.  
 Astfel, potrivit prognozelor mondiale recente publicate în World Energy 
Outlook (WEO) sub egida Agenţiei Internaţionale de Energie (IEA), până în 2035 
cererea totală de energie va creşte cu până la o treime (IEA, 2012, pg. 1). Deci, 
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ţinând cont de caracterul epuizabil al resurselor, o primă provocare majoră a 
dezvoltării durabile o constituie siguranţa energetică, în sensul asigurării 
necesităţilor de energie curente şi viitoare la nivel local, naţional şi mondial.  

Pe de altă parte, modul în care sunt utilizate resursele disponibile pentru 
producţia şi furnizarea serviciilor energetice necesare economiei şi comunităţilor 
umane moderne afectează mediul natural şi climatul global. Conform aceloraşi 
prognoze WEO, în perioada 2011-2035 se preconizează creşterea cu aproape 6 Gt a 
emisiilor de CO2 aferente sectorului energetic mondial (de la 31,2 Gt în 2011 la circa 
37 Gt în 2035), cu impact estimat într-o creştere cu circa 3,6oC a temperaturii medii 
pe termen lung (IEA, 2012, pg. 1). Consecinţele negative se resimt deja tot mai 
puternic în ultima perioadă: schimbările termice bruşte însoţite de fenomene 
meteorologice extreme, intensificarea catastrofelor naturale ş.a.m.d. au efecte 
devastatoare nu doar asupra activităţilor socio-economice ale comunităţilor direct 
afectate, ci şi asupra ecosistemelor în care acestea s-au integrat. Prin urmare, o altă 
provocare majoră a dezvoltării durabile o constituie atenuarea impactului asupra 
mediului. În principal, aceasta presupune înlocuirea cât mai rapidă a actualelor 
tehnologii, capacităţi şi facilităţi de producţie, distribuţie şi utilizare a energiei, ceea 
ce în termeni economici înseamnă investiţii de infrastructură semnificative.  

Având în vedere creşterea prognozată a cererii globale de energie pentru 
perioada 2012-2035, efortul investiţional necesar la nivel mondial este estimat la 
37000 mld. USD, circa 61% reprezentând investiţii care se impun în ţările 
nemembre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) – aşa 
numitul ”club al ţărilor bogate” (IEA, 2012, pg. 1). Aproape jumătate din această 
valoare corespunde investiţiilor necesare în sectorul energiei electrice, pentru 
extinderea capacităţilor de producţie şi a reţelelor de distribuţie existente (în 
vederea acoperirii creşterii prevăzute a cererii de energie electrică pe perioada 
considerată). Suma totală estimată la 16900 mld. USD revine în proporţie de 60% 
investiţiilor de capacitate, iar din acestea sunt preponderente cele destinate 
producţiei de energie electrică din principalele SRE – 22% pentru energie eoliană, 
16% pentru hidro-energie şi 13% pentru energie solară-fotovoltaică (IEA, 2012, pg. 
3). Concluzia este aparent paradoxală: efortul investiţional se impune îndeosebi în 
statele şi comunităţile locale mai puţin dezvoltate care, în mod logic, au nevoie de 
mai multă energie pentru a se dezvolta dar nu au capacitatea financiară de a susţine 
un astfel de efort în aceeaşi măsură cu statele dezvoltate. Astfel, cea de-a treia 
provocare majoră a dezvoltării durabile o reprezintă asigurarea accesului la energie 
într-un mod echitabil social.  

Pentru a răspunde acestor provocări ”sectorul energetic global are nevoie de 
un sistem rezilient” care să asigure urmărirea obiectivelor pe termen lung şi, în 
acelaşi timp, să fie suficient de flexibil ca să permită valorificarea oportunităţilor şi 
depăşirea obstacolelor imprevizibile ce pot să apară an de an (WEC, 2011, pg. 3). 
Câteva evenimente recente pot fi exemple semnificative în acest ultim sens: aşa 
numita ”revoluţie” a gazelor de şist (confirmate ca un ”factor de schimbare a 
jocului” pe piaţa mondială a energiei), accidentul din Golful Mexic (2010), ori cel de 
la Fukushima (2011), au accentuat incertitudinile SE în toată lumea. În plus, 
prelungita recesiune economică din ultimii ani a dovedit că autoreglarea pieţelor, ca 
şi politicile publice naţionale, nu mai pot oferi (fiecare separat) soluţii viabile de 
creştere în contextul global actual. De aici se poate deduce că un sistem energetic 
durabil trebuie să integreze atât mecanisme ale pieţei concurenţiale cât şi 
reglementări/politici energetice care pot susţine dezvoltarea durabilă la nivel local, 
naţional, regional şi global. 
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fiecare ţară şi regiune a lumii, ţinând cont de riscurile geo-politice, economice şi 
tehnologice asociate sectorului. 

- Un angajament ferm pentru dialogul deschis şi promovarea 
acceptabilităţii tuturor surselor şi tehnologiilor energetice, ţinând cont de faptul că 
acceptabilitatea presupune multe aspecte care trebuie considerate nu doar în 
interiorul frontierelor naţionale, ci şi la nivel global (ex. siguranţa alimentării cu 
energie, protecţia mediului şi a climei, sărăcia energetică, impactul politicilor asupra 
contextului economic local şi competitivităţii naţionale).  

Pe aceste considerente WEC subliniază că dezvoltarea durabilă ”implică un 
echilibru în schimbare al compromisurilor între cele trei dimensiuni ale durabilităţii 
energetice...Fiecare ţară trebuie să-şi determine propriul echilibru, luând în 
considerare nevoile sale, acceptarea publică şi factorii-cheie din exterior” (WEC, 
2011, pg.8), ţinându-se cont că: 

►opţiunea politică este un factor discriminant de bază al performanţei 
energetice; 

►dotarea cu resurse energetice de mare potenţial nu conduce neapărat la 
siguranţă energetică pe termen lung, aceasta depinzând şi de opţiunile economice, 
sociale şi de mediu; 

►resursele naţionale, bogăţia şi performanţele conjuncturale nu sunt factorii 
determinanţi ai performanţei unei ţări în termenii durabilităţii energetice, aceasta 
necesitând implementarea de politici specifice, prin care fiecare ţară să-şi determine 
compromisurile unice de care are nevoie; 

►siguranţa energetică se poate modifica rapid pe termen scurt prin ajustări 
politice minore, dar poate fi şi erodată pe termen lung prin implicaţiile unor decizii 
strategice precum supra-dependenţa de produse energetice, nediversificarea 
activelor sectorului şi lipsa autonomiei energetice; 

►eforturile vizând echitatea socială şi diminuarea impactului asupra 
mediului bazate pe semnale politice sau pe dezvoltări ale regimului energetic 
necesită adesea mai mulţi ani pentru a da rezultate. 

Deci, trilema energetică translatată la nivel naţional sfidează soluţiile simple 
(WEC, 2012, pg.7), impunând dezvoltarea unor sisteme energetice performante pe 
fiecare din cele trei dimensiuni ale durabilităţii. După cum s-a arătat, pe de o parte, 
asemenea sisteme trebuie să ofere mixul de resurse şi tehnologii care să susţină 
echilibrul între cele trei dimensiuni (să asigure concomitent siguranţă în 
aprovizionarea cu energie, la preţuri accesibile populaţiei şi cu impact redus asupra 
mediului). Pe de altă parte, necesită o abordare integrată, bazată pe mecanismele 
concurenţiale, cerinţele şi tendinţele pieţei şi pe reglementări/politici energetice 
acceptabile public, atât în interiorul cât şi în afara graniţelor naţionale. Şi, nu în 
ultimul rând, materializarea unor astfel de sisteme este decisiv condiţionată de 
investiţii semnificative pe termen lung. În conjuncturile actuale de recesiune 
economică, pentru orice ţară, dar mai ales pentru ţările în curs de dezvoltare, 
problemele critice sunt cele ale comunităţilor locale mai puţin dezvoltate care sunt 
de obicei şi mai puţin atractive din punct de vedere investiţional. În aceste cazuri e 
extrem de dificil de stabilit compromisurile care trebuie făcute pentru asigurarea 
echilibrului între cele trei dimensiuni ale durabilităţii energetice. Tocmai de aceea se 
impune o riguroasă prioritizare şi dozare a eforturilor, fundamentată pe 
metode/instrumente ştiinţifice şi evidenţe documentare relevante, ţinându-se cont 
atât de situaţia existentă cât şi de oportunităţile şi riscurile care se conturează în 
viitor (la nivel local, naţional şi internaţional).  
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Contextul general expus justifică necesitatea şi oportunitatea demersului de 
cercetare vizând managementul dezvoltării durabile al unui SEC – cu referire la 
Valea Jiului (una dintre cele mai problematice comunităţi locale din ţara noastră din 
punct de vedere al dezvoltării socio-economice în ultimele două decenii).  

Urmărind raţionamentul argumentativ de mai sus, prezenta lucrare 
constituie un prim pas al acestui demers, încercând să asigure o fundamentare 
documentară solidă şi un instrumentar util pentru prioritizarea eforturilor îndreptate 
spre durabilitatea energetică, din perspectiva intrărilor în sistem – resursele 
energetice disponibile şi posibilităţile de valorificare durabilă a lor. Astfel, lucrarea 
sintetizează principalele rezultate ale cercetării documentare asupra situaţiei actuale 
a resurselor energetice, a utilizării lor, precum şi a diverselor abordări naţionale şi 
internaţionale (inclusiv de natura politicilor/reglementărilor şi a scenariilor de 
perspectivă în domeniu) care susţin valorificarea durabilă a acestora. Maniera de 
prezentare este de la general la particular – începând cu situaţia la nivel global, la 
nivelul Uniunii Europene (UE), al României, şi în final cu regiunea de care aparţine 
Valea Jiului.  

Obiectivul final urmărit este fundamentarea cercetării vizând managementul 
dezvoltării durabile al unui SEC – cu referire la Valea Jiului.  

Ca atare, structura şi conţinutul lucrării se aliniază acestui obiectiv, 
încercând să ofere fundamentele teoretice şi practice consistente şi relevante pentru 
tema de cercetare (abordări conceptual-metodologice, date statistice şi evidenţe 
recente ale cazuisticii în domeniu, evoluţii recente, abordări de valorificare durabilă 
a resurselor energetice)  

Prin urmare, demersul de cercetare vizând managementul dezvoltării 
durabile al unui SEC – cu referire la Valea Jiului pe această direcţie este nu numai 
justificat ci şi necesar. Problematica energetică actuală trebuie plasată în 
coordonatele tridimensionale ale durabilităţii şi trebuie să se fundamenteze pe o 
documentare solidă asupra situaţiei existente şi a perspectivelor care se conturează 
la nivel global, naţional şi local. 

2.2. Contextul european şi naţional vizând industria minieră carboniferă 

În Strategia Industriei Miniere 2013-2035 (2012) se subliniază că în ultimul 
deceniu, conceptul de securitate naţională şi regională nu se mai limitează strict la 
sfera militară, fiind extins şi asupra unor domenii considerate de natura politicilor 
publice ale unui stat. Astfel, securitatea privind accesul la resursele minerale 
strategice a devenit un termen de referinţă în relaţiile interstatale, aşa cum se 
precizează în documentul „Conceptul strategic de apărare şi securitate a membrilor 
NATO”, adoptat de preşedinţii de stat şi de guvern la Lisabona, în anul 2010. 
Riscurile şi ameninţările la adresa accesului la resursele strategice energetice şi 
neenergetice sunt tot mai diversificate. Creşterea accentuată a consumului global de 
resurse minerale a determinat treptat restrângerea „controlată” a accesului la 
sursele de aprovizionare şi coroborat cu limitarea numărului furnizorilor, la apariţia 
monopolurilor şi oligopolurilor. Toate aceste elemente exercită o influenţă directă 
asupra securităţii economice, situaţie în care strategia de dezvoltare a industriei 
miniere a unui stat devine în mod tot mai evident, o componentă a securităţii 
naţionale. 

Restrângerea pe plan mondial a numărului furnizorilor de resurse minerale şi 
energetice - în condiţiile existenţei unor solicitări crescute, venite din partea marilor 
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sisteme consumatoare, a determinat ca aceste resurse să fie redefinite politic ca 
„georesurse”. 

În anul 2010 în UE au fost extrase aproape 140 de milioane de tone de huilă 
şi aproape 400 milioane de tone de lignit. Extragerea acestei cantităţi de cărbune şi 
producerea de energie cu ajutorul ei, a angajat mai mult de 255.000 de oameni. 
Avantajele cărbunelui sunt printre altele securitatea aprovizionării şi preţurile 
favorabile, în raport cu sursele de energie concurente. Când resursele indigene pot fi 
exploatate, utilizarea cărbunelui adaugă valoare de-a lungul întregului lanţ de 
aprovizionare cu energie electrică. Acest lucru conduce la rezultate pozitive în 
termeni de performanţă economică şi ocupare a forţei de muncă. 

În documentele UE însă cărbunele este doar un component al unui portofoliu 
energetic diversificat, care contribuie la securitatea aprovizionării. În condiţiile 
dezvoltării CCS (captarea si stocarea carbonului) şi a altor tehnologii emergente de 
valorificare curată, cărbunele poate juca un rol important într-o aprovizionare sigură 
şi sustenabilă în viitor. 

Documentele programatice europene tind să acorde importanţă unilaterală 
îngrijorărilor legate de emisiile de gaze cu efect de seră (GES), neglijând celelalte 
avantaje ale cărbunelui, condiţionând mereu menţinerea acestuia ca resursă 
importantă, de succesul implementării tehnologiilor curate (stocare CO2, reducere 
emisii SOx şi NOx), la costuri rezonabile. 

În ceea ce priveşte rolul pe termen lung al cărbunelui, majoritatea experţilor 
independenţi consideră că energia bazată pe cărbune asigură securitatea 
aprovizionării, este disponibilă şi sustenabilă, fiind clar un motor al creşterii 
economice. 

Viitorul cărbunelui în Europa depinde însă de succesul Programului EU 
20/20/20 şi de rivalitatea acestuia cu gazul natural, în mixul energetic. Gazul 
natural este ameninţat însă de instabilitatea preţurilor, de incertitudinea creşterii 
rezervelor şi de exploatarea resurselor neconvenţionale. În scenariile IEA, consumul 
de cărbune în UE-27 se va reduce anual cu 2,5%, până în anul 2035, ceea ce 
reflectă politicile ambiţioase ale UE privind reducerea emisiilor. Ponderea cărbunelui 
în mixul energetic al UE va scădea de la 16% - în anul 2009, la doar 8% - în anul 
2035. Toate proiecţiile şi toate scenariile depind major însă de energia nucleară care 
se va menţine la nivelul actual, va fi doar marginal redusă sau va creşte. 

Cu toate aceste proiecţii, se apreciază ca mixul energetic al UE se va baza în 
continuare foarte mult pe combustibilii fosili, inclusiv pe cărbune, iar pentru ţările 
din Europa Centrală şi de Est, cărbunele va fi pilonul principal în securitatea 
energetică chiar până în anul 2035. Societăţile europene se pot baza pe huilă şi 
lignit în mixul lor energetic timp de decenii de acum înainte datorită resurselor lor 
foarte mari. Producţia internă de cărbune demonstrează cele mai bune practici la 
nivel mondial pentru exploatare, protecţia mediului şi siguranţa locului de muncă. 
Securitatea aprovizionării cu combustibil fosil şi accesul la resurse trebuie prin 
urmare să rămână o prioritate pentru viitoarele politici de energie din UE. 

Noile capacităţi de generare de energie (amenajate pentru CCS) ajută la 
realizarea obiectivelor de protecţie a climei şi de securitate a aprovizionării. 

De asemenea, noile tehnologii emergente de valorificare a zăcămintelor de 
cărbune (gazeificarea subterană, metanul din stratele de cărbune (CBM)→ gaz 
asociat cărbunelui, metanul din mina de cărbune (CMM), metan din mină 
abandonată (AMM), etc.) pot schimba ponderea cărbunelui în mixul energetic. 

Sectorul industriei miniere din România reprezintă un segment deosebit de 
important menit să susţină activ dezvoltarea economică a ţării prin furnizarea unei 
game variate de produse minerale, utilizate ca atare sau ca materii prime. 
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 Pentru evaluarea situaţiei actuale din România referitor la mineritul 
carbonifer, sunt prezentate sintetic constatările rezultate din analiza SWOT cărbune 
– huilă, inclusă în "Strategia Industriei Miniere 2013-2035" (Tabelul 2.1). 
 

Tabelul 2.1. Analiza SWOT cărbune – huilă 
(adaptat după Strategia Industriei Miniere 2013-2035) 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
- Existenţa unei rezerve exploatabile de 
peste 300 milioane de tone, concentrată 
într-un zăcământ unic, cu grad de 
asigurare de cca. 100 ani; 
- Infrastructură deja existentă, atât ca 
facilităţi de suprafaţă cât şi ca lucrări 
miniere principale de deschidere, 
utilizabile pe termen lung atât pentru 
extracţia propriu-zisă cât şi pentru 
transportul către beneficiari, pe calea 
ferată; 
- Concentrare teritorială a E.M. într-o 
zonă relativ restrânsă; 
- Distanţă redusă faţă de beneficiari; 
- Existenţa de personal calificat în 
activitatea minieră, tradiţie şi expertiză 
profesională la toate nivelurile; 
- Contribuţie esenţială la securitatea 
energetică naţională în situaţii de criză a 
altor resurse; 
- Parametrii produselor realizate cu actualele 
tehnologii de exploatare şi preparare 
compatibile cu instalaţiile de ardere a 
cărbunelui, existente la beneficiari; 
- Instalaţiile de preparare deţinute pot 
realiza produse cu un conţinut energetic 
mărit 

- Condiţii geologo-miniere dificile de 
exploatare (adâncime mare de 
exploatare, tectonica, stratigrafie, 
variabilitate) ; 
- Grad ridicat de periculozitate a 
exploatării din cauza conţinutului ridicat 
de gaze explozive al zăcământului, cu 
predispoziţie la autoaprindere şi 
explozii; 
- Putere calorifică scăzută comparativ cu 
oferta internaţională; 
- Posibilităţi reduse de îmbunătăţire 
semnificativă a calităţii producţiei, la 
gura minei cu actuala tehnologie de 
exploatare; 
- Grad de mecanizare a exploatării 
scăzut, utilaje uzate fizic şi moral; 
- Lipsa unor tehnologii performante 
adaptabile condiţiilor de zăcământ; 
- Personal cu mentalitate rigidă, 
îmbătrânit, erodat profesional; 
- Dificultăţi în exploatarea selectivă a 
cărbunelui; 
- Cost de producţie ridicat 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
- Necesar crescând de surse de energie 
primară; 
- Piaţă de desfacere relativ stabilă; 
- Posibilităţi de creştere a veniturilor prin 
îmbunătăţirea calităţii produselor; 
- Creşterea ponderii cărbunelui în 
producţia termoenergetică pe plan 
mondial; 
- Costurile încă ridicate ale producerii 
energiei electrice din SRE; 

- Agravarea crizei economice mondiale; 
- Vulnerabilitatea exploatării cărbunelui 
faţă de caracteristicile şi condiţiile geo-
miniere; 
- Creşterea costurilor de producţie 
generată de obligativitatea asigurării 
unor condiţii suplimentare de securitate 
şi sănătate în muncă şi de protecţie a 
mediului; 
- Vulnerabilitate socială mare datorită 
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- Perspectiva realizării Complexului 
Energetic Hunedoara (CEHd); 
- Menţinerea unei infrastructuri miniere 
adecvate exploatării huilei astfel încât să 
fie asigurată continuitatea producţiei pe 
o perioadă mare de timp; 
- Posibilitatea implementării proiectelor 
de CCS şi a emisiilor de metan din 
zăcămintele aflate în exploatare; 
- Îmbunătăţirea calităţii cărbunelui 
vândut, cu mici investiţii în 
retehnologizarea sortării de la fiecare 
E.M.S. 

caracterului monoindustrial al zonei, a 
deteriorării situaţiei financiare şi a 
restrângerii locurilor de muncă în 
condiţiile lipsei unei alternative 
economice reale; 
- Dependenţa producţiei de asigurarea 
funcţionării celor două termocentrale; 
- Lipsa unui preţ reglementat apropiat 
de costul de producţie; 
- Lipsa fondurilor pentru dezvoltarea 
extensivă a exploatării; 
- Şanse reduse de asigurare a 
necesarului investiţional pentru 
rentabilizarea minelor viabile în condiţiile 
actualei forme de organizare 

2.3. Contextul internaţional şi naţional referitor la resursele regenerabile 
de energie 

Conform strategiei Europa 2020 (European Commission, 2010) obiectivul-
ţintă pe ansamblul UE este ca 20% din totalul consumului de energie să provină din 
SRE în anul 2020, noile obiective pentru România în perioada 2012-2020 se vor 
conforma ţintelor asumate în procesul de distribuire a responsabilităţilor statelor 
membre UE. Aplicarea sistemului „certificatelor verzi” va spori ponderea energiei 
electrice produse din SRE la 9-10% din consumul final de energie electrică raportat 
la cantitatea de electricitate vândută consumatorilor, având în vedere că 
mecanismul centralizat de tranzacţionare, piaţa certificatelor verzi, funcţionează încă 
din anul 2005. De asemenea, legislaţia în domeniu prevede că furnizorii sunt obligaţi 
să achiziţioneze anual un număr de certificate verzi egal cu produsul dintre valoarea 
cotei obligatorii, convenite în cadrul UE prin distribuirea responsabilităţilor între 
statele membre privind promovarea energiei regenerabile, şi cantitatea de energie 
electrică furnizată anual consumatorilor finali (Dobrescu, 2009). 

Se vor întreprinde măsuri concrete pentru perfecţionarea cadrului legislativ 
şi instituţional în domeniul energiei şi schimbărilor climatice, prin punerea în practică 
a cerinţelor ce rezultă din implementarea Pachetului de reglementări privind 
schimbările climatice şi energia regenerabilă. 

Conform Pachetului legislativ aflat în atenţia Parlamentului European şi a 
Consiliului UE privind promovarea energiei din SRE, România urmează să majoreze 
cota parte a SRE (solară, eoliană, hidro, geotermală, biogaz etc.) în consumul final 
de energie, de la 17,8% în 2005 la 24% în 2020 (faţă de media UE de 8,5% în 
2005, cu obiectivul de a ajunge la 20% în 2020). Ţinta avută în vedere de România 
este ca, la nivelul anului 2030, ponderea energiei electrice produse din SRE să 
ajungă la 38%. 

”Punerea în practică a unei strategii energetice pentru valorificarea 
potenţialului SRE se înscrie în coordonatele dezvoltării energetice a României pe 
termen mediu şi lung şi oferă cadrul adecvat pentru adoptarea unor decizii 
referitoare la alternativele energetice. Obiectivul strategic pentru anul 2020 este ca 
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aportul SRE în ţările membre UE, să fie de 20% în consumul total de resurse 
primare” (MECMA, 2012, pg. 1). 

 
Tabelul 2.2. Capacităţi noi instalate pe SRE 

Capacităţi noi în 
centrale electrice/
Perioada 

2011-
2015 

2016-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

2031-
2035 

Obs. 

Total MW, din 
care: 

3128 1027 630 420 310 5515 

- Centrale 
eoliene (560 MW 
în 2010) 

2640 800 500 300 200 Centralele 
eoliene şi solare 
nu se consideră 
în balanța de 
puteri la vârf 
datorită 
nepredictibilității 
lor. 

- Centrale pe 
energie solară 
(fotovoltaic) 

148 112 65 75 90 

- Centrale pe 
biomasă 

340 115 65 45 20 

(sursa: Strategia energetică 2011-2013, pg. 30 ) 

 
Perspectivele SRE la nivelul României au fost jalonate în Planul Naţional de 

Acţiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile (PNAER, 2010), (Tabelul 2.2) şi 
actualizate în materialul referitor la Strategia Energetică a României (SER) 2001-
2035 (MININD, 2011). 

 

 
 

Fig. 2.2. Evoluţia capacităţilor instalate pe SRE (sursa: SER 2011-2013, pg. 30) 
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Tabelul 2.3. Structura capacităţilor instalate în sistemul electroenergetic  
în perioada 2011 – 2035 [MW] 

Nr.crt. Tipuri de centrale 2010 2015 2020 2025 2030 2035 
Total I*) 
din care: 

 20.424 17.739 19.675 20.910 22.390 23.833 

1 Hidrocentrale 6.469 6.789 7.059 7.329 7.599 7.869 
2 CHEAP   500 1.000 1000 1.000 
3 Nuclear 1.413 1.413 2.853 3.953 5.053 5.053 
4 Total termocentrale 

din care: 
12.542 9.537 9.263 8.628 8.738 9.911 

- Cogenerare 
(Cărbune şi 

hidrocarburi) 

4.900 3.475 3.211 2.926 2.606 2.366 

Alte capacităţi noi 
necesare (fără SRE) 

0 860 1.910 2.260 3.310 5.960 

Total II  560 3.688 4.715 5.345 5.765 6.075 
1 EOLIAN 560 3200 4.000 4.500 4.800 5.000 
2 SOLAR(fv)  148 260 325 400 490 
3 BIOMASĂ  340 455 520 565 585 

*) nu cuprinde capacităţile SRE 
(sursa: Strategia energetică 2011-2013, pg. 31) 

 
Tabelul 2.4. Structura producţiei de energie electrică în perioada 2011 – 2035.  

Scenariul de referinţă 
TOTAL 

PRODUCŢIE NETĂ din 
care în: 

UM 2009 2010 2015 2020 2025 2030 2035 

TWh 53,30 54,70 62,41 71,04 78,81 83,30 88,50 

1)-Centrale 
hidroelectrice şi 
microhidrocentrale 

TWh 15,55  17,80 18,90 19,80 20,70 21,50 

2)-În centrale pe 
SRE, conform PNAER 

TWh 0,01 0,53 8,84 11,62 13,00 14,10 14,90 

Total SRE TWh 15,56  26,64 30,52 32,80 34,80 36,40 
% din total producţie % 29,20  42,69 42,96 41,62 41,78 41,13 

3)-Centrale 
nuclearoelectrice 

TWh 10,81  10,80 21,00 21,50 29,50 37,50 

TOTAL PRODUCŢIE 
NON EMISII DE CO2

TWh 26,37  37,44 51,52 54,30 64,30 73,90 

% din total producţie % 49,48  59,99 72,52 68,90 77,19 83,50 
4)-Producţie în 
centrale pe 
combustibili fosili  
-lignit indigen, huilă 
import, gaze naturale 
16,50import 

TWh 26,93  24,97 19,52 24,51 19,00 14,60 
 

-din care pentru 
consum în CHEAP 

TWh   0,20 0,51 0,51 0,51 0,51 

% din total producţie % 50,53  40,00 27,48 31,10 22,81 16,50 
(sursa: SER 2011-2013, pg. 31) 
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Fig. 2.3. Structura producţiei de energie electrică în perioada 2011 – 2035 

Scenariul de referinţă.  
(sursa: SER 2011-2013, pg. 32) 

2.4. Cadrul legislativ și normativ, pe plan internaţional, naţional şi local de 
cercetare 

Pe plan european legislaţia în domeniul energiei este elaborată de Comisia 
Europeană şi de Comisia de reglementare în domeniul energiei, prin directive 
adecvate momentului, pe baza Tratatului de la Lisabona. Intrat în vigoare la 1 
decembrie 2009, Tratatul de la Lisabona are, pentru prima dată din 1958, anul 
intrării în vigoare a Tratatului de la Roma de instituire a Comunităţii Economice 
Europene, un capitol dedicat politicii energetice a UE. 

Politica energetică a UE are ca scop promovarea durabilă , în condiţii de 
siguranţă şi la preţuri accesibile vizând: 

- asigurarea funcţionării eficiente a pieţei de energie 
- asigurarea securităţii aprovizionării cu energie în UE 
- promovarea eficienţei energetice şi a economiei de energie, precum şi 

dezvoltarea de resurselor noi şi regenerabile de energie 
- să promoveze interconectarea reţelelor energetice pentru a asigura 

solidaritatea între statele membre. 
 În domeniul managementului energetic documentele de bază sunt Strategia 

EUROPA 2020 (European Commission, 2010) şi standardul SR EN ISO 50001:2011.  
 În România legislaţia care reglementează domeniul energetic este 

constituită din legislaţie primară (legi, hotărâri de guvern, ordonanţe 
guvernamentale, ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, ordine) şi legislaţie 
secundară (acte ale Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei 
(ANRE): ordine şi decizii). (ANRE, 2013, Legislaţie în domeniul energiei electrice) 
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 Pe plan local politicile energetice urmăresc: conservarea energiei, barierele 
în calea promovării eficienţei energetice şi posibilităţile de depăşire ale acestor 
bariere, activităţile promoţionale pentru eficienţă energetică. (Helerea, 2009), 
(Voronca, 2008). 

 Obiectivele politicii energetice la nivelul capitalului comunitar sunt 
prezentate sintetic în figurile 2.4, 2.5 şi 2.6. 

Printre posibilităţile de depăşire a barierelor se regăsesc: 
• Utilizarea ofertelor financiare şi a resurselor importante de investiţii externe  
• Utilizarea raţională a surselor interne de investiţii (deseori prost dirijate, 

către false priorităţi economice, sau datorită necunoaşterii potenţialului de 
conservare a energiei)  

• Susţinerea investiţiilor în proiecte de eficienţă energetică, foarte atractive 
prin termenul redus de recuperare pe care-l oferă (6 luni - 3 ani) şi cu risc 
tehnologic redus 

• Susţinerea multiplicării la scară mare, la toţi consumatorii, a proiectelor 
reuşite (exemple de bună practică). 

 
 
 

 
 

Fig.2.4. Principalele componente ale politicii de conservare a energiei.  
(Sursa Helerea, 2009, pg.8) 
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Fig. 2.5. Bariere în calea promovării eficienţei energetice.  

(Sursa Helerea, 2009, pg.9) 
 

 
Fig. 2.6. Activităţi promoţionale pentru eficienţă energetică.  

(Sursa Helerea, 2009, pg.10) 
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În concluzie, scopul managementului energiei şi implicit politica în 
domeniul energiei vizează îmbunătăţirea continuă a eficienţei consumului energetic, 
a performanţelor de mediu şi pentru prevenirea poluării, respectarea legislaţiei în 
vigoare, a reglementărilor şi normelor aplicabile activităţilor desfăşurate în 
comunitate, atât în cadrul organizaţiilor, cât şi în locaţiile gospodăreşti. ”Prin 
aplicarea managementului energiei se pot economisi, conform experienţei practice, 
25-35% din consumul de enegie” (Transferstelle Binger, 2012, pag. 29). 

Daniel Yergin – fondator şi preşedinte al Asociaţiei cercetătorilor din 
domeniul energetic din Cambridge (CERA), consideră eficienţa energetică " al 
cincilea combustibil", esenţial pentru viitor (Yergin, 2011). 
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CAPITOLUL III 

PRINCIPII DE MANAGEMENT DURABIL A 
SISTEMULUI ENERGETIC COMUNITAR ÎN 

CONTEXTUL STRATEGIEI „EUROPA 2020” ȘI A 
SISTEMULUI DE MANAGEMENT ENERGETIC 

3.1. Conceptul de dezvoltare durabilă  

Umanitatea, în ansamblul ei, este o parte a lumii vii, adică a biosferei. În 
acelaşi timp, orice formă de viaţă de pe Pământ se află într-o relaţie nemijlocită cu 
pedosfera (învelişul de sol), hidrosfera şi atmosfera. În abordările de specialitate 
recente, ansamblul format de biosferă, pedosferă, hidrosferă şi atmosferă este 
denumit ecosferă, în timp ce învelişurile Pământului aflate sub sol, adică restul 
crustei, mantaua şi zona centrală, reprezintă litosfera. 

Prezentarea sintetică a conceptului de dezvoltare durabilă s-a realizat pe 
baza consultării unor lucrări semnificative în domeniu dintre care s-au selectat 
următoarele: Brundtland (1987), Lele (1991), Atkinson (1997), Leca (1997), Chopra 
(1999), Bell (2008), Blackburn (2008), Gareis ş.a. (2013). 

Accentuarea biodiversităţii, în procesul de evoluţie a vieţii, a favorizat 
eficientizarea consumului de exergie, dar, concomitent, creşterea complexităţii şi a 
cantităţii formelor de viaţă a avut loc cu sporirea consumului de energie. Principalul 
consumator de exergie de la nivelul biosferei (dar şi de informaţie, asociată 
structurării şi creşterii complexităţii materiei vii) este societatea omenească 
(sociosfera). Sociosfera se poate defini prin totalitatea relaţiilor şi aspectelor 
societăţii umane complementare realizării structurilor de natură materială. 
Totalitatea mijloacelor şi proceselor implicate în edificarea structurilor de natură 
materială formează tehnosfera. Ecosfera include sinergic tehnosfera şi sociosfera. 

În viziunea specialiştilor Leca şi Statie (1997) schimburile fizice şi 
interacţiunile ecosferă-tehnosferă-sociosferă se prezintă succint ca în Figura 3.1. La 
nivelul tehnosferei, fluxurile extrase din natură – E, împreună cu fluxurile recirculate 
de către tehnosferă – R, sunt convertite în produse – P, şi pierderi – Pd, la conversia 
din zona pre-consumului. Produsele – P, asigură furnizarea serviciilor către 
sociosferă, după care, produsele deşeu - PD , împreună cu pierderile - Pd , sunt 
convertite, în zona post-consumului, în fluxuri recirculate – R, şi în deşeuri – D, 
depozitate în ecosferă. 

Pe baza elementelor prezentate se defineşte a conceptului de dezvoltare 
durabilă. 

Dezvoltarea durabilă a umanităţii trebuie să asigure menţinerea şi, eventual, 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru cât mai mulţi dintre membrii societăţii, în 
condiţiile menţinerii stabilităţii dinamice pentru toate componentele macrosistemului 
ecosferei, inclusiv pentru macrosistemul însuşi. 
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Principiul 3. Fluxurile energetice vehiculate la nivelul tehnosferei şi 
sociosferei să fie utilizate eficient şi în concordanţă cu cerinţele umanităţii. 

Principiul 4. Optimizarea, din punct de vedere social, a structurării şi 
funcţionării umanităţii. 

Cele patru principii socio-ecologice constituie o tentativă de a operaţionaliza 
durabilitatea din perspectiva sistemelor, oferind factorilor de decizie un instrument 
de lucru extrem de util. Din punct de vedere politic, problema crucială nu mai constă 
în identificarea limitelor de toleranţă din ecosferă. Pericolul real îl reprezintă 
acumularea ineficienţelor, iar întârzierea reacţiei societăţii umane, permiţând 
dezvoltarea unei degradări ambientale de proporţii, se poate dovedi extrem de 
costisitoare. 

 
3.2. Sistemul dinamic regional  

 
O variantă favorabilă operaţionalizării durabilităţii este conceptul de SDR. 
În prezent conceptul de dezvoltare durabilă acordă o atenţie deosebită 

dezvoltării locale. Acest lucru este justificat de faptul că baza dezvoltării economico-
sociale o reprezintă resursele endogene, iniţiativa şi activitatea antreprenorială la 
nivel local, iar definirea conceptului „local” se face nu numai în legătură cu unităţile 
administrativ-teritoriale, comună, oraş, municipiu sau judeş, ci şi la nivel 
intercomunal, interregional şi chiar transfrontalier” (Matei, 2004, pg. 105).  

În acest context, dezvoltarea locală incumbă aspecte economice, sociale, 
ambientale, tehnologice şi are caracteristicile unui proces de dezvoltare într-o 
anumită regiune sau arie geografică având drept obiectiv creşterea bunăstării şi a 
calităţii vieţii, la nivelul respectiv, în condiţiile respectării postulatelor dezvoltării 
durabile: responsabilitatea ecologică, eficacitatea economică şi solidaritatea socială. 

Tratarea SDR şi asimilarea cu noţiunea de capital comunitar s-a realizat pe 
baza următoarelor lucrări consultate: Forrester (1979), Jischa (2001), Matei (2004), 
Stănciulescu (1982), Stănciulescu (2003), FSO (2013), European Commission 
(2009). 

Astfel, se propune o variantă de definiţie a SDR – sistem dinamic complex 
având drept obiectiv dezvoltarea durabilă a regiunii şi rolul fundamental în 
selectarea proiectelor, alocarea resurselor pentru acestea şi monitorizarea 
implementării lor. SDR constituie un cadru armonizat pentru schimbul de date şi 
informaţii vizând ecosfera, tehnosfera şi sociosfera pentru a pune la dispoziţia 
decidenţilor informaţii fiabile şi verosimile care să favorizeze luarea unor decizii 
raţionale în realizarea strategiei de dezvoltare durabilă. 

Ţinând seama de caracteristicile geografice, naturale, economice, 
demografice şi sociale, analiza SDR, prin prisma dezvoltării durabile, se realizează 
prin asimilarea SDR capitalului comunitar. 

Capitalul comunitar poate fi definit ca o sumă de capitaluri: natural, uman, 
social şi construit, care interacţionează furnizând comunităţii bunuri şi servicii, şi pe 
care comunitatea se bazează pentru a-şi continua existenţa. Componentele 
capitalului comunitar se consideră subsisteme ale SDR. 

SDR incluzând cele patru tipuri de capital are următoarele trăsături: 
 - este necesar funcţionării comunităţii;  
 - trebuie administrat de comunitate; 
 - în mod neîntrerupt, este necesară protejarea, întreţinerea şi corectarea 

evoluţiei SDR. 
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Elementul fundamental pentru ansamblul numit SDR îl constituie capitalul 
natural, compus din: resurse naturale, servicii oferite de ecosistem şi frumuseţea 
naturii (resurse estetice). 

Capitalul uman şi social este element constitutiv al SDR şi este compus din 
două subsisteme: capitalul uman (populaţie) şi capitalul social (relaţii sociale). 
Capitalul uman este o sumă a calităţilor personale ale indivizilor din comunitate: 
calificare profesională, abilităţi, sănătate fizică şi psihică, educaţie, spirit şi concepţii 
comunitare (Marinescu, 2011, pg. 3). Capitalul social include relaţiile din cadrul 
comunităţii şi modul de interacţiune şi de raportare a membrilor comunităţii. 

Capitalul construit reprezintă totalitatea structurilor construite de oameni pe 
baza capitalului natural cu concursul capitalului uman şi social. 

Comunitatea durabilă acţionează în sensul protejării acestor capitaluri şi 
ameliorării funcţionării lor, în scopul asigurării unei bune calităţi a vieţii pentru toţi 
membrii comunităţii aferente SDR. 

Concepţia durabilă presupune ca fiecare individ să-şi realizeze interesul 
personal trăind în interesul SDR. Adică, să obţină beneficii personale în măsura în 
care contribuie la majorarea capitalului comunitar din cadrul SDR. 

Părţile componente ale SDR, fluxurile caracteristice şi interacţiunea cu 
cerinţele unei dezvoltări durabile, sunt prezentate în figura 3.2.  

Principalele fluxuri dintre componentele SDR sunt marcate, în figura 3.2., cu 
numere a căror semnificaţie este precizată în continuare: 

1 - fluxuri minerale, energetice, biologice, economice, informaţionale, 
metabolice. 

2 - fluxuri informaţionale (pozitive şi negative), structurale (pozitive şi 
negative), de   deşeuri, de ineficienţe, de dezechilibre. 

3 - fluxuri de bunuri, servicii, bunăstare, confort. 
4 - fluxuri de resurse umane, informaţie, coordonare şi reglementare. 
5 - fluxuri estetice, de produse alimentare, de informaţie. 
6 - fluxuri de informaţie, de stabilizare, de remediere. 
Pentru a se conecta sinergic la dezvoltarea durabilă comunitatea din SDR 

trebuie să acţioneze în trei direcţii principale: 
- asigurarea portanţei durabile; 
- asigurarea utilizării eficiente a capitalului comunitar; 
- asigurarea echităţii. 
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Fig. Componentele dezvoltării durabile pentru un sistem dinamic [Irimie, 2012] 
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În termeni ecologici, portanţa durabilă (ecocapacitatea) unui ecosistem este 
dată de mărimea populaţiei şi amploarea activităţilor antropice aferente, care pot fi 
suportate un timp nelimitat pe baza resurselor şi serviciilor disponibile ale 
ecosistemului suport. Deci, dezvoltarea durabilă în limitele unui ecosistem, 
presupune evaluarea următorilor factori: 

- mărimea resurselor şi ritmul serviciilor disponibile în ecosistem; 
 - mărimea populaţiei şi amploarea activităţilor care afectează ecosistemul; 
 - mărimea resurselor şi serviciilor consumate de fiecare individ. 
Utilizarea eficientă a resurselor din SDR presupune minimizarea consumului 

de resurse şi servicii, maximizarea fluxurilor informaţionale şi maximizarea eficienţei 
proceselor din cadrul componentelor SDR. 

Echitatea, în contextul dezvoltării durabile, este asigurată, dacă fiecare 
individ are drepturi similare, şanse şi posibilităţi de acces la toate componentele 
SDR. 

Echitatea inter-generaţională presupune realizarea unui echilibru între 
satisfacerea necesităţilor membrilor actuali şi viitori ai SDR. 

Echitatea intra-generaţională se sprijină pe ideea că orice om, din orice 
parte a planetei, are aceleaşi necesităţi de bază, care trebuie luate în considerare 
pentru asigurarea dreptăţii între membrii populaţiei umane. 

3.3. Instrumente de operaționalizare a conceptului de dezvoltare durabilă 
pentru un sistem dinamic regional 

3.3.1. Indicatori ai dezvoltării durabile 

Indicatorul poate fi definit ca un mijloc de a evidenţia un rezultat sau o 
condiţie. Rolul indicatorului este de a verifica modul de funcţionare a sistemului vizat 
şi direcţia în care trebuie acţionat pentru a obţine rezultatul dorit. Sinteza 
documentară, incluzând lucrările: Atkinson (1997), Bell (2008), Holmberg (1995), 
Wolff (2005), FSO (2013), United Nations (2007), a permis selectarea următoarelor 
trăsături comune ale indicatorilor: 

- Un indicator util trebuie să fie relevant; adică să scoată în evidenţă 
informaţia solicitată despre sistem. 
- Un indicator util trebuie să fie uşor de înţeles şi de interpretat, de către 
orice individ nu numai de către experţi. 
- Un indicator util trebuie să fie verosimil; adică informaţia furnizată de 
indicator să fie corectă şi să permită stabilirea unor concluzii valabile. 
- Un indicator util trebuie să ofere informaţia în intervalul de timp necesar 
luării unor măsuri pentru corectarea funcţionării sistemului. 
IDD ai unei comunităţi respectă aceste trăsături comune, răspunzând în plus 

unor criterii specifice scopului lor – de a puncta interconexiunile dintre schimbările 
din economie, mediu şi societate, favorizând alegerea modului de acţiune necesar 
evoluţiei durabile, pe termen lung, a comunităţii, din punct de vedere economic, 
social şi ambiental: 

-  Să evidenţieze efectele asupra portanţei durabile. 
- Să puncteze interdepedenţa dintre buna funcţionare a componentelor 
comunitare: economică, socială şi ambientală. 
-  Să poată fi utilizat de toţi membrii comunităţii. 
-  Să fie centrat pe obiective cu perspectivă mare de timp. 

BUPT



44   Principii de management durabil a sistemului energetic comunitare - 3 

- Să poată cuantifica măsura în care durabilitatea locală nu provoacă 
degradarea durabilităţii altor comunităţi sau a durabilităţii globale. 
Dezvoltarea durabilă impune o viziune integratoare asupra evoluţiei 

comunităţii, solicitând indicatori multidimensionali care să reliefeze legăturile 
economie – mediu - societatea comunitară. În tabelele 3.1., 3.2. şi 3.3. sunt 
prezentaţi, comparativ, câţiva indicatori tradiţionali şi corespondenţii lor durabili. 

 

 

 

Tabelul 3.1. INDICATORI ECONOMICI 

Indicatori 
tradiţionali 

Indicatori durabili Obiectivul punctat de 
indicatorii durabili 

Venitul mediu 
 
Venitul 
mediu/locuitor 
relativ la media 
pe ţară 

Numărul de ore, plătite lucrătorilor 
la nivelul salariului mediu, necesare 
pentru a suporta cheltuielile 
aferente necesităţilor de bază 

Ce parte din salar acoperă 
necesităţile de bază 
 
Sunt precizate necesităţile 
de bază în termenii unui 
consum durabil 

Rata şomajului 
 
Numărul 
companiilor 
 
Numărul locurilor 
de muncă 

Diversitatea şi vitalitatea bazei 
locale de locuri de muncă 
Numărul şi variabilitatea (ca 
mărime şi preocupări) companiilor 
Variabilitatea nivelului de calificare 
cerut pentru locurile de muncă 

Elasticitatea pieţei forţei de 
muncă 
Abilitatea pieţei forţei de 
muncă de a se adapta 
rapid la modificările 
economice  
 

 
 
Forţa economică 
măsurată în PIB 
sau PNB 

Salarii plătite în economia locală 
care sunt cheltuite pe plan local 
Sumele cheltuite în economia locală 
pentru plata forţei de muncă locale 
şi a resurselor naturale locale 
Procentul din economia locală 
bazată pe SRE locale 

 
 
Elasticitatea financiară 
locală 

Tabelul 3.2. INDICATORI SOCIALI 

Indicatori tradiţionali Indicatori durabili Obiectivul punctat 
de indicatorii 
durabili 

 
 
Teste standardizate pentru 
aprecierea aptitudinilor 
şcolare 

Numărul studenţilor pregătiţi 
pentru locuri de muncă 
disponibile în economia locală 
Numărul studenţilor care se 
duc la studii în alte zone și se 
reîntorc în comunitate 

 
Îmbină calificarea şi 
pregătirea cu 
necesitățile 
economiei locale  

 
Numărul votanţilor 
înregistrați Numărul votanţilor care 

votează efectiv în alegeri 
Numărul votanţilor care 
participă la întrunirile 
comunitare 

Participarea la 
procesul democratic 
Abilitatea de a 
participa la procesele 
democratice 
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Tabelul 3.3. INDICATORI AMBIENTALI 

Indicatori tradiţionali Indicatori durabili Obiectivul punctat de 
indicatorii durabili 

 
Nivelul de poluare 
ambientală în aer şi în 
apă 

Folosirea şi generarea de 
materiale toxice (atât în 
producţie cât şi în utilizarea 
finală) 
 
Vehicule×kilometri parcurşi 

 
Măsoară activităţile care 
provoacă poluare 

 
Tonele de deşeuri solide 
generate 

Procentul din produsele 
realizate care sunt durabile, 
reutilizabile (reparabile), 
rapid reciclabile sau 
compostabile 

 
Utilizarea conservativă şi 
ciclică a materialelor 
 

 
 
Costul combustibilului 

Energia totală utilizată din 
toate sursele disponibile 
Raportul dintre cosumul de  
energie, regenerabilă şi cea 
neregenerabilă 

Utilizarea resurselor la o 
rată durabilă 

 

3.3.2. Analiza SWOT  

De multe ori, informaţia internă critică despre o comunitate este atât de 
fragmentată în interiorul comunităţii, încât nici măcar managerii comunităţii nu 
posedă un tablou complet despre aceasta. Pe termen scurt, de aici rezultă 
încetinirea deciziilor, iar pe termen lung, o planificare strategică eronată. Analiza 
SWOT a fost gândită ca un instrument managerial ce colectează şi organizează 
această informaţie critică, permiţând managerilor decidenţi să acţioneze proactiv, să 
apere şi să promoveze eficient interesele/obiectivele comunităţii. 

Analiza SWOT este un instrument de analiză tot mai frecvent utilizat în 
diverse domenii: management, mediu, energie, educaţie, carieră, etc. (Nicolescu şi 
Verboncu, 2008), (Carabulea, 1996), (Leca, 2006), cu scopul de a identifica 
strategiile care pot crea un model viabil, utilizând şi adaptând resursele la cerinţele 
mediului.  

Denumirea SWOT însăşi este un acronim provenind de la iniţialele unui 
număr de patru cuvinte în limba engleză: 

Strengths. Punctele forte ale comunităţii, deci capacităţile, resursele şi 
avantajele pe care ea le posedă, competenţele distinctive ale personalului 
managerial din cele două nivele: prescriptor si decident, precum şi alţi factori de 
succes ai comunităţii. 

Weaknesses. Ceea ce înseamnă punctele de slăbiciune ale comunităţii, ariile 
sale de vulnerabilitate, zonele de resurse sărace, şi alte „valori negative” sau 
“condiţionări negative”. 

Opportunities. Oportunităţile ori căile pe care pot fi avansate interesele 
comunităţii respective, căi pe care pot fi exploatate liniile sale de forţă, şi eliminat 
balastul punctelor vulnerabile, reprezintă valori pozitive şi condiţionări externe. 
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Threats. Adică ameninţările la adresa dezvoltării comunităţii respective, 
aspecte negative ce apar din supraexploatarea resurselor sale, ori limitările care se 
impun comunităţii din partea unui mediu extern aflat in schimbare; în fine, riscuri. 

Analiza SWOT este de obicei efectuată pentru identificarea contextului unei 
activităţi sau cerinţe, cuprinse în obiectivul comunităţii. 

Pentru ca procedura SWOT să îşi poată îndeplini de o manieră reliabilă şi 
fiabilă acest rol, este necesară colectarea unei mari cantităţi de date privind mediul 
intern şi mediul extern al sistemului abordat. Itemurile trebuiesc clasificate în patru 
liste de inventare, fiecare inventar având două caracteristici: 

1. Itemul aparţine mediului intern al comunităţii, sau mediului extern al 
comunităţii, 

2. Itemul reprezintă un element ajutător, pozitiv, sau un impediment, adică 
un element negativ, în atingerea obiectivului. 

În tabelul 3.4. sunt sintetizate condiţionările şi valorile a căror cunoaştere 
determină cadrul pentru stabilirea strategiei unui sistem. 

 
Tabelul 3.4. Analiza SWOT 

 
Informaţia SWOT, colectată sub formă de inventare de itemuri, trebuie să fie 

verificată sub aspectele suficienţei sale, a corespondenţei cu obiectivele organizaţiei 
şi posibilităţii folosirii sale în timp real. Cele patru inventare pot să fie privite şi ca 
elemente ale unei matrici. Folosind caracteristicile : intern, extern, pozitiv, negativ, 
pe post de indici ai elementelor, putem construi o matrice de inventare SWOT, cu 
două linii şi două coloane. Această matrice de itemuri, organizate pe două linii şi 
două coloane, mai este descrisă uneori şi ca o diagramă cu patru cadrane. 

3.3.3. Indicele încrederii climatice regionale 

Fundamentarea teoretică pentru IICR a fost realizată în cadrul proiectului 
european Regions for Sustainable Change (Regional Climate Confidence Profile, 
2013). 

IICR dezvoltat de parteneriatul RSC (Regions for Sustainable Change) este 
un instrument inovativ menit să ajute regiunile să răspundă la următoarele patru 
întrebări: 

- câtă încredere prezintă regiunile europene privind preocupările referitoare 
la schimbările climatice? 
- ce trebuie să facem pentru a reduce emisiile de carbon menţinând în 
acelaşi timp o creştere economică durabilă? 
- cum se pot compara regiunile una cu alta şi cu parametrii de referinţă 
europeni? 
- ce provocări urmează să fie depăşite? 
IICR evaluează şi acordă scoruri regiunilor în funcţie de şapte aspecte-cheie: 
- Emisiile de GES: emisiile de GES pe cap de locuitor şi intensitatea emisiilor 
de GES (raportul dintre emisiile GES şi PIB); 

Condiţionări\Valori Valori pozitive Valori negative 

Condiţionări  interne Puncte forte Puncte slabe 

Condiţionări  externe Oportunităţi Ameninţări 
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- Consumul de energie: consumul final de energie pe cap de locuitor (CFE) şi 
intensitatea energetică (raportul dintre consumul de energie şi PIB); 
- Energia regenerabilă: ponderea SRE în CFE; 
- Cadrul politic: politicile şi procesele de planificare disponibile pentru a 
combate schimbările climatice; 
- Capacitatea instituţională: eficacitatea autorităţilor regionale în gestionarea 
problemelor legate de schimbările climatice; 
- Aspectele socio-politice: conştientizarea schimbărilor climatice în rândul 
populaţiei şi a principalelor grupuri interesate, precum şi disponibilitatea lor 
pentru acţiuni legate de schimbările climatice; 
- Instrumente financiare: pentru finanţarea măsurilor legate de schimbările 
climatice. 
Avantajele metodei constau în faptul că: 

• oferă o imagine globală a asupra aspectelor aferente schimbărilor climatice; 
• permite compararea stării unei zone în diferite momente în timp, oferind 
posibilitatea urmăririi evoluţiei din punct de vedere a schimbărilor climatice; 
• reprezentarea grafică atrage atenţia asupra aspectelor critice; 
• metoda folosită are un nivel de percepţie facilă şi sintetică oferind imaginea 
globală a efectelor asupra schimbărilor climatice; 
• metoda are un grad de subiectivitate redus deoarece orice sisteme de notare s-
ar utiliza pentru efecte, raportul valorilor conduce la un indice adimensional; 
• metoda permite factorilor de decizie fundamentarea tehnico-ştiinţifică a 
hotărârilor; 
• introduce o scară de bonitate pentru estimarea carenţelor în contracararea 
schimbărilor climatice; 
• realizează o agregare a indicatorilor aferenţi fiecărui aspect cheie. 

Dezavantajul metodei constă în nota de subiectivitate generată de 
încadrarea pe scara de bonitate şi care depinde în primul rând de experienţa şi 
exigenţa analizatorului, precum şi de posibilitatea aprecierii limitelor pentru toţi 
indicatorii ce caracterizează mediul la un moment dat şi a ponderii acesteia în 
determinarea stării generale de calitate a mediului. 

3.3.4. Amprenta ecologică  

Economiile ţărilor UE trăiesc pe credit ecologic. Creşterea economică a UE a 
dublat impactul ecologic asupra planetei în ultimii 30 de ani, arată un nou raport dat 
publicităţii de World Wide Fund for Nature (WWF), care este o organizaţie non-
guvernamentală pentru conservarea naturii şi restaurarea ecologică a mediului 
natural. În ciuda progresului tehnologic, presiunea asupra mediului a înregistrat o 
creştere mai rapidă decât populaţia Europei, creându-se astfel un deficit de resurse 
naturale atât pentru restul lumii, cât şi pentru generaţiile viitoare. 

Amprenta ecologică reprezintă un indicator fizic al presiunii ambientale 
provocate de activităţile umane. Deşi prezintă multiple avantaje, amprenta ecologică 
rămâne un indicator imperfect. 

Avantajele utilizării noţiunii de amprentă ecologică sunt: 
■ reprezintă o noţiune simplă şi intuitivă;  
■ este un indicator sintetic şi non-monetar;  
■ amprenta ecologică are conţinut pedagogic fiind necesară pentru 
conştientizarea şi sensibilizarea comunităţii la problemele de mediu. 
Dezavantajele utilizării noţiunii de amprentă ecologică sunt:  
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■ amprenta ecologică neglijează schimbările tehnologice (ea poate fi redusă 
considerabil pe baza tehologiilor curate);  
■ amprenta ecologică este un indicator parţial pentru durabilitatea 
ambientală deoarece neglijează o serie de presiuni exercitate asupra 
capitalului natural;  
■ nu ia în considerare decât emisiile de dioxid de carbon, neglijând ceilalţi 
poluanţi datoraţi arderii combustibililor fosili;  
■ nu include consideraţii socio-economice şi de echitate. 
Definiţiile şi metodele de calcul ale amprentei ecologice au fost sintetizate pe 

baza următoarelor lucrări: Hart (1999), Mathis (1999), The Ecological Footprint 
(2005), Wackernagel şi Beyers (2010), Irimie (2010), Footprint calculators (2010), 
agir21 (2010). 

Amprenta ecologică este o noţiune prin care se poate exprima consumul 
celor mai diverse resurse naturale, cum ar fi combustibilii fosili, lemnul sau 
terenurile cultivate, în unităţi de suprafaţă terestră (hectare globale). Amprenta 
ecologică evidenţiază sugestiv ce suprafaţă de teren sau de luciu de apă este 
necesară pentru ca o regiune, o ţară sau omenirea întreagă să-şi asigure bunăstarea 
cu ajutorul SRE şi să-şi neutralizeze deşeurile. Raportând amprenta ecologică la 
numărul de locuitori, rezultă o valoare specifică pe persoană şi devine posibilă 
compararea amprentelor ecologice aferente chiar şi unor regiuni cu caracteristici 
foarte diferite. 

Biocapacitatea este o măsură a productivităţii biologice a unei arii. Cuprinde 
tot terenul chiar şi cel care nu este utilizat – din punct de vedere geografic, 
economic sau de conservare. Biocapacitatea unei regiuni creşte când productivitatea 
pe unitate sau productivitatea ariei creşte. 

Amprenta ecologică şi biocapacitatea sunt ambele cuantificate prin utilizarea 
aceleiaşi unităţi de măsură, hectare globale (gha). Un hectar global este egal cu un 
hectar a cărui productivitate este echivalentă cu productivitatea medie a hectarelor 
productive biologic ale planetei. 

Factorul de echivalenţă permite compararea diferitelor tipuri de suprafeţe în 
funcţie de bunurile pe care le produc; aceste suprafeţe sunt transformate în hectare 
globale cu ajutorul factorului de echivalenţă. Se atribuie factorul de echivalenţă 1 
pentru un hectar caracterizat printr-o productivitate biologică medie. 

Rata medie globală de producţie exprimă randamentul mediu pe hectar 
pentru fiecare tip de suprafaţă. Valoarea randamentului mediu este necesară pentru 
determinarea amprentei care rezultă din utilizarea unei suprafeţe determinate. Cu 
cât valoarea medie a cantităţilor recoltate la nivel global este mai mare, cu atât 
amprenta ecolgică este mai mică. 

Rata naţională de producţie serveşte la calculul biocapacităţii şi descrie 
productivitatea unui tip de suprafaţă (câmp, pădure) în comparaţie cu 
productivitatea mondială medie. Cu cât rata naţională de producţie este mai 
ridicată, cu atât productivitatea unei suprafeţe este mai ridicată şi biocapacitatea 
este mai mare. Valoarea acestei rate se schimbă în funcţie de ţară şi de tipul 
suprafeţei. Schema de calcul a amprentei ecologice şi a biocapacităţii este 
prezentată în figura 3.3. 

Un deficit ecologic există când amprenta ecologică a unei regiuni (cum ar fi o 
ţară) este mai mare decât biocapacitatea corespondentă; aceasta se întâmplă când 
consumul depăşeşte producţia naturală a zonei. Deficitul ecologic al unei ţări poate fi 
compensat prin importul de produse şi deci biocapacitate din alte ţări. Fiecare parte 
a deficitului care nu poate fi compensată conduce la erodarea capitalului natural al 
ţării (abatere ecologică). Nu este posibil să compensăm un deficit ecologic global. 
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Polonia 3,83 0,81 3,29 0,86 
Portugalia 2,57 0,79 4,19 0,90 
România 3,31 0,78 2,35 0,77 
Slovacia - - 3,23 0,86 
Slovenia 1,68 0,86 3,42 0,90 
Spania 2,47 0,84 5,36 0,93 
Suedia 4,72 0,87 6,07 0,96 

UK 4,32 0,85 5,59 0,94 
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CAPITOLUL IV 

METODE DE CUANTIFICARE A 
PERFORMANŢELOR SISTEMELOR ENERGETICE 

Instrumentele utilizate pentru analiza cantitativă şi calitativă a 
performanţelor SE sunt adaptate celor trei piloni ai dezvoltării durabile: 
responsabilitatea ecologică, eficienţa economică, solidaritatea socială. Aspectele 
cantitative referitoare la performanţele SE sunt soluţionate cu ajutorul bilanţurilor 
energetice bazate pe primul principiu al termodinamicii (principiul echivalenţei), 
aspectele cantitativ-calitative sunt soluţionate cu ajutorul bilanţurilor exergetice 
bazate pe primul şi al doilea principiu ale termodinamicii (principiul evoluţiei), iar 
aspectele calitative sunt evidenţiate şi cuantificate utilizându-se: IDD, analiza 
SWOT, amprenta ecologică, IICR şi metoda de analiză multicriterială a deciziilor – 
AHP. 

Bilanţurile energetice şi exergetice aplicate componentelor majore ale SEVJ 
sunt prezentate în cuprinsul capitolului cinci. 

În cadrul acestui capitol este prezentată succint metoda de analiză 
multicriterială a deciziilor şi aspecte vizând consecinţele ambientale şi sociale ale 
evoluţiei SEVJ. 

4.1. Metoda de analiză multicriterială a deciziilor – Procesul de ierarhizare 
analitică (AHP)  

Procesul de ierarhizare analitică (Analytic Hierarchy Process - AHP) este o 
metodă de analiză multicriterială utilizată pentru stabilirea logică a unor decizii, 
dezvoltat de Thomas L. Saaty în anii 1970 (Saaty, 1980), (Saaty, 2001). 

În cazul sistemelor de mare complexitate ne confruntăm cu o multitudine de 
probleme ale căror soluţionare depăşesc resursele de calcul analitic existente la ora 
actuală. Rezultă că nu avem nevoie de un mod mult mai complicat de a gândi, ci de 
un cadru care ne va permite să ne gândim la probleme complexe într-un mod 
simplu. AHP oferă astfel un cadru care ne permite să luăm decizii eficiente cu privire 
la probleme complexe prin simplificarea şi accelerarea proceselor noastre naturale 
de luare a deciziilor. 

În multe cazuri gândirea umană nu este logică, iar sistemele analizate sunt 
stocastice. De multe ori ne bazăm judecăţile noastre pe impresii vagi asupra 
realităţii şi apoi folosim logica pentru a apăra concluziile noastre. AHP organizează 
sentimentele, intuiţia şi logica într-o abordare structurată destinată luării deciziilor. 

Există două abordări fundamentale la rezolvarea problemelor: raţionamentul 
deductiv şi raţionamentul inductiv. Practic, abordarea deductivă se concentrează pe 
elementele sistemului, în timp ce studiul sistemelor se concentrează pe modul de 
funcţionare a întregului sistem. AHP combină aceste două abordări într-un cadru 
logic, integrat. 

AHP este conceput pentru a rezolva probleme complexe care implică mai 
multe criterii. Un avantaj al AHP este că acesta este proiectat pentru a face faţă 
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situaţiilor în care judecăţi subiective constituie o parte importantă a procesului de 
decizie. Practic AHP este o metodă de: 

- descompunere a unui sistem complex, nestructurat în părţile sale 
componente; 
- organizarea elementelor, sau a variabilelor într-o ordine ierarhică; 
- atribuirea de valori numerice judecăţilor subiective cu privire la importanţa 
relativă a fiecărei variabile; 
- sintetizarea concluziilor parţiale pentru a determina care elemente/variabile 
au cea mai mare prioritate şi ar trebui să fie aduse în poziţia de a determina 
evoluţia durabilă a sistemului analizat. 
AHP solicită factorului de decizie informaţii cu privire la importanţa relativă a 

fiecărui criteriu şi apoi să specifice o preferinţă pentru fiecare alternativă de decizie 
privind fiecare criteriu. Semnalul de ieşire al metodei AHP este un rang prioritar 
indicând preferinţa generală pentru fiecare dintre alternativele de decizie. 

Aplicarea metodei AHP presupune: 
1) Dezvoltarea unei reprezentări grafice a problemei în ceea ce priveşte 

scopul general, criteriile şi alternativele de decizie, (adică ierarhizarea problemei). 
2) Justificarea unei hotărâri cu privire la importanţa relativă a fiecărui criteriu 

în ceea ce priveşte contribuţia sa la atingerea obiectivului general. 
3) Stabilirea unei preferinţe sau priorităţi pentru fiecare alternativă de 

decizie în ceea ce priveşte modul în care răspunde la fiecare criteriu. 
4) Pe baza informaţiilor privind importanţa relativă şi preferinţele, se 

utilizează un proces matematic pentru a sintetiza informaţiile (inclusiv verificarea 
consistenţei) şi pentru a oferi un rang de prioritate a tuturor alternativelor în ceea ce 
priveşte preferinţa lor globală. 

Filosofia şi principiile teoretice ale acestei tehnici de fundamentare a 
deciziilor multicriteriale au fost explicate prin informaţii privind tipul evaluării 
utilizate, proprietăţile şi aplicaţiile sale (Saaty, 1990). A devenit destul de populară 
ca metodă de cercetare datorită faptului că e considerată mai utilă decât alte 
metode de ierarhizare (Eddi şi Hang, 2001). Comunitatea ştiinţifică a acceptat 
metodologia AHP ca un instrument robust şi flexibil de luare a deciziilor 
multicriteriale, aplicabil pentru soluţionarea problemelor decizionale complexe 
(Elkarmi şi Mustafa, 1993). Abordarea AHP se bazează pe descompunerea logică a 
problemei decizionale complexe în mai multe subprobleme mai mici, intercorelate, 
sub forma unei ierarhii structurată pe nivele. Structura ierarhică a modelului AHP 
permite factorilor decidenţi să compare mai eficient diferitele criterii şi alternative de 
prioritizare. AHP poate implica discuţii de grup şi ajustări dinamice pentru ajungerea 
la un consens final. Metoda utilizează un test de consistenţă care permite trierea 
judecăţilor/aprecierilor în vederea eliminării celor inconsistente (inconsecvente). 
Pentru aplicarea AHP, Saaty (1990) a propus următorii paşi: 

1. Identificarea obiectivului de bază al problemei şi a criteriilor care 
influenţează acest obiectiv 
2. Structurarea ierarhică a problemei în raport cu obiectivul de bază 
(obiective derivate, criterii, subcriterii şi alternative) 
3. În al doilea nivel al ierarhiei:  
- Se efectuează comparaţia pe perechi a tuturor elementelor cu 
ajutorul scalei Saaty (tabelul 4.1.), iar rezultatele comparării (aprecierile 
privind importanţa) se transpun într-o matrice pătratică (n x n) 
Scala importanţelor relative pentru comparaţia în perechi, conform Saaty, 

este prezentată în tabelul 4.1. 
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Tabelul 4.1. Scala importanţelor relative propusă de Saaty 

 
Intensitatea 
importanţei 

relative 
(scor – numere 

asociate) 

Definiţia (aprecierea verbală a importanţei alternativei i 
comparativ cu alternativa j) 

9 
importanţă maximă (i este de cea mai mare importanţă 
comparativ cu j) 

8 importanţă foarte mare spre importanţă maximă 

7 
importanţă foarte mare demonstrată (i este evident foarte 
importantă comparativ cu j) 

6 importanţă mult mai mare spre importanţă foarte mare 
5 importanţă mult mai mare (i este mult mai importantă decât j) 
4 importanţă moderat mai mare spre importanţă mult mai mare 
3 importanţă moderat mai mare (i este ceva mai importantă ca j) 
2 importanţă egală spre importanţă moderat mai mare 
1 importanţă egală (i şi j sunt la fel de importante) 
Sursa: Tsan-hwan Lin, 2000, pg. 16 
 
- Se determină vectorul priorităţii locale (VPL) prin normalizarea 

elementelor din fiecare coloană a matricei (se calculează media valorilor pe coloană, 
împărţindu-se fiecare element al coloanei la total, iar apoi se determină media 
rândurilor matricei rezultate) 

- Se calculează raportul de consistenţă (RC) al matricei rezultate din 
comparaţia pe perechi, pentru a se asigura condiţia de consistenţă a aprecierilor, pe 
baza indicelui mediu probabil (IP) stabilit de Saaty în funcţie de mărimea matricei 
(tabelul 4.2.) 

 
Tabelul 4.2. IP în funcţie de mărimea matricilor 

 
Mărime 
matrice 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IP 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 
 
4. Se repetă pasul 3 pentru toate elementele de pe nivelele următoare, 

dar în raport cu fiecare criteriu de pe nivelul precedent 
5. Se sintetizează priorităţile locale obţinute pe fiecare din nivelele 

ierarhiei, pentru a determina prioritatea globală a fiecărei alternative. 
Abordarea AHP poate fi aplicată pentru numeroase probleme decizionale, 

precum stabilirea politicii energetice, selecţia proiectelor, evaluarea performanţei 
afacerilor, a tehnologiilor avansate de producţie, etc. (Saaty 1980). 

 
Avantajele utilizării metodei AHP (Tsan-hwan Lin, 2000) 

• Judecăţi şi Consens 
- AHP nu insistă pe consens, dar sintetizează un rezultat reprezentativ pe 
baza unor judecăţi diverse  
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• Repetarea Procesului  
- AHP permite cercetătorilor să rafineze definirea unei probleme şi să 
îmbunătăţească judecarea şi înţelegerea problemei prin repetare 

• Unitate 
- AHP oferă un model unic, uşor de înţeles şi flexibil pentru o gamă largă de 
probleme nestructurate 

• Complexitate 
- AHP integrează abordări deductive şi sistemice în rezolvarea unor probleme 
complexe 

• Interdependenţă 
- AHP evidenţiază interdependenţa elementelor unui sistem şi nu insistă pe 
gândirea liniară 

• Structurare Ierarhică 
- AHP reflectă tendinţa naturală a minţii de a sorta elementele unui sistem, 
aflate pe diferite niveluri şi de a le grupa ca elemente aferente fiecărui nivel 

• Măsurare 
- AHP oferă o scară de măsurare a imobilizărilor necorporale şi o metodă 
pentru stabilirea priorităţilor 

• Consistenţă 
- AHP urmăreşte consistenţa logică a hotărârilor utilizate în stabilirea priorităţilor 

• Sinteză 
- AHP conduce la o estimare globală a oportunităţii fiecărei alternative 

• Compromisuri 
- AHP ia în considerare priorităţile relative ale factorilor într-un sistem şi permite 
oamenilor de a selecta cea mai bună alternativă bazată pe obiectivele lor. 

Deşi metoda a fost criticată ca urmare a legăturii dintre descrierile verbale şi 
scala numerică corespondentă, aceasta prezintă cu siguranţă câteva avantaje certe 
(Roman, 2012): 

- Utilizatorii percep comparaţiile pereche ca fiind simple şi convenabile; 
- Este foarte utilă atunci când criteriile sunt calitative; 
- Pot fi gestionate discrepanţele din judecăţile relative. 
În figura 4.1. sunt prezentate sintetic avantajele utilizării metodei AHP. 
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Versiunea actuală a AHP poate găzdui ambele situaţii, dar varianta ideală 
păstrează rangul, în timp ce modul distributiv permite modificarea rangului. Fiecare 
mod de abordare este selectat în funcţie de problema concretă. 

Inversarea de rang şi metoda AHP sunt discutate pe larg într-o lucrare din 
2001 publicată în Operations Research (Forman, 2001), precum şi într-un capitol 
intitulat „Conservarea şi inversarea rangului”, din cartea scrisă de Saaty (Saaty, 
2001). Aceasta din urmă prezintă exemple de inversare de rang din cauza adăugării 
de alternative afine unei alternative existente, datorită intranzitivităţii regulilor de 
decizie, datorită adăugării de alternative fantomă şi capcană, şi ca urmare a 
fenomenului de comutare a funcţiilor utilitare. 

4.2. Determinarea amprentei ecologice pentru comunitatea Văii Jiului 

Pentru determinarea amprentei ecologice comunitare, a fost adaptat un 
chestionar după site-ul Agir 21, vizând consumul de resurse aferent hranei, 
transportului, utilităţilor menajere şi activităţilor sociale, rezultând o valoare 
agregată a amprentei ecologice. Întrebările, cu mai multe alternative de răspuns, s-
au referit la următoarele aspecte: 

► pentru hrană: 
- consumaţi des hrană de origine animală? 
- sunteţi un gurmand? 
- aruncaţi multe alimente şi resturi la gunoi? 
- consumaţi produse din regiune sau de sezon? 
► pentru transport: 
- circulaţi mult cu maşina? 
- în general, călătoriţi singur în maşină sau împreună cu alte persoane? 
- autoturismul dumneavoastră consumă mult combustibil? 
- călătoriţi cu transportul public? 
► pentru locuinţă: 
- cu câte persoane împărţiţi locuinţa? 
- care este suprafaţa locuinţei dumneavostră? 
- cumpăraţi electricitate provenind de la o sursă nepoluantă (energie eoliană 
sau solară), sau aveţi panouri solare pe casa dumneavostră? 
- utilizaţi becuri economice şi aparate electrocasnice cu consum energetic 
redus? 
► pentru componenta socială: 
- respectaţi constrângerile spiritului comunitar? 
- participaţi la acţiunile comunitare? 
- sunteţi inclus în asociaţiile locale? 
Rezultatele sondajului (Irimie, 2010) sunt sintetizate în figurile 4.2, 4.3, 4.4, 

4.5 şi 4.6. În abscisă este reprezentat numărul de persoane chestionate, iar în 
ordonată valoarea amprentei ecologice aferentă subiectelor chestionarului. 
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Tabelul 4.3. Potenţial industrial si agricol. 

Puncte forte. Puncte slabe. Oportunităţi. Ameninţări 
Puncte forte 

• Sector IMM activ şi agresiv; 
• Forţa de muncă bine calificată, 
disponibilă; 
• Posibilităţi substanţiale C&D 
disponibile; 
• O universitate care a început şi 
încearcă să continue adaptarea; 
• Standarde înalte de educaţie 
superioară; 
• Managementul restructurarii unor 
industrii; 
• Management creativ şi optimist/ 
intreprinzători în întreprinderi mari şi 
mici; 
• Posibilităţi antreprenoriale puternice în 
IMM-urile existente; 
• Reorientare considerabilă a IMM-urilor 
spre producţie; 
• Resurse importante sunt disponibile în 
turism, în prelucrarea lemnului, în 
agricultură şi silvicultură, precum şi în 
creşterea animalelor; 
• Antreprenorii sunt foarte hotărâţi să 
dezvolte afaceri în Valea Jiului; 
• Dezvoltarea platformelor instituţionale 
pentru sprijinirea IMM-urilor a început; 
 

Puncte slabe 
• Absenţa politicii de sprijin pentru IMM-
uri; 
• Resursele naturale existente nu sunt 
evaluate la valoarea lor adevărată; 
• Politica băncilor nu este orientată spre 
piaţă, piaţa creditelor fiind o piaţă a 
vânzărilor; 
• Ineficienţa exploatărilor miniere; 
• Informaţiile necesare ca IMM-urile şi 
industria să facă planificări pe termen 
lung, sunt dificil de găsit; 
• Organizaţiile existente care sprijină 
IMM-urile satisfac parţial cerinţele 
acestora; 
• Sprijin rău direcţionat (incubator de 
afaceri); 
• Absenţa organizării proprii în sectorul 
afacerilor, fără putere de lobby; 
• Orientare foarte slabă a pieţii în afara 
Văii Jiului; 
• Apariţia intreprinzătorilor noi, este 
slabă; 
• Sindromul întreprinderii de stat: nu 
sunt luate decizii importante pentru 
viitor; 
• Intreprinderile cu investiţie de la stat 
lucrează în pierdere; 
• În IMM-uri birocraţie mare, inutilă; 
 
• Absenţa legăturilor bidirecţionale între 
întreprinderi; 
• Dezinteres din partea investitorilor 
străini; 
• Inexistenţa spiritului comunitar; 
• Absenţa unor spaţii care să poată oferi 
infrastructura necesară instalării unui 
parc industrial; 
• Structura economică învechită, utilaje 
vechi cu uzura fizică şi morală ridicată; 
• Fluctuaţie mare a personalului între 
diversele ramuri economice; 
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• Absenţa unui mecanism de stimulare 
selectivă a activităților industriale și de 
promovare a industriilor nepoluante și cu 
valoare adăugată mare;  

Oportunităţi 
• Potenţial bun în domeniul turismului, 
în prelucrarea lemnului, în creşterea 
animalelor, în agricultură, în silvicultură, 
în prelucrarea deşeurilor; 
• Spaţii şi clădiri disponibile pentru noi 
intreprinzători ; 
• Posibilităţi bune pentru export, servicii 
de inginerie (design, software); 
• Un rol constructiv al sindicatelor şi al 
societăţii civile poate ajuta dezvoltarea; 
•Posibilităţi de dezvoltare a unor 
întreprinderi industriale; 

Ameninţări 
• Reducerea drastică a activităţii CNH SA; 
• Dezvoltarea turismului depinde de 
dezvoltarea infrastructurii; 
• Scăderea puterii de cumpărare 
afectează dezvoltarea industriei; 
• Fără investiţii consistente, multe 
întreprinderi de stat vor fi lichidate; 
• Lipsa rolului activ al guvernului 
periclitează şansele de supravieţuire a 
industriilor; 
• Număr redus de întreprinderi industriale 
în comparaţie cu resursa umană 
calificată; 
• Creşterea nivelului de trai, respectiv 
creşterea salariilor va conduce la mutarea 
în alte regiuni a clienţilor firmelor care 
produc în lohn. 
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Tabelul 4.4. Infrastructură şi lucrări publice.  

Puncte forte. Puncte slabe. Oportunităţi. Ameninţări. 
Puncte forte 
• Drumuri, alimentare cu energie 

electrică, alimentare cu apă şi canalizare, 
transport public şi cale ferată, constituie 
sisteme aflate în condiţii bune; 

 • Existenţa centurii ocolitoare a 
municipiului Petroşani şi a autogarei 
Normandia, a unui miniaeroport pentru 
intervenţii medicale de urgenţă; 

• În dezvoltarea alimentării cu apă şi 
canalizare s-a observat o bună competenţă 
managerială; 

• O cooperare bună între autorităţile 
locale în dezvoltarea sistemului de strângere a 
gunoiului; 

• Unele consilii locale şi-au 
îmbunătăţit infrastructura, folosind programe 
de lucrări publice; 

• Consiliile municipale/judeţene şi 
locale au  dezvoltat mai multe propuneri şi idei 
bune pentru infrastructură; 

• O conducere dinamică a Direcţiei 
Muncii şi Protecţiei Sociale care a intervenit 
foarte rapid în alcătuirea programelor de 
lucrări publice; 

• Valea Jiului a fost capabilă să atragă 
un capital substanţial pentru Programe de 
Lucrări Publice şi Măsuri Active pe piaţa 
muncii; 

• Forţa de lucru pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii este disponibilă în Valea Jiului; 

• Reabilitare, modernizare și 
achiziţionare de echipamente pentru 
ambulatoriul de specialitate al spitalului de 
urgență Petroșani prin programul Regio. 

Puncte slabe 
• Alimentarea cu apă caldă şi 

căldură,  colectarea, selectarea şi 
depozitarea gunoiului menajer urban; 

• Telecomunicaţiile şi gazul natural 
sunt subfinanţate;  

• Fondurile autorităţilor locale 
pentru cofinanţarea programelor de lucrări 
publice sunt strict limitate; 

• Fondurile de la guvern pentru 
programe de lucrări publice nu sunt 
suficiente; 

• Finanţarea proiectelor pentru 
investiţie, chiar dacă este prevăzută în 
buget, este parţial asigurată; 

• Fonduri substanţiale sunt cheltuite 
inutil; 

• Şomerii au o participare scăzută 
în programele de lucrări publice; 

• Femeile au o participare scăzută 
în programele de lucrări publice; 

• Starea tehnică precară a unor 
drumuri, străzi şi a căilor ferate;  

• Dotare tehnică cu mijloace de 
transport în comun învechită; 

• Stare de uzură înaintată a 
mijloacelor de transport feroviar;  

• Lipsa unui sistem centralizat de 
canalizare, agent termic şi gaz în zona 
Colonie, precum şi în zona Parângu Mic; 

• Costul relativ ridicat al aparatelor 
şi al serviciilor de telefonie mobilă; 

• Cursuri ale pârâurilor regularizate 
în proporţie scăzută și stare precară a 
podurilor peste acestea; 

Oportunităţi 
• Proiectele recomandate pentru 

infrastructura, vor avea un efect pozitiv 
asupra economiei şomajului şi a condiţiilor de 
trai în Valea Jiului; 

• Sprijinul politic (şi în parte financiar) 
este disponibil pentru proiectele de 
infrastructură; 

• Există posibilitatea de finanţare 
proprie a câtorva programe de lucrări publice 
în Valea Jiului; 

• Potenţialul turistic poate fi motorul 
dezvoltării infrastructurii şi vice versa; 

• O cooperare mai strânsă între 
autorităţile locale va îmbunătăți calitatea 
proiectelor de infrastructură și va accelera 
realizarea lor. 

Ameninţări 
• Lipsa de măsuri corespunzătoare, 

legi şi politici va duce la deteriorarea rapidă 
a clădirilor; 

• Investiţii ineficace în sectorul 
electric vor reduce fondurile necesare pentru 
dezvoltarea altor proiecte; 

• Degradarea nivelului de trai, va 
determina nevoia de a realiza alte investiţii 
în infrastructura. 
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Tabelul 4.5. Resurse umane. 

Puncte forte. Puncte slabe. Oportunităţi. Ameninţări. 
Puncte forte 

- Ponderea majoră a populaţiei din 
grupa de vârstă adultă (20-60 ani) 
peste 50% din totalul populaţiei; 
• Capacităţi profesionale ale forţei de 
muncă din Valea Jiului; 
• Prezenţa facilităţilor de transfer 
universitar ale know-how-ului; 
• Un nivel înalt de instruire în licee de 
profil este apreciat de către industrie; 
• Facilităţile existente de instruire la 
câteva dintre întreprinderile mari, 
autorizare pentru formare profesională 
a adulţilor; 
• Interes mare din partea şomerilor, în 
special femei, pentru cursurile de 
instruire; 
• Interes din partea companiilor de a 
pune la dispoziţia altor companii 
capacităţile lor de instruire; 
• Statistici actualizate ale situaţiei șomajului; 

Puncte slabe 
 Natura monoindustrială a profesiilor de 
baza în Valea Jiului; 
• Un marketing de know-how slab, un 
nivel slab al cunoştinţelor despre 
restructurările strategice în companiile 
afectate de schimbări structurale; 
• Foştii mineri ezită să muncească 
pentru salarii mai mici decât în ocupaţiile 
lor precedente; 
• Baza instituţională slabă pentru 
serviciile de şomaj în Valea Jiului; 
• Sprijin instituţional mic pentru 
instituţiile de învăţământ care încearcă 
să-şi diversifice domeniile cursurilor; 
• Bilanţ demografic general negativ din 
reproducere demografică simplă– 
atitudine denatalistă; 
• Lipsa acută de locuri de muncă; 
• Creşterea sporită a ratei şomajului;  
• Plăţi compensatorii pentru 
disponibilizați, ceea ce produce lene 
socială; 

Oportunităţi 
• Descentralizarea activităţilor pieţei 
forţei de muncă şi implicarea celor ce 
pot furniza servicii din domeniul privat; 
• Cerinţe mari de instruire şi servicii de 
consultanţă; 
• Stabilirea politicii de resurse umane 
pentru toate instituţiile de învăţământ; 

Ameninţări 
• Probleme rezultând din excluderea 
socială; 
• Acţiuni protestatare de amploare; 
• Nivele potenţiale mari ale viitorilor 
disponibilizaţi; 
• Violenţă și criminalitate ridicate. 

4.3.2. Formularea alternativelor strategice şi a strategiei finale 

În vederea alegerii alternativei strategice optime, s-au analizat patru 
categorii de acţiuni strategice conform SWOT, după cum urmează: 

• Strategii de tip SO, care utilizează toate avantajele zonei, pentru a 
profita la  maxim de oportunităţile mediilor exterioare; 

• Strategii de tip WO, care depăşesc slăbiciunile (dezavantajele) 
zonei, pentru a utiliza la maxim oportunităţile mediilor exterioare; 

• Strategii de tip ST, care utilizează toate avantajele zonei pentru a 
evita/minimiza ameninţările (pericolele) mediilor exterioare; 
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• Strategii de tip WT, care minimizează slăbiciunile (dezavantajele) 
zonei şi evită/minimizează ameninţările (pericolele) mediilor exterioare.  

Analizele comparative au condus la decizia elaborării strategiei de dezvoltare 
a zonei Valea Jiului, ca strategie de tip SO, care să răspundă, la cel mai înalt nivel 
posibil, criteriilor de performanţă, eficienţă, fezabilitate şi impact. Strategia 
elaborată răspunde la intrebarea ”Cum ajungem acolo ?” respectiv a identificat 
obiectivului general al dezvoltării zonei şi a direcţiilor strategice de dezvoltare, în 
perspectiva următorilor 7-10 ani. 

4.3.3. Obiectivele strategiei de dezvoltare a Văii Jiului 

- Consolidarea CEHd prin realizarea unui holding energetic incluzând 
termocentralele şi hidrocentralele din zona Haţeg – Bumbeşti; 

- Finanţarea unor investiţii în modernizarea E.M. şi realizarea lucrărilor de 
explorare;  

- Finanţarea unor investiţii în SACET şi în sistemul de apă – canalizare aferent 
Văii Jiului; 

- Asigurarea din fonduri europene a unor investiţii de valorificare a SRE – 
eoliene, hidraulice, biomasă, solară; 

- Stimularea creării de locuri de muncă prin dezvoltarea sectorului privat şi 
atragerea de noi investiţii, cercetare/dezvoltare şi transfer tehnologic, 
competitivitatea întreprinderilor şi a IMM-urilor; 

- Atragerea de investiţii în scopul modernizării şi reabilitării infrastructurii; 
- Sprijinirea şi consolidarea activităţii sectoriale – cu accent pe industrie, 

construcţii, turism, industrie manufacturieră şi servicii asociate şi agricultură; 
- Implicarea comunităţii locale în dezvoltarea regiunii; 
- Transformarea mediului natural într-unul care să susţină o economie 

diversificată şi o bună calitate a vieţii, prin programe şi acţiuni de ecologizare; 
- Promovarea şi prezentarea zonei şi a oportunităţilor ei pe piaţa locală, 

regională, naţională şi internaţională. 
- Asigurarea unei administraţii publice profesioniste. 
Prin construirea sistemului de obiective ale strategiei zonei s-a reuşit 

conturarea viziunii generale pe 7-10 ani şi a rezultatului dorit al procesului 
planificării strategice. Totodată, cele 10 direcţii strategice definite permit gruparea 
corespunzătoare a măsurilor de dezvoltare identificate, care, prin implementare, vor 
duce la realizarea misiunii strategiei de dezvoltare. Sistemul de obiective construit 
permite, totodată, măsurarea rezultatelor. S-a avut în vedere faptul că unul din 
scopurile principale ale Conceptului de Dezvoltare Strategică a Văii Jiului este şi 
acela de a reprezenta un instrument de promovare economică a zonei. Aceasta 
implică un spectru larg de măsuri, care vizează îmbunătăţirea dezvoltării economice 
a localităţii şi implicit, creşterea atractivităţii acesteia. 

4.4. Aplicarea indicelui încrederii climatice regionale (IICR) la analiza 
impactului climatic aferent capitalului comunitar Valea Jiului 

Pe baza noţiunilor prezentate în paragraful 3.3.3. şi a datelor statistice 
existente, au fost obţinute următoarele scoruri pentru cele şapte aspecte precizate 
anterior (tabelul 4.6). 

BUPT



6

c
g
f

a
Î
s
a
t

(

64   Principii 

Nr.crt. 

1 E
2 C
3 E
4 C
5 C
6 A
7 In
8 T

* Se a
 
Scoru

climatice ofe
grafic într-o 
figura 4.7. 

Pe ba
aspectelor c
Încrederii Cl
schimbările c
analizat. Pen
trebuie să co

IGICR
(referinţa) - 

 
  
 

 
Fig. 4.7. Rep

de manage

Aspecte c
con

misiile de gaz
onsumul de 
nergia regen
adrul politic 
apacitatea in

Aspectele soc
nstrumente f
OTAL 
acordă maxim

ul total obţin
erind o cifră
diagramă d

aza diagram
heie în vede
imatice Reg
climatice. IG
ntru compar
oreleze valoa
R rezultă d
SI, şi supraf

 

prezentarea g

ment durabi

Tabelul 4.6
cheie luate î
siderare 

ze cu efect de
energie 

nerabilă 

nstituţională
cio-politice 
financiare 

m 10 puncte pe

nut cuantifică
 de compar

de tip radar

ei din figura
erea agregă
ionale (IGIC

GCIR stabileş
raţii am pro
area sa num
din raportu
faţa repreze

grafică a scoru

il a sistemulu

6. Scoruri ob
în 

Ca

e seră 6,50
6,41
3,13
1,67

ă 4,30
4,50
4,56
31,0

entru fiecare a

ă preocupăr
raţie. Datele
(poligonală)

a 4.7. propun
rii lor într-u

CR), capabil 
şte relaţia di
opus şi utiliz
erică şi stare
l între sup
ntînd starea

urilor obţinute

ui energetic 

bţinute pentr
Sc

apitalul comu
Valea Jiulu

0 
1 
3 
7 
0 
0 
6 
07 
aspect. În caz

ile pentru co
 din tabelul 
), adaptată 

n o metodă 
n indicator 
să caracteri
ntre ideal şi 
zez o scară 
ea climatică 
prafaţa repr
 reală – SR:

 în contracara

comunitare 

ru IICR 
or obţinut 
unitar 
ui 

Me
eu
4,8
4,9
4,8
5,
5,
5,
5,6
35

zul ideal se ob

ontracararea
4.6. pot fi 

după Godea

de corelare 
unic – Indic
zeze preocu
starea reală
de valori a
a sistemulu

rezentând s
 

 

area schimbăr

- 3 

edia 
uropeană 
85 
90 
80 
15 
10 
10 
60 

5,50 
bţin 70 puncte

a schimbărilo
reprezentat

anu (1997) 

geometrică 
cele Global a
upările pentr
ă a sistemulu
 IGCIR, car
i. 

starea ideal

(4.1) 

 

rilor climatice 

e. 

or 
te 
– 

a 
al 
ru 
ui 
re 

lă 

 

BUPT



4.5 – Evaluarea evoluţiei capitalului comunitar Valea Jiului   65 

Când nu există modificări ale parametrilor care provoacă schimbări climatice, 
acest indice este egal cu 1. Grafic, figura geometrică ilustrând starea reală a 
mediului se suprapune pe figura ilustrând starea ideală (referinţa). 

Când există modificări în calitatea factorilor care provoacă schimbări 
climatice, indicele va căpăta valori supraunitare din ce în ce mai mari pe măsura 
reducerii suprafeţei pentagonului real. 

Se propune adoptarea unei scări de la 1 la 6 pentru IGICR, după cum 
urmează:  

i = 1 – cazul ideal când aspectele cheie sunt soluţionate evitându-se 
modificări climatice,  

1<i<2 – schimbări climatice în limite admisibile, 
2<i<3 – modificări climatice reduse,  
3<i<4 – modificări climatice sesizabile, 
4<i<6 – modificări climatice majore, 
i>6 – măsuri deficitare în contracararea schimbărilor climatice. 
Prin planimetrarea suprafeţelor din figura 4.7. se obţin următoarele valori: 
- pentru Capitalul comunitar Valea Jiului IGICR = 5,18 
- pentru partenerii europeni în proiectul RSC IGICRmediu = 3,99. 
Rezultatul confirmă concluzia din tabelul 4.6. şi evidenţiază necesitatea 

soluţionării mai eficiente a aspectelor cheie vizând schimbările climatice atât pentru 
Valea Jiului cât şi pentru regiunile europene participante la proiectul RSC. 

4.5. Evaluarea evoluției capitalului comunitar Valea Jiului cu ajutorul 
indicatorilor dezvoltării durabile 

Calitatea vieţii sociale – valori medii 
- grad foarte mare de insatisfacţie – 8,48 % 
- grad mare de insatisfacţie – 18,49 % 
- grad mediu de insatisfacţie – 42,11 % 
- grad mic de insatisfacţie – 20,07 % 
- satisfacţie privind privind calitatea vieţii sociale – 10,85 % 
Concluzia finală ar fi că în medie 30,92 % dintre membrii comunităţii sunt 

mulţumiţi de mediul social în timp ce 69,08 % dintre membrii comunităţii sunt 
nemulţumiţi de serviciile oferite de sistem. 

 
Responabilitatea ecologică 
Valorile indicatorilor ambientali se încadrează în plaja aferentă la nivel 

naţional şi european, dar conform Strategiei Europa 2020 comunităţile din regiunea 
analizată trebuie să desfăşoare activităţi susţinute vizând: 

- nivelul valorificării potenţialului energetic al SRE prezente în zonă; 
- managementul deşeurilor; 
- reducerea emisiilor de GES; 
- majorarea eficienţei energetice. 
Concluzia este în concordanţă cu rezultatul obţinut prin determinarea IICR. 
 
Indicatorii economici 
La nivelul teritoriului Văii Jiului, economia prezintă următoarele tendinţe: 
- 13,34 % - dezvoltare dinamică 
- 21 % - dezvoltare sesizabilă 
- 34 % - emergenţă 
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- 34,66 – stagnare 
Producţia industrială are o tendinţă de creştere lentă, agricultura este pe 

trend crescător, iar turismul este în relansare. 
 
Indicatorii sociali 
- perspective optimiste privind calitatea resursei umane; 
- activitate C&D intensă şi sprijinită financiar; 
- indicele dezvoltării umane – valoare medie HDI=0,786; 
- confort la nivel mediu european; 
- rată ridicată de îmbătrânire a populaţiei; 
- pierdere de populaţie datorită migraţiei – 2 ÷ 6 %. 
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CAPITOLUL V 

SISTEMUL ENERGETIC COMUNITAR AL VĂII 
JIULUI. PERFORMANŢELE ACTUALE ALE 

SISTEMULUI ANALIZAT. SOLUŢII DE MAJORARE 
ALE PERFORMANŢELOR SISTEMULUI 

5.1. Componentele majore ale sistemului energetic comunitar al Văii Jiului 
şi fluxurile energetice aferente sistemului 

Energia asigură confort personal şi mobilitate în viaţa noastră fiind esenţială 
pentru realizarea prosperităţii  industriale, comerciale şi sociale. Pe de altă parte, 
producţia şi consumul de energie exercită presiuni considerabile asupra mediului. 
Aceste presiuni cuprind, printre altele, emisiile de GES şi poluanţii atmosferici, 
utilizarea terenului, producerea deşeurilor şi deversările de petrol. Toate cele 
amintite mai sus contribuie la schimbările climatice, producând daune asupra 
ecosistemelor naturale şi a mediului artificial, şi cauzează efecte adverse asupra 
sănătăţii umane.  

Combustibilii fosili utilizaţi în procesul de producere a energiei constituie o 
resursă limitată, astfel că energia generată prin intermediul lor nu mai poate fi 
considerată o certitudine. În acest context este introdus termenul de “securitate 
energetică” care se traduce prin asigurarea necesarului de resurse energetice şi 
limitarea dependenţei de import, diversificarea surselor de procurare a resurselor 
energetice din import şi a rutelor de transport a acestora, creşterea nivelului de 
adaptabilitate a reţelelor naţionale de transport a energiei electrice şi gazelor 
naturale, protecţia infrastructurii critice şi utilizarea SRE.  

Prin urmare trebuie elaborate politici integrate în materie de energie şi 
mediu, începând încă de la nivel local, stabilind obiective şi termene precise pentru 
trecerea la emisii scăzute de dioxid de carbon, bazat pe un consum mai redus şi 
eficient de energie. De asemenea, o politică energetică trebuie să se încadreze în 
liniile directoare ale politicii naţionale şi europene în domeniu. 

O politică energetică echilibrată are la bază următoarele principii:  
- creşterea eficienţei energetice în toate sectoarele de activitate; 
- utilizarea SRE acolo unde este identificat potenţial;  
- promovarea sistematică a unui management adecvat în utilizarea energiei;  
- îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi a solului prin reducerea cantităţilor 

de emisii poluante şi încadrarea acestora în standardele europene;  
- asigurarea unui mediu concurenţial;  
- promovarea parteneriatului public-privat;  
- creşterea eficienţei energetice la utilizatorul final. 
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În abordarea SEVJ am luat în considerare grupuri distincte de servicii 
energetice: 

- E.M. din cadrul C.E.Hd, fosta S.C. Compania Naţională a Huilei Petroşani 
S.A. (C.N.H.-SA); 

- CET Paroşeni; 
- consumatorii industriali; 
- consumatorii din sectorul rezidenţial; 
- consumatorii din sectorul transport; 
- consumatorii din sectorul servicii. 
Pentru a cuantifica utilizarea energiei în comunitatea Valea Jiului am recurs 

la balanţa energetică – metodă de evaluare a resurselor energetice de pe teritoriul 
comunitar. Balanţa energetică este utilă prin următorele aspecte: 

- pentru conştientizare: unde, cum şi cât se consumă (informaţii);   
- analiza pune în evidenţă eficienţa sau ineficienţa, şi poate ajuta la 

identificarea problemelor critice, dar şi promovarea bunelor practici,  
- este un model mai mult sau mai puţin simplificat pentru evaluarea 

soluţiilor/scenariilor.  
Balanţa energetică este o imagine de ansamblu a resurselor de energie pe 

de o parte şi a consumului de energie pe de altă parte pentru o anumită zonă 
geografică (oraş sau parte a unui oraş, judeţ sau regiune). În cadrul acesteia se 
regăsesc următorii indicatori :  

- Consumul de combustibil  
- Metode de conversie a energiei  
- Distribuţia energiei  
- Utilizatorii finali  
- Emisiile  
- Energia regenerabilă.  
În principiu balanţa energetică se poate reprezenta sub formă grafică ca în 

figura 5.1. 
Pentru uniformitate componentele balanţei energetice au fost exprimate cu 

ajutorul unei unităţi de măsură sintetice, utilizată pe plan mondial – tona echivalent 
petrol (tep). Cantitativ elementele din figura 5.1. se caracterizează prin: 

• Energie intrată din SE naţional – 157.216 tep/an 
- energie electrică – 40.492 tep/an 
- gaz natural – 85.484 tep/an 
- motorină – 19.970 tep/an 
- benzină – 11.270 tep/an. 

• Producţie locală de energie – 1.166.000 tep/an 
- cărbune – 1.140.000 tep/an 
- energie hidraulică – 26.000 tep/an (ApaServ şi Jieţ), în viitor – 28.000 
tep/an (amenajare Jiu) 
- biomasă – potenţial nevalorificat – 17.929 tep/an 
- energie eoliană – potenţial instalat în viitor – 29.401 tep/an 

• Total energie intrată – 1.323.216 tep/an. 
• Consum de energie - 177.216 tep/an 

- Exploatările miniere – 17.897 tep/an 
- Industrie – 55.727,6 tep/an 
- Rezidenţial – 43.188,9 tep/an plus SACET – 20.000 tep/an 
- Transport – 27.863,8 tep/a 
- Servicii – 12.538,7 tep/an. 
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Fig.5.1. Reprezentarea grafică a balanţei energetice pentru sistemul comunitar Valea Jiului 
 
• Energie ieşită din SEVJ – 1.146.000 tep/an 

- Energie electrică CET Paroşeni – 84.338 tep/an 
- Energie electrică Apa Serv Petroşani – 18.670 tep/an 
- Huilă energetică pentru CET Mintia – 1.035.663 tep/an 
- Energie hidraulică afluenţi Jieţ către CHEAP Lotru-Cinget – 7330 
tep/an. 

5.1.1. Resurse energetice neregenerabile  

Principala resursă energetică de care dispune Valea Jiului este huila 
depozitată în Bazinului Carbonifer Valea Jiului.  

Bazinului Carbonifer Valea Jiului reprezintă cel mai mare zăcământ de huilă 
din România. Exploatarea industrială a început din anul 1852. Compania, inclusă 
recent în CEHd (iunie 2013) îşi desfăşoară activitatea în 9 perimetre de exploatare, 
pentru care deţine licenţă (figura 5.2) (date preluate de la CNH SA Petroşani). 

Rezerva industrială în perimetrele concesionate, este de cca. 350 milioane 
tone (figura 5.3). Această rezervă asigură continuitatea exploatării pe o perioadă de 
peste 80 de ani.  
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Fig. 5.2. Amplasarea exploatărilor miniere din Valea Jiului 

 
Strategia companiei, pe termen mediu şi lung, prevede realizarea unui ritm 

mediu de extracţie de cca. 4 milioane tone/an. 
Menţinerea acestui ritm de exploatare impune deschiderea anuală de noi 

orizonturi de exploatare. Aceasta necesită executarea permanentă de lucrări miniere 
de investiţii în subteran (puţuri, galerii, plane înclinate şi suitori) într-un ritm de 
peste 4000 metri anual. 

Date privind compania: 
- licenţa de exploatare - până în anul 2024 
- suprafaţa perimetrelor miniere actuale - cca. 47 km2 

- adâncimea la care se face exploatarea straturilor de cărbune - între 400-
850 m 
- cifra de afaceri - peste 700 milioane lei/an (cca 170 milioane euro/an) 
- capacitate actuală de producţie - 2,6- 3,0 milioane tone/an 
- conţinutul energetic al cărbunelui extras - 3500-4200 kcal/kg 
- capacităţile de producţie actuale - complex mecanizate 25%, diferenţa 
semi-mecanizate 
- personalul existent peste 8700 salariaţi - are o excelentă pregătire şi 

experienţă profesională transmisă din generaţie în generaţie pe parcursul celor 160 
de ani de activitate industrială în domeniu 

- contribuţia huilei în producţia de energie electrică la nivel naţional - cca. 
5,7 % la care se adaugă şi energia agentului termic produs 

- activitatea minieră desfăşurată în Valea Jiului - are o pondere dominantă în 
activitatea economică a zonei  

- resursa energetică Huila de Valea Jiului - are o contribuţie însemnată în 
asigurarea siguranţei energetice a României. 

Parametrii calitativi ai producţiei de huilă: 
-  cenuşă = 42,7 %                     
-  putere calorifică = 3626 kcal/kg  
-  conţinut de sulf = 1,5-1,8%           
-  umiditate = 9,3 %. 
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- reprocesarea a 10 halde şi amenajarea lor pentru refacerea morfologică şi 
peisagistică; 
- amenajarea a 15 perimetre pe care au fost amplasate instalaţii industriale 
de suprafaţă;  
- identificarea şi atragerea de proiecte energetice, ecologice şi de altă 
natură, susţinute cu fonduri externe, la care compania să fie partener. 
• În domeniul economic: 
- reorganizarea structurală a perimetrelor miniere în exploatare, comasarea 
unităţilor administrative ale exploatărilor pe localităţile de reşedinţă Petrila, 
Petroşani, Vulcan, şi Lupeni; 
- creşterea ponderii producţiei extrase în abataje reabilitate, modernizate, 
dotate cu tehnologii şi echipamente performante, nepoluante, de la 20% la 
40%, care să asigure un grad înalt al securităţii muncii şi zăcământului, 
creşterea productivităţii muncii şi creşterea calităţii producţiei de la 3550 
kcal/kg la 4200 kcal/kg; 
- modernizarea activităţilor de dispecerizare, automatizare, informatică şi 
control al calităţii cărbunelui pentru îmbunătăţirea managementul producţiei 
şi reducerea numărului de personal din activitatea de urmărire şi control cu 
cca. 40%; 
- reducerea costurilor activităţilor auxiliare, de producere a utilităţilor 
necesare procesului tehnologic, prin folosirea unor instalaţii şi utilaje 
moderne şi performante cu consum redus de energie (staţii compresoare, 
staţii ventilatoare, centrale termice (CT)); 
- procesarea superioară a cărbunelui extras majorând calitatea produselor 
cu cca. 650 kcal/kg; 
- externalizarea de activităţi (lucrări miniere de deschideri şi pregătiri, 
transport intern cale ferată) care vor reduce costurile cu aceste activităţi cu 
până la 30%. 
• În domeniul social: 
- parteneriate cu comunităţile locale pentru punerea la dispoziţie a 20 de 
terenuri ecologizate în suprafaţă de 160 ha şi a cca. 35 de construcţii 
dezafectate; 
- susţinerea unui număr de 9500 locuri de muncă directe şi indirecte în 
sectorul minier; 
- implicarea companiei alături de comunităţile locale în procesul de 
şcolarizare şi formarea profesională pentru cca. 15000 persoane; 
- sprijin pentru crearea cadrului necesar dezvoltării turismului în zonă, prin 
ecologizări de terenuri şi reamenajarea peisagistică a zonelor afectate; 
- punerea la dispoziţia comunităţilor locale a unor elemente de infrastructură 
şi utilităţi (drumuri, poduri, captări de apă, instalaţii de canalizare, instalaţii 
de alimentare cu energie electrică şi termică); 
- în parteneriat cu comunităţile locale asigurarea de consultanţă în 
dezvoltarea de afaceri, instituţii de creditare, parcuri industriale şi centre de 
afaceri, în localităţile Petrila, Petroşani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni şi Uricani. 
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5.1.1.2. Valorificarea huilei din Valea Jiului 

Sortimentele valorificate au înregistrat o modificare sensibilă în perioada 
1990 – 2004, huila pentru cocs şi semicocs reducându-se drastic după desfiinţarea 
iraţională a combinatelor siderurgice din Călan şi Hunedoara. Situaţia din anul 2004 
a rămas la nivelul aceloraşi valori până în 2012. 

 
Tabelul 5.1. Sortimentele comercializate 

Produs comercializat Provenienţa kcal/kg MJ/kg 
Gran 
[mm]

W 
[%]

A 
[%] 

S 
[%] 

V 
[%]

huilă energetică spălată  E.P.C.V.J.  4700  19.68  0-40  8  30  2.4  33  
huilă energetică mixtă  E.P.C.V.J.  3150  13.2  0-40  12  47.5  1.8  23  
huilă energetică mixtă  E.P.C.V.J.  3300  13.8  0-40  12  45.5  1.9  24  
huilă hidrociclonată  E.P.C.V.J.  4150  17.37  0-0,5 29.5  17.5  2.8  40  
huilă energetică mixtă  E.P.C.V.J.  3400  14.23  0.40  12.5  44  1.6  24.5  
huilă sortată  0.E.M. Lonea  3800  15.91  0-80  7.5  41.8  2  28  
huilă sortată  2.E.M. Livezeni  3500  14.65  0-80  8  42.1  2  24  
huilă sortată  4.E.M. Vulcan  3800  15.91  0-80  9.5  40  2.1  27  

 
Tabelul 5.2. Perspectivele producţiei miniere carbonifere în România 

PRODUSUL  U.M.  Cererea pieţii 
2006 

PROGNOZA 

2010 2025 

Huila energetică  Mil.  tone  3,5 3,5 3,5 

Lignit  Mil.  tone  32 35 35 

 
 
Până în anul 1990    Perioada 2004 - 2012 

 
 

Fig. 5.6. Producţia sortimentală şi evoluţia acesteia 
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5.1.1.3. O soluţie de valorificare a gazului metan provenit din degazarea 
stratelor de huilă 

Utilizarea motoarelor Stirling şi a acumulatoarelor de căldură cu tuburi 
termice la instalaţii de valorificare a gazului metan provenit din degazarea stratelor 
de cărbuni are efecte benefice pe plan local şi răspunde celor trei postulate ale 
dezvoltării durabile: eficacitate economică (economii de energie), responsabilitate 
ecologică (reducerea considerabilă a gazelor cu efect de seră) şi solidaritate socială 
(locuri de muncă). 

În cadrul minelor de cărbuni, instalaţiile de degazare realizează disponibilităţi 
medii de gaz metan de 100 – 150 mN

3/tona de cărbune extras, iar instalaţiile de 
aeraj transportă un amestec de aer-gaz metan (1-2%) şi praf de cărbune, elemente 
cu potenţial energetic ridicat şi insuficient valorificat la ora actuală. 

Urmărind lărgirea gamei aplicaţiilor şi asigurarea unei utilizări mai complete 
a gazului metan provenit din degazarea stratelor de cărbune, a metanului din aerul 
evacuat din mină şi a prafului de cărbune din curentul de aer, se propun soluţii de 
motor Stirling cu acumulator de căldură pentru acţionarea locomotivelor de mină şi 
a autovehiculelor urbane. Motorul Stirling - prezentat în lucrările de specialitate a 
mai multor autori: Organ (1992), Organ (1997), Popescu (2001), Homutescu, ş.a. 
(2003), Martini (2004), Organ (2007), funcţionează după ciclul termodinamic ideal, 
prezentat în figura 5.9. 

 

 
Fig. 5.9. Ciclul teoretic STIRLING – intervale uzuale de presiune şi de temperatură 

 
Valorificarea propusă permite îmbunătăţirea balanţei energetice şi a 

indicatorilor economici pentru extracţia cărbunelui din mină. Pentru a asigura un 
anumit grad de independenţă energetică a minelor carbonifere se propune utilizarea 
unor motoare cu ardere externă (motor Stirling) alimentate cu gaz metan sau chiar 
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78   Sistemul energetic comunitar al Văii Jiului - 5 

Presiunea şi natura gazului cald utilizat în procesul de transfer energetic 
influenţează semnificativ puterea motorului Stirling (figura 5.11.) 

Avantajele tubului termic, în comparaţie cu alte sisteme de transfer a căldurii 
sunt: putere termică mare pe unitate de volum (gabarit redus al acumulatorului), 
valoare mare a coeficientului global de transfer termic (chiar şi la diferenţe mici de 
temperatură), durată mare de exploatare. 

Valorificarea energiei furnizate de acumulatorul de căldură se poate realiza 
prin combinarea acestuia cu motoare cu ardere externă cum sunt: motorul Stirling, 
motorul cu abur sau turbina cu abur. Un studiu comparativ evidenţiază faptul că, din 
punct de vedere al randamentului energetic, cel mai avantajos este motorul Stirling 
(η= 25-40%). 

 

 
Fig. 5.11. Influenţa presiunii medii şi a naturii gazului asupra puterii motorului Stirling 

 
Soluţia preconizată a fi aplicată locomotivelor de mină se referă la utilizarea 

ansamblului acumulator de căldură-motor Stirling, prevăzut cu tuburi termice, sursa 
de căldură constituind-o arderea metanului provenit din degazarea zăcământului. 

Avantajele soluţiei propuse sunt următoarele:  
- valorifică metanul rezultat din degazarea zăcămintelor carbonifere; 
- valorifică metanul şi praful de cărbune din gazele evacuate din subteran; 
- elimină gazele de eşapament din atmosfera minieră; 
- exclude pericolul de explozie în subteran datorită locomotivelor Diesel; 
- poate asigura o anumită autonomie energetică a E.M. carbonifere. 
De asemenea, în lucrare se propune pentru evaluarea oportunităţilor de 

valorificare a unui potenţial energetic indicatorul rata de retur energetic (EROI- 
Ratio of Energy returned on Energy Invested). Acesta este un indicator utilizat în 
SUA (Murphy & Hall, 2010), dar care nu se regăseşte în studiile din ţară şi nici din 
restul Europei.  
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5.1 – Componentele majore ale sistemului energetic comunitar al Văii Jiului   79 

EROI se calculează ca raport dintre energia potenţială a unei resurse 
energetice şi energia consumată pentru extragerea resursei energetice respective. 
În figurile 5.12. şi 5.13. sunt reprezentate valorile EROI pe plan mondial şi cele 
aferente E.M. carbonifere din Valea Jiului. 

 

Fig. 5.12. Rata de retur energetic (EROI) pentru resursele energetic valorificabile  
Sursa: Murphy & Hall (2010) 

 
Fig. 5.13. Evoluţia ratei de retur energetic pentru exploatările miniere din Valea Jiului 
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Astfel, indicatorul este relevant pentru avantajele energetice ale cărbunilor în 
cazul analizat şi care poate fi introdus şi în alte analize comparative vizând eficienţa 
energetică a unei resurse. 

Pe bază comparativă se poate decide că exploatarea cărbunelui din Valea 
Jiului este viabilă şi competitivă. 

5.1.2. Resurse energetice regenerabile 

5.1.2.1. Resurse energetice regenerabile cu potențial de valorificare în 
Valea Jiului 

Potenţialul hidroenergetic 
Sursa majoră de potenţial hidroenergetic este reprezentată de bazinul 

hidrografic al Jiului, aflat momentan în curs de amplificare a utilizării energiei 
(Tabelul 5.3.). 

 
Tabelul 5.3. 

Bazinul Suprafaţa Potenţial hidroenergetic 
De 

precipitaţie 
De scurgere Teoretic Tehnic 

km2 GWh/an GWh/an % Ep TWh/an TWh/an 
JIU 10.544 13.000 6.300 48 3,15 0,90 

 
Deşi zona Valea Jiului are un potenţial hidroelectric important, în prezent 

funcţionează doar două microhidrocentrale (MHC): Buta (0,49 MW) şi Valea de Peşti 
(0,20 MW) şi trei CHE: Lunca Florii (12MW), Taia (0,7 MW) şi Petroşani (30 MW).  

În iunie 2003 a fost lansat proiectul de investiţii pentru amenajarea 
hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni – Valea Sadului. Amenajarea, în 
fază avansată de realizare, cuprinde două CHE de derivaţie amplasate în zona 
defileului Jiului: CHE Dumitra şi CHE Bumbeşti. Schema de amenajare cuprinde 
barajul Livezeni, priza energetică amplasată pe malul drept şi galeria de aducţiune 
(7 km). CHE Dumitra va fi o centrală subterană echipată cu trei grupuri Francis cu 
ax vertical cu un debit total de 36 mc/s şi o putere instalată de 24,5 MW. CHE 
Bumbeşti va fi o centrală echipată cu trei grupuri Francis, puterea instalată fiind de 
40,5 MW la un debit de 36,5 mc/s.  

În Valea Jiului există un număr de cursuri de apă cu cădere redusă al căror 
potenţial poate fi valorificat prin MHC. Microhidroagregatele de largă utilizare sunt 
echipate cu: turbine Kaplan tubulară, axial compactă, Kaplan, Banki sau Francis şi 
sunt alcătuite în principal din următoarele subansambluri: microturbină hidraulică; 
mecanism de acţionare; vană de intrare; generator asincron; dulap electric de 
comandă-automatizare. 

Pentru MHC economicitatea depinde de: ⇒ amplasamentul şi investiţia aferentă (inclusiv cheltuielile administrative); ⇒ puterea instalată şi producţia de energie probabilă (regimul debitelor, 
căderi); ⇒ distanţa faţă de reţea; ⇒ necesităţile de întreţinere (gradul de automatizare, exploatarea de la 
distanţă fără personal, fiabilitatea); 
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5.1 – Componentele majore ale sistemului energetic comunitar al Văii Jiului   81 ⇒ condiţiile financiare şi tariful de valorificare al energiei produse. 
Valea Jiului, prin dirijarea debitelor râurilor din zona Jieţului, contribuie la 

furnizarea de energie în SE naţional cu 12,75 MWh prin CHE Lotru-Ciunget (Qinst = 
80 m3/s, Nins = 510 MW) şi 2,19 MWh prin CHE Mălaia (Qinst = 105 m3/s, Ninst = 
115 MW), (www.hidroelectrica.ro/Details.aspx?page=55&article=48 ). Evaluarea s-a 
efectuat determinând debitul mediu livrat galeriei de alimentare a lacului de 
acumulare Voineasa. 

 
Energie solară 
Din punct de vedere al radiaţiei solare Valea Jiului se încadrează în Zona V 

de radiaţie solară, caracterizată prin intensitatea radiaţiei solare având valoarea 
medie mai mică de 1200 kWh/m2/an. 

Folosirea radiaţiei solare pentru producerea de energie electrică se poate 
face prin mai multe metode: 

- utilizarea modulelor fotovoltaice; 
- utilizarea turnurilor solare; 
- utilizarea concentratorilor parabolici; 
- utilizarea sistemului Dish-Stirling. 
Potenţialul solar este redus şi nu are perspective de valorificare în Valea 

Jiului. 
 
Energie eoliană 
Din punctul de vedere al potenţialului eolian, viteza medie anuală a vântului 

în unele zone ale Văii Jiului, se încadrează în limitele 6 – 8 m/s, valori care 
subliniază oportunitatea valorificării zonale a acestui potenţial. Având în vedere 
caracterul aleatoriu şi intermitent al resurselor eoliene, pentru creşterea gradului de 
asigurare în alimentarea cu energie electrică se impune adoptarea unor soluţii care 
implică: 

- utilizarea unor resurse neconvenţionale, cu caracter complementar sursei 
eoliene (biomasa); 
- utilizarea unui grup motor – generator (Diesel). 
 Pentru exemplificare sunt date caracteristicile unei turbine care se pretează 

la valorificarea potenţialului eolian din Valea Jiului, (www.enercon.de): 
- diametrul rotoric d = 101 m; 
- înălţimea turnului H = 99 m; 
- viteza medie a vântului v = 6,53 m/s; 
- putere nominal N = 3 MW; 
- energia brută estimată produsă în medie pe turbine Emed = 8205 MWh; 
- ore de funcţionare echivalentă la puterea nominală t = 2735 ore/an. 
Recent au demarat studiile de fezabilitate pentru realizarea unui parc eolian 

în vecinătatea oraşului Petrila prin instalarea a 20 de turbine eoliene de 2,5 MW, 
putere totală 50 MW, urmând ca în final parcul să cuprindă 50 de turbine eoliene de 
2,5 MW, puterea totală instalată ajungând la 125 MW. 

 
Energia biomasei 
Potenţialul energetic al biomasei, pentru Valea Jiului este estimat la o 

valoare 750 TJ (MECMA, 2012).  
Categoriile de biomasă valorificabilă în Valea Jiului sunt: 
 - biomasă vegetală forestieră; 
 - biogaz provenit de instalaţiile de epurare a apelor uzate; 
- deşeuri urbane. 
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Un aspect specific zonei, pe lângă tăierile abuzive de păduri, îl constituie 
abandonarea arborilor necorespunzători dimensional şi aruncarea rumeguşului de la 
gatere în albiile râurilor şi în spaţii neadecvate. Astfel că valorificarea biomasei 
contribuie paradoxal la reducerea impactului ambiental. 

Tehnologiile de cel mai mare interes în prezent sunt prezentate în Tabelul 
5.4.: 

- Arderea directă în cazane; 
- Conversia termică avansată a biomasei într-un combustibil 

secundar, prin gazeificare termică sau piroliză, urmată de utilizarea combustibilului 
într-un motor sau într-o turbină; 

- Conversia biologică în metan prin digestia bacteriană aerobă; 
- Conversia chimică şi biochimică a materiilor organice în hidrogen, 

metanol, etanol sau combustibil diesel, (Baican, 2010), (Bălan, 2007). 
 

Tabelul 5.4. Aplicaţii pentru potenţialul energetic al biomasei 

Sursa: MECMA, 2012 

5.1.2.2. Criterii generale de selecţie a locaţiilor 

Pentru abordarea unei investiţii în domeniul SRE, selectarea locaţiilor 
favorabile aplicaţiilor energetice se face având în vedere unele criterii, care includ 
condiţii şi restricţii tehnice, economice şi de mediu. 

Principalele criterii de selecţie sunt următoarele (ECOVOLT, 2012), 
(Transferstelle Binger, 2012): 

1) Potenţialul energetic al SRE în zona de interes; 
2) Condiţiile concrete din teren (morfologia terenului, rugozitatea, obtacole, 
natura terenului); 
3) Apropierea de aşezări umane; 
4) Rezervaţii naturale, zone istorice, turistice, arheologice; 
5) Repere speciale: zone interzise, aeroport civil/militar, obiective de 
telecomunicaţii speciale etc.; 
6) Existenţa şi starea căilor de acces; 
7) Condiţiile de folosire a terenului: regimul juridic, 
concesionare/cumpărare; 

Proces Produs Aplicaţii 

Combustie Gaze fierbinţi 
• cazan 
• motor pe abur 

 încălzire spaţiu, 
căldură de proces 

 apă firbinte,  
electricitate / căldură 

Gazeificare 

Gaz combustibil 
• cazan, motor pe gaz 
• turbină pe gaz 
• celule combustie 

 
 căldură 
 electricitate / 

căldură 

Gaz de sinteză 
• gaz sintetic 
• combustibil lichid 
• chimicale 

 căldură 
 transport 

Piroliză 
Gaz combustibil 
Combustibil lichid 
Combustibil solid 

• motor 
• boiler 
• motor 

 electricitate / căldură 
 electricitate / căldură 

transport 
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Extinderea considerabilă a acţionărilor pneumatice în cadrul utilajelor 
miniere este condiţionată de natura proceselor tehnologice şi de respectarea unor 
norme de securitate a muncii în subteran. În anumite locuri de muncă acţionările 
pneumatice se utilizează aproape în exclusivitate, ceea ce evident se datoreşte 
caracteristicilor specifice, de neînlocuit, ale acestor acţionări. 

În figurile 5.15. şi 5.16. sunt prezentate valorile medii ale consumurilor 
specifice de aer comprimat şi energie electrică pentru E.M. din Valea Jiului. 

 

 
Fig. 5.15. Consumul specific de aer comprimat pe tona de rocă extrasă 

 

 
Fig. 5.16. Consumul specific de energie electrică pe tona de rocă extrasă 

 
În continuare sunt stabilite, cu ajutorul bilanţului exergetic, performanţele 

componentelor sistemului pneumatic asupra cărora se poate acţiona pentru 
reducerea considerabilă a consumului de energie. 

5.2.1. Breviar de calcul pentru bilanţul exergetic al compresorului 

Bilanţul exergetic stabileşte egalitatea între exergia intrată în conturul de 
bilanţ şi suma algebrică dintre exergia utilă şi pierderile de exergie provocate de 
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imperfecţiunile constructive (pierderi mecanice) şi imperfecţiunile proceselor 
termodinamice (ireversibilitate). 

Analiza exergetică, înglobând primul şi cel de-al doilea principiu al 
termodinamicii, permite evaluarea cantitativă a noţiunii calitative de degradare de 
energie, făcând posibil calculul precis al consecinţelor diferitelor fenomene de 
ireversibilitate termodinamică, adică cuantificarea corectă a pierderilor 
termodinamice din cadrul unui sistem (Wall, 1993) (Le Goff şi Labidi, 1997), (Gong 
şi Wall, 1997). 

Utilizând analiza exergetică se poate defini un randament termodinamic, 
exprimând gradul de perfecţiune sau calitatea termodinamică a unui sistem. 

La baza acestui mod de analiză se află noţiunea de exergie, mărime 
neconservativă, definită ca o formă de energie cu capacitate nelimitată de 
transformare. Exergia unui sistem termodinamic, în raport cu un rezervor termic de 
presiune şi temperatură definite, este lucrul maxim util pe care-l poate produce 
sistemul evoluând reversibil din starea de dezechilibru termodinamic faţă de 
rezervorul referenţial, în starea de echilibru termic şi mecanic cu acesta. 

Lucrul mecanic la arborele compresorului se regăseşte parţial în efectul util, 
restul servind pentru acoperirea pierderilor cauzate de ireversibilităţi externe 
aferente transferului de căldură, la diferenţe finite de temperatură, cu mediul 
ambiant: 

 

Tqrqce Δ++= ππππ        (5.1) 

şi, respectiv, pierderilor datorită ireversibilităţii interne, consecinţă a laminării 
gazului pe traseul  de curgere: 

 

lrlal πππ +=         (5.2) 

Notaţiile principale utilizate în studiu sunt următoarele: 

Raportul de creştere a presiunii: 
1

2
p
pH =  ;    (5.3) 

Raportul de creştere a presiunii în cilindru:  

( ) ( ) ψψψ
β HH

p
p

raa

r =
−⋅−

==
11

 ;     (5.4) 

Coeficientul de umplere: σ  ; 
Coeficientul de scădere relativă a presiunii în timpul aspiraţiei:  

1p
pa

a
Δ

=ψ  ;        (5.5) 

Coeficientul de scădere relativă a presiunii în timpul refulării:  

r

r
r p

pΔ
=ψ  ;        (5.6) 

 

( ) ( )ra ψψψ −⋅−= 11  - coeficientul global al pierderilor de presiune în 

procesele de aspiraţie şi de refulare;      (5.7) 
T0 – temperatura mediului ambiant; 
T1 = Ta – temperatura aerului la aspiraţie; 
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T2 = Tc – temperatura aerului la sfârşitul comprimării; 
Tr – temperatura aerului la ieşire din răcitor; 
nc - exponentul politropic al comprimării; 
k - exponentul adiabatic; 
R – constanta de natură a aerului; 

mη  - randamentul mecanic al compresorului; 

Eeη  - randamentul exergetic efectiv al compresorului; 

−aϕ  coeficient care ţine seama de aportul de căldură în procesul de aspiraţie; 

−rϕ  coeficient care ţine seama de pierderea de căldură în procesul de refulare. 

 
S-a procedat la determinarea pierderilor cauzate de ireversibilitatea 

proceselor de lucru ale compresorului elicoidal după cum urmează: 
 
- pierderea cauzată de laminarea gazului în supapa de aspiraţie: 
 

a
la TR

ψ
π

−
⋅⋅=

1
1ln0       (5.8) 

 
- pierderea cauzată de laminarea gazului la refulare: 
 

r
lr TR

ψ
π

−
⋅⋅=

1
1ln0        (5.9) 

 
- pierderea cauzată de ireversibilitatea transferului de căldură la diferenţă 

finită de temperatură în timpul comprimării: 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−⋅

−
−

⋅
−

=
a

c
ac

c

c
qc T

T
TTT

n
nk

k
R ln

11 0π              (5.10) 

 
- pierderea cauzată de ireversibilitatea transferului de căldură la diferenţă 

finită de temperatură în timpul refulării: 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−⋅⋅

−
=

r

c
rcqr T

T
TTTR

k
k ln

1 0π               (5.11) 

 
- pierderea cauzată de diferenţa finită între temperatura de refulare şi cea 

de aspiraţie: 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−⋅⋅

−
=Δ

a
aT T

TTTTR
k
k 2

02 ln
1

π               (5.12) 

Definim randamentul exergetic efectiv al compresorului elicoidal astfel: 
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∑
∑

=

= −=−=⋅=
6

1

`

6

1 11
j

j
e

j
j

mEeEe l
π

π
ηηη              (5.13) 

 
Pe baza breviarului de calcul schematizat mai sus au fost realizate bilanţurile 

exergetice ale celor două tipuri de compresoare din dotarea E.M. din Valea Jiului. 
Pentru exemplificare, în continuare sunt prezentate datele experimentale măsurate, 
tabelele recapitulative (5.5÷5.8) şi diagramele Sankey realizate (5.17÷5.20). 

5.2.1.1. Valori medii ale parametrilor termofluidici determinaţi 
experimental 

 

COMPRESOR ATLAS COPCO GA 250

ψ a 0.15:= ψ r 0.09:= η m 0.84:= φa 1.05:= φr 1.04:= k 1.4:= Rg 0.287:= kJ/kg*K

Ta 283.5:= temperatura la aspiratie

T0 287.3:= temperatura mediului

Tc 415:= temperatura la finele comprimarii

Tr 348:= temperatura la refulare

pa 0.934:= presiunea de aspiratie, bar

pc 6.3:= presiunea de comprimare, bar

Q 2337.5:= m 3
N /h

nc
1

1
ln

Ta
Tc

⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

ln
pa
pc

⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

−

:=
nc 1.249=

Ψ 1 ψ a−( ) 1 ψ r−( ):= Ψ 0.773=

Hm
pc
pa

:= Hm 6.745=

β
Hm
Ψ

:= β 8.72=

Ta φa T0⋅:= Ta 301.665=

Tc Ta β

nc 1−( )

nc⋅:= Tc 464.822=

Tr
Tc
φr

:= Tr 446.945=

lT0 Rg T0⋅ ln Hm( )⋅:=

lT0 157.3926=
kJ
kg
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Tabelul 5.5. Tabel recapitulativ pentru bilanţul exergetic real orar al ansamblului 
compresor elicoidal - Atlas Copco GA-250 

 
EXERGIE INTRATĂ ÎN CONTUR EXERGIE IEŞITĂ DIN CONTUR 

Denumire kWh % Denumire kWh % 
 
 
 
 
 
 
 

Exergia 
furnizată din 

reţea 
motorului 

compresoru-
lui 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
252,79 

 
 
 
 
 
 
 
 
96,13 

EXERGIE UTILĂ 
Exergia utilă a aerului comprimat 132,14 50,25 
Exergia utilă a aerului de răcire 5,796 2,20 
Total exergie utilă 137,936 52,45 

EXERGIE PIERDUTĂ 

Pierderi prin laminare la aspiraţie laπ  11,25 4,28 

Pierderi prin laminare la refulare lrπ  6,53 2,48 

Pierderi cu căldura cedată în timpul 

comprimării qcπ  

14,16 5,38 

Pierderi cu căldura cedată în timpul 

refulării qrπ  

5,57 2,12 

Pierderi cu căldura cedată la răcirea 

izobară TΔπ  

27,27 10,37 

Pierderi mecanice mπ  21,8 8,29 

Pierderi datorită umidităţii aerului 15,71 5,97 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exergia 
furnizată din 

reţea 
motoarelor 
ventilatoa- 

relor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
10,18 

 
 
 
 
 
 
 
 
3,87 

Pierderi mecanice ventilator mvp  0,696 0,26 

Pierderi fluidice ventilator fvp  1,294 0,49 

Pierderi volumice ventilator vvp  0,552 0,22 

Pierderi în cupru la motorul 

ventilatorului vCup  

1,1 0,42 

Pierderi în fier la motorul 

ventilatorului vFep  

0,52 0,21 

Pierderi mecanice la motorul 

ventilatorului mvp  

0,22 0,08 

Pierderi în cupru la motorul 

compresorului cCup  

7,402 2,81 

Pierderi în fier la motorul 

compresorului cFep  

5,96 2,26 

Pierderi mecanice mcp  5 1,91 

Total pierderi 125,032 47,55 
TOTAL 262,97 100 TOTAL 262,97 100 
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Fig. 5.17. Diagrama Sankey - bilanţ exergetic real orar -compresor elicoidal  

ATLAS-COPCO GA-250 
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Tabelul 5.6. Tabel recapitulativ pentru bilanţul exergetic optim orar al ansamblului 

compresor elicoidal - Atlas Copco GA-250 
EXERGIE INTRATĂ ÎN CONTUR EXERGIE IEŞITĂ DIN CONTUR 

Denumire kWh % Denumire kWh % 
 
 
 
 
 
 
 

Exergia 
furnizată din 

reţea 
motorului 

compresoru- 
lui 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
207,33 

 
 
 
 
 
 
 
 
95,32 

EXERGIE UTILĂ 
Exergia utilă a aerului comprimat 132,14 60,75 
Exergia utilă a aerului de răcire 5,796 2,66 
Total exergie utilă 137,936 63,41 

EXERGIE PIERDUTĂ 

Pierderi prin laminare la aspiraţie laπ  11,25 5,17 

Pierderi prin laminare la refulare lrπ  6,53 3 

Pierderi cu căldura cedată în timpul 

comprimării qcπ  

2,832 1,31 

Pierderi cu căldura cedată în timpul 

refulării qrπ  

1,114 0,52 

Pierderi cu căldura cedată la răcirea 

izobară TΔπ  

5,454 2,52 

Pierderi mecanice mπ  21,8 10,02 

Pierderi datorită umidităţii aerului 7,85 3,62 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exergia 
furnizată din 

reţea 
motoarelor 

ventilatoare- 
lor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
10,18 

 
 
 
 
 
 
 
 
4,68 

Pierderi mecanice ventilator mvp  0,696 0,32 

Pierderi fluidice ventilator fvp  1,294 0,59 

Pierderi volumice ventilator vvp  0,552 0,25 

Pierderi în cupru la motorul 

ventilatorului vCup  

1,1 0,51 

Pierderi în fier la motorul ventilatorului 

vFep  

0,52 0,23 

Pierderi mecanice la motorul 

ventilatorului mvp  

0,22 0,1 

Pierderi în cupru la motorul 

compresorului cCup  

7,402 3,4 

Pierderi în fier la motorul 

compresorului cFep  

5,96 2,74 

Pierderi mecanice mcp  5 2,29 

Total pierderi 79,574 36,59 
TOTAL 217,51 100 TOTAL 217,51 100 
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Fig. 5.18. Diagrama Sankey - bilanţ exergetic optim orar -compresor elicoidal 

ATLAS-COPCO GA-250 
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5.2.1.2. Valori medii ale parametrilor termofluidici determinaţi experimental 

 

COMPRESOR INGERSOLL RAND 288

ψa 0.24:= ψ r 0.12:= ηm 0.8:= φa 1.05:= φr 1.03:= k 1.4:= Rg 0.287:= kJ/kg*K

Ta 282:= temperatura la aspiratie

T0 287.3:= temperatura mediului

Tc 416:= temperatura la finele comprimarii

Tr 376:= temperatura la refulare

pa 0.954:= presiunea de aspiratie, bar

pc 6.3:= presiunea de comprimare, bar

Q 2280.5:= m 3
N/h

nc
1

1
ln

Ta
Tc

⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

ln
pa
pc

⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

−

:=
nc 1.259=

Ψ 1 ψa−( ) 1 ψ r−( ):= Ψ 0.669=

Hm
pc
pa

:= Hm 6.604=

β
Hm
Ψ

:= β 9.874=

Ta φa T0⋅:= Ta 301.665=

Tc Ta β

nc 1−( )

nc⋅:= Tc 483.449=

Tr
Tc
φr

:= Tr 469.368=

lT0 Rg T0⋅ ln Hm( )⋅:=

lT0 155.6456=
kJ
kg
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Tabelul 5.7. Tabel recapitulativ pentru bilanţul exergetic real orar al ansamblului 
compresor elicoidal INGERSOLL RAND SSR-250 MV 

EXERGIE INTRATĂ ÎN CONTUR EXERGIE IEŞITĂ DIN CONTUR 
Denumire kWh % Denumire kWh % 

 
 
 
 
 
 

Exergia 
furnizată din 

reţea 
motorului 

compresorului 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
283,46 

 
 
 
 
 
 
 
 
94,63 

EXERGIE UTILĂ 
Exergia utilă a aerului comprimat 127,49 42,80 
Exergia utilă a aerului de răcire 8,622 2,89 

Total exergie utilă 136,112 45,69 
EXERGIE PIERDUTĂ 

Pierderi prin laminare la aspiraţie laπ  18,54 6,22 

Pierderi prin laminare la refulare lrπ  8,64 2,90 

Pierderi cu căldura cedată în timpul 

comprimării qcπ  

14,75 4,95 

Pierderi cu căldura cedată în timpul 

refulării qrπ  

4,61 1,55 

Pierderi cu căldura cedată la răcirea 

izobară TΔπ  

33,46 11,23 

Pierderi mecanice mπ  30,06 10,09 

Pierderi datorită umidităţii aerului 21,81 7,32 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exergia 
furnizată din 

reţea 
motoarelor 

ventilatoarelor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
14,475 

 
 
 
 
 
 
 
 
5,37 

Pierderi mecanice ventilator mvp  0,906 0,3 

Pierderi fluidice ventilator fvp  1,696 0,57 

Pierderi volumice ventilator vvp  0,726 0,25 

Pierderi în cupru la motorul 

ventilatorului vCup  

1,405 0,47 

Pierderi în fier la motorul ventilatorului 

vFep  

0,82 0,27 

Pierderi mecanice la motorul 

ventilatorului mvp  

0,3 0,11 

Pierderi în cupru la motorul 

compresorului cCup  

7,36 2,47 

Pierderi în fier la motorul 

compresorului cFep  

9,5 3,18 

Pierderi mecanice mcp  7,24 2,43 

Total pierderi 161,823 54,31 
TOTAL 297,935 100 TOTAL 297,935 100 
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Fig. 5.19. Diagrama Sankey pentru bilanţul exergetic real orar al ansamblului compresor 

elicoidal INGERSOLL-RAND SSR-250MV 
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Tabelul 5.8. Tabel recapitulativ pentru bilanţul exergetic optim orar al ansamblului 
compresor elicoidal INGERSOLL RAND SSR-250 MV 

EXERGIE INTRATĂ ÎN CONTUR EXERGIE IEŞITĂ DIN CONTUR 
Denumire kWh % Denumire kWh % 

 
 
 
 
 
 

Exergia 
furnizată din 

reţea 
motorului 

compresoru-
lui 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
230,329 

 
 
 
 
 
 
 
 
94,08 

EXERGIE UTILĂ 
Exergia utilă a aerului comprimat 127,49 52,08 
Exergia utilă a aerului de răcire 8,622 3,52 

Total exergie utilă 136,112 55,6 
EXERGIE PIERDUTĂ 

Pierderi prin laminare la aspiraţie laπ  18,54 7,57 

Pierderi prin laminare la refulare lrπ  8,64 3,53 

Pierderi cu căldura cedată în timpul 

comprimării qcπ  

2,95 1,2 

Pierderi cu căldura cedată în timpul 

refulării qrπ  

0,93 0,38 

Pierderi cu căldura cedată la răcirea 

izobară TΔπ  

6,702 2,74 

Pierderi mecanice mπ  30,061 12,29 

Pierderi datorită umiditatii aerului 10,912 4,46 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exergia 
furnizată din 

reţea 
motoarelor 

ventilatoare-
lor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
14,475 

 
 
 
 
 
 
 
 
5,92 

Pierderi mecanice ventilator mvp  0,907 0,38 

Pierderi fluidice ventilator fvp  1,697 0,69 

Pierderi volumice ventilator vvp  0,727 0,29 

Pierderi în cupru la motorul 

ventilatorului vCup  

1,406 0,58 

Pierderi în fier la motorul ventilatorului 

vFep  

0,82 0,33 

Pierderi mecanice la motorul 

ventilatorului mvp  

0,3 0,12 

Pierderi în cupru la motorul 

compresorului cCup  

7,36 3 

Pierderi în fier la motorul 

compresorului cFep  

9,5 3,88 

Pierderi mecanice mcp  7,24 2,96 

Total pierderi 108,692 44,4 
TOTAL 244,804 100 TOTAL 244,804 100 
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Fig. 5.20. Diagrama Sankey - bilanţ exergetic optim orar -compresor elicoidal  

INGERSOLL RAND 
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5.2.1.3. Măsuri tehnico-organizatorice pentru majorarea eficienţei 
energetice a funcţionării compresoarelor 

Principalele măsuri tehnico-organizatorice destinate majorării eficienţei 
energetice a generatoarelor pneumatice miniere sunt: 

- recuperarea căldurii evacuate prin răcirea aerului comprimat, 
potenţialul termic fiind utilizat printr-un sistem de recuperare adecvat la insuflarea 
de aer cald în vestiarele minerilor, la evitarea givrajului la ghidajele instalaţiei de 
extracţie sau la încălzirea apei necesare grupurilor sanitare; 

- acţiuni de eliminare a umidităţii din aerul comprimat refulat; 
- asigurarea unei cronograme de consum a aerului comprimat pentru 

aplatizarea curbei de sarcină; 
- introducerea acţionării electrice a compresoarelor, cu motoare cu 

turaţie variabilă; 
- introducerea defalcată a monitorizării consumului de aer comprimat. 
 
A. Măsuri cu investiţii modice 
 

1. Reducerea cu 80 % a pierderilor de căldură la compresor 
 
a. Compresor ATLAS COPCO 

- reducerea pierderilor cu căldura cedată în timpul comprimării cu 11,328 
kWh; 

- reducerea pierderilor cu căldura cedată în timpul refulării cu 4,456 kWh; 
- reducerea pierderilor cu căldura cedată la răcirea izobară cu 21,816 kWh; 
- reducerea totală a pierderilor de căldură cu 37,94 kWh. 

 
b. Compresor INGERSOLL RAND 

- reducerea pierderilor cu căldura cedată în timpul comprimării cu 11,8 kWh; 
- reducerea pierderilor cu căldura cedată în timpul refulării cu 3,68 kWh; 
- reducerea pierderilor cu căldura cedată la răcirea izobară cu 26,76 kWh; 
- reducerea totală a pierderilor de căldură cu 42,25 kWh. 

 
2. Reducerea cu 50 % a pierderilor datorate umidităţii aerului atmosferic 

 
a. Compresor ATLAS COPCO 
- reducerea pierderilor provocate de umiditatea aerului cu 7,85 kWh. 
 
b. Compresor INGERSOLL RAND 
- reducerea pierderilor provocate de umiditatea aerului cu 10,9 kWh. 
 
Prin recuperarea unui procent de 80 % din căldura aerului comprimat şi 

reducerea cu 50 % a umidităţii aerului se estimează următoarele efecte energetico-
economice: 

 
- Compresorul ATLAS COPCO 

- Căldura recuperată orar ΔQ = 45,79 kWh = 164,844 MJ = 4•10-3 t.e.p. 
- Valoarea căldurii recuperate VQ = (4•10-3 t.e.p./h ) 625 Eu/ t.e.p. = 2,5 

Eu/h 
- Valoarea investiţiei VI = (45,79 kW) •400 Eu/kW = 18316 Eu 
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- Durata de recuperare a investiţiei DRI = VI/VQ = 18316/2,5 = 7327 ore = 
302 zile. 
- Compresorul INGERSOLL RAND 

- Căldura recuperată orar ΔQ = 53,15 kWh = 191,34 MJ = 4,57•10-3 t.e.p. 
- Valoarea căldurii recuperate VQ = (4,57•10-3 t.e.p./h ) 625 Eu/ t.e.p. = 

2,86 Eu/h 
- Valoarea investiţiei VI = (53,15 kW) •400 Eu/kW = 21260 Eu 
- Durata de recuperare a investiţiei DRI = VI/VQ = 21260/2,86 = 7344 ore = 

310 zile. 
 
B. Măsuri cu investiţii mari 
 
1. Echiparea compresoarelor cu motoare cu turaţie variabilă 
 
a. Compresorul ATLAS COPCO 
o Economie de energie furnizată din reţea –ΔE = 38 kWh = 136,8 MJ 

= 3,27 •10-3 t.e.p. 
o Valoarea economiei de energie VE = (3,27 •10-3 t.e.p/h) 625 Eu/tep 

= 2,05 Eu/h 
o Valoarea investiţiei I = 252,79 kWh•300 Eu/kWh = 75837 Eu 
o Durata de recuperare a investiţiei DRI = I/VE = 75837/2,05 = 

36994 ore = 1542 zile = 5,84 ani. 
 
b. Compresorul INGERSOLL RAND 
a. Economie de energie furnizată din reţea ΔE = 43 kWh = 154,8 MJ = 

3,7• 10-3 t.e.p. 
b. Valoarea economiei de energie VE = (3,7 •10-3 t.e.p/h) 625 Eu/tep 

= 2,3 Eu/h 
c. Valoarea investiţiei I = 283,46 kWh•300 Eu/kWh = 85038 Eu 
d. Durata de recuperare a investiţiei DRI = I/VE = 85038/2,3 = 36973 

ore = 1540 zile = 5,83 ani. 

5.2.2. Stabilirea performanţelor reţelei pneumatice  

Pentru verificarea, corectarea şi validarea relaţiilor din literatura de 
specialitate, s-au efectuat determinări experimentale pe reţeaua de transport şi 
distribuţie a aerului comprimat, aferentă E.M. LONEA. 

Configuraţiile reţelei pneumatice generale şi a reţelei pneumatice prelucrate 
din cadrul E.M. LONEA sunt prezentate în figurile 5.21, 5.22 şi 5.23. 

Efectul condensării vaporilor de apă din aerul comprimat asupra pierderilor 
de presiune este prezentat în tabelul 5.9. 

Bilanţul exergetic real orar şi optim orar sunt prezentate în tabelele 
recapitulative 5.10. şi 5.11. iar diagramele SANKEY în figurile 5.24. şi 5.25. 

Pentru realizarea bilanţului optim orar am considerat măsurile fezabile care 
presupun investiţii reduse, constând în reducerea pierderilor de debit până la 26% şi 
reducerea umidităţii aerului comprimat cu 50%. În tabelele 5.12.şi 5.13. s-au 
prezentat bilanţurile debitelor masice pentru cazul real şi cazul optim, iar diagramele 
SANKEY aferente în figurile 5.26 şi 5.27. 
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Fig. 5.21. Reţeaua pneumatică generală a E.M. Lonea 

 

 
Fig. 5.22. Schema sistematizată a reţelei pneumatice din cadrul E.M. Lonea 
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Fig. 5.23. Reţeaua pneumatică canonizată din cadrul E.M. Lonea 
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Tabelul 5.9. Majorarea pierderilor de presiune datorită obturării secţiunii de 
curgere a conductelor 
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Tabelul 5.10. Tabel recapitulativ pentru bilanţul exergetic real orar al reţelei 
pneumatice de la E.M. LONEA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5.24. Diagrama Sankey pentru bilanţul exergetic real-orar 

EXERGII INTRATE EXERGII IEŞITE 
 kWh %  kWh % 

Exergia 
debitului de 

aer comprimat 
livrat de 

staţiile de 
compresoare 

462,888 100 

Exergia utilă furnizată consumatorilor 
pneumatici 

240,129 51,878 

Total exergie utilă 240,129 51,878 
Pierderi de exergie pe rețeaua de 
distribuţie datorită rezistențelor 

gazodinamice și pierderilor de debit 
159.549 34,468 

Pierderi de exergie pe reţeaua de 
distribuție datorită condensării 

umidității 25,59 5.528 

Pierderi de exergie pe reţeaua 
magistrală datorită rezistențelor 

gazodinamice și pierderilor de debit 
22,3 4,817 

Pierderi de exergie pe reţeaua 
magistrală datorită condensării 

umidității 15,32 3,309 

Total pierderi de exergie 222,759 44,122 
TOTAL 462,888 100 TOTAL 462.888 100 

BUPT



5.2 – Subsistemul energetic aferent exploatărilor miniere   103 

Tabelul 5.11. Tabel recapitulativ pentru bilanţul exergetic optim orar al reţelei 
pneumatice de la E.M. LONEA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. 5.25. Diagrama Sankey pentru bilanţul exergetic optim-orar 

EXERGII INTRATE EXERGII IEŞITE 
 kWh %  kWh % 

Exergia 
debitului de 

aer 
comprimat 
livrat de 

staţiile de 
compresoare 

324,498 100 

Exergia utilă furnizată consumatorilor 
pneumatici 

240,129 
74 

Total exergie utilă 240,129 74 
Pierderi de exergie pe rețeaua de 
distribuţie datorită rezistențelor 

gazodinamice și pierderilor de debit 

59,173 18,235 

Pierderi de exergie pe reţeaua de 
distribuție datorită condensării 

umidității 8,969 2,764 

Pierderi de exergie pe reţeaua 
magistrală datorită rezistențelor 

gazodinamice și pierderilor de debit 

10,878 3,352 

Pierderi de exergie pe reţeaua 
magistrală datorită condensării 

umidității 5,349 1,649 

Total pierderi de exergie 84,369 26 
TOTAL 324,498 100 TOTAL 324,498 100 
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Tabelul 5.12. Tabel recapitulativ pentru bilanţul masic real al reţelei pneumatice  
de la E.M. LONEA 

 

 

 
 

Fig. 5.26. Diagrama Sankey pentru bilanţul masic 

DEBITE INTRATE DEBITE IEŞITE 
 kg/s %  kg/s % 

Debitul de 
aer 

comprimat 
livrat de 

staţiile de 
compresoare 

5,583 100 

Debitul util furnizat consumatorilor 
pneumatici 

2,911 52,14 

Total debit util 2,911 52,14 
Pierderile de debit masic la branşarea 

consumatorilor pneumatici 
1,562 27,98 

Pierderile de debit masic pe reţeaua 
de distribuție a aerului comprimat 0,837 14,99 

Pierderile de debit masic pe reţeaua 
pneumatică magistrală 

0,273 4,89 

Pierderile totale de debit masic 2,672 47,86 
TOTAL 5,583 100 TOTAL 5,583 100 
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Tabelul 5.13. Tabel recapitulativ pentru bilanţul masic optim al reţelei pneumatice  
de la E.M. LONEA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5.27. Diagrama Sankey pentru bilanţul masic optim 

 

 
DEBITE INTRATE 

DEBITE IEŞITE 

 kg/s %  kg/s % 

Debitul de 
aer 

comprimat 
livrat de 

staţiile de 
compresoare 

3,934 100 

Debitul util furnizat consumatorilor 
pneumatici 

2,911 74 

Total debit util 2,911 74 
Pierderile de debit masic la branşarea 

consumatorilor pneumatici 
0,598 15,2 

Pierderile de debit masic pe rețeaua 
de distribuţie a aerului comprimat 

0,32 8,13 

Pierderile de debit masic pe reţeaua 
pneumatică magistrală 

0,105 2,67 

Pierderile totale de debit masic 1,023 26 
TOTAL 3,934 100 TOTAL 3,934 100 
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Pe baza programului numeric de calcul Mathcad s-au realizat grafice 
comparative referitoare la pierderile de debit şi de putere pe tronsoanele 
semnificative ale reţelei. Rezultatele calculelor pentru bilanţul real şi pentru bilanţul 
pierderilor impuse sunt centralizate în tabelele 5.14., 5.15., 5.16., 5.17. şi în figurile 
5.28., 5.29., 5.30., 5.31. 

 
Tabelul 5.14. Bilanţul comparativ al puterilor [kW] 

  
Bilanţul real al puterilor  

[kW] 
Bilanţul optim al puterilor cu pierderi impuse la 26%  

[kW] 

P1 462.888 324.498 

P2 240.129 240.129 

P3 159.549 59.173 

P4 25.59 8.969 

P5 22.3 10.878 

P6 15.32 5.349 

 

 
 

Fig. 5.28. Bilanţul puterilor pentru reţeaua pneumatică de la E.M. LONEA pentru situaţia reală 
şi situaţia cu pierderi impuse de debit 26% şi reducerea umidităţii aerului comprimat cu 50% 
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Bilantul puterilor pentru reteaua pneumatica de la E.M. LONEA pentru situatia reala si situatia cu pierderi impuse 
de debit 26% si reducerea umiditatii aerului comprimat cu 50%

[kW]

P1- puterea  curentului de aer comprimat
P2 - puterea utila la consumatori
P3 - pierderi de putere pe reteaua  de distributie datorita rezistentelor gazodinamice si pierderilor de debit
P4 - pierderi de putere pe reteaua de distributie datorita condensarii umiditatii
P5 - pierderi de putere pe reteaua magistrala datorita rezistentelor gazodinamice si pierderilor de debit
P6 - pierderi de putere pe reteaua magistrala datorita condensarii umiditatii
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Tabelul 5.15. Bilanţul comparativ al puterilor [%] 

 
Bilanţul real al puterilor 

[%] 
Bilanţul optim al puterilor cu pierderi impuse la 26% 

[%] 

P1 100 100 

P2 51.876 74 

P3 34.468 18.235 

P4 5.528 2.764 

P5 4.817 3.352 

P6 3.309 1.649 

 

 
 

Fig. 5.29. Bilanţul procentual al puterilor pentru reţeaua pneumatică de la E.M. LONEA pentru 
situaţia reală şi situaţia cu pierderi impuse de debit 26% şi reducerea umidităţii aerului 

comprimat cu 50% 
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Tabelul 5.16. Bilanţul comparativ al debitelor masice [kg/s] 

 

 
Fig. 5.30. Bilanţul debitelor masice pentru reţeaua pneumatică de la E.M. LONEA pentru 
situaţia reală şi situaţia cu pierderi impuse de debit 26% şi reducerea umidităţii aerului 

comprimat cu 50% 
 

 
Bilanţul real al debitelor masice 

[kg/s] 

Bilanţul optim al debitelor masice cu 
pierderi impuse la 26% 

[kg/s] 

D total 5.583 3.934 

D util 2.911 2.911 

Dp total 2.672 1.023 

Dp abataj 1.562 0.598 

Dp distribuţie 0.837 0.32 

Dp magistrală 0.273 0.105 

BUPT



5.2 – Subsistemul energetic aferent exploatărilor miniere   109 

 
Tabelul 5.17. Bilanţul comparativ al debitelor masice [%] 

 
Bilanţul real al debitelor masice 

[%] 

Bilanţul optim al debitelor masice cu 
pierderi impuse la 26% 

[%] 

D total 100 100 

D util 52.14 74 

Dp total 47.86 26 

Dp abataj 27.98 15.2 

Dp distribuţie 14.99 8.13 

Dp magistrală 4.89 2.67 

 

 
 

Fig. 5.31. Bilanţul procentual al debitelor masice pentru reţeaua pneumatică de la E.M. LONEA  
pentru situaţia reală şi situaţia cu pierderi impuse de debit 26% şi reducerea umidităţii aerului 

comprimat cu 50% 
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5.2.3. Interpretarea rezultatelor 

Calculele efectuate pentru cazul real şi pentru situaţia cu pierderi de debit 
impuse (optim) conduc la următoarele interpretări: 

 
1. Pierderile de exergie pe reţeaua de distribuţie (inclusiv consum) au 

pondere majoră, pierderile datorită rezistenţelor gazodinamice şi neetanşităţilor 
ajungând la o valoare de 159,549 kWh, reprezentând 34,468 %, iar pierderile 
datorită condensării umidităţii au valoarea de 25,59 kWh, reprezentând 5,528 %. 

2. Pierderile de exergie pe reţeaua magistrală au pondere redusă, 
pierderile datorită rezistenţelor gazodinamice şi neetanşităţilor ajung la o valoare de 
22,3 kWh, reprezentând 4,817 %, iar pierderile datorită condensării umidităţii au 
valoarea de 15,32 kWh, reprezentând 3,309 %. 

3. Impunând o pierdere de debit de 26% şi pierderi de presiune de 8% 
se reduc considerabil pierderile de exergie: 

- pierderile de exergie pe reţeaua de distribuţie (inclusiv consum) îşi 
păstrează ponderea semnificativă, pierderile datorită rezistenţelor gazodinamice şi 
neetanşităţilor ajung la o valoare de 50,173 kWh, reprezentând 18,235 %, iar 
pierderile datorită condensării umidităţii au valoarea de 8,969 kWh, reprezentând 
2,764 %; 

- pierderile de exergie pe reţeaua magistrală se repartizează astfel: 
pierderile datorită rezistenţelor gazodinamice şi neetanşităţilor ajungând la o valoare 
de 10,878 kWh, reprezintă 3,352 %, iar pierderile datorită condensării umidităţii au 
valoarea de 5,349 kWh, reprezentând 1,649 %. 

4. Din bilanţul debitului masic al reţelei se observă că majoritatea 
pierderilor de debit se înregistrează la branşarea consumatorilor pneumatici (1,562 
kg/s – 27,98%), pierderile pe reţeaua de distribuţie având valoarea de 0,837 kg/s 
(14,99 %). Pierderile de debit masic pe reţeaua magistrală sunt reduse şi au 
valoarea de 0,273 kg/s (4,89 %). 

5. Impunând o pierdere de debit de 26 % şi pierderi de presiune de 
8% se obţin următoarele rezultate:  
-  pierderile de debit masic la branşarea consumatorilor au valoarea 
de 0,598 kg/s (15,2 %); 
-  pierderile de debit pe reţeaua de distribuţie au valoarea de 0,32 
kg/s (8,13 %); 
-  pierderile de debit pe reţeaua magistrală au valoarea de 0,105 kg/s 

(2,67 %). 

5.2.4. Măsuri pentru creșterea eficienței energetice a unei rețele pneumatice 

Acestea pot fi grupate în: măsuri cu investiţii reduse şi măsuri cu investiţii 
modice.  

Din categoria măsurilor cu investiţii reduse menţionăm:  
A. Verificarea neetanşeităţilor pe reţeaua de distribuţie şi în punctele de 

consum, asigurându-se garniturile de etanşare corespunzătoare şi elementele de 
branşare etanşe: 

- reducerea pierderilor de exergie pe reţeaua de distribuţie datorită 
rezistenţelor gazodinamice şi pierderilor de debit cu Δppdd = 159,549 – 59,173 = 
100,376 kWh, respectiv cu (100,376/159,549)*100 = 62,91 % 
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- reducerea pierderilor de exergie datorită pierderilor de debit până la 
valoarea 76,758 kWh respectiv 48,11% 

- reducerea pierderilor de exergie datorită pierderilor de presiune 
până la valoarea 23,618 kWh respectiv 14,8 % 

B. Verificarea neetanşeităţilor pe reţeaua magistrală, asigurându-se 
garniturile de etanşare corespunzătoare: 

- reducerea pierderilor de exergie pe reţeaua magistrală datorită 
rezistenţelor gazodinamice şi pierderilor de debit cu Δppdm = 22,3 – 10,878 = 
11,422 kWh, respectiv cu (22,3/10,848)*100 = 51,22 % 

- reducerea pierderilor de exergie datorită pierderilor de debit până la 
valoarea 8,735 kWh respectiv 39,17 % 

- reducerea pierderilor de exergie datorită pierderilor de presiune 
până la valoarea 2,687 kWh respectiv 12,05 % 

C. Reducerea umidităţii relative a aerului comprimat la refularea din 
compresor şi montarea de dispozitive de condensare pe reţelele de transport şi 
distribuţie: 

- reducerea pierderilor de exergie pe reţeaua de distribuţie datorită 
condensării umidităţii cu 25,59 – 8,969 = 16,621 kWh, reprezentând 64,95 % 

- reducerea pierderilor de exergie pe reţeaua magistrală datorită 
condensării umidităţii cu 15,32 – 5,349 = 9,971, reprezentând 65,08 %. 

Măsurile cu investiţii modice sunt: 
În ipoteza unei durate de peste 10 ani de exploatare a rezervelor de la E.M. 

Lonea, o măsură capabilă să îmbunătăţească performanţele energetic şi calitative a 
utilizării energiei pneumatic se referă la înlocuirea reţelei pneumatice ramificate cu o 
reţea inelară având tronsoanele magistralei montate astfel încât să constituie un 
colector – distribuitor inelar de aer comprimat. 

Realizarea colectorului-distribuitor, cu rol de "volant" de energie 
pneumatică, necesită lucrări miniere suplimentare pentru racordarea buclelor şi 
măsuri tehnice pentru asigurarea etanşeităţii, dar introduce următoarele avantaje: 

- Reglarea presiunii şi debitului aerului comprimat în funcţie de 
necesităţile consumatorilor pneumatici; 
- Stocarea energiei pneumatice în perioadele de consum redus şi 
asigurarea suplimentului necesar în cazul vârfurilor de sarcină; 
- Aplatizarea curbei de sarcină fără a fi necesară cuplarea unui 
compresor suplimentar la reţea; 
- Amplasarea staţiilor de compresoare în centrele de greutate ale 
consumului; 
- Majorarea stabilităţii fluidice a reţelei pneumatice; 
- Asigurarea unei rezerve de energie pneumatică în caz de avarie la 
staţia de compresoare; 
- Eliminarea suplimentară a umidităţii din aerul comprimat. 
În continuare sunt prezentate concluziile sintetice generale vizând 

energetica sistemelor pneumatice miniere. 
Performanţa unui sistem depinde de fiecare element, dar în special de 

concepţia sa generală şi de modul de exploatare. Potenţialul de economii de energie, 
tehnic şi economic interesant, este estimat la 32,9 %, realizabil în 15 ani. Măsurile 
tehnice examinate sunt rentabile din punct de vedere economic (timp de recuperare 
a investiţiei maxim 36 de luni), pentru majoritatea aplicaţiilor industriale ale 
sistemelor pneumatice. Măsurile cele mai importante sunt: 

• Reducerea pierderilor de debit şi de presiune 
• Îmbunătăţiri în concepţia sistemului 
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• Utilizarea motoarelor de acţionare cu viteză variabilă 
• Recuperarea căldurii. 
În tabelul 5.18. sunt prezentate contribuţiile potenţiale ale măsurilor tehnice 

analizate la economiile de energie, conform literaturii de specialitate. 
 

Tabelul 5.18.  Contribuţiile potenţiale ale măsurilor tehnice la economiile de energie 

Măsuri pentru a reduce consumul 
de energie 

Procentul în 
care măsura 
este 
aplicabilă şi 
rentabilă 

Procentul 
de reducere 
a 
consumului 
de energie 

Contribuţia  
potenţială a 
măsurii 
propuse - 
2x3 

1 2 3 4 

Modernizarea sistemului existent sau instalarea unui nou sistem 
Perfecţionarea motoarelor (motoare cu 
randament mare) 

25 % 2 % 0,5 % 

Perfecţionarea motoarelor (motoare cu 
turaţie variabilă) 

25 % 15 % 3,8 % 

Perfecţionarea compresoarelor 30 % 7 % 2,1 % 
Utilizarea sistemelor de monitorizare şi 
control 

20 % 12 % 2,4 % 

Recuperarea căldurii pentru alte 
utilizări 

20 % 20 % 4,0 % 

Perfecţionarea sistemului de răcire, 
uscare şi filtrare 

10 % 5 % 0,5 %  

Utilizarea unor sisteme multipresiune 50 % 9 % 4,5 % 
Reducerea pierderilor fluidodinamice 50 %  3 % 1,5 %   
Perfecţionarea consumatorilor 
pneumatici 

5 % 40 % 2,0 % 

Exploatare şi mentenanţă 
Reducerea pierderilor de aer prin 
neetanşeităţi 

80 % 20 % 16 % 

Înlocuirea mai frecventă a filtrelor 40 % 2 % 0,8 % 
TOTAL 38,1 % 

Sursa: Radgen and Blaustein, eds., 2001, pg.2 
 
Economiile de energie pot fi aplicate mai uşor la instalarea sistemului şi 

atunci când este necesară înlocuirea componentelor majore ale unui sistem existent. 
Măsurile referitoare la întreţinere şi exploatare, în special întreţinerea regulată a 
filtrelor şi detectarea scurgerilor, pot fi introduse în orice moment din perioada de 
funcţionare a sistemului pneumatic. 

Mecanismele de transformare a pieţei în direcţia unei eficacităţi energetice 
majorate impun implicarea unor actori diferiţi: 

- Utilizatorii sistemelor pneumatice vor trebui să-şi majoreze 
investiţiile (de capital şi de mentenanţă), pentru a limita cheltuielile aferente 
consumului de energie; 
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- Constructorii vor beneficia de o deschidere a pieţei pentru 
echipamente cu performanţe majorate, de calitate superioară, fiind determinaţi să-şi 
adapteze liniile de producţie la solicitările clienţilor; 

- Companiile electrice vor înregistra o uşoară scădere a veniturilor; 
- Birourile de inginerie şi furnizorii de aer comprimat vor beneficia de 

oportunitatea consilierii utilizatorilor asupra soluţiilor de creştere a eficacităţii 
energetice. 

Cu toate că măsurile tehnice destinate ameliorării eficienţei energetice sunt 
fezabile şi rentabile, firmele nu sunt interesate în aplicarea lor datorită unor 
deficienţe organizatorice: 

- Absenţa contorizării consumului şi a costului aerului comprimat; 
- Absenţa informaţiilor asupra economiilor posibile; 
- Complexitatea structurilor de gestionare a consumurilor de energie. 
Acţiunile de promovare a sistemelor pneumatice performante se pot 

concretiza prin: 
- Campanii de informare pentru sensibilizarea consumatorilor de 

energie pneumatică 
- Demonstraţii tehnologice pentru concepte inovative urmărind: 

sisteme noi de branşare pentru reducerea pierderilor, eliminarea 
umidităţii din aerul comprimat, detectarea automată a pierderilor 

- Campanii de măsurări pentru a oferi utilizatorilor o idee asupra 
potenţialului de economisire 

- Stimularea firmelor pentru modernizarea sistemelor pneumatice 
- Aplicarea costului global. Costul global reprezintă ansamblul 

cheltuielilor necesare obţinerii unui volum de producţie dat, dintr-un bun. El poate fi 
analizat: - structural, pe termen scurt, divizat în cost global fix (acele cheltuieli ale 
întreprinderii care, pe termen scurt, sunt relativ independente de volumul producţiei 
obţinute) şi cost global variabil (acele cheltuieli ale întreprinderii care se modifică în 
funcţie de volumul producţiei),- pe ansamblu, adică drept cost global total, ca sumă 
a tuturor cheltuielilor suportate de către întreprindere, care poate evidenţia interesul 
economic pentru o soluţie cu implicaţii şi în domeniul protecţiei mediului. 

Performanţele energetice comparative ale sistemelor de acţionare electrice şi 
pneumatice utilizate în minerit sunt sintetizate în figura 5.32. 
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la nivel mondial cu până la 40 % până în 2030. Iar, gradul ridicat şi în creştere de 
dependenţă a UE de importuri impune politici care să reflecte şi să abordeze aceste 
posibile evoluţii pentru cei 490 milioane de locuitori europeni. 

Modalităţile de încălzire în România sunt: 
 - SACET (29%), 
 - sisteme cu centrale termice individuale de bloc (SIAC) (8%), 
 - încălzirea (individuală) cu sobe cu gaze naturale (12%), 
 - încălzirea cu sobe cu alţi combustibili (48%), 
 - încălzirea electrică (1%) şi  
 - fără sisteme de încălzire (2%) (Ionescu, 2011, pg.16) 
Datorită dificultăţilor economice şi deciziilor necorespunzătoare, energetica 

urbană este un subsector energetic defavorizat în ţara noastră. La ora actuală, „în 
România sunt circa 85.000 de blocuri de locuinţe, cu circa 3 milioane de 
apartamente şi 7 milioane de locatari. Din 251 de operatori urbani, furnizori de 
energie termică în 1989, astăzi mai funcţionează doar 107, şi aceştia, în mare 
majoritate, cu deficite financiare mari. Pierderile energetice totale ale acestor 
sisteme, raportate la combustibilul consumat, sunt de ordinul a 50-80%, din care 
30-40% la sursele de căldură şi în reţelele de transport şi distribuţie, iar 40-50% în 
clădirile de locuit multietajate. Aceste pierderi sunt plătite de consumatorii finali 
(populaţia) şi, datorită facturilor greu de suportat, printr-un sistem complex şi 
amplu de subvenţii şi asistenţă socială.” (Leca and Cremenescu, 2008, pg.XVII) 

Situaţia gravă în care se găseşte astăzi energetica urbană în România se 
datorează unor cauze multiple: instalaţii vechi şi neperformante, clădiri cu pierderi 
energetice mari, legislaţie care nu produce rezultate practice, reglementări 
necorespunzătoare, lipsa unei politici naţionale în acest domeniu, absenţa 
investiţiilor, voinţă politică declarativă. 

O soluţie de modernizare şi eficientizare a sistemelor de încălzire urbană, 
care a fost implementată într-o serie de centre urbane mari, este reprezentată de 
cogenerare. 

Cogenerarea este o sursă potenţială pentru producerea eficientă de energie 
electrică atunci când consumul termic industrial şi încălzirea centralizată permit 
acest lucru. Cogenerarea este singurul procedeu de producere combinată a energiei 
electrice şi căldurii din combustibili fosili la un randament general de peste 80%. 

În România, energetica urbană este cel mai defavorizat subsector energetic; 
în acesta nu s-au făcut investiţii majore de peste 20 de ani. Cadrul legal prezent, 
neatractiv şi cu reglementări nestimulative, nu a încurajat în suficientă măsură, 
modernizarea surselor de căldură şi a reţelelor de transport şi distribuţie. 
Majoritatea clădirilor au încă un grad redus de izolare termică şi, ca urmare, pierderi 
considerabile de căldură, datorită materialelor din care sunt construite şi uzurii 
avansate, vechimea acestora fiind între 15 şi peste 55 de ani. Lipsa surselor de 
finanţare nu a permis nici reabilitarea termică a clădirilor, rezultatul fiind în 
continuare facturi pentru energie greu de plătit. 

Atât pe plan central, cât şi pe plan local este necesară o foarte bună 
coordonare, bazată pe voinţă şi decizie politică la nivel naţional, care să urmărească 
modernizarea instalaţiilor de cogenerare, a centralelor termice şi a reţelelor de 
transport şi distribuţie a energiei termice, ca o prioritate de urgenţă majoră, cu 
efecte sociale, economice şi de mediu pentru România, cu condiţia asigurării 
surselor de finanţare. 

În fiecare an venirea anotimpului rece este însoţită de reevaluări ale 
potenţialului de acoperire a cererii de alimentare cu energie termică pentru 
încălzirea spaţiilor. În mare putem spune că SACET sunt în continuare apte să ofere 
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siguranţă clienţilor, chiar dacă nu au avut parte de lucrări de modernizare la nivelul 
ce se impune pentru realizarea unui confort tehnic şi financiar în operarea acestora. 
Din ce în ce mai mult este necesară o abordare responsabilă în ceea ce priveşte 
planificarea strategică a viitorului sistemelor de termoficare. Fără o analiză 
temeinică a impactului pe care l-ar putea avea lipsa investiţiilor suficiente pentru a 
atinge niveluri de eficienţă ridicate pentru fiecare sistem în parte, nu se poate 
afirma că se asigură în vreun fel viitorul energetic al comunităţilor branşate la un 
sistem de termoficare. Lipsa strategiilor energetice fezabile pentru fiecare localitate 
care dispune de termoficare centralizată sau este un potenţial candidat pentru 
instalarea unui astfel de sistem lasă la dispoziţia hazardului viitorul energetic al 
acestora. 

Pentru fiecare dintre proprietarii de spaţii de locuit, sau cu destinaţie 
comercială, sau administrativă alegerea sistemului de încălzire trebuie să ţină seama 
de un minim de factori esenţiali pentru o alegere în cunoştinţă de cauză: 

• asigurarea confortului termic; 
• raportul calitate/preţ (ţinând seama de investiţia iniţială, durata de 

viaţă, costurile de exploatare/verificare/întreţinere); 
• siguranţa în exploatare şi continuitatea în funcţionare; 
• predictibilitatea costurilor de exploatare a sistemului ales; 
• siguranţa aprovizionării cu surse de energie primară folosite de 

sistemul ales; 
• impact minim asupra mediului înconjurător; 
• gradul de utilizare a SRE sau neconvenţionale. 
O alocare bine gândită a ponderii acestor factori în decizia luată poate scuti 

de multe neplăceri: 
• confort termic insuficient (surse subdimensionate, ce nu pot 

alimenta simultan instalaţiile de încălzire şi cele de producere a apei calde 
menajere); 

• raport calitate preţ defavorabil (existenţa unei investiţii iniţiale mari 
care nu se poate amortiza pe durata de viaţă reală a echipamentelor); 

• siguranţă în funcţionare cvasiexistentă (potenţial de producere a 
avariilor care pot avea urmări dezastruoase, asupra bunurilor şi chiar a vieţii celor 
aflaţi în apropierea instalaţiilor la consumator); 

• influenţe foarte mari ale modificării substanţiale a preţului 
combustibilului utilizat - în special fluctuaţiile mari ale preţurilor la hidrocarburi pot 
ajunge până la dublarea preţului acestora de la an la an; 

• combustibilii tranzacţionaţi pe piaţa mondială pot cunoaşte situaţii 
de criză (lipsa ofertei în interesul ridicării preţului, lipsa importurilor din cauza 
creşterii bruşte a preţurilor, capacităţi insuficiente de înmagazinare pentru 
acoperirea vârfurilor de consum etc.); 

• impact negativ asupra mediului înconjurător prin disiparea punctelor 
de amplasare a surselor de poluare asupra cărora nu se poate avea un control 
adecvat pentru limitarea emisiilor, eliminarea instalaţiilor defectuoase în funcţionare 
din punctul de vedere al arderii etc.; 

• exploatarea insuficientă a SRE şi a celor neconvenţionale şi, prin 
acesta, emisii mari de C02 ce ar putea fi evitate. 

Lucrurile simple pot fi complicate. Suntem prea săraci ca să alegem doar 
ceea ce pare mai ieftin. 

Importanţa sectorului energetic (resurse - industrie energetică - consum), 
sector strategic pentru orice stat, este cel mai bine subliniată de faptul că, şi în cazul 
României, energia reprezintă un produs cu o mare valoare economică, socială, 
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strategică şi politică. Nu se poate realiza economie şi societate modernă, în evoluţie, 
fără o industrie energetică eficientă, capabilă să asigure şi să susţină cu energie 
diferitele ramuri economice şi dezvoltarea socială. 

Ca particularităţi specifice ale sectorului energetic se menţionează, în mod 
special, trei dintre acestea: în primul rând, este caracterizat de o inerţie mare, cu o 
constantă de timp între decizie şi realizare practică de ordinul a 4 - 20 ani; în al 
doilea rând, alături de sectorul transporturilor, sunt principalii contributori la 
poluarea ambientală şi schimbările climatice; în al treilea rând, necesită investiţii 
considerabile, de multe ori foarte greu de susţinut. 

SE se compune, în principal, din trei subsectoare: electricitate, gaze naturale 
şi încălzirea centralizată. Dintre acestea, subsectorul încălzirii centralizate, împreună 
cu sursele de furnizare a căldurii - CET şi CT - se găsesc în cea mai dificilă situaţie. 

Încălzirea centralizată este curent folosită în aglomerările urbane pentru 
alimentarea cu căldură a clădirilor publice şi rezidenţiale de locuit multietajate. 

În acest context, se fac o serie de recomandări pentru ameliorarea 
energeticii urbane între care: o coordonare unitară a acestui subsector energetic 
printr-o voinţă politică fermă şi permanentă, legislaţie coerentă şi noi reglementări 
care să creeze un climat stabil, atractiv şi predictibil pentru investiţii şi funcţionare, 
promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, reabilitarea termică a clădirilor şi altele. 

Subsectorul încălzirii centralizate 
Încălzirea centralizată (termoficarea) este procedeul tehnic de alimentare cu 

energie termică a unui număr mare de clădiri (consumatori rezidenţiali şi publici) 
caracterizate printr-o densitate ridicată; căldura este produsă în surse distincte şi 
transportată şi/sau distribuită prin reţele de conducte (reţele termice). Conform DEX 
'98 termoficarea reprezintă un sistem de alimentare centralizată cu căldură a unor 
clădiri, întreprinderi industriale sau a unui oraş printr-o reţea de distribuţie specială 
de la un centru în care se produc concomitent energia electrică şi cea termică. 

Pentru o localitate, ansamblul instalaţiilor de producere, transport, 
distribuţie şi consum al căldurii formează SACET (Cernicova, 2003). Acesta este 
specific aglomerărilor urbane (municipii, oraşe) şi, într-o măsură mai mică, celor 
rurale (comune). 

Încălzirea centralizată s-a dovedit în ţările cu economie liberă consolidată a 
fi o metodă sustenabilă şi cu cost minim în zonele urbane dens populate. În ţările în 
tranziţie, încălzirea centralizată este relativ răspândită, dar necesită modernizări 
substanţiale pentru a deveni competitivă în piaţă, ca performanţă şi preţ. 

Datorită caracterului local al încălzirii centralizate autorităţile locale au un rol 
determinant în promovarea acesteia în cooperare cu companiile energetice locale. 

Producerea căldurii în cogenerare şi în surse separate 
Ca surse principale distincte de producere a energiei termice se folosesc CET 

şi/sau CT, care utilizează în acest scop combustibili fosili (gaze naturale, produse 
petroliere, cărbune, deşeuri combustibile) sau SRE (biomasă, energie geotermală, 
biogaz, energie solară). 

Într-o CET sunt produse simultan şi combinat energia electrică şi termică 
într-un singur proces tehnologic denumit cogenerare. Dacă procesul de producere 
generează electricitate, căldură şi frig el este denumit trigenerare. 

Energia electrică produsă poate fi utilizată local sau poate fi livrată în 
sistemul electroenergetic naţional, în timp ce căldura poate fi folosită în sistemele de 
încălzire urbană şi/sau în procesele industriale. 

O CT, produce exclusiv căldură. 
O instalaţie (grup) de cogenerare este alcătuită dintr-un motor termic 

(turbină cu abur, turbină cu gaze, motor cu ardere internă), care antrenează un 
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generator electric, ultimul producând energie electrică. Căldura evacuată din 
instalaţie (având drept purtători abur, gaze de ardere şi/sau lichide de răcire) este 
recuperată şi produce agenţi de încălzire (de regulă, apă fierbinte) sau abur 
tehnologic. 

Primele instalaţii de cogenerare au utilizat turbine cu abur ale căror 
indicatori tehnico-economici creşteau cu capacitatea acestora. Ulterior, datorită 
progreselor tehnologice, au căpătat prioritate instalaţiile cu turbine cu gaze şi cu 
motoare cu ardere internă, capabile de performanţe foarte ridicate chiar la capacităţi 
medii sau mici. 

Căldura necesară pentru încălzirea spaţiilor (apă fierbinte, aer cald, abur de 
joasă şi medie presiune), pentru apă caldă de consum sau pentru procese 
industriale de temperaturi joase şi/sau medii reprezintă potenţialul de căldură utilă 
care poate fi acoperit din CET. 

Avantajele încălzirii centralizate şi cogenerării 
Cogenerarea este o sursă potenţială pentru producerea eficientă de energie 

electrică atunci când consumul termic industrial şi încălzirea centralizată permit 
acest lucru. Cogenerarea este singurul procedeu de producere combinată a energiei 
electrice şi căldurii din combustibili fosili la un randament general de peste 80% 
(AUSST, 2012). 

În comparaţie cu producerea separată a căldurii (în CT) şi a electricităţii (în 
CTE), economia de combustibil rezultată din producerea combinată a căldurii şi 
electricităţii în CET poate ajunge la 32-34% (fig. 5.33). 

 

Fig. 5.33. Comparaţie între fluxurile de energie şi de combustibil la producerea separată a 
electricităţii şi căldurii şi, respectiv, la cogenerare (Leca şi Cremenescu, 2008, pg.3) 
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Economia de combustibil se materializează prin reducerea facturilor pentru 
energie ale utilizatorilor de energie electrică şi termică. Chiar în cazul în care 
cogenerarea modernă intră în concurenţă cu tehnologiile noi, avansate, de 
producere a energiei electrice (de exemplu, instalaţii combinate gaze-abur, cu 
randamente de ordinul 55-58%), economiile realizabile sunt de 15-18%. Se 
menţionează că, la nivelul actual al preţului combustibililor, ponderea cheltuielilor cu 
combustibilul reprezintă, de regulă, 50-80% din totalul costurilor cu energia 
furnizată, fiind cel mai important cost în ponderea energiei electrice şi în încălzirea 
centralizată. 

O cauză importantă a încălzirii globale şi schimbărilor climatice o reprezintă 
emisia în atmosferă de GES (în special, dioxid de carbon, C02), sectorul energetic 
fiind principalul contribuitor (în proporţie de 80%). Emisiile poluante pe unitatea de 
energie utilă pot fi reduse în mod semnificativ prin cogenerare, corespunzător 
economiei de combustibil nefolosit, în comparaţie cu producerea separată a căldurii 
şi electricităţii. 

Cogenerarea şi încălzirea centralizată permit flexibilitate în utilizarea 
combustibililor, în acest fel contribuind la stabilitatea preţului căldurii. Adesea, pe 
plan local, combustibili ieftini pot rămâne altfel nefolosiţi sau utilizaţi în procese 
ineficiente şi poluante. De asemenea, cogenerarea este singurul procedeu sustenabil 
de utilizare a surselor de deşeuri combustibile pentru încălzirea rezidenţială. 

Folosirea combustibililor din zona apropiată creează locuri de muncă pe plan 
local, aducând astfel beneficii comunităţii. 

Deoarece CET sunt situate în vecinătatea sau în interiorul localităţilor 
consumatoare de energie electrică şi căldură se evită în mare măsură costurile de 
transport al electricităţii pe liniile electrice de înaltă tensiune, ca şi necesitatea unor 
noi linii de transport. De altfel, literatura de specialitate şi practica arată faptul că 
CET se încadrează perfect în conceptul modern al producerii distribuite a energiei 
(CHPA, 2010). Conform acestui concept este recomandabil tehnic şi economic ca 
instalaţiile de producere a energiei electrice şi termice să fie dimensionate adecvat şi 
amplasate cât mai aproape de zonele de consum. în România, o condiţie favorabilă 
în acest sens o reprezintă existenţa unei reţele naţionale de transport şi distribuţie a 
gazelor naturale, combustibilul cel mai utilizat în cogenerare. 

Prin producerea locală a electricităţii cogenerarea creşte securitatea 
furnizării de energie electrică pe plan local, reducând riscul întreruperilor în 
alimentare datorită unor avarii majore din sistemul electroenergetic naţional. 

Încălzirea centralizată beneficiază de economia de scală în producerea 
căldurii într-o CET. Investiţiile specifice şi costurile de funcţionare şi întreţinere sunt, 
de regulă, mai scăzute, iar eficienţa mai ridicată, în comparaţie cu instalaţiile 
individuale de producere a căldurii. De asemenea, epurarea centralizată a gazelor de 
ardere oferă beneficiile economiei de scală. 

Încălzirea centralizată din CET este mai sigură datorită funcţionării cu 
personal de specialitate şi controlului continuu al producerii şi distribuţiei căldurii. De 
asemenea, siguranţa consumatorului este mai mare, întrucât dispare pericolul 
potenţial al instalaţiilor de gaze naturale pentru încălzirea locuinţei şi nu mai este 
necesară executarea reviziilor periodice ale centralelor proprii. 

Principalul concurent al încălzirii centralizate şi cogenerării este încălzirea 
individuală cu gaze naturale, având următoarele avantaje comparabile: 

• nu are pierderi de transport şi distribuţie; 
• necesită costuri de capital mai reduse: conductele de gaze naturale 

se execută, de regulă, din PVC, sunt mici în diametru şi fără izolaţie termică; 
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• eficienţa arderii gazelor naturale este ridicată şi independentă de 
mărimea instalaţiei de ardere, boilerele mici având randamente relativ ridicate; 

• încălzirea cu gaze naturale are un impact de mediu scăzut, acestea 
fiind un combustibil curat. Arderea gazelor naturale produce emisii relativ scăzute de 
dioxid de carbon (C02), iar emisiile de dioxid de sulf (S02) şi praf lipsesc. Trebuie 
totuşi menţionat, că funcţionarea nu este constantă, datorită pornirilor şi opririlor 
repetate, din care cauză emisiile cresc. 

Satisfacţia clienţilor 
Un serviciu de calitate fidelizează clienţii, în lipsa investiţiilor din sistemele 

centralizate fiind imposibilă creşterea calităţii serviciului. 
Se constată că modernizarea şi eficientizarea SACET şi reabilitarea termică a 

blocurilor de locuit se găsesc într-o situaţie critică, practic de blocaj: voinţa politică 
este declarativă, fără a fi fermă; democraţia, descentralizarea şi autonomia 
autorităţilor locale, pe fondul alegerii priorităţilor locale pe alte criterii decât 
autorităţile centrale, inclusiv cele de reglementare, nu promovează aceste proiectele 
investiţionale. 

În figura 5.34. este prezentat modul în care satisfacţia consumatorului 
determină sustenabilitatea unui sistem, fiind elementul crucial specific unei economii 
libere. 

Corelarea dintre factorii care asigură siguranţa alimentării cu energie 
termică, eficienţa economică şi energetică, suportabilitatea facturilor şi avantaje, 
faţă de sistemele concurente, ale SACET, sunt sintetizate în figura 5.35. 
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Fig. 5.34. Sustenabilitatea energeticii urbane 
Sursa: Irimie, 2012 
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Fig. 5.35. Factorii care influenţează eficienţa SACET, implicit suportabilitatea facturilor pentru 

energie (adaptare după Leca & Cremenescu, 2008, pg. 39) 

5.3.2. Comparație între SIAC și SACET – elemente caracteristice  

Pentru a oferi argumentele necesare opţiunii referitoare la modul de 
alimentare cu energie termică a comunităţii s-a realizat o comparaţie între SIAC şi 
SACET (tabelul 5.19). Criteriile utilizate pentru comparaţie în literatura de 
specialitate (Leca & Musatescu, eds., 2007) au fost: 

- avantajele specifice; 
- dezavantajele; 
- restricţiile. 
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Tabelul 5.19. COMPARAŢIE ÎNTRE SIAC ŞI SACET – ELEMENTE CARACTERISTICE 
Sisteme individuale de alimentare cu 

căldură - SIAC 
Sisteme de alimentare centralizată cu 

energie termică - SACET 
Presupun: 

•realizarea unei surse de căldură pentru
fiecare consumator fizic/juridic; 
•amplasarea sursei de căldură la
consumatorul aferent; 
•tehnologiile de producere a căldurii
trebuie să satisfacă condiţiile de mediu şi
toate celelalte restricţii determinate de
apropierea de consumatori: sursă de foc,
de zgomot etc; 
•diversele categorii de consumatori de căldură
pot fi asigurate de aceeaşi sursă, sau de surse
de căldură specializate pe diversele consumuri.

•realizarea unei surse de căldură pentru mai 
mulţi consumatori diferiţi fizic/juridic; 
•amplasarea sursei de căldură în zona 
consumatorilor arondaţi, sau în afara 
acesteia, în funcţie de gradul de centralizare 
adoptat pentru alimentarea cu căldură şi de 
poziţia reciprocă a consumatorilor faţă de 
aceea a sursei/surselor de căldură; 
•consumurile de căldură sunt asigurate 
simultan de aceeaşi/aceleaşi surse de 
căldură, la care sunt arondaţi consumatorii 
respectivi. 

Avantaje 
•asigurarea calitativă şi cantitativă a
alimentării fiecărui consumator
individual, după cerinţe şi posibilităţi
financiare; 
•reducerea distanţei medii de transport a
căldurii de la sursă la consumator, cu
consecinţele: a) reducerea pierderilor de
căldură la transport; b)reducerea
consumurilor energetice aferente
transportului căldurii; c) adaptarea mult
mai bună (aproape perfectă), în timp
real, a calităţii şi cantităţii căldurii
produse, faţă de aceea necesară; 
•sistemul automat de reglare a
consumului, în funcţie de cererea
momentană, este simplu şi relativ ieftin
bazat numai pe sistemul local de reglaj,
la aparatele consumatoare; 
•lipsa dependenţei condiţiilor asigurate
alimentării cu căldură a unui consumator,
de eventualele servituţi create de alţi
consumatori; 
•valoarea minimă a investiţiei iniţiale
pentru asigurarea alimentării cu căldură.
În final: fiecare consumă după dorinţă şi
plăteşte corespunzător, independent de
ceilalţi consumatori sau de alte
reglementări valabile la nivelul
colectivităţii. 
 

- reducerea restricţiilor privind calitatea şi 
stocarea combustibilului folosit, în cazul celui 
lichid şi/sau solid; 
- prin suprapunerea cererilor de căldură de 
tipuri diferite, ale diverşilor consumatori, se 
reduce valoarea maximă totală de dimensionare 
a capacităţii sursei/surselor de căldură şi se 
aplatizează cererea totală anuală, cu 
consecinţele: a) se reduce investiţia în 
sursa/sursele de căldură, raportată la totalul 
debitelor maxime de căldură livrate; b) creşte 
încărcarea medie anuală a instalaţiilor de 
producere, mărindu-se randamentul mediu 
anual de funcţionare al acestora, reducând 
astfel costurile specifice variabile pentru căldura 
produsă; c) se reduc costurile specifice medii de 
mentenanţă se reduce poluarea locală a 
mediului, simultan cu reducerea investiţiilor 
specifice aferente adoptării măsurilor 
respective, pentru asigurarea încadrării în 
aceleaşi valori limită maxime admise ale 
noxelor; aceasta înseamnă în final, reducerea 
ecotaxelor ce revin pe fiecare consumator; d) 
se reduce investiţia totală -la nivelul 
consumatorului/zonei de consum - necesară 
asigurării aceleiaşi capacităţi totale pentru 
alimentarea cu căldură; e) reducerea facturii 
energetice totale - la nivelul ansamblului/zonei 
de consum, pentru aceeaşi cantitate totală de 
căldură asigurată consumatorilor. În final: 
„avantajele la nivelul colectivităţii sunt resimţite 
de fiecare consumator al acesteia". 
- arderea deşeurilor şi a biomasei se pretează 
cel mai bine la aplicaţii de scară largă. 
- permite refolosirea surplusului de energie în 
loc să fie evacuată. 
- flexibilitatea în consumul de combustibili 
permite folosirea surselor regenerabile de 
energie. 
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Dezavantaje - restricţii 
•obligaţia folosirii numai a combustibililor
clasici superiori (gaz metan sau
combustibil lichid uşor) ori, eventual, a
energiei electrice pentru producerea
căldurii; 
•probleme dificile suplimentare pentru
asigurarea stocării combustibilului lichid;
•instalaţiile de producere a căldurii şi/sau
a frigului trebuie dimensionate pentru
valorile maxime însumate ale diverselor
tipuri de cereri de căldură, inclusiv
asigurarea capacităţii de rezervă, pentru
cazurile de avarie, în funcţie de condiţiile
impuse de fiecare consumator. Ca
urmare, suma capacităţilor instalate în
ansamblul surselor de căldură individuale
va fi cu mult mai mare decât suma
consumurilor maxime ce revin fiecărei
surse; 
•încărcările medii anuale ale instalaţiilor
de producere sunt cu mult mai mici decât
capacităţile nominale instalate. Aceasta
înseamnă o reducere a gradului real de
utilizare a investiţiei în sursele de
căldură; 
•sursele de căldură individuale, mai ales
în lipsa instalaţiilor de acumulare a
căldurii, sunt puse în situaţia de a
funcţiona în regim „DA sau NU" cu
întreruperi frecvente ale alimentării cu
căldură, aceasta are următoarele
consecinţe: a) reduce randamentul mediu
anual de funcţionare, faţă de cel maxim
(nominal), diminuând efectul favorabil, la
prima vedere, al reducerii facturii anuale
pentru căldura consumată; b) creşte
uzura medie a subansamblelor sursei de
căldură, mărind costurile de mentenanţă
- pe durata de viaţă, simultan cu
diminuarea acesteia faţă de valoarea
dată de constructor; 
•se măreşte valoare investiţiei totale de
înlocuire a sursei de căldură, ceea ce reduce
sensibil din avantajul investiţiei iniţiale mai
mici; 
•pe ansamblul surselor individuale de
căldură, aferente zonei (conturului) de
alimentare cu căldură, creşte valoarea
medie anuală a poluării mediului;
poluarea dată de suma emisiilor poluante
aferente fiecărei surse de căldură va
depăşi valorile maxime admise pe care,
de altfel, fiecare sursă le respectă; 
•cresc costurile specifice medii anuale, la
nivelul ansamblului SIAC, pentru
ecotaxe; 

•măreşte distanţa medie de transport a 
căldurii pe ansamblul SACET, cu 
consecinţele: a) măreşte pierderile de 
căldură la transport; b) măreşte 
consumurile de energie aferente 
transportului căldurii; c) în vederea 
satisfacerii corespunzătoare, în timp, a 
cererii de căldură a tuturor consumatorilor 
alimentaţi din SACET, atât din punct de 
vedere calitativ cât şi cantitativ, impune un 
sistem de reglaj automat, realizat în mai 
multe trepte: centralizat – la sursă, plus 
unul descentralizat, la nivelul punctului 
termic (dacă există), urmat de unul 
individual la nivelul fiecărui consumator; 
aceasta complică şi măreşte costurile 
aferente reglajului; d) în condiţiile lipsei 
reglajului individual, consumatorul nu îşi 
poate adapta consumul de căldură la 
necesităţile şi capacitatea sa de plată; de 
asemenea, asigurarea sa cu căldură, în 
orice moment, nu este decisă numai de 
condiţiile impuse de fiecare consumator în 
parte, ci şi de unele reglementări generale, 
valabile pentru ansamblul SACET; apar deci 
interdependenţe -servituţi - între diverşii 
consumatori ai SACET; 
acestea sunt cu atât mai importante - ca 
efecte - cu cât gradul de centralizare 
asigurat de SACET este mai mare şi cu cât 
consumatorii de căldură sunt mai 
neomogeni din punctul de vedere al 
cerinţelor impuse în alimentarea cu căldură;
•factura pentru căldură a fiecărui 
consumator are două componente: a) cota 
aferentă cantităţii de căldură efectiv primită 
de consumator la nivelul conturului său, 
contorizată local; b) cota parte din costurile 
comune aferente SACET, stabilite pentru 
starea normală, tehnică şi funcţională, a 
ansamblului sistemului; stabilirea acestei 
cote este dificilă deoarece necesită 
cuantificarea „stării normale" a sistemului, 
pe de o parte, şi, pe de altă parte, pune 
problema repartiţiei abaterilor de la această 
stare între consumatori şi sistemul propriu-
zis de transport şi distribuţie a căldurii. 
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5.3.3. Valori de control pentru modernizarea SACET (Program SAVE, 2001) 

Pentru facilitarea procesului de decizie şi definirea corectă a opţiunii de 
modernizare a SACET, inclusiv prin utilizarea cogenerării, se prezintă în continuare o 
serie de valori de control pentru parametrii de bază: 

Indicatori de densitate 
Rata de densitate, definită ca raport între suprafaţa locuibilă şi suprafaţa 

amplasamentului, este un parametru important în determinarea necesarului de 
căldură într-o anumită zonă; 

Valori orientative ale ratei de densitate: 
• 0,4-1,0 pentru mediul urban; 
• 0,3-1,0 pentru cartiere în zone industriale; 
• 0,15 – 0,6 pentru cartiere rezidenţiale. 
 
Se apreciază că racordarea la SACET este economică dacă suprafaţa construită 

depăşeşte 200.000 m2/km2, sau pentru zone de locuinţe densitatea să fie mai mare de 
0,25, clădirile să aibă mai mult de două apartamente si suprafaţa locuibilă să fie mai 
mare de 1500 m2. 

Economicitatea racordării la SACET se poate aprecia şi astfel: 
1. pentru zone cu blocuri de apartamente: 
• puterea termică necesară > 12 MW/ km2; 
• cererea de energie termică > 36 GWh/an,km2; 
2. pentru zone cu clădiri comerciale şi de uz public: 
• puterea termică necesară > 15 MW/ km2; 
• cererea de energie termică > 27 GWh/an,km2; 
3. pentru zone cu clădiri industriale: 

•la nivelul ansamblului zonei, pentru
toate SIAC creşte investiţia specifică
raportată la cantitatea anuală de căldură
produsă; 
•cresc costurile specifice medii anuale de
mentenanţă; 
•cresc costurile specifice, medii, totale
pentru căldura anual produsă
(consumată). 

Pentru rezolvarea acestor aspecte se 
impun: - transparenţa operatorului SACET 
faţă de consumatori transpusă, mai ales, în 
contractul de furnizare a căldurii şi 
explicitarea - justificarea -facturii;-
reglementări, monitorizare şi arbitraj 
asigurat de o autoritate independentă; 
•investiţia iniţială, pe ansamblul SACET este 
mai mare decât în cazul SIAC, ceea ce 
măreşte „riscul" investiţiei; 
•costul specific al căldurii la consumatori 
depinde de simultaneitatea mai multor 
factori specifici condiţiilor locale ale SACET, 
printre care foarte importanţi sunt: a) 
numărul de consumatori, structura, 
mărimea şi simultaneitatea valorilor 
maxime ale consumurilor asigurate de 
SACET; b) densitatea medie de consum pe 
km2, care influenţează distanţa medie de 
transport a căldurii de la sursă la diverşii 
consumatori, mai ales în cazul SACET 
urbane/ terţiare; c) modul de dimensionare 
a sursei centralizate de alimentare cu 
căldură şi tehnologia utilizată în acest scop.
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• puterea termică necesară > 36 MW/ km2; 
• cererea de energie termică > 54 GWh/an,km2. 
Pentru verificarea necesarului de energie termică pentru încălzire fără un 

calcul detaliat (de specialitate), se pot considera ca valori orientative, următoarele 
(nr. grade-zile 4360): 

• clădiri de locuit cu 1-6 familii – 55 kWh/m3; 
• blocuri de apartamente – 45 kWh/m3; 
• clădiri publice – 31 kWh/m3; 
• clădiri industriale – 24 kWh/m3. 
 
Pentru verificarea necesarului de energie termică pentru preparare apă 

caldă, fără un calcul detaliat (de specialitate) se pot considera ca valori orientative 
următoarele: 

• clădiri de locuit – 12 kWh/m3; 
• şcoli – 3 kWh/m3; 
• cămine –7 kWh/m3; 
• alte clădiri publice – 4 kWh/m3. 
 
Indicatori tehnici de evaluare a SACET: 
Valori de comparaţie pentru indicatori tehnici 
Cu titlu de exemplu, pentru servicii de încălzire şi apă caldă indicatorii 

tehnici pot fi: 
• pierderi specifice de apă – calculate ca pierderile anuale de apă 

împărţite la lungimea totală a conductelor [m3/h, km]; valoarea normală: 0,05 – 0,1 
m3/h, km pentru conducte de distribuţie de vârstă medie. Orice valoare mai mare de 
0,1 m3/h, km trebuie privită ca neperformantă şi indică existenţa numeroaselor 
scurgeri şi defecţiuni prin coroziune la scară mare. 

Măsuri care trebuiesc luate : 
• măsura imediată - golirea şi uscarea canalelor; 
• înlocuirea unor secţiuni de conducte; 
• repararea capacităţilor de tratare apă. 
Pentru CET se poate aprecia necesarul de apă de adaos pentru 

dimensionarea staţiei de tratare, la 4% din debitul vehiculat. 
• pierderi specifice de căldură – calculate ca pierderi anuale de căldură 

raportate la cantitatea totală anuală de căldură vândută [%]; valoarea normală: 8-
10% pentru canale din beton acoperite. 

Măsuri care trebuiesc luate: înlocuire cu conducte preizolate. 
• cerere specifică de căldură – calculată ca cerea totală de căldură 

împărţită la lungimea totală a conductelor [MW / km; valoarea normală: 2,5 
MW/km. 

Măsuri care trebuiesc luate: acest factor poate fi îmbunătăţit prin conectare 
de noi consumatori la reţeaua existentă, şi/sau prin evitarea traseelor paralele când 
se reabilitează reţeaua. 

• lungimea medie a conductelor pentru fiecare punct termic – 
calculată ca lungimea totală a reţelei conductelor împărţit la numărul de puncte 
termice aferente (km/PT); valoare recomandată: 4,5-5 km/PT. 

Măsuri care trebuiesc luate: punctele termice (PT) trebuie evitate ori de cate 
ori este posibil prin utilizarea tehnologiilor moderne de configurare a conductelor. În 
mod ideal reţelele ar trebui exploatate fără PT-uri, deoarece ele implică costuri 
ridicate de personal şi pierderi suplimentare; PT eliminate ar trebui înlocuite cu 
substaţii compacte de clădire, conectate direct la reţeaua de transport.  
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• consum specific de energie electrică – calculat prin împărţirea 
consumului de electricitate anual la căldura vândută [kWhe / MWht]; valoare 
normală: 12-20 kWh / Mwh. 

Măsuri care trebuiesc luate: prin utilizarea unor tehnologii moderne de 
pompare şi operare numai consumul specific pentru pompare poate fi redus cu 5-8 
kWh/MWh. 

 
Tabelul 5.20. Analiza tehnică a termoficării urbane pentru câteva oraşe semnificative 

 
 
Indicatori specifici pentru reţele de conducte  
Conductele care alcătuiesc reţeaua de transport şi distribuţie ale SACET au o 

importanţă deosebită în decizia de reabilitare a sistemului, deoarece acestea 
reprezintă aproximativ 50% din investiţiile pentru termoficare. De asemenea, 
importanţa acestora rezultă şi din faptul că ele sunt considerate investiţii cu o 
durată de viaţă de 30-50 de ani. 

Recondiţionarea acestui sistem de conducte trebuie să fie precedat de o 
determinare nouă şi calificată a necesarului de căldură pentru zona aprovizionată cât 
şi pentru dezvoltarea ulterioară a acesteia (este cunoscută abordarea 
necorespunzătoare a reabilitării unor reţele din România fără a se lua în considerare 
procesul de deracordare a unor consumatori, ceea ce a dus la supradimensionări 
nejustificate). 

Principalele tipuri de reţele utilizate în Europa sunt: 
• reţeaua radială – specifică sistemelor mici de alimentare cu căldură; 

în cazul avariilor, prin deconectare, sunt afectate zone importante; nu permit 
dezvoltări ulterioare, ceea ce necesită realizarea din prima etapă la capacitatea 
maximă previzionată; 

• reţeaua inelară – este indicată pentru zone extinse de alimentare cu 
căldură, de regulă în oraşe mari cu mai multe centrale; costurile mai ridicate de 
realizare pot fi justificate de necesitatea de a asigura o siguranţă sporită în 
alimentarea cu căldură;  

• reţeua cu ochiuri – este o variantă imbunătăţită a reţelei inelare, 
realizată în scopul creşterii siguranţei în alimentarea cu căldură, deoarece permite 
alimentarea unui consumator pe cel puţin două căi; în mod corespunzător şi 
costurile de investiţii sunt ridicate. 

Ca tehnologie de execuţie s-a impus în ultimul timp metoda cu conducte 
preizolate cu mase plastice, care pot fi utilizate până la 120 0C în regim permanent 
şi până la 140 0C în regim variabil.  

Un element important în reducerea costului de execuţie este modul de 
amplasare a conductelor în sol. In Europa de vest se practică cu rezultate bune 
tehnica de pozare plană, care permite reducerea costurilor de montaj cu 30% şi este 
caracterizată în principal de: 

• utilizarea înălţimii minime de acoperire cu pământ;  
• dispunerea conductelor în sol fără o pantă definită; 
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• montarea unor armături de izolare direct în pământ, ceea ce permite 
renunţarea la amenajări speciale; 

• nu necesită puncte fixe în sistem; 
• prin pretensionare termică nu mai este necesară respectarea 

lungimilor maxime de montaj. 
Prin utilizarea unor tehnologii mai recente sunt posibile reduceri 

suplimentare de costuri: 
• montaj la rece fără pretensionare termică; 
• utilizare de amestecuri de nisipuri pentru acoperire conducte în 

şanţuri, cu reducerea operaţiunilor de compactare a solului; 
În cazul specific al modernizărilor de reţele se pot lua în considerare 

următoarele variante de amplasare a noilor conducte: 
• montajul pe bolta canalului existent (montajul peste canal), fără 

îndepărtarea vechilor conducte; 
• montajul în lateral, stânga/dreapta, (montajul lângă canal) fără 

îndepărtarea vechilor conducte; 
• montarea în bolta canalului existent (varianta în boltă) cu 

îndepărtarea vechilor conducte; 
• construcţie nouă pe traseu vechi sau nou, cu îndepărtarea vechilor 

conducte. 
Pentru orientare şi comparaţie, în tabelul 5.21, sunt prezentate câteva date 

privind duratele de exploatare şi costurile de întreţinere şi de punere în funcţiune, 
exprimate în % faţă de valoarea investiţiei (date valabile pentru companii 
europene). 

• Consumul pompelor de circulaţie este apreciat la 20-30 kWh/MWh, 
ceea ce face interesantă evaluarea economicităţii de utilizare a sistemului de turaţie 
variabilă pentru înlocuirea reglajului prin laminare utilizat în prezent. Se estimează 
prin calcul economic că pierderea de presiune pe traseu să fie de 1 bar/km.  

• Pierderile de căldură relative (raportate la cantitatea de căldură livrată) 
sunt mai limitate pe perioada de iarnă (3%) şi mai ridicate vara (25%) când reţeaua 
este operată la sarcini parţiale numai pentru asigurarea apei calde menejere. 

• Tratarea apei are un rol important în reducerea costurilor de 
operare. Se apreciază că depuneri de numai 1 mm pe elementele de transfer de 
căldură pot determina creşterea costurilor cu combustibilul cu 10%. Pentru evitarea 
efectelor negative ale diferitelor suspensii (şlam calcaros sau feritic) se recomandă 
filtrarea a cel puţin 5% din apa de retur printr-un filtru magnetic cu sac. 

 
Tabelul 5.21. Durate de exploatare şi costuri pentru elemente SACET 

a) reţele de termoficare 
Element de reţea Durata de 

viaţă [ani] 
Cost 
întreţinere [%] 

Ţeava de transport din oţel, preizolată, 
montaj la rece 

45 1,5 

Conducte pentru condens 30 2,0 
b) puncte termice(PT)   
Componenţa din PT Durata de 

viaţă [ani] 
Cost PIF [%] 

Pompe şi tubulatura aferentă 30 2,0 
Armături 20 1,5 
Schimbătoare de căldură 12-20 2,0 
AMC 12 3,0 
Vase expansiune 15 0 
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Prezentarea sintetică a unor măsuri capabile să asigure o evoluţie 
sustenabilă pentru SACET, este vizualizată în figura 5.36. 
 

 
Fig. 5.36. Aspecte economice ale reţelelor de termoficare. Criterii generale pentru dezvoltarea 

durabilă a SACET (adaptat după http://www.finpro.fi/web/english-pages/projects-and-
programmes/district-heating-ii, pg.27) 

5.3.4. Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică Valea Jiului 

5.3.4.1. Prezentare SACET Valea Jiului 

Sursa de producere a energiei termice pentru SACET este CET Paroşeni care 
dispune de o capacitate instalată de 263 Gcal/h, repartizată astfel: 

- în cogenerare 160 Gcal/h 
- din cazanul de apă fierbinte CAF 103 Gcal/h. 
Valoarea medie a energiei termice produse anual oscilează între 150.000 – 

210.000 Gcal/an. 
Sistemul de distribuţie al energiei termice în localităţile alimentate de CET 

Paroşeni – Petroşani, Vulcan, Lupeni, constă în reţelele magistrale şi de distribuţie la 
punctele termice a agentului primar – apa fierbinte (aflat în gestiunea şi exploatarea 
CET Paroşeni) şi punctele termice şi reţelele secundare (aflate în gestiunea şi 
exploatarea agenţilor revânzători din oraşele Petroşani, Vulcan, Lupeni). 

Din CET Paroşeni către utilizatori, sunt realizate două magistrale de 
termoficare: 

- magistrala cu Dn 900 mm – care alimentează cu energie termică sub 
formă de apă fierbinte, consumatorii urbani şi agenţii economici din oraşele 
Petroşani şi Vulcan. 
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- magistrala cu Dn 500 mm – care alimentează cu energie termică sub 
formă de apă fierbinte, consumatorii urbani şi agenţii economici din oraşul Lupeni. 

Lungimea reţelelor termice primare este de 2 * 45,51 km, adică circa 91 km. 
- lungimea reţelei subterane: 2 * 13,5 km 
- lungimea reţelei aeriene: 2 * 32,02 km 
- număr de consumatori: Total = 23 (din care 3 sunt revânzători şi 20 sunt 

agenţi economici) 
- număr de branşamente: 90 
 
Elemente favorabile: 
- amplasarea geografică şi climaterică favorabilă; 
- existenţa resurselor energetice naturale în teritoriu; 
- accesibilitatea la echipamente şi utilaje moderne şi eficiente; 
- retehnologizarea instalaţiilor aferente CET Paroşeni. 
 
Elemente nefavorabile 
- uzura fizică şi morală a SACET în localităţile Vulcan şi Lupeni; 
- lipsa resurselor financiare atât la nivelul unei părţi mari a populaţiei care 

nu-şi mai poate plăti cota aferentă acestor servicii cât şi la nivelul consiliilor locale 
sau a întreprinderilor care le administrează, pentru reparaţii şi întreţinere; 

- lipsa educaţiei unei părţi importante a populaţiei în ceea ce priveşte 
utilizarea acestor servicii precum şi a responsabilităţilor ce decurg din aceasta; 

- numărul mare al cererilor de debranşare de la sistemul actual de asigurare 
a energiei termice necesare încălzirii şi preparării apei calde menajere; 

- inexistenţa unui studiu care ar putea aprecia mai corect politica necesară a 
fi abordată în acest domeniu pentru un rezultat final eficient atât la nivel local 
(consumator), cât şi global; 

- starea extrem de proastă a unei părţi însemnate din fondul locativ existent; 
- izolaţia termică defectuoasă a locuinţelor şi dotărilor social-edilitare conduce la 

creşterea consumului de combustibil şi la neasigurarea confortului termic; 
- politica agresivă a furnizorilor de centrale termice alimentate cu gaze naturale. 
 
Întrucât SACET Vulcan este parţial modernizat, iar SACET Lupeni necesită 

lucrări majore de modernizare am considerat că SACET Petroşani poate fi luat ca 
etalon pentru performanţele actuale şi pentru măsurile necesare eficientizării 
energetice ale celorlalte sisteme de termoficare. 

5.3.4.2. Performanţele energetice ale SACET Petroşani  

Determinarea energiei termice intrate în punctul termic 
Parametrii măsuraţi au fost: 
- Debitul masic al agentului termic livrat de CET Paroşeni; 
- Debitul caloric al agentului termic; 
- Temperaturile agentului termic pe tur şi retur; 
- Presiunea agentului termic. 
Debitele şi temperaturile au fost măsurate cu ajutorul debitmetrului 

ultrasonic FLUXUS – ADM 6725, dotat cu 2 seturi de senzori ultrasonici pentru 
debite şi 2 seturi de senzori pentru temperaturi. 

Deoarece între indicaţiile debitmetrului ultrasonic cu care s-au efectuat 
măsurătorile şi debitmetrul din punctul termic s-au înregistrat uneori diferenţe 

BUPT



5.3 – Subsistemul energetic aferent termoficării urbane   131 

pozitive sau negative, pentru a elimina unele erori, în calcule am introdus media 
celor 2 măsurători.  

 
Determinarea energiei termice livrate 
Pentru calculul energiei termice livrate instalaţiei de încălzire şi pentru 

prepararea apei calde s-a procedat la măsurarea următorilor parametrii: 
- Debitul masic al agentului termic pe turul şi returul schimbătorului 

aferent instalaţiei de încălzire; 
- Debitul caloric al agentului termic pe turul şi returul schimbătorului 

aferent instalaţiei de încălzire; 
- Debitul masic al agentului termic pe turul şi returul circuitului primar 

al schimbătorului aferent preparării apei calde; 
- Debitul caloric al agentului termic pe turul şi returul circuitului 

primar al schimbătorului aferent preparării apei calde; 
- Debitul masic al agentului termic pe turul circuitului secundar al 

schimbătorului aferent preparării apei calde; 
- Debitul caloric al agentului termic pe turul circuitului secundar al 

schimbătorului aferent preparării apei calde; 
- Temperaturile agentului termic pe tur şi retur - circuit primar, circuit 

secundar; 
- Presiunea agentului termic- circuit primar, circuit secundar. 
Pe baza măsurătorilor precizate mai sus, s-au calculat: 
• debitul caloric orar intrat în punctul termic; 
• debitul caloric orar livrat instalaţiei de încălzire; 
• debitul caloric orar livrat instalaţiei de preparare a apei calde; 
• pierderea de căldură în PT; 
Calculul pierderilor de căldură pe reţeaua de transport şi la consumatori s-a 

realizat pe baza valorilor căldurii facturate la consumatori (furnizate de beneficiar) şi 
a valorilor căldurii la ieşirea din PT.  

Datele măsurate şi rezultatele calculelor sunt centralizate în tabelele 5.22. şi 5.23. 
Parametrii caracteristici mediului exterior şi atmosferei din PT au fost 

determinaţi cu ajutorul: 
- Termometru înegistrator ULTRACUST- Termophil 4444; 
- Psihrometrul Assmann; 
- Barometrul aneroid; 
- Aparat multifuncţional  tip Voltcraft; 
Pierderile de căldură în mediul ambiant prin suprafeţele exterioare ale 

schimbătoarelor de căldură şi ale conductelor au fost calculate pe baza 
determinărilor experimentale realizate cu următoarele aparate: 

- Termometru digital in infrarosu tip Fluke 576; 
- Cameră de termoviziune în infraroşu 2D THERMO HiTESTER 3460-50; 
- Senzori de temperatura, LASCAR EL-USB-TC, K, J, T-type şi USB 
Data Logger. 
 
 
 
 
 
 

 
 

BUPT



132   Sistemul energetic comunitar al Văii Jiului - 5 

Tabelul 5.22. Date experimentale 2010-2011 
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Tabelul 5.23. Date experimentale 2011-2012 
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Tabelul 5.24. Performanţe energetice SACET Petroşani 
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Fig. 5.37. Pierderile de energie din cadrul SACET Petroşani,  
în perioada 2010 – 2012, defalcate pe puncte termice 

 

 
 

Fig. 5.38. Pierderile totale de energie din cadrul SACET Petroşani,  
în perioada 2006 – 2008, defalcate pe puncte termice 
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Fig. 5.39. Evoluţia cantităţii de energie termică cumpărată de la CET Paroşeni  
şi cea livrată utilizatorilor de către SACET Petroşani, în perioada 2006 – 2012 

 
Tabelul 5.25. Consumul specific de căldură pentru câteva state europene cu 

sisteme de termoficare performante 
 

 
 
Pe baza determinărilor experimentale s-a calculat consumul specific de 

căldură pentru punctele termice măsurate. Rezultatele au fost centralizate în tabelul 
5.26. 

În tabelul 5.26. valorile bolduite sunt în afara domeniului de variaţie eficient, 
iar celelalte valori se încadrează spre limita inferioară a intervalelor cu eficienţă 
ridicată. Aceste valori favorabile se datoreză încărcării eficiente a reţelelor aferente 
punctelor din tabel atât din punct de vedere al lungimii reţelei cât şi a numărului de 
consumatori. Pentru celelalte puncte cu consum specific de energie ridicat, singura 
soluţie de eficientizare constă în branşarea unui număr de consumatori adecvat. 
Stabilirea zonelor unitare de încălzire răspunde perfect dezideratului impus de un 
consum specific redus de energie. 
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Tabelul 5.26. Consumul specific de căldură pentru punctele termice  
din cadrul SACET Petroşani 

 
Pentru a completa cu componenta economică, evaluarea performanţelor PT 

din cadrul SACET PETROŞANI, s-a calculat cererea specifică de căldură (tabelul 
5.27), comparându-se cu valorile existente la sistemele de termoficare din UE 
(figura 5.40.). 

 

Nr.crt. Punct termic Consum specific de 
căldură 2010 ÷ 2011 

Consum specific de 
căldură  

2011 ÷ 2012 
  kWt căldură 

consumată/kWt căldură 
livrată 

kWt căldură 
consumată/kWt căldură 

livrată 
1 PT-1 1.627895301 1.754298333 

2 PT-2 1.050181818 1.067482175 
3 PT-3A 1.05967709 1.037398848 
4 PT-4 2.186875506 1.265868049 
5 PT-5 1.548159531 1.558783867 
6 PT-6 2.124332449 2.386646467 
7 PT-7 1.541176246 1.390266192 
8 PT-8 1.891412921 1.305402737 
9 PT-9B 1.69337878 1.8768 
10 PT-9C 2.370127606 3.161396574 
11 PT-10 1.229090199 1.107865987 
12 PT-10A 1.037630909 1.039456937 
13 PT-11A 1.156175022 1.178328542 
14 PT-11B 1.531929894 1.890239457 
15 PT-12 1.237097637 1.209818718 
16 PT-13 1.222446866 1.241250801 
17 PT-14 1 1.036256339 
18 PT-15 1.045174967 1.029767997 
19 PT-15A 1.359035902 1.350106812 
20 PT-17 1.170088018 1.187559165 
21 PT-18A 1.200093978 1.261334598 
22 PT-18B 1.386811448 1.27269748 
23 PT-19 1 1.027754878 
24 PT-23 1.459459459 1.42939502 
25 PT-24 BLOC SOCIAL 1.040936723 1.033239751 
26 PT-25 1.236924547 1.409270262 
27 PT-26 PAROHIE 1.130434783 1.119371815 
28 PT-27 KEOPS 1.038256956 1.040626649 
29 PT-28 GRAD. 

CONSTR. 
- 1.019998529 

30 PT-29 SC.NR.1S. 
VECHI 

- 1.019417148 

31 PT SC.NR.1 S. NOU 1.329732948 1.357214419 
32 Casa  Cruceru 1.049414162 1.002158662 
33 TOTAL 1.277315953 1.264058629 
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Tabelul 5.27. Cererea specifică de căldură (densitatea de căldură liniară) 
pentru punctele termice din cadrul SACET Petroşani 

 
Nr.crt. Punct termic Cererea specifică 

de căldură  
2010 ÷ 2011 

Cererea specifică  
de căldură  

2011 ÷ 2012 
  MWh/m MWh/m 

1 PT-1 1.393786401 1.19577901 
2 PT-2 0.055111417 0.060129023 
3 PT-3A 0.378957864 0.345777222 
4 PT-4 0.1645688 0.11467294 
5 PT-5 0.057008859 0.032600212 
6 PT-6 0.230312254 0.154040014 
7 PT-7 0.243191595 0.214733004 
8 PT-8 0.248831485 0.163604799 
9 PT-9B 0.943594167 0.948826667 
10 PT-9C 1.204714026 0.853974499 
11 PT-10 1.59112611 1.519252812 
12 PT-10A 2.238666667 2.047 
13 PT-11A 1.579392823 1.386536372 
14 PT-11B 1.351454927 1.231520615 
15 PT-12 0.582176831 0.545706357 
16 PT-13 1.195629492 0.640608426 
17 PT-14 3.952579926 1.551465428 
18 PT-15 0.586813166 0.554102297 
19 PT-15A 0.770240432 0.6761684 
20 PT-17 0.624484848 0.652673401 
21 PT-18A 1.909725044 1.986700525 
22 PT-18B 0.680320194 0.731090358 
23 PT-19 0.303485 0.36261225 
24 PT-23 0.565532828 0.486252525 
25 PT-24 BLOC SOCIAL 11.23243333 9.278966667 
26 PT-25 1.856693548 1.797616935 
27 PT-26 PAROHIE 6.0697 6.6976 
28 PT-27 KEOPS 6.6976 8.372 
29 PT-28 GRAD. CONSTR. - 10.79988 
30 PT-29 SC.NR.1S. 

VECHI 
- 9.10455 

31 PT SC.NR.1 S. NOU 0.812707447 0.907337766 
32 Casa  Cruceru 2.109744 1.854398 

TOTAL 0.7304 0.635 
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Fig. 5.40. Variaţia costurilor anuale în funcţie de densitatea de căldură (HP – pompe de 

căldură, GH – centrale alimentate cu gaz natural, DH – sistem de termoficare) 
 
Corelând datele din tabelul 5.27. şi figura 5.40. se observă că valoarea 

costurilor anuale relative în cadrul SACET PETROŞANI se încadrează în domeniul 
eficient pentru PT încărcate cu potenţialul termic apropiat de potenţialul nominal al 
punctului şi cuplate la reţele cu dimensiuni economice. Pentru celelalte PT 
nerespectarea încărcării economice majorează costurile anuale relative cu 60%. 
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5.3.5. Bilanţuri termoenergetice şi diagrame Sankey pentru SACET 
Petroşani 

Bilanţ real orar SACET Petroşani 2010-2011 
 

Tabelul 5.28. Tabel recapitulativ pentru bilanţul termoenergetic real orar 2010-2011 

ENERGIE INTRATĂ ÎN CONTUR ENERGIE IEŞITĂ DIN CONTUR 

Denumire Gcal/h % Denumire Gcal/h % 

Energie 
intrată în 
punctul 
termic 

9,469 100 

Energie utilă 

Energie utilă instalaţie 
de încălzire 

6,419 67,79 

Energie utilă apă caldă 1 10,56 

Total energie utilă 7,419 78,35 

Energie pierdută 

Energie pierdută pe 
conducte şi la 
consumatori 

1,84 19,43 

Energie pierdută în 
punctul termic 

0,21 2,22 

Total energie pierdută 2,05 21,65 

TOTAL 9,469 100 TOTAL 9,469 100 
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Fig. 5.41. Diagrama Sankey a bilanţului real orar pentru SACET Petroşani 2010-2011 

Energie intrată în punctul termic 9,469 Gcal/h, 100% 

Energie pierdută pe conducte şi 
la consumatori 1,84 Gcal/h, 
19,43% 

Energie pierdută în punctul 
termic 0,21 Gcal/h, 2,22% 

Energie utilă apă caldă 1 Gcal/h, 10,56% 

Energie utilă instalaţie de încălzire 
6,419 Gcal/h, 67,79% 

Total energie utilă 7,419 Gcal/h, 78,35%
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Bilanţ real anual SACET Petroşani 2010-2011 
 

Tabelul 5.29. Tabel recapitulativ pentru bilanţul termoenergetic real anual 2010-
2011 

ENERGIE INTRATĂ ÎN CONTUR ENERGIE IEŞITĂ DIN CONTUR 

Denumire Gcal/an % Denumire Gcal/an % 

Energie intrată 
în punctul 
termic 

40809,44 100 

Energie utilă 

Energie utilă instalaţie de 
încălzire 

27664,719 67,79 

Energie utilă apă caldă  4309,477 10,56 

Total energie utilă 31974,196 78,35 

Energie pierdută 

Energie pierdută pe 
conducte şi la consumatori 

7929,275 19,43 

Energie pierdută în punctul 
termic 

905,969 2,22 

Total energie pierdută 8835,244 21,65 

TOTAL 40809,44 100 TOTAL 40809,44 100 
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Fig. 5.42. Diagrama Sankey a bilanţului real anual SACET Petroşani 2010-2011 

Energie intrată în punctul termic 40.809,44 Gcal/an, 100% 

Energie pierdută pe 
conducte şi la consumatori 
7.929,275 Gcal/an, 
19,43% 

Energie pierdută în punctul termic 
905,969 Gcal/an, 2,22% 

Energie utilă apă caldă 4.309,477 Gcal/an,10,56% 

Energie utilă instalaţie de încălzire 
27.664,719 Gcal/an, 67,79% 

Total energie utilă 31.974,196 Gcal/an, 78,35% 
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Bilanţ real orar SACET Petroşani 2011-2012 
 
 

Tabelul 5.30. Tabel recapitulativ pentru bilanţul termoenergetic real orar 2011-2012 
 

ENERGIE INTRATĂ ÎN 
CONTUR 

ENERGIE IEŞITĂ DIN CONTUR 

Denumire Gcal/h % Denumire Gcal/h % 

Energie 
intrată în 
punctul 
termic 

8,34 100 

Energie utilă 

Energie utilă instalaţie de 
încălzire 

6,05 72,54 

Energie utilă apă caldă  0,67 8,03 

Total energie utilă 6,72 80,57 

Energie pierdută 

Energie pierdută pe 
conducte şi la consumatori 

1,5 17,98 

Energie pierdută în punctul 
termic 

0,12 1,45 

Total energie pierdută 1,62 19,43 

TOTAL 8,34 100 TOTAL 8,34 100 
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Fig. 5.43. Diagrama Sankey a bilanţului real orar SACET Petroşani 2011-2012 

Energie intrată în punctul termic 8,34 Gcal/h, 100% 

Energie pierdută pe 
conducte şi la consumatori 1,5 
Gcal/h, 17,98% 

Energie pierdută în punctul termic 
0,12 Gcal/h, 1,45% 

Energie utilă apă caldă 0,67 Gcal/h, 8,03% 

Energie utilă instalaţie de încălzire 
6,05 Gcal/h, 72,54% 

Total energie utilă 6,72 Gcal/h, 80,57% 
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Bilanţ real anual SACET Petroşani 2011-2012 
 
 

Tabelul 5.31. Tabel recapitulativ pentru bilanţul termoenergetic real anual 2011-
2012 

ENERGIE INTRATĂ ÎN CONTUR ENERGIE IEŞITĂ DIN CONTUR 

Denumire Gcal/an % Denumire Gcal/an % 

Energie intrată 
în punctul 
termic 

35606,14 100 

Energie utilă 

Energie utilă instalaţie de 
încălzire 

25828,694 72,54 

Energie utilă apă caldă  2859,173 8,03 

Total energie utilă 28687,867 80,57 

Energie pierdută 

Energie pierdută pe conducte 
şi la consumatori 

6401,984 17,98 

Energie pierdută în punctul 
termic 

516,289 1,45 

Total energie pierdută 6918,273 19,43 

TOTAL 35606,14 100 TOTAL 35606,14 100 
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Fig. 5.44. Diagrama Sankey a bilanţului real anual SACET Petroşani 2011-2012 

Energie intrată în punctul termic 35.606,14 Gcal/an, 
100% 

Energie pierdută pe 
conducte şi la 
consumatori 6.401,984 
Gcal/an, 17,98% 

Energie pierdută în punctul termic 
516,289 Gcal/an, 1,45% 

Energie utilă apă caldă 2.859,173 Gcal/an, 
8,03%

Energie utilă instalaţie de încălzire 
25.828,694 Gcal/an, 72,54% 

Total energie utilă 28.687,867 Gcal/an, 80,57% 
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5.3.6. Interpretarea datelor experimentale 

5.3.6.1. Tendinţe ale politicii energetice  

Realizarea unui ECHILIBRU între CEREREA şi OFERTA de ENERGIE în condiţii 
suportabile din punct de vedere social şi ecologic  

 Se poate acţiona asupra OFERTEI DE ENERGIE  
- Consecinţe: 
� Se favorizează consumuri neraţionale,  
� Se declanşează situaţii de criză energetică 
� A determinat apariţia unui nou concept – CONSERVAREA ENERGIEI. 
Conceptul de CONSERVARE A ENERGIEI presupune: 

  Economisirea energiei  
- măsuri întreprinse de producătorii şi utilizatorii de energie pentru a evita 

risipa  
  Utilizarea raţională a energiei  

- utilizarea energiei de către consumatori în modul cel mai potrivit pentru 
realizarea obiectivelor, cu luarea în considerare a restricţiilor sociale, 
politice, financiare, ecologice. 

  Substituirea unor forme de energie şi procese prin altele mai bine 
adaptate  

- măsuri ce se referă la schimbări făcute deliberat ca parte a politicii 
energetice, în afara motivelor economice, tehnologice sau ecologice.  

 Se poate acţiona asupra CERERII DE ENERGIE (EDOP) Energy Demand 
Oriented Policy: 

� Politică orientată spre cererea de energie. 
• Spre OPŢIUNEA CONSERVATIVĂ  
• Spre reconsiderarea INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ prin care se 

evaluează situaţia la nivel micro sau macro (a unei ţări/regiuni) şi 
progresele realizate în aplicarea politicii energetice. 

-  Scăderea importanţei indicatorilor cantitativi 
o producţia /consumul de energie /locuitor  
o rata de creştere a producţiei /consumului de energie /locuitor  
- Orientarea spre indicatori calitativi: 
o exprimaţi în unităţi fizice, de exemplu: 
� consumul specific [tone comb. conv./unitatea de produs] 
o exprimaţi în unităţi valorice, de exemplu: 
� intensitatea energetică [tone comb.conv./$]  

5.3.6.2. Stabilirea performanţelor SACET Petroşani pe baza indicatorilor 
energetici calitativi 

Pierderi procentuale de energie termică 
Documentele statistice referitoare la sistemele de termoficare din România, 

evidenţiază faptul că pierderile totale de energie termică au o valoare medie 
încadrată în domeniul 20 ÷ 45 %. 

În urma determinărilor experimentale, efectuate în perioada 2010 ÷ 2012 la 
componentele SACET Petroşani, au rezultat următoarele valori: 
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Consumul specific de căldură la punctele termice din cadrul SACET 
PETROŞANI 

 

 
 

Fig. 5.46. Variaţia consumului specific de căldură la punctele termice 
 în sezoanele 2010÷2011 şi 2011÷2012 

 
Cererea specifică de căldură aferentă anilor 2010-2011 şi 2011-2012 

din cadrul SACET PETROŞANI 
 

 
Fig.5.47. Variaţia cererii specifice de căldură la punctele termice  

în sezoanele 2010÷2011 şi 2011÷2012 
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5.3.7. Măsuri pentru modernizarea şi eficientizarea sistemelor centralizate 
de alimentare cu căldură 

5.3.7.1. Măsuri pentru îmbunătăţirea eficienţei la consumatorii de căldură 

Măsurile pentru îmbunătăţirea eficienţei modului în care se consumă energie 
termică de către clienţii racordaţi la SACET sunt următoarele:  

-  montarea de ferestre de tip termopan pentru o izolare cât mai bună a 
apartamentelor, în vederea reducerii necesarului de energie termică pentru încălzire;  

-  montarea de robinete termostatate care să asigure un consum cât mai 
mic de energie pentru asigurarea confortului termic;  

-  curăţarea caloriferelor în vederea asigurării unui transfer optim de la 
reţeaua de alimentare către consumatorii de energie termică;   

-  înlocuirea caloriferelor acolo unde ele nu mai corespund din punct de 
vedere al calităţii şi, simultan, măsurile de curăţare nu ar duce la o eficienţă în 
transferul termic suficient de ridicată;  

-  înlocuirea ţevilor de distribuţie verticală a căldurii din interiorul imobilelor, 
prin aplicarea soluţiei de distribuţie orizontală, adaptată perfect ideii de contorizare 
individuală a consumatorilor de energie termică;   

-  executarea de lucrări de creştere a calităţii izolaţiei imobilelor. 

5.3.7.2. Măsuri pentru creşterea eficienţei în sistemele de transport şi 
distribuţie a căldurii  

Măsurile de creştere a eficienţei în sistemul de transport şi distribuţie a 
energiei termice sunt următoarele: 

 
Pentru reţeaua primară:  
-  redimensionarea conductelor de termoficare care transportă energia 

termică de la centrală la punctele termice, în concordanţă cu previziunile privind 
necesarul maxim orar de căldură al consumatorilor;  

-  asigurarea unei izolaţii corespunzătoare pentru minimizarea pierderilor de transport.  
 
Pentru punctele termice:  
- înlocuirea completă a instalaţiilor din dotarea PT cu echipamente moderne, 
dimensionate pentru noile valori ale cererii de energie termică;  
- montarea de convertizoare de frecvenţă pentru asigurarea turaţiei variabile 
a pompelor;  
- introducerea unei instalaţii pentru recircularea apei calde de consum;  
- introducerea automatizării pentru toate PT;  
- introducerea conducerii automate a procesului de distribuţie a energiei 
termice funcţie de necesarul estimat la consumatori (dispecerizarea); 
- îmbunătăţirea izolaţiei termice a conductelor din PT; 
- curăţarea sistematică a plăcilor de depuneri, menţinând rezistenţa termică 

a schimbătoarelor sub valoarea R*sd = 0,0006 m2 0C/W, efectele fiind următoarele: 
reducerea pierderilor de căldură către mediul ambiant, micşorarea consumului de 
agent primar, majorarea sensibilă a randamentului energetic; 

- asigurarea încărcării la sarcină nominală a aparatelor schimbătoare de căldură. 
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Pentru reţelele secundare:  
-  redimensionarea reţelelor secundare în conformitate cu consumurile 
previzionate pentru anii următori;  
-  introducerea unei conducte de recirculare pentru asigurarea calităţii în 
alimentarea cu apă caldă de consum;  
-  înlocuirea tuturor conductelor cu ţevi preizolate, prevăzute cu fir de 
însoţire, capabile să asigure randamente foarte ridicate în procesul de 
distribuţie a energiei termice.  
Conductele preizolate asigură:  
-  reducerea pierderilor de energie şi, implicit, scăderea costurilor de 
transport;  
-  rezistenţă, siguranţă şi stabilitate în exploatare;  
-  au durabilitate în funcţionare de circa 30 de ani;  
-  necesită un ritm scăzut de reparaţii curente şi întreţinere comparativ cu 
conductele izolate în mod clasic;  
-  siguranţă la foc;  
-  nu produc zgomote şi vibraţii;  
-  sistemul de control al pierderilor de fluide, respectiv firul de semnalizare, 

cu care sunt dotate conductele preizolate, va semnaliza şi localiza automat defectele 
de izolaţie sau avariile; 

5.3.7.3. Stabilirea zonelor unitare de încălzire  

În luna mai 2008 Ministerul Internelor şi Reformei Administraţiei a aprobat 
Regulamentul pentru implementarea noului program „Termoficare 2006 – 2015 
căldură şi confort”. Acest program este destinat Autorităţilor Administraţiei Publice 
Locale şi finanţează proiecte care vizează modernizarea şi reabilitarea SACET.  

Pentru a beneficia de finanţare Autoritatea Administraţiei Publice Locale 
trebuie să prezinte hotărârea Consiliului Local / Judeţean privind stabilirea zonei 
/zonelor unitare de încălzire. Aceste zone trebuie să cuprindă arealul geografic (zona 
unei localităţi) aparţinând unei unităţi administrativ-teritoriale în interiorul căreia se 
poate promova o singură soluţie de încălzire, respectiv soluţia adoptată pentru 
reabilitarea şi eficientizarea SACET.  

Propunerile pentru stabilirea zonelor unitare de încălzire au la bază 
următoarele considerente:  

a.  Zona unitară de încălzire nu poate fi definită ca “areal geografic” decât pe 
considerente tehnice respectiv, cu zona deservită de un punct termic şi reţelele de 
distribuţie aferente. Sunt propuse ca zone unitare de căldură PT cu o încărcare mai 
mare de 30 %. Se menţionează că în toate cazurile PT sunt parţial modernizate 
(schimbătoare de căldură cu plăci, grupuri de presiune a.c.m., automatizare).   

b.  Pentru selecţia celorlalte zone rămase se propune evaluarea în funcţie de 
un criteriu simplu, respectiv coeficientul lungime reţele secundare de înlocuit / 
cererea de energie termică utilă actuală.  

Aceasta este relevant pentru scopul propus, defineşte şi combină 
următoarele criterii esenţiale, respectiv:  

• valoarea investiţiei specifice lei/nr. locuinţe branşate  
• reducerea potenţială a costului energiei termice  
• durată de implementare şi durată de recuperare a investiţiei  
• rata de debranşare  
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Practic prin acest criteriu se definesc şi prioritizează următoarele etape 
investiţionale cu stabilirea totodată a zonelor la care nu are sens constituirea ca 
zone unitare, cel puţin în acest moment.  

În zonele unitare de încălzire nu se admit debranşări de la SACET. 

5.3.7.4. Elemente de bază pentru întocmirea Programelor Proprii de 
Eficientă Energetică (PP-EE) 

Pentru ca o comunitate să poată juca un rol dinamic in planificarea 
energetică, ea trebuie să acţioneze la diverse niveluri, în special în: 

• producerea de energie şi utilizarea optimă a SRE locale; 
• distribuţia de energie; 
• consumul de energie în sectorul public şi privat. 
Deoarece municipalităţile sunt în legătură directă cu locuitorii şi cu agenţii 

economici, ele reprezintă nivelul ideal pentru a conferi o nouă dimensiune politicii 
energetice astfel: 

• prin analiza necesarului şi a cererii de energie care rezultă în ideea 
de a defini o politică de aprovizionare şi, de asemenea, de exploatare a surselor 
locale de energie cât mai mult timp posibil; 

• prin integrarea acestei acţiuni în cadrul dezvoltării economice şi 
sociale şi crearea de noi activităţi.  

Direcţiile generale de acţiune sunt corelate cu următoarele obiective: 
• necesitatea reducerii consumului pe locuitor, pentru servicii 

municipale (fără însă a reduce calitatea serviciului energetic) şi iniţierea acţiunilor 
necesare pentru a realiza aceasta (gestiunea cererii de energie – DSM – Demand 
Side Management); 

• ajustarea producţiei şi aprovizionării cu energie la nivelul cererii 
finale (planificare cu costuri minime – LCP – Least Cost Planning). 

Prin Legea nr.199/2000 republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.734 / 
2002 a fost introdusă obligaţia autorităţilor locale din localităţile cu mai mult de 
20.000 de locuitori de a realiza Programe Proprii de Eficientă Energetică (PP-EE). 
Aceste programe au rolul de: 

• a fundamenta pe bază de calcule tehnico-economice opţiunile pe termen 
mediu şi lung privind serviciile energetice care intră în competenţa municipalităţii, cu 
accent pe utilizarea raţională a energiei şi creşterea eficienţei energetice; 

• a asigura coerenţa necesară între strategia energetică, inclusiv 
aceea de eficienţă energetică la nivel naţional şi opţiunile de asigurare a alimentării 
cu energie pe plan local; 

• a facilita accesul autorităţilor locale la sistemul naţional de 
stimulente financiare şi fiscale pentru conservarea energiei în condiţii de tratament 
nediscriminatoriu şi transparent. 

Realizarea PP-EE permite o abordare integrată a serviciilor energetice 
municipale care, de multe ori, sunt gestionate de societăti diferite, cât şi o punere în 
evidenţă a celor 5 funcţii distincte pe care le au municipalităţile în raport cu energia: 

• consumator; 
• producător / transportator / distribuitor; 
• iniţiator de proiecte de dezvoltare energetică; 
• reglementator local al pieţei de energie; 
• principalul factor de motivare al consumatorilor locali spre un 

comportament în favoarea utilizării eficiente a energiei şi protecţiei mediului. 
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Ultimele 4 funcţii sunt relativ recent introduse în portofoliul de competenţe 
al autorităţilor locale şi exercitarea lor presupune crearea capacităţii necesare pentru 
o abordare calificată. 

Încălzirea şi iluminatul clădirilor, asigurarea funcţionării echipamentelor, 
gestionarea sistemului de iluminat exterior şi a parcului auto municipal sunt acţiuni 
care reflectă calitatea de consumator de energie a municipalităţii. Principalele 
activităţi în desfăşurare în această calitate sunt: 

a) pentru sectorul clădiri: 
• realizarea de audituri energetice; 
• realizarea de studii de fezabilitate; 
• elaborarea unui plan de acţiune pe termen lung care să includă: 

montare de izolaţii, monitorizarea temperaturii, reabilitarea instalaţiei de încălzire, 
contorizarea şi monitorizarea consumului pe clădire şi, dacă este posibil, pe fiecare 
tip de consum (încălzire, iluminat), managementul echipamentului prin telecomandă 
(contorizare şi măsurare la distanţă, alarmare şi reglaj prin telecomandă); 

• informarea celor implicaţi şi formarea specialiştilor. 
b) pentru sectorul vehicule: 
• realizarea unui audit pentru parcul de vehicule (conf. prevederilor 

Legii 199 /2000 cu privire la utilizarea eficientă a energiei); 
• măsurarea şi monitorizarea consumului pe fiecare vehicul; 
• extinderea întreţinerii preventive; 
• adoptarea unei politici de reînnoire a parcului. 
c) pentru iluminatul public exterior: 
• elaborarea unui plan pe termen lung de îmbunătăţire, ca urmare a 

auditului asupra instalaţiei existente; 
• generalizarea utilizării lămpilor cu consum redus; 
• aplicarea întreţinerii preventive; 
• dezvoltarea sistemului de măsurare în punctul de alimentare cu 

energie şi a monitorizării consumului. 
Producerea şi distribuţia energiei şi apei către locuitori şi diferiţi agenţi 

economici reflectă calitatea de producător şi distribuitor de energie a municipalităţii. 
Principalele activităţi desfăşurate în această calitate sunt: 

a) în ceea ce priveşte producţia: 
• auditarea instalaţiilor; 
• realizarea studiilor de fezabilitate; 
• creşterea performanţelor instalaţiilor de producere; 
• selectarea surselor de energie după relevanţa lor economică, socială 

şi de mediu; 
• utilizarea SRE (deşeuri de lemn, energia solară, eoliană şi micro-

hidro); 
• dezvoltarea sistemelor de cogenerare; 
• utilizarea eficientă a deşeurilor urbane; 
• ajustarea producţiei la un nivel controlat de cererea finală de 

energie. 
b) în ceea ce priveşte furnizarea şi distribuţia: 
• auditarea energetică a instalaţiilor; 
• îmbunătăţirea eficienţei circuitelor de distribuţie a apei şi a energiei 

termice; 
• stabilirea de contracte de operare (de exemplu pentru distribuţie de gaze 

şi electricitate) cu clauze precise în beneficiul municipalităţii şi al 
locuitorilor; 
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• dezvoltarea unor sisteme simple de contorizare şi facturare pentru 
utilizatori, sisteme care încurajează reglarea consumului; 

• folosirea planificării integrate pentru reţelele de energie; 
• optimizarea infrastructurii sistemului pentru evitarea costurilor 

suplimentare de investiţii. 
Alegerea soluţiei de dezvoltare şi planificare urbană determină în mod 

semnificativ consumul de energie al tuturor celor implicaţi în activitatea urbană şi, în 
mod special, în traficul urban. Luarea în considerare a acestor aspecte reflectă 
calitatea de reglementator/promotor de dezvoltare a municipalităţii. Principalele 
activităţi desfăşurate în această calitate sunt: 

a) în ceea ce priveşte dezvoltarea: 
• crearea unei baze de date privind consumul de energie; 
• estimarea impactului diferitelor scenarii de dezvoltare; 
• integrarea sistematică a conceptului de „eficienţă energetică” în 

specificaţiile proiectelor; 
b) în ceea ce priveşte reglementările locale: 
• reglementarea dezvoltării SACET şi a cogenerării; 
• reglementarea rutelor pentru transportul public cu facilitarea 

transportului cu autobuzele, tramvaiele, metroul, bicicletele şi cel pietonal, mijloace 
mai uşor de utilizat şi mai sigure; 

• reglementarea subvenţiilor municipale (55% pentru energie termică) 
pentru a încuraja iniţiativa individuală de izolare termică a clădirilor şi reabilitare a 
instalaţiilor de încălzire. 

Consumul total de energie este rezultatul consumurilor individuale care este, 
la rândul său, rezultatul unui număr mare de decizii individuale sau comune, private 
sau publice. Orientarea spre rentabilitate a investiţiilor municipale şi urmărirea 
implicării tuturor acestor actori dispersaţi, prin încurajarea activităţii lor, reflectă 
calitatea de motivare a municipalităţii. Principalele activităţi desfăşurate în această 
calitate sunt: 

a) în ceea ce priveşte informarea şi conştientizarea publicului:  
• stabilirea unui centru de informare asupra problemelor energetice, 

inclusiv asistenţa posibilă şi sprijinul financiar; 
• publicarea unui buletin de informare municipal; 
• promovarea proiectelor demonstrative. 
b) în ceea ce priveşte facilităţile: 
• asigurarea asistenţei pentru auditarea energetică a clădirilor în faza 

preliminară de aplicare a reglementărilor naţionale existente în acest 
domeniu; 

• aplicarea unei noi abordări în acordarea autorizaţiilor de construcţie 
conform planificării urbane; 

• asistenţă pentru utilizarea raţională a apei. 
O abordare completă a dezvoltării energetice locale necesită: 
• analiza utilizării energiei în alimentarea cu căldura şi apă caldă; 
• analiza utilizării energiei la alimentarea cu apă şi evacuarea apelor uzate; 
• analiza utilizării energiei la iluminatul public; 
• analiza utilizării energiei le transportul public urban. 
Experienţa de până acum arată că ordinea în care au fost menţionate mai 

sus ar putea fi, pentru o mare parte din localităţi, chiar ordinea de prioritate dată de 
importanţa lor pe plan local şi de gradul de urgenţă cu care vor trebui soluţionate. 
Sursele financiare limitate de care se dispune pentru rezolvarea tuturor acestor 
probleme, raportul diferit cost / eficienţă sau capacitatea diferită de atragere a unor 
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alte surse financiare sunt elemente care pot schimba ordinea de prioritate. De 
aceea, un element esenţial este, pe de o parte, realizarea PP-EE, iar pe de altă 
parte, realizarea studiilor de fezabilitate pentru proiectele iniţiate în fiecare din cele 
4 domenii menţionate anterior şi compararea indicatorilor tehnico-economici pentru 
fundamentarea deciziei asupra: 

• domeniului prioritar; 
• proiectului prioritar; 
• componentei care se realizează în condiţii suportabile financiar din 

cadrul proiectului prioritar. 

5.3.7.5. Analiza utilizării energiei în alimentarea cu căldură şi apă caldă 

Încălzirea prin termoficare se realizează acolo unde un număr de clădiri sau 
locuinţe sunt încălzite dintr-o sursa centralizată. Acest fapt oferă posibilitatea unor 
economii prin scara mare la care sunt realizate şi o diversificare a încărcării (sarcinii 
termice). Corelată cu cogenerarea (CET), termoficarea / SACET oferă: 

• avantaje în protecţia mediului: o reducere importantă a emisiilor de 
bioxid de carbon (CO2) datorită eficienţei ridicate a schemei 
CET/SACET; 

• energie termică accesibilă locuitorilor şi altor categorii de utilizatori; 
• noi oportunităţi pentru alimentarea pe plan local cu electricitate 
pentru locuitori şi alţi consumatori; 
Studiul de fezabilitate - elemente specifice şi factori care trebuie luaţi în 

considerare pentru evaluarea viabilităţii tehnice şi economice a SACET, prin 
comparaţie cu alte opţiuni posibile. Opţiunile trebuie comparate utilizând o gamă de 
principii economice, care să ofere certitudinea că toate costurile pe durata de viaţă a 
sistemului au fost utilizate. 

I). Principalele direcţii de orientare a studiului de fezabilitate  
1. Evaluarea cererii de energie termică şi electrică (evaluarea pieţei pentru 

căldură, electricitate şi o posibilă nouă piaţă pentru climatizare/răcire); 
2. Evaluarea sistemelor de încălzire din clădiri; 
3. Evaluarea CT şi CET; 
4. Evaluarea sistemului de distribuţie. 
II). Faza de optimizare  
Aceasta este cea mai complexă fază a studiului de fezabilitate, unde 

diferitele opţiuni disponibile pentru reabilitare trebuie comparate pe baza 
maximizării Venitului Net Actualizat (VNA) şi Ratei Interne de Rentabilitate (RIR). 

III). Veniturile din vânzarea energiei electrice şi termice 
a. Pentru a evalua vânzările maxime posibile de căldură este necesară 

o înţelegere corectă a costurilor curente şi viitoare pentru încălzirea individuală a 
potenţialilor clienţi; 

b. Trebuie acordată atenţie estimării nivelului întârzierilor la plată - 
neîncasărilor; 

c. În cazul utilizării cogenerării este vital să se obţină venit maxim din 
producerea de electricitate, deoarece, din estimări generale, o creştere de 10% a 
vânzărilor de energie electrică va imbunătăţi RIR a investiţiei cu 2%, în timp ce o 
creştere a vânzărilor de energie termică tot cu 10% va imbunătăţi RIR cu numai 1%.  

d. Existenţa unor opţiuni pentru vânzarea de electricitate produsă în 
cogenerare, opţiuni specifice după liberalizarea pieţei de energie electrică. 
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CAPITOLUL VI 

SCENARII DE EVOLUŢIE A SISTEMUL ENERGETIC 
COMUNITAR AL VĂII JIULUI 

6.1. Valorificarea potențialului energetic regenerabil disponibil în Valea 
Jiului 

Pentru prioritizarea SRE din Valea Jiului s-a aplicat metoda de analiză 
multicriterială – AHP. 

Matricea a fost realizată luând în considerare următorii parametrii: cost (C), 
eficienţă (Ef), impact asupra mediului (Im), capacitate instalată (Ci), potenţial 
estimat (Pe), siguranţă (S) şi acceptabilitate socială (As). Scorul numeric rezultat 
din compararea în perechi a caracteristicilor a fost atribuit conform tabelului 6.1. 
Modelul ierarhiei este prezentat în fig. 6.1., iar matricea aprecierilor rezultate din 
comparaţiile criteriilor în perechi este redată în tabelul 6.2.  

 
Fig. 6.1. Modelul AHP pentru prioritizarea surselor energetice regenerabile  

disponibile în Valea Jiului 

Priorităţi globale 
ale surselor 
energetice 

C Ef Ci Im Pe S As 
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energetice 

Energie 
hidraulică 
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Tabelul 6.1. Matricea comparaţiilor criteriilor în perechi, în raport cu obiectivul de 

bază 
 

 C Ef Im Ci Pe S As 

C 1 1 2 4 5 2 3 

Ef 1 1 1 2 3 2 5 

Im 1/2 1 1 1 3 2 4 

Ci 1/4 1/2 1 1 1 2 3 

Pe 1/5 1/3 1/3 1 1 2 3 

S 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1 3 

As 1/3 1/5 1/4 1/3 1/3 1/3 1 

 
Pentru stabilirea valorilor din matricea comparaţiilor în perechi (prin 

atribuirea scorului/valorii numerice conform Scalei Saaty) s-a realizat un 
brainstorming de grup. Matricea rezultată pentru cele şapte criterii este de rang 7. 
Deoarece atunci când un criteriu este comparat cu el însuşi i se atribuie valoarea 1 
(importanţă egală), elementele de pe diagonala matricei sunt egale cu 1. Celelalte 
elemente rezultă din importanţa apreciată a unui criteriu comparativ cu un altul, în 
raport cu obiectivul de bază urmărit. De exemplu, dacă al doilea criteriu (eficienţa – 
Ef) este considerat de 5 ori mai important decât cel de-al şaptelea (acceptabilitatea 
socială – As) atunci valoarea înscrisă pe rândul 2 în coloana 7 este 5. Valorile de sub 
diagonală sunt reciprocele (inversele) celor de deasupra (în exemplul anterior, 
valoarea din rândul 7 coloana 2 este 1/5), ceea ce înseamnă că sunt necesare 
aprecieri numai pentru triunghiul superior diagonalei. 

 
Pentru matricea din tabelul 6.1., VPL poate fi generat prin normalizarea 

fiecărui vector coloană al matricei (împărţind fiecare element al coloanei la totalul pe 
coloană) şi făcând media pe rânduri a matricei rezultate (normalizate), la modul 
prezentat în tabelul 6.2. 

 
Tabelul 6.2.Matricea normalizată şi vectorul priorităţii locale (VPL) 
 
 C Ef Im Ci Pe S As VPL 

C 0,264 0,221 0,329 0,407 0,361 0,176 0,136 0,271 

Ef 0,264 0,221 0,164 0,203 0,217 0,176 0,227 0,21 

Im 0,132 0,221 0,164 0,102 0,217 0,176 0,182 0,171 

Ci 0,066 0,11 0,164 0,102 0,072 0,176 0,136 0,118 

Pe 0,053 0,074 0,055 0,102 0,072 0,176 0,136 0,095 

S 0,132 0,11 0,082 0,051 0,036 0,088 0,136 0,091 

As 0,088 0,044 0,041 0,034 0,024 0,029 0,045 0,044 
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Fig. 6.2. Vectorul priorităţii locale a criteriilor 

 
Verificarea consistenţei s-a realizat prin următoarea procedură: 
- matricea comparaţiilor criteriilor se înmulţeşte cu matricea aferentă VPL; 
- matricea rezultată în urma înmulţirii se împarte la matricea VPL obţinându-

se o matrice aferentă vectorului “sumă ponderată”; 
- elementele vectorului sumă ponderată se împart la elementele VPL 

rezultând vectorul λmax; 
- în calculul indicelui de consistenţă (IC) se introduce valoarea medie pentru 

λmax. 
 
 

 (6.1) 
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     (6.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rezolvând calculul matriceal de mai sus se obţine valoarea medie pentru λmax 

= 7,424. 
IC se determină pe baza relaţiei: 
IC = (λmax – n)/(n-1) = 0,424/6 = 0,071    (6.3) 
 
Apoi se determină raportul de consistenţă (RC) (ca raport între indicele 

calculat şi cel mediu probabil stabilit de Saaty, indicele IP pentru matrici de rang 7 
fiind IP = 1,32: 

RC = IC/IP = 0,071/1,32 = 0,053     (6.4) 
 
Deoarece RC este mai mic de 10%, rezultă că aprecierile din matricea 

comparaţiilor pot fi considerate consistente. Dacă rezultatul ar fi fost contrar, 
indicând că aprecierile decidenţilor sunt inconsistente, atunci aceştia ar fi trebuit să 
şi le revizuiască.  

Matricile comparării alternativelor în raport cu fiecare SRE considerată au 
fost stabilite pentru fiecare criteriu în acelaşi mod, rezultatele fiind prezentate în 
tabelele 6.3.÷ 6.9., împreună cu cele ale calculelor pentru VPL şi RC aferente 
fiecăreia. 

 
Tabelul 6.3. Compararea alternativelor (resurselor energetice) după criteriul cost (C) 

 

 

 Energie 

hidraulică 

Energie 

eoliană 

Bioenergie VPL IC, IP, RC 

Energie hidraulică 1 1/5 1/6 0,085 IC = 0,043 

IP = 0,58 

RC = 0,073 

Energie eoliană 5 1 2 0,545 

Bioenergie 6 1/2 1 0,37 
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Tabelul 6.5. Compararea alternativelor (resurselor energetice) după criteriul impact 
asupra mediului (Im) 

 Energie 

hidraulică 

Energie 

eoliană 

Bioenergie VPL IC, IP, RC 

Energie hidraulică 1 2 6 0,564 IC = 0,026 

IP = 0,58 

RC = 0,045 

Energie eoliană 1/2 1 6 0,359 

Bioenergie 1/6 1/6 1 0,077 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.5. Compararea resurselor energetice regenerabile după criteriul impact asupra mediului 
 

Tabelul 6.6. Compararea alternativelor (resurselor energetice) după criteriul  
capacitate instalată (Ci) 

 
 Energie 

hidraulică 
Energie 
eoliană 

Bioenergie VPL IC, IP, RC 

Energie hidraulică 1 8 4 0,689 IC = 0,048 

IP = 0,58 

RC = 0,084 

Energie eoliană 1/8 1 1/5 0,067 

Bioenergie 1/4 5 1 0,244 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.6. Compararea resurselor energetice regenerabile după criteriul capacitate instalată 
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Tabelul 6.7 Compararea alternativelor (resurselor energetice)  

după criteriul potenţial estimat (Pe) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.7. Compararea resurselor energetice regenerabile după criteriul potenţial estimat 
 

Tabelul 6.8. Compararea alternativelor (resurselor energetice) după criteriul 
siguranţă (S) 

 
 Energie 

hidraulică 

Energie 

eoliană 

Bioenergie VPL IC, IP, RC 

Energie hidraulică 1 3 1/4 0,231 IC = 0,028 

IP = 0,58 

RC = 0,048 

Energie eoliană 1/3 1 1/5 0,104 

Bioenergie 4 5 1 0,665 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.8. Compararea resurselor energetice regenerabile după criteriul siguranţă 
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Bioenergie VPL IC, IP, RC 

Energie hidraulică 1 9 4 0,69 IC = 0,054 
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Tabelul 6.9. Compararea alternativelor (resurselor energetice)  
după criteriul acceptabilitate socială (As) 

 
 Energie 

hidraulică 

Energie 

eoliană 

Bioenergie VPL IC, IP, RC 

Energie hidraulică 1 1/5 1/9 0,064 IC = 0,016 

IP = 0,58 

RC = 0,027 

Energie eoliană 5 1 1/3 0,267 

Bioenergie 9 3 1 0,669 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.9. Compararea resurselor energetice regenerabile după criteriul acceptabilitate socială 
 
Sinteza aprecierilor 
Priorităţile compuse (globale) ale alternativelor sunt determinate prin 

agregare la nivelul întregii ierarhii, fiind calculate prin multiplicarea priorităţilor 
locale ale criteriilor cu cele ale alternativelor, astfel: 

 
 
 
 
 
 
 
(6.5) 
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Fig. 6.10. Prioritatea globală a resurselor energetice regenerabile  
cu posibilităţi de valorificare în Valea Jiului 

 
Matricea rezultată evidenţiază prioritatea globală a SRE, ţinând cont de 

politicile locale şi condiţiile de satisfacere a cererii viitoare de energie.  
Rezultatele procesului de ierarhizare a priorităţilor arată că cea mai 

promiţătoare este politica energetică vizând în primul rând energia hidraulică 
(44%), urmată de energia eoliană (28,3%) şi de bioenergie (27,7%). Conform 
rezultatelor calculului VPL, factorul cost a fost apreciat de decidenţi ca fiind cel mai 
important parametru (0,271), urmat de eficienţă (0,21) şi apoi de impactul asupra 
mediului (0,171), capacitatea instalată (0,118), potenţialul estimat (0,095), 
siguranţa (0,091) şi acceptabilitatea socială (0,044). 

6.2. Scenarii de evoluţie a sistemul energetic comunitar al Văii Jiului 

Sunt propuse trei scenarii de evoluţie a SEC al Văii Jiului: 
 - Scenariul I, în care comunitatea locală îşi gestionează durabil resursele – 
varianta optimistă. 
 - Scenariul II, în care se continuă trendul actual – varianta pesimistă. 

- Scenariul III, în care se iau în considerare: închiderea minelor, reducerea 
drastică a activităţilor conexe mineritului, reorientarea spre turism, servicii, industria 
lemnului, zootehnie, agricultură montană – varianta catastrofică. 

Aspectele vizate prin cele trei scenarii sunt: 
 
Scenariul I 
- Consolidarea CEHd; 
- Alocarea unei cote rezonabile energiei produse de acest complex; 
- Repartizarea, pentru Valea Jiului, a unei cote din profitul amenajărilor 
hidroenergetice de pe Lotru şi Jiu, proporţională cu potenţialul energetic 
aferent cursurilor de apă din perimetrul zonei; 
- Valorificarea gazului metan existent în zăcământul de huilă; 
- Găsirea unor alternative de valorificare a huilei – cocs, chimizarea 
cărbunelui; 

0,44

0,283 0,277

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Energie 
hidraulică

Energie 
eoliană

Bioenergie

BUPT



166   Scenarii de evoluţie a sistemului energetic comunitar al Văii Jiului - 6 

- Investiţii consistente în retehnologizarea minelor; 
- Constituirea unei structuri comune vizând SACET pentru toţi utilizatorii din 
Valea Jiului; 
- Valorificarea biomasei forestiere, a biogazului şi a deşeurilor urbane 
combustibile; 
- Dezvoltarea activităţilor industriale conexe mineritului; 
- Valorificarea resurselor turistice; 
- Dezvoltarea agriculturii montane; 
- Punerea în funcţiune a parcului eolian din zona oraşului Petrila, prevăzut cu 
o putere instalată de 125 MW. 
 
Scenariul II şi Scenariul III 
A - Manifestarea, în continuare, a “blestemului resurselor” (Bhattacharya, 
2012) cu cele trei componente clasice: 
1. Boala olandeză, caracterizată prin elementele: 
- probleme-cheie: pierderea de productivitate şi contracţia sectorului 
productiv 
- factor provocator: investitorii, guvern 
- simptome: mono tipuri comerciale, competenţe identice, sectorul serviciilor 
slab 
2. Modele centralizate de politică economică 
- probleme-cheie: patronatul promovează ocuparea forţei de muncă 
ineficiente şi alocarea inadecvată a investiţiilor 
- factor provocator: guvern 
- simptome: indiferenţă politică, lipsa culturii industriale, carenţe de 
guvernare 
3. Modele descentralizate de politică economică 
- probleme-cheie: activităţile speculative (chirii excesive, comerţ local, 
bănci) sunt stimulente pentru activităţi neproductive 
- factor provocator: antreprenori 
- simptome: lipsa de stimulente pentru alte activităţi economice, diferenţe 
anormale la nivelul marjelor comerciale, lipsa de educaţie şi a seturilor de 
competenţe necesare 
B - Criza economică şi dezindustrializarea masivă au redus desfacerea pe 
piaţă 
C - Importuri suspecte de huilă 
D - Repartizare preferenţială a cotelor de energie livrată 
E.- Inexistenţa investiţiilor şi aprovizionarea deficitară cu piese de schimb 
F.- Tehnologii inadecvate valorificării eficiente a zăcământului 
G. - Pensionarea prematură a personalului tehnic 
H - Formarea profesională deficitară a minerilor 
I - Măsuri judicioase, bine concepute, adecvate – fără suport şi finalitate 
J - Absenţa unor alternative de valorificare a huilei. 
 
Pentru simularea celor trei scenarii s-a folosit metoda de analiză 

multicriterială – AHP, criteriile de comparare fiind: Economii la buget, Mediu, Social, 
Industrie locală, Servicii, Administraţie, Utilităţi publice, Valorificarea competenţelor 
şi a culturii profesionale, Importuri, Educaţie. 

Rulând programul întocmit în Mathcad s-au obţinut rezultatele vizualizate în 
continuare în figurile 6.11.÷6.23. 
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CAPITOLUL VII 

CONCLUZII, PROPUNERI ŞI DIRECŢII VIITOARE  

DE DEZVOLTARE 

7.1. Concluzii rezultate în urma calculării amprentei ecologice 

Utilizând metoda amprentei ecologice, informaţii din literatura de specialitate 
şi din rezultatele chestionarului pentru capitalul comunitar al Văii Jiului pe baza 
softului existent pe site-ul Agir 21, rezultă următoarele informaţii asupra amprentei 
ecologice:  

- Capitolul Hrană, valoarea de (4,61 gha) a comunităţii este puţin sub 
media europeană (4,66 gha); 

- Capitolul Transport, (1,45 gha) valoarea comunităţii este sub media 
europeană (2,54 gha); 

- Capitolul Locuinţe, (1,66 gha) valoarea comunităţii este în media 
europeană (1,84 gha); 

- Capitolul Social, valoarea de (1,015 gha) a comunităţii este puţin 
sub media europeană (1,16 gha); 

- Capitolul Total, valoarea de (2,91 gha) a comunităţii este sub media 
europeană (3,4 gha) şi la nivel cu media pentru România (2,4 gha). 

Din punctul de vedere al amprentei ecologice, comunitatea analizată se 
apropie de valoarea biocapacităţii aferente României (2,3 gha), deci deficitul 
ecologic ar fi nesemnificativ. Concluzia este valabilă doar pentru aspectele 
cuantificate cu ajutorul amprentei ecologice. După cum s-a precizat în introducere, 
metoda nu dă o imagine globală asupra evoluţiei unei comunităţi fiind necesare 
abordări cu metode complementare (analiza SWOT, indicatori ai dezvoltării 
durabile). 
 

7.2. Concluzii rezultate în urma realizării analizei SWOT 

Măsuri care se impun în urma analizei SWOT: 
Ofensive 
Creşterea potenţialului de dezvoltarea a zonei prin concentrarea resurselor 

necesare în zonele favorabile (creşterea numărului investitorilor, a salariaţilor, 
dezvoltarea zonei). 

Valorificarea poziţiei avantajoase din punct de vedere energetic pentru 
consolidarea activităţilor industriale. 
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Utilizarea intensă şi eficientă a instrumentelor necesare activităţilor de 
colocare. 
Promovarea unor proiecte de încurajare şi sprijin a tinerilor investitori. 
Valorificarea resurselor locale şi intensificarea diligenţelor pentru obţinerea 
unor venituri suplimentare aferente resurselor valorificate în alte zone. 
Orientate spre schimbare 
Activitaţile de C&D orientate spre accesarea fondurilor de dezvoltare. 
Accesarea flexibilă şi rapidă a unor fonduri necesare dezvoltării afacerilor. 
Dezvoltarea infrastructurii şi diversificarea serviciilor oferite. 
Promovarea iniţierii unor afaceri în zone defavorizate. 
Diversificate 
Utilizarea mai intensă a unor stimulente de investiţii pentru a contracara 
incertitudinile politicilor economice. 
Asigurarea unor servicii de piaţă şi de consolidare a afacerilor. 
Defensive 
Finanţarea unor costuri fixe (modernizare a infrastructurii, dezvoltarea de 
servicii, contribuţia operaţională) care să favorizeze consolidarea afacerilor. 
Utilizarea mai intensă şi eficientă a activităţilor de marketing. 
Stimulente pentru iniţierea unor afaceri în zone defavorizate. 

7.3. Concluzii rezultate în urma calculării IICR 

Agregând printr-o metodă geometrică datele obţinute prin aplicarea IICR s-a 
obţinut valoarea globală a acestuia IGICR: 

- pentru Capitalul comunitar Valea Jiului IGICR = 5,18 
- pentru partenerii europeni în proiectul RSC IGICRmediu = 3,99 
Rezultatul confirmă şi evidenţiază necesitatea soluţionării mai eficiente a 

aspectelor cheie vizând schimbările climatice atât pentru Valea Jiului cât şi pentru 
regiunile europene participante la proiectul RSC. Pentru încadrarea schimbărilor 
climatice, cel puţin în limite admisibile, sunt necesare măsuri ferme vizând: 

  - reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; 
- reducerea consumului de energie; 
- îmbunătăţirea cadrului politic în privinţa schimbărilor climatice; 
- valorificarea într-un grad mai mare a resurselor energetice 

regenerabile disponibile. 

7.4. Concluzii rezultate în urma verificării indicatorilor semnificativi pentru 
dezvoltarea durabilă 

Calitatea vieţii sociale – valori medii 
- grad foarte mare de insatisfacţie – 8,48 % 
- grad mare de insatisfacţie – 18,49 % 
- grad mediu de insatisfacţie – 42,11 % 
- grad mic de insatisfacţie – 20,07 % 
- satisfacţie privind privind calitatea vieţii sociale – 10,85 % 
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Concluzia finală ar fi că în medie 30,92 % dintre membrii comunităţii sunt 
mulţumiţi de mediul social în timp ce 69,08 % dintre membrii comunităţii sunt 
nemulţumiţi de serviciile oferite de sistem. 

Responabilitatea ecologică 
Valorile indicatorilor ambientali se încadrează în plaja aferentă la nivel 

naţional şi european, dar conform Strategiei Europa 2020 comunităţile din regiunea 
analizată trebuie să desfăşoare activităţi susţinute vizând: 

- nivelul valorificării potenţialului energetic al resurselor regenerabile 
prezente în zonă; 

- managementul deşeurilor; 
- reducerea emisiilor de GES; 
- majorarea eficienţei energetice. 
Concluzia este în concordanţă cu rezultatul obţinut prin determinarea 

indicelui încrederii climatice regionale. 
Indicatorii economici 
La nivelul teritoriului Văii Jiului, economia prezintă următoarele tendinţe: 
- 13,34 % - dezvoltare dinamică 
- 21 % - dezvoltare sesizabilă 
- 34 % - emergenţă 
- 34,66 – stagnare 
Producţia industrială are o tendinţă de creştere lentă, agricultura este pe 

trend crescător, iar turismul este în relansare. 
Indicatorii sociali 
- perspective optimiste privind calitatea resursei umane; 
- activitate C&D intensă şi sprijinită financiar; 
- indicele dezvoltării umane – valoare medie HDI=0,786; 
- confort la nivel mediu european; 
- rată ridicată de îmbătrânire a populaţiei; 
- pierdere de populaţie datorită migraţiei – 2 ÷ 6 %. 

7.5. Concluzii sintetice generale vizând energetica sistemelor pneumatice 
miniere 

Performanţa unui sistem depinde de fiecare element, dar în special de 
concepţia sa generală şi de modul de exploatare. Potenţialul de economii de energie, 
tehnic şi economic interesant, este estimat la 38,1 %, realizabil în 15 ani. Măsurile 
tehnice examinate sunt rentabile din punct de vedere economic (timp de recuperare 
a investiţiei maxim 36 de luni), pentru majoritatea aplicaţiilor industriale ale 
sistemelor pneumatice. Măsurile cele mai importante sunt: 

• Reducerea pierderilor de debit şi de presiune 
• Îmbunătăţiri în concepţia sistemului 
• Utilizarea motoarelor de acţionare cu viteză variabilă 
• Recuperarea căldurii. 
Economiile de energie pot fi aplicate mai uşor la instalarea sistemului şi 

atunci când este necesară înlocuirea componentelor majore ale unui sistem existent. 
Măsurile referitoare la întreţinere şi exploatare, în special întreţinerea regulată a 
filtrelor şi detectarea scurgerilor, pot fi introduse în orice moment din perioada de 
funcţionare a sistemului pneumatic. Mecanismele de transformare a pieţei în direcţia 
unei eficacităţi energetice majorate impun implicarea unor actori diferiţi: utilizatorii 
sistemelor pneumatice, constructorii, companiile electrice, birourile consultanţă şi 
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furnizorii de aer comprimat. Cu toate că măsurile tehnice destinate ameliorării 
eficienţei energetice sunt fezabile şi rentabile, firmele nu sunt interesate în aplicarea 
lor datorită unor deficienţe în managementul energetic al firmei. 

7.6. Concluzii referitoare la sistemul de termoficare urbană 

Producere rentabilă: 
- producerea căldurii prin cogenerare; 
- generatoare termice cu randament ridicat. 
Reţea de transport şi distribuţie eficientă: 
 - stabilirea zonelor unitare de încălzire 
- minimizarea pierderilor de căldură 
 - minimizarea pierderilor de agent termic 
 - fiabilitate 
 - densitate ridicată a încărcării termice 
 - consum specific de căldură redus 
Protecţia mediului: 
- folosirea resurselor regenerabile;  
- reducerea emisiilor;  
- cogenerarea. 
Viabilitatea financiară 
- costuri mici de încălzire 
- eliminarea subvenţiilor 
- profit rezonabil 
- constituirea SACET Valea Jiului. 

7.7. Concluzii referitoare la valorificarea energiilor regenerabile disponibile 
în Valea Jiului 

Rezultatele procesului de ierarhizare a priorităţilor arată că cea mai 
promiţătoare este politica energetică vizând în primul rând energia hidraulică 
(44%), urmată de energia eoliană (28,3%) şi de bioenergie (27,7%). Conform 
rezultatelor calculului vectorilor priorităţilor locale, factorul cost a fost apreciat de 
decidenţi ca fiind cel mai important parametru (27,1 %), urmat de eficienţă (21 %) 
şi apoi de impactul asupra mediului (17,1%), capacitatea instalată (11,8%), 
potenţialul estimat (9,5%), siguranţa (9,1 %) şi acceptabilitatea socială (4,4 %). 

7.8. Concluzii referitoare la  scenarii de evoluţie a sistemul energetic 
comunitar al Văii Jiului 

Sunt propuse trei scenarii de evoluţie a sistemul energetic comunitar al Văii 
Jiului: 

 - Scenariul I, în care comunitatea locală îşi gestionează durabil resursele – 
varianta optimistă. 

 - Scenariul II, în care se continuă trendul actual – varianta pesimistă. 
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- Scenariul III, în care se iau în considerare: închiderea minelor, reducerea 
drastică a activităţilor conexe mineritului,  reorientarea spre turism, servicii, 
industria lemnului, zootehnie, agricultură montană – varianta catastrofică. 

Rezultatele procesului de ierarhizare a priorităţilor arată că cel mai 
promiţător scenariu este scenariul I (58,4 %), urmat, la distanţă considerabilă de 
scenariul II (24,5 %) şi de scenariul III (17,1 %). Conform rezultatelor calculului 
vectorilor priorităţilor locale, factorul educaţie a fost apreciat de decidenţi ca fiind cel 
mai important parametru (18,88 %), urmat de valorificarea competenţelor şi a 
culturii profesionale (16,46 %) şi apoi de acceptabilitatea socială (14,72 %), 
importuri (11,91 %), utilităţi publice (9,03 %), industrie locală (7,85 %), 
administraţie (6,63 %), servicii (6,63 %), impactul asupra mediului (5,57 %) şi 
economii la buget (2,32 %). 

Din păcate, factorul politic, care poate balansa conjunctural între cele trei 
scenarii, este în măsură redusă la dispoziţia comunităţii locale. 

7.9. Propuneri pentru evoluția sustenabilă a sistemului energetic comunitar 
Valea Jiului 

Pe baza concluziilor şi prevederilor incluse în Scenariul I, se justifică 
următoarele propuneri referitoare la ansamblul sistemului energetic comunitar Valea 
Jiului: 

- Constituirea unei entităţi administrative unitare suprapuse ecosistemului 
Valea Jiului; 

- Demersuri, pe plan politic, pentru ca entitatea administrativă Valea Jiului 
să primească în administrare Termocentrala Paroşeni şi Minele viabile (Livezeni, 
Lonea, Vulcan, Lupeni, precum şi Prepararea cărbunelui Valea Jiului) de la 
ministerele de resort (Finanţe, Economiei); 

- Cu ajutorul specialiştilor din cadrul următoarelor structuri: Termocentrala 
Paroşeni, Exploatările Miniere Viabile, Administraţiile Locale, Sistemele de 
Termoficare Urbană, APASERV Valea Jiului, Universitatea din Petroşani, să se 
întocmească un plan de afaceri care să vizeze crearea de necesităţi pentru consumul 
de cărbune şi producerea de energie termică şi energie electrică pentru consum 
local, pe fondul scumpirii gazelor naturale, prin următoarele măsuri: 

 - Crearea unei structuri comune vizând Sistemul de Alimentare Centralizată 
cu Energie Termică pentru toţi utilizatorii din Valea Jiului; 

 - Lucrări de reabilitare a conductei magistrale, extinderea conductei 
magistrale în Uricani şi Petrila; 

- Reabilitarea reţelelor de distribuţie a agentului termic şi a punctelor termice 
existente şi construirea unor reţele noi în Uricani şi Petrila; 

- Furnizarea de energie electrică din sursa Paroşeni pentru toate 
administraţiile locale, populaţie şi agenţi economici prin practicarea unor tarife 
concurenţiale; 

- Demararea de investiţii colaterale care să folosească infrastructura 
energetică existentă; 

- Realizarea unor unităţi ecologice de ardere a deşeurilor menajere cu 
preluarea agentului termic în reţeaua de termoficare; 

 - Valorificarea gazului metan existent în zăcământul de huilă; 
- Găsirea unor alternative de valorificare a huilei – cocs, chimizarea 

cărbunelui; 
- Investiţii substanţiale în retehnologizarea minelor; 
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- Asigurarea unei echităţi intercomunitare prin repartizarea, pentru Valea 
Jiului, a unei cote din profitul amenajărilor hidroenergetice de pe Lotru şi Jiu, 
proporţională cu potenţialul energetic aferent cursurilor de apă din perimetrul zonei; 

- Valorificarea biomasei forestiere şi a biogazului; 
- Punerea în funcţiune a parcului eolian din zona oraşului Petrila, prevăzut cu 

o putere instalată de 125 MW; 
- Reglementări instituţionale care să asigure supravegherea şi controlul 

sistemului vizat; 
- Creşterea gradului de instruire a membrilor comunităţii. 

7.10. Direcții viitoare de dezvoltare a cercetărilor în domeniul temei  

Lucrarea finalizată la nivelul actual deschide perspective şi oferă argumente 
pentru continuarea cercetărilor în următoarele direcţii: 

 - Valorificarea datelor experimentale prin abordări cantitative şi calitative 
utilizând alte instrumente de prelucrare a datelor; 

 - Extinderea cercetărilor incluzând în balanţa energetică atât resurse locale 
cu potenţial energetic redus cât şi utilizatori cu pondere mică pe plan energetic; 

 - Simularea alternativelor durabile de realizare a termoficării pentru toată 
Valea Jiului; 

 - Extinderea câmpului de colectare a datelor şi aplicarea analizei exergetice 
la întreg sistemul energetic comunitar; 

 - Introducerea în evaluarea dezvoltării durabile a unui criteriu nou lansat – 
buna guvernanţă, conform Agendei de acţiune pentru Dezvoltare Durabilă (SDSN, 
oct. 2013) şi a Transformărilor structurale spre o dezvoltare durabilă (SDSN, martie 
2013); 

 - Realizarea unui sistem de apreciere a oportunităţii de valorificare a unei 
resurse energetice pe baza analizei comparative vizând: rata de retur energetic, 
costul monetar, costul energetic şi costul ecologic; 

 - Lucrarea de faţă constituie o bază de plecare pentru implementarea la 
nivel local a planurilor anuale de eficienţă energetică şi a strategiei energetice 
naţionale în curs de elaborare; 

- Datele experimentale şi concluziile referitoare la sistemul energetic Valea 
Jiului sunt premise pentru racordarea la Programul PPEO 2013 (Energie pentru 
servicii comunitare) lansat recent de ONU (UN-Energy knowledge network, PPEO 
2013). PPEO 2013 prevede acţiuni practice destinate accesului universal la energie 
şi necesită o înţelegere a modului în care este folosită energia din partea celor care 
au acces la energie în gospodării, întreprinderi şi în comunitate. 
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CAPITOLUL VIII 

CONTRIBUŢII PERSONALE 

Prezenta lucrare aduce contribuţii importante asupra modului de înţelegere a 
unui sistem energetic comunitar, a posibilităţilor de dezvoltare durabilă a acestuia şi 
a utilităţii strategiilor de dezvoltare în diferite contexte - competitive/criză, de la 
nivel mondial, regional şi local. Astfel, în mod particular, contribuţiile personale se 
concretizează la nivel teoretic şi aplicativ după cum urmează: 

 
Contribuţii teoretice 

 1. Sinteze documentare referitoare la situaţia actuală în domeniul 
energiei, conceptului de dezvoltare durabilă şi managementului 
energetic. 

 2. Analiza literaturii de specialitate referitoare la noţiunea de sistem 
dinamic regional. 

 3. Prezentarea succintă a unor instrumente de operaţionalizare a 
sustenabilităţii sistemelor dinamice comunitare. 

 4. Precizarea unor măsuri fezabile pentru asigurarea dezvoltării 
durabile în cadrul sistemului dinamic comunitar analizat. 

 5. Prelucrarea datelor statistice din materialul bibliografic la care am 
avut acces. 

 6. Propunerea unor soluţii de valorificare a resurselor regenerabile de 
energie existente în Valea Jiului. 

 7. Propunerea unei soluţii de valorificare a gazului combustibil 
provenit din exploatarea huilei utilizând motoare Stirling. 

 8. Precizarea unor concluzii referitoare la starea actuală şi 
perspectiva valorificării resurselor energetice din Valea Jiului. 

 9. Prezentarea sintetică şi cuantificarea unor măsuri fezabile pentru 
reducerea cu 38% a consumului energetic la utilizarea energiei 
pneumatice în minerit. 

 10. Propunerea unor soluţii de modernizare şi de majorare a 
eficienţei energetice a sistemului de termoficare urbană analizat. 
 

Contribuţii aplicative 
 11. Efectuarea măsurătorilor „in situ” şi prelucrarea datelor necesare 

studiilor de caz. 
 12. Aplicarea indicatorilor de dezvoltare durabilă pentru cazul concret 

al capitalului comunitar Valea Jiului. 
 13. Aplicarea analizei SWOT pentru aprecierea sustenabilităţii 

capitalului comunitar Valea Jiului. 
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 14. Calculul amprentei ecologice pentru aprecierea sustenabilităţii 
capitalului comunitar Valea Jiului. 

 15. Aplicarea indicelui încrederii climatice regionale pentru evaluarea 
impactului climatic al activităţilor desfăşurate în cadrul capitalului 
comunitar Valea Jiului. 

 16. Colectarea datelor de la principalii actori din Valea Jiului care 
activează în domeniul resurselor energetice. 

 17. Determinări experimentale şi întocmirea bilanţului exergetic 
pentru sistemul energetic pneumatic al unei exploatări miniere 
viabile. 

 18. Colectarea datelor prin măsurări “in situ” la 56 de puncte termice 
din Valea Jiului pe perioada 2010 – 2012, prelucrarea datelor 
experimentale şi întocmirea bilanţurilor energetice urmate de 
precizarea indicatorilor de performanţă. 

 19. Propunerea unei metode geometrice de agregare a scorurilor 
obţinute prin aplicarea indicelui încrederii climatice regionale.  

 20. Aplicarea unei metode de analiză multicriterială şi realizarea unui 
program în Mathcad pentru ierarhizarea variantelor de valorificare a 
potenţialului resurselor regenerabile de energie din Valea Jiului. 

 21. Propunerea unui număr de trei scenarii de evoluţie a sistemului 
comunitar Valea Jiului şi simularea lor cu ajutorul unei metode de 
analiză multicriterială şi a unui program în Mathcad pentru 
ierarhizarea priorităţilor locale şi stabilirea vectorului priorităţii 
globale aferent. 
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