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Premize modelare*

• an referință – 2014

• orizont calcul 2030 -2050

• necesar căldură & a.c.m.

• 80% dependent de temperatura exterioară (prag 10°C)

• 20% a.c.m.

• stoc clădiri

• măsuri de eficiență energetică în clădiri + costuri aferente (2030 & 2050)

• ipoteze costuri sisteme individuale de încălzire

• ipoteze costuri combustibili

• costuri funcționare, mentenanță, administrare, personal

• analiză GIS a sistemului centralizat de încălzire (în funcție de clădiri)

• cost CO2

• un singur preț al energiei termice

* modelarea este realizată împreună cu Universitatea Tehnică din Viena



Harta sistemului centralizat de 

încălzire al Municipiului Brașov



Analiza GIS a sistemului centralizat 

de încălzire al Municipiului Brașov

Zone:

• Sistem centralizat de 
încălzire (50m - RD)

• În apropierea 
sistemului (1km - RT)

• Individuale (nu are 
limite comune cu DH)

• Dispersate (<10 
clădiri pe r=1km)



Costul energiei termice

• Cost producție energie termică pe termen scurt – include operare &
mentenanță - 26,4 EUR/MWh

• Cost vânzare energie termică pe termen scurt – include pierderile în rețea -
63,7 EUR/MWh

• Cost producție energie termică pe termen lung – include operare,
mentenanță și investiții - 53,1 EUR/MWh

• Cost vânzare energie termică pe termen lung – include pierderile în rețea &
investiții - 128 EUR/MWh



• Scenariu 1: Referință HE-CHP – gaze
naturale + centrale termice

• Scenariu 2: biomasă
• 4x5MW (4 mil €)

• Scenariu 3: Incinerator deșeuri
• 30MW (30 mil €)

Scenarii modelate

• Scenariu 4: biomasă + incinerator
• Scenariu 5: Pompe de căldură

• 1MW_el (1,5 mil €)
• Scenariu 6: Solar termal

• 2 000 mp (0,7 mil €)



În toate scenariile modelate sistemul nu este fezabil, prețul energiei din DH

fiind mai mare decât al energiei din sistemele individuale.

Scenarii modelate - 2030
- concluzii -

Viabilitatea poate fi atinsă doar prin măsuri suplimentare:

• Protecția mediului – decarbonizare

• Reducerea pierderilor în rețele

• Conectarea de noi consumatori

• Investiții viitoare în rețele



Politici:

• Investiții în infrastructură din fonduri structurale &

guvernamentale

• Reconectare/Racordare gratuită în sistem

• Taxă CO2

• Zone unitare

Pachete de politici

Indicatori:

• Necesarul de agent termic

• Emisii CO2

• Pondere SER

• Pondere sistem centralizat

• Cost energie termică

• Cost furnizare energie

termică și măsuri eficiență

energetică în clădiri



Pachete de politici

Politici
Situație

2014

Scen 1 2030

(Referință)

Scen 2 2030

(BioDH)

Scen 3 2030

(WTE-DH)

Scen 4 2030 

(WTH&Bio)

Fără politici

4,5%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Investiții pe termen lung 0,0% 26,3% 0,0% 0,0%

Componentă CO2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Conectări gratuite în sistemul 

centralizat

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Conectări obligatorii pentru 

clădiri mari (peste 500mp)

29,7% 29,7% 29,7% 29,7%

Interzicerea centrale 

individuale în zona DH

26,3% 26,3% 26,3% 26,3%

Politici
Situație

2014

Scen 1 2030

(Referință)

Scen 2 2030

(BioDH)

Scen 3 2030

(WTE-DH)

Scen 4 2030 

(WTH&Bio)

Fără politici

306 462

140 780 140 780 140 780 140 780

Investiții pe termen lung 140 780 126 409 140 780 140 780

Componentă CO2 140 107 140 107 140 107 140 107

Conectări gratuite în sistemul 

centralizat

140 780 140 780 140 780 140 780

Conectări obligatorii pentru 

clădiri mari (peste 500mp)

170 898 137 011 120 626 120 626

Interzicerea centrale 

individuale în zona DH

154 838 126 409 112 663 112 663

Pondere sistem centralizat:

Emisii CO2 [tCO2]:



Sistemul va deveni fezabil:

• Investiții pe termen lung în rețele

• Introducerea taxei CO2

• Introducerea zonelor unitare pentru

creșterea numărului de consumatori

• Aport SER în sistemul centralizat de

încălzire

• Campanii de informare și imagine

Pachete de politici

- concluzii -

Optimizare

Consumator



Direcții viitoare

Scenariu nou propus: sistem centralizat districtual

cu aport SER și infrastructură optimizată

Pachet de politici complex
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