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Realități, rezultate 

și oportunități

in domeniul eficienței energetice

Dr. Andrei CECLAN
Președinte SAMER
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Societatea Auditorilor și Managerilor Energetici din România (SAMER) 

reprezintă comunitatea profesioniștilor din domeniul eficienței 

energetice, susține și se implică activ în dezvoltarea durabilă a 

României prin creșterea eficienței energetice în sectorul energetic, 

industrial și cel al comunităților urbane și rurale.



Impact

Auditori Energetici

și 

Manageri Energetici
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Rezultatul anual de eficiență energetică 

îndeplinit în proporție de:

68% 

prin implicarea AE + ME (SAMER)

Sursă date: raportări ANRE www.anre.ro – anul de referință 2017 

http://www.anre.ro/


Investițiile anuale propuse 

și realizate 

în eficiență energetică:

0,2% din PIB 2017

prin implicarea AE + ME (SAMER)
Sursă date: raportări ANRE www.anre.ro + Banca Mondială 

http://www.anre.ro/


?

7



8



De ce nu se întâmplă eficiența energetică?

✓ Nu este o prioritate în afaceri, deși se afirmă declarativ;

✓ Concentrare semnificativă pe producție;

✓ Lipsa instruirii și educării personalului;

✓ Costul de finanțare ridicat > 6%;

✓ Totuși, există bani din fonduri nerambursabile;

✓ Lipsă de încredere în economii și rezultate etc.
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Richard G. Lubinski – Think Energy 



Rețele transport 

și distribuție
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Curba orară CPT – 2017 vs. 2018

Un Cluj pe an se pierde în rețelele unui singur 
ODC.



Facts and figures

548.301.630 lei investiții realizate

10.946 lei/MWh – rețele electrice

versus

1.063 lei/MWh – industrie 
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Sursă date: raportări ANRE www.anre.ro

http://www.anre.ro/


Industrie
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https://dilbert.com/search_results?terms=low+hanging+fruits

https://dilbert.com/search_results?terms=low+hanging+fruits
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Reducere necesar abur prin închiderea radiatoarelor 

de la ventilatoarele
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Retrofit iluminat interior pe tehnologie LED + senzori
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Acționări cu turație variabilă - Demineralizare
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Piața de energie – reducere dezechilibre 
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Capturi interfețe sistem monitorizare prin POIM 6.2
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Cogenerare locală – producere distribuită
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Diagrama energetică



Facts and figures

943.236.382 lei disponibili

Sub 30% accesați

POIM 6.1, 6.2, 6.3, 6.4

25



26



48 GWh/an
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*Economii de energie generate de Servelect în industrie și clădiri.

35% din proiectele POIM 6.2 si 6.4.

* Anul de referință pentru M&V: 2018.



Comunități locale
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Utilizarea energiei





Consumuri anuale clădiri publice – 2017

Costul energetic TOTAL este de peste 4.000.000 lei / 3,8%

Tip clădire/ consumatori

Indicatori

Consum energie electrică

(MWh/an)

Consum energie

termica (MWh/an)

Clădiri administrative 493 1.122

Unitati sanitare 519 3.582

Clădiri social culturale 70 1.182

Educatie şi invatamant 861 8.410

Baze sportive 238 387

Asistenta sociala 34 471

TOTAL 2.215 15.522



Balanța electroenergetică

a Municipiului Cluj



No. Utilizatori de energie Consum [MWh/an] Pondere

1 Industrie 66.000 9,7%

2 Cladiri comerciale 50.612 7,4%

3 Compania de apă 39.770 5,8%

4 Universități 18.356 2,7%

5 Clădiri publice - școli, grădi etc. 88.844 13%

6 Iluminat public 10.783 1,6%

7 Regia Autonomă de Termoficare 12.269 1,8%

8 Transport public electric 13.048 1,9%

9 Consumatori casnici și alții 453.744 54,6%

Total 682.017 100%

Cluj-Napoca – 2016 

Un oraș cu peste 350.000 locuitori

27%



Clădiri
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În interiorul clădirilor...



Calitatea aerului 

interior
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Prin eficienţă energetică în clădiri înţelegem:
Izolaţie termică + HVAC + iluminat + regenerabile + măsurare
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Calitatea 

aerului 

interior

… prin sisteme

de ventilaţie

Confort 

termic 

adaptat

… prin zonare

şi senzori

Aport 

optim de 

lumină

... conform 

standardelor



Broșuri și autocolante



40



41



42

524.365.304 lei accesați

Renovări majore de clădiri publice
POR 3.1.b, 4, 10

PNDL
Fonduri proprii



SACET-urile
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Rolul SACET-urilor în contextul tranziției 

către clădiri nZEB



Avem:

Consumatorul vulnerabil – sărăcia energetică

Imposibilitatea unei gospodării

de a-și asigura confortul 

și serviciile energetice necesare

la costuri accesibile.



SACET este vulnerabil – dependent de subvenții?

Imposibilitatea SACET-urilor de a asigura 

termoficarea fără susținerea consumatorilor 

vulnerabili și fără finanțare suplimentară din bugetul 

local / central?



SACET – surse regenerabile de energie

• Captatoare termice solare – distribuite PT / CT

• Stocare termică excedent din eolian și fotovoltaic

• Cogenerare cu concentratoare solare

• Surse geotermale

• Biogaz din rampa de deșeuri

• Valorificare energetică nămol uscat din epurare



SACET-ul se poate transforma în SADET ?

Sistem de Alimentare Descentralizat cu Energie Termică

... Prin transformare PT-uri în CT-uri (uCHP)

Schimbare de paradigmă?



SACET-ul poate deveni un furnizor integrat?

... de confort!

... de eficiență energetică (ofertă robineți termostatați etc.)

... de utilități (energie termică, energie electrică)

... de securitate, la nivel național prin eficiență energetică.

Schimbare de paradigmă?



Educare și instruire
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MEnS-nZEB project

Post-graduated courses for over 150 architects and engineers (2017)

www.mens-nzeb.eu

1

http://www.mens-nzeb.eu/


52

Post-graduate course for ANRE

Energy Managers

2018

Cluj-Napoca



Cercetare aplicată
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Demand Response in Blocks 

of Buildings
https://www.dr-bob.eu/

2

https://www.dr-bob.eu/


Opportunity

Romanian Demand Reponse

potential market

≈ 100 M Eur/year
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eDREAM – A novel blockchain based 

Demand Response 

decentralized ecosystem

https://edream-h2020.eu/
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https://edream-h2020.eu/
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RE-COGNITION REnewable COGeneration and 

storage techNologies IntegraTIon for energy 

autONomous buildings 
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TUCN buildings as demo site

Implement PV generation, electricity and heat storage, 

use the existing BEMS and perform automated cognitive energy 

management actions.
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This project has received funding from the European Union’s Horizon 

2020 research & innovation programme under grant agreement n°824388.
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E-LAND

Integrated multi-vector management system 

for Energy isLANDs

https://elandh2020.eu

https://elandh2020.eu/


Multi-vector tools 
dedicated to energy prosumers

Enhance the involvement of local energy consumers and producers 
and test new business models.
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SMEmpower Efficiency

A holistic framework for Empowering SME's 

capacity to increase their energy efficiency 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 

2020 research & innovation programme under grant agreement n°847132.
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This project has received funding from the European 
Union’s Horizon 2020 research and innovation 

programme under Grant Agreement No. 785033.

CoME EASY 
Synchronising EEA certification 

instruments to other EU initiatives like 
CoM about energy and climate policies 

to accompany more and more tuned 
municipalities in their 2030 

performance
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Facts and figures

• Implicări în proiecte de cercetare în domeniul

eficienței energetice, cu un buget alocat de

19.053.352 lei, cota partenerilor români;

• Demonstrate soluții și instrumente inovative,

care generează business și valoare adăugată.



Recunoașterea 

rezultatelor
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Best European Energy Service Project
granted to 

Technical University of Cluj-Napoca & 

Cluj-Napoca City Municipality

by EU EESA in Brussels – February 2019



Institutional Energy Management Award
granted to 

Technical University of Cluj-Napoca & Cluj-Napoca City Municipality

by Association of Energy Engineers (AEE) on World Energy Engineering 

Congress



“Eficienţa energetică 

poate fi unul dintre proiectele 

de ţară ale României” 

(CME-CNR)


