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Proiecte europene în legătură cu STRATEGO



Activități
ÃCartografierea necesarului de energie termică și a

surselor de producere de energie termică
ÃDezvoltarea de Planuri viabile pentru Încălzire și Răcire

la nivel național
ÃIdentificarea zonelor prioritare pentru intervenție
ÃIdentificarea proiectelor pentru zonele prioritare
ÃTransferul de cunoștințe și bune practici
ÃÎntâlniri la nivel local și național – comunicare activități
și rezultate
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Sprijin pentru autoritățile locale

Ø O abordare în 5 pași:



Politici suport/ studii

ÃDirectiva pentru Eficiență Energetică
(D2012/27/EU)
Ã Planuri Naționale pentru Încălzire și Răcire (art. 14)

ÃConvenția Primarilor
ÃPlanuri de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED)

ÃFoaia de parcurs privind încălzirea pentru Europa
ÃCu o abordare cuprinzătoare, în care pot fi

implementate mai multe soluții de eficiență energetică

Context



• Parteneri
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• 10 țări participante
• 23 orașe implicate
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Proiecte identificate
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Proiecte identificate
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Cartografierea necesarului de energie termică și a
surselor de producere a energiei termice

ÃDezvoltarea Atlasului European pentru
energie termică
ÃNecesarul de energie termică

ÃSursele de producere a energiei termice
ÃEnergie regenerabilă
ÃEnergie termică reziduală sau în exces din industrie

ÃDezvoltarea hărților locale pentru energia
termică; http://maps.heatroadmap.eu/maps/

Activități



Recomandări cheie pentru sectorul energiei termice

Activități

La nivel național

Economii de căldură

Echilibrul între Economii vs.
Producere

Reducere
30-50%

Zone urbane

Rețele de termoficare

Zone cu densitate mare a căldurii

Furnizare pentru 40-70% din
cererea de căldură

Zone rurale

Pompe de căldură electrice

Pondere mai mică a cazanelor pe
biomasă

Restul de 30-60% din cererea de
căldură



Valori pentru măsurile de Eficiență Energetică, în cadrul Strategiilor de
Încălzire și Răcire, prin reducerea Emisiilor de Carbon
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Foaia de Parcurs Economii de căldură Termoficare Tehnologia
individuală de

încălzire

Alimentarea prin
termoficare din

surse regenerabile
și căldura în exces*

Reducere ca procent
din cererea de căldură

BAU 2050

% din cererea totală de
căldură după
economiile de căldură
(vs.% actual)

Tehnologia primară % din producția din
termoficare

Republica Cehă 40% 40% (25%) Se recomandă ca
tehnologie primară
pompele de căldură cu
ponderi mici pentru
cazane pe biomasă și
sisteme solare. Mix-ul
exact pentru fiecare
tehnologie nu este
optimizat.

65%

Croația 40% 40% (15%) 45%

Italia 30% 60%(<5%) 40%

România 50% 40% (20%) 50%

Marea Britanie 40% 70%(<5%) 45%

*nu este inclusă căldura produsă în exces în centrale  electrice de termoficare sau cazane termice



Cartografierea necesarului de energie termică și a
surselor de producere a energiei termice

Ã Economiile de căldură trebuie să înceapă de azi și să fie sprijinite
până când cererea totală de căldură se reduce la 60-90 kWh/m2
Ã In clădirile existente reabilitate și în clădirile noi

Ã Ponderea încălzirii centralizate poate fi extinsă în toate țările
Ã Zonele urbane

Ã Pompele de căldură sunt cele mai sustenabile opțiuni pentru
încălzirea individuală
Ã Zonele rurale

Ã În toate țările există o cantitate mare de căldură disponibilă din
surse regenerabile și în exces, dar există o limitare a producerii de
energie electrică din surse regenerabile

Ã Rezultatele sunt extrem de sensibile la elementele legate de costuri

Activități



Constatări pentru sectorul răcirii

Activități

Cererea actuală

Foarte mică
(cca. 10% din cererea de

căldură)

La momentul actual –
o problemă locală

Cererea viitoare

Ar putea crește mult
(până la 40% din cererea de
căldură, cu un maxim de

140%)

Potențial la nivel
național/european



Dezvoltarea Planurilor Naționale pentru
Încălzire și Răcire

ÃDecembrie 2015 – Termenul limită pentru Statele
Membre UE de a depune evaluarea potențialului
de eficientizare a încălzirii și răcirii

ÃCuantificarea potențialului de eficiență
energetică pentru încălzire și răcire în 5 țări UE
(Croatia, Czech Republic, Italia, Romania, UK)

ÃComunicarea rezultatelor obținute și
promovarea/ încurajarea replicabilității.

Activități



Definirea zonelor prioritare pentru intervenție

ÃSprijin pentru autoritățile locale în adoptarea
acțiunilor
ÃIdentificarea zonelor prioritare pentru intervenție

ÃCel puțin 2 proiecte concrete au fost propuse pentru
fiecare din cele 23 orașe/regiuni participante

ÃDezvoltarea unor Modele de afaceri pentru fiecare
proiect

ÃProiectele identificate sunt în concordanță cu
Planurile Naționale de Încălzire și Răcire (PNIR)

Activități



Transfer de bune practici/cunoștințe

ÃSesiuni de ‘coaching’:
ÃÎntre orașele cu experiență în domeniu și cele

care au nevoie de instruire

ÃÎntre autoritățile naționale și autoritățile locale

ÃReplicabilitatea soluțiilor propuse
ÃÎntâlniri la nivel local și național pentru

informare și promovare activități și rezultate
proiect

Activități



STRATEGO: Procesul internațional de ‘coaching’



STRATEGO în cifre

Ã23 orașe/regiuni implicate
Ã5 analize pentru evaluarea potențialului

național de eficiență energetică (CZ, HR, IT, RO
și UK)
Ã16 parteneri din 12 țări membre UE

ÃAT, BE, CZ, DE, DK, ES, HR, IT, PL, RO, SE, UK

Ã32 luni – durata Proiectului
ÃDin Aprilie 2014 până în Noiembrie 2016

ÃUn Atlas Pan-European pentru energia termică



Elaborarea hărților interactive privind potențialul de încălzire și răcire
“Pan European Thermal Atlas”

http://stratego-project.eu
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• Două orașe-țintă: Tulcea și Alba-Iulia
• Cartografierea necesarului de energie termică și a surselor de producere a energiei termice
• TULCEA: înlocuirea CAF vechi supradimensionat pentru producerea energiei termice cu o

centrală de cogenerare și reabilitarea rețelei de distribuție
– Rezultate așteptate:

• Reducerea consumului de gaze naturale cu cel puțin 5.700 MWh/an;
• Reducerea costurilor de mentenanță;
• Economii de energie de 2.000 MWh/an și producerea suplimentară a 21.000

MWh/an energie electrică;
• Reducerea emisiilor de carbon cu cca 2.400 t CO2/an;

• ALBA IULIA: îmbunătățirea eficienței energetice pentru 74 de clădiri rezidențiale (blocuri de
locuințe)
– Rezultate așteptate:

• Reducerea consumului de energie cu cel puțin 30%;
• Economii de energie de cca 14.400 MWh/an;
• Reducerea emisiilor de carbon cu cca 6.000 t CO2/an;

Rezultate în România
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TULCEA, RO (73.500 locuitori)
http://stratego-project.eu ; www.heatroadmap.eu

Rezultate
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Harta privind potențialul de încălzire și răcire - Tulcea

Cerere de căldură
pretabilă pentru
DH  967 TJ/an

Căldura în exces



ALBA IULIA – RO (64.000 locuitori)
http://stratego-project.eu ; www.heatroadmap.eu

Rezultate

23
Harta privind potențialul de încălzire și răcire – Alba-Iulia



BRAȘOV– RO (280.000 locuitori)
http://stratego-project.eu ; www.heatroadmap.eu

Rezultate
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Harta privind potențialul de încălzire și răcire – Brașov

Cerere de caldura
anuală

3,556 TJ/an
Căldura in exces



Raportul final al Proiectului STRATEGO
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Bogdan Anton - Partener local
Gabriela Crisan-Badea – Partener local

TRACTEBEL Romania
Tel: +40 31 2248 165 ; fax +40 31 2248 201

mob. +40 753 048 176
gabriela.crisan@tractebel.engie.com
bogdan.anton@tractebel.engie.com

www.stratego-project.eu


