
COGENERARE

PRODUCEREA EFICIENTĂ A ENERGIEI



Avantajele cogenerării 

✓ creșterea eficienței energetice;

✓ randamente energetice superioare: > 80%;

✓ economie de combustibil primar;

✓ reducerea poluării, cu posibilitatea de control și diminuare a 

noxelor; 

✓ costul redus al energiei. 



CADRU LEGISLATIV

Abordări la nivel internațional

✓ Protocolul de la Kyoto (1997) privind schimbările climatice;

✓ Acordul de la Paris privind schimbările climatice.

Abordări la nivel european 

✓ Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25.10.2012 privind eficiența energetică; 

✓ Directiva nr.29/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene din 23 aprilie 2009 de 

modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătățirii și extinderii sistemului comunitar de 

comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră; 

✓ Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11.02.2004 privind promovarea 

cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă pe piața internă a energiei;

✓ Cadrul 2030 privind politicile în domeniul energiei şi schimbărilor climatice.

Abordări la nivel național 

✓ HG 1215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru 

promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă;

✓ Hotărârea nr. 494/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor 

și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă 

eficiență pe baza cererii de energie termică utilă;

✓ H.G. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă.



Context actual ELCEN - RADET

ELCEN:

➢ cel mai mare producător de energie termică din România (40%) și din București (90%);

➢ energie electrică  produsă în regim de cogenerare de înaltă eficiență: aproximativ 500MW în 

SEN în sezon  ;

➢ energie termică, prin intermediul operatorului sistemului public de alimentare cu energie 

termică (RADET): pentru aproximativ 580.000 de apartamente și cca. 5700 de instituții, 

obiective sociale, agenți economici în capitală.  

PROVOCĂRI:

➢ instalații vechi și neperformante: tehnologie aferentă anilor ’70 cu consumuri mari de 

combustibil  

RADET: 

➢ administratorul celui mai mare sistem de termoficare din România; 

➢ 987 km conductă reţea termică primară: 81% cu vechime mai mare de 20 ani;

➢ 2964 km conductă reţele termice secundare: 60% cu vechime de peste 20 ani;

PROVOCĂRI:

➢ starea precară a rețelelor de transport și distribuție; 

➢ pierderi mari și, implicit, costuri de operare ridicate; 

OBIECTIVE: 

➢ reabilitare, redimensionare și modernizare a SACET integrat;

➢ valorificarea în mod optim a resurselor existente; 

➢ respectarea elementelor de bază ale politicii energetice ale UE; 

➢ SACET integrat: accesare fonduri nerambursabile.    



Schema ”BONUS”

Sprijinirea producătorilor de energie electrică şi termică în

cogenerare

✓ ca urmare a liberalizării prețului energiei electrice, a fost

instituită schema de sprijin de tip bonus prin Hotărârea de

Guvern nr. 1215/2009, cu valabilitate până în 01.04.2022;

✓ acoperă diferenţa dintre costurile de producție și prețurile de

vânzare practicate pe piaţa concurenţială de energie electrică;

FINANȚAREA ORICĂREI INVESTIȚII PRESUPUNE SCHEMA 

BONUS DE COGENERARE. 


