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ȚINTA NAȚIONALĂ 

STRATEGIA ENERGETICĂ A ROMÂNIEI PENTRU PERIOADA  

2007 - 2020  
ACTUALIZATĂ PENTRU PERIOADA 2011 - 2020 

Din obiectivele strategice cuprinse in politica energetica a Romaniei: 

•Cresterea sigurantei din punct de vedere energetic prin asigurarea necesarului de 
resurse si limitarea dependentei de resursele energetice din import;  

•Diversificarea resurselor energetice; 

•Dezvoltare durabilă prin cresterea eficienţei energetice; 

•Promovarea producerii energiei utilizand resurse regenerabile;  

•Promovarea producerii de energie electrica si termica in instalatii de cogenerare (in 
special in instalatii de cogenerare de inalta eficienta); 

•Reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului înconjurător;  

•Utilizarea rationala si eficienta a resurselor energetice primare; 
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Armonizarea strategiei energetice nationale cu pachetul de reglementări privind politica 
viitoare a UE în domeniul energie, cuprinde masuri referitoare la: 
 

- promovarea eficienţei energetice şi a economiei de energie;  
- dezvoltarea surselor regenerabile de energie (SRE);  
- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES); 
 

Pachetul „Energie – Schimbări Climatice” (aprobat în cadrul Consiliului European şi adoptat de Parlamentul  European în dec. 2008), 
stabileşte pentru UE o serie de obiective pentru anul 2020, cunoscute sub denumirea de 
„obiectivele 20-20-20”:  
 

I. reducere cu cel puţin 20% a emisiilor de GES la nivelul UE faţă de nivelul anului 1990; 
  
II. creşterea cu 20% a ponderii surselor de energie regenerabilă (SRE) în totalul  
 consumului energetic al UE;  
 

III. reducere cu 20% a consumului de energie primară, mai exact cresterea eficienţei 
energetice, faţă de nivelul la care ar fi ajuns consumul în lipsa acestor măsuri. 
 

Concluzie:  
Creșterea eficienței energetice cu 20% până în 2020 
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Potenţialul naţional de economisire de energie, respectiv de reducere a pierderilor 
energetice, este apreciat la:  

 
24 – 30 % din resursele energetice primare  

(industrie 23 - 25%, clădiri 27 – 30%, transporturi  22 - 26%).  
 

Aceste reduceri a consumurilor anuale de energie s-ar materializa in circa: 
 39 milioane de tone echivalent petrol [Mtep / an]; 

 
 potenţialul de economisire fiind estimat in unitati valorice la:  

100 de miliarde EURO  
pana in anul 2020. 

 
Acestea ar permite, de asemenea, diminuarea anuala a emisiilor de CO2 (GES) cu  

780 de milioane de tone [Mt / an]. 
 

1tep=11,63Mwh 
1tep=10Gcal 
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PENTRU: 
 
 FINANȚAREA PROIECTELOR DE EE – INSTITUȚII FINANCIARE 
 
 FURNIZARE ECHIPAMENTE/TEHNOLOGII MODERNE-ECOLOGICE – 
PRODUCĂTORI DE TEHNOLOGIE  
 
 CONSULTANȚĂ – MANAGEMENT DE PROIECT – CONSULTANȚI 

 
 PRESTĂRI LUCRARI DE EXECUȚIE – P.I.F – ANTREPRENORI – FIRME DE 
EXECUȚIE 

 
 MENTENANȚĂ – OPERARE  - SPECIALIȘTI E.E. 

POTENȚIAL DE AFACERE IN CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE 
(E.E.) DE:  



PROIECTELE DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ 

 

•INTRODUC TEHNOLOGII MODERNE, EFICIENTE, CU PERFORMANȚE 
DOVEDITE 

 

•POT ASIGURA ACOPERIREA (EXCEDENTUL) CERERII DE ENERGIE PENTRU 
URMĂTORII ANI 

 

•GENEREAZĂ ENERGIE CURATĂ ȘI IEFTINĂ 

 

•AJUTĂ LA RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR PRIN CASH-FLOW-ul GENERAT 
DE ECONOMII 
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GRUP ENERGOBIT 

 
PErformance Risk MANagement for ENergy efficiency 

projects through Training 

 

Acronim “PERMANENT” 

 

 

www.permanent-project.eu 
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Ce este PERMANENT ? 

PERMANENT  

este acronimul proiectului cu numele:  

 

“PErformance  

Risk MANagement for ENergy efficiency projects through Training” 

 

proiect co-finanțat prin programul Comisiei Europene  

“Inteligent Energy Europe” 
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Polonia Croația 

Marea Britanie 

Bulgaria 

PARTENERII CONSORTIULUI 

Cehia Bulgaria 

Romania 
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Proiectul a avut ca scop: 

 

Intărirea încrederii  

în eficienţa procesului de  

măsurare şi verificare  

a economiilor (de energie și resurse) şi a parametrilor tehnici de performanță 

 ce rezultă în cadrul proiectelor de eficienţă energetică (EE),  

inclusiv cele care implică producerea energiei din surse regenerabile (SRE).  
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Într-un proiect de EE, etapa de  

Măsurare şi Verificare  

este deosebit de importantă fiind un mijloc prin care poate fi eliminată 
neîncrederea în economiile permanente generate  

și posibilitatea acestor economii de a asigura recuperarea investiției. 

 

Această neîncredere e manifestată în special de către  

finanţatori şi factorii de decizie din cadrul societăţilor potenţial beneficiare a 
proiectelor de EE  datorită faptului că procesul de evaluare a economiilor nu 

este încă bine cunoscut şi înţeles. 
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Obiectivul principal al proiectului a fost  

educarea şi  

conştientizarea  

la nivelul instituţiilor financiare,  a dezvoltatorilor de proiecte energetice şi  

consumatorilor de energie cu privire la modul în care proiectele de eficienţă 
energetică (EE) generează rezultate (economii) 

relevante și permanente.  
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Acceptarea acestui  

caracter permanent al economiilor, ca rezultat al unui proiect de eficiență 
energetică (EE), este  

primul pas  

înspre  

depăşirea barierelor actuale  

de neîncredere în rezultatele și performanțele tehnice și economice  

obtinute din proiecte de eficienţă energetică (EE). 

 

GRUP ENERGOBIT 

Obiectivele Proiectului PERMANENT 
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Proiectul abordeaza  

cea mai frecventă barieră  

în calea implementării proiectelor de eficienţă energetică (EE):  

neîncrederea  

că  

rezultatele estimate  

(economiile) pentru proiectul de eficienţă energetică 

vor fi atinse  

şi că aceste rezultate vor duce la  

recuperarea investiţiei într-o manieră sustenabilă. 
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Scepticismul  

cu care sunt privite  

economiile rezultate  

în urma implementării unui proiect de eficienţă energetică (EE) 

împiedică investiţiile  

chiar şi în cazurile în care auditurile energetice  

sau alte analize tehnice demonstrează că  

oportunităţile de investiţie sunt foarte avantajoase.  
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Bariere Actuale ale Proiectului PERMANENT 
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La ora actuală există în lume numeroase proiecte de EE, finanțate de către terți,  

implementate cu succes,  

fapt care demonstreaza că de-a lungul timpului, au fost dezvoltate  

tehnici sigure  

pentru  

măsurarea și verificarea economiilor rezultate  

în urma implementarii unui astfel de proiect (EE).  

 

Finanțarea proiectelor generatoare de economii de energie a fost posibilă chiar și 
în absența unor garanții suplimentare, doar în baza proiectului propriu-zis. 
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Bune Practici ale Proiectului PERMANENT 
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Posibilitatea de a demonstra prin  

procedee relevante de măsurare şi verificare  

că  

economiile garantate sunt atinse și permanente  

si  are (poate avea) drept consecinţă  

dezvoltarea de facilităţi de finanţare  

a proiectelor de eficienţă energetică (EE) garantate cu proiectul propriu-zis  

fără a fi nevoie de garanţii adiţionale 
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Măsurarea  

performanței,  

verificarea,  

ei, administrarea și raportarea economiilor ar trebui să devină  

practici standard,  

cu condiția ca eventualii finanțatori să înțeleagă și  

să se convingă  

de faptul că beneficiile aduse de investițiile în eficiență energetică (EE) sunt 
durabile, sigure și permanente. 
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Sectoarele țintă de pe piață sunt:  

»  sectorul industrial 

»  sectorul comercial           generatoare de economii de energie 

»  sectorul rezidențial 

 

»  sectorul financiar     asigurator de fonduri 

 

»  cat și cel public          beneficiar direct al masurilor aplicate din 
             proiectelor EE 
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Proiectul  

PERMANENT  

dezvolta şi testeaza  

abordările utilizate deja în Europa şi pe plan international, dezvoltate de către EVO 
(European Valuation Organization – filiala England), abordări integrate şi 

adaptate la specificul de ţară. 

Proiectul si-a propus  

instruirea inginerilor specializaţi  

în eficienţă energetică (EE) în legătură cu Protocolul International de Măsurare şi 
Verificare a Performanţelor proiectelor de eficienţă energetică (IPMVP) 

elaborat de către EVO. 
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Actiunile Proiectului PERMANENT 
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Actiunile Proiectului PERMANENT 

Proiectul  

PERMANENT  

si-a mai propus instruirea 

 utilizatorilor finali de energie,  

a  

finanţatorilor  

şi a  

furnizorilor de servicii energetice  

cu privire la managementul riscului în contractele de performanţă energetică şi 
tehnicilor de evaluare a economiilor de energie utilizând Protocolul 

International pentru Finanţarea proiectelor de Eficienţă Energetică (IEEFP) 
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Proiectul a contribuit la  

prezentarea şi promovarea  

tehnicilor şi abordărilor folosite pentru 

măsurarea si verificarea rezultatelor obtinute in urma aplicarii unui proiect de 
eficienţă energetică  

prin utilizarea practicilor uzuale, cunoscute de măsurare a economiilor, a 
performanțelor proiectului de eficienta energetica (EE). 
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Creşterea  

nivelului de finanţare  

si a  

numarului  

proiectelor generatoare de economii de energie (EE) pentru care entităţile 
finanţatoare să solicite garanţii asupra economiilor prognozate şi a 

proiectului propriu-zis, fără a fi necesar să se aducă  

active proprii ale beneficiarului  

ca şi garanţii  suplimentare. 
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Asteptarile Proiectului PERMANENT 
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Proiectul  

PERMANENT  

îi învaţă pe  

utilizatorii finali de energie,  

inginerii specializaţi în eficienţă energetică, 

experţi financiari şi bancheri,  

tehnici de măsurare şi verificare  

a rezultatelor proiectului de eficienţă energetică, 

proceduri şi tehnici de management a riscului  

în contractele de performanţă energetică. 
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o Stagii de pregătire pentru utilizarea Protocolului de măsurare şi verificare 
a economiilor (IPMVP) pe bază de materiale de studiu adaptate pentru a fi 
accesibile participanților din sectoarele țintă  

 – aspectele tehnice ale proiectului PERMANENT. 
 

o Stagii de pregătire pentru cunoaşterea şi înţelegerea Protocolului 
International pentru Finanţarea proiectelor de Eficienţă Energetică (IEEFP) 
 – aspectele financiare ale proiectului PERMANENT. 

 

o Prezentari în cadrul unor seminarii, conferinţe, articole în presa de 
specialitate cu privire la managementul riscurilor în proiecte de 
performanţă energetică, inclusiv conferințe intenaționale (Polonia, 
Croatia). 
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In cadrul proiectului PERMANENT sunt cuprinse  doua protocoale: 

 

• International Performance Measurement & Verification Protocol (IPMVP) – 
Protocol International de Masurare & Verificare a Performantelor obtinute 
prin Proiecte de Eficienta Energetica 

    - disponibil în 3 volume  

 

• International Energy Efficiency Financing Protocol (IEEFP) –  

Protocol International de Finantare a proiectelor de Eficienta Energetica,  

pot fi descărcate gratuit de la site-ul:  

www.evo-world.org 
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Materiale  si cursuri din Proiectul 
PERMANENT 
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Protocolul  

IPMVP  

Protocol International de Masurare & Verificare a Performantelor  

oferă o privire de ansamblu asupra celor mai bune  

tehnici curente practicate  

pentru verificarea rezultatelor aferente proiectelor de eficienţă energetică (EE), 
de gestionare a resurselor primare (ex. consumul de combustibil, apă) şi de 

producere energie din surse regenerabile, proiecte aplicabile atât 
instalaţiilor industriale cât şi celor comerciale.  
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Abordările prezentate în acest protocol pot fi folosite de către operatorii 
industriali în evaluarea şi îmbunătăţirea performanţelor instalaţiilor 

proprii.  

 

Protocolul IPMVP este folosit cu precădere în execuţia contractelor de 
performanţă energetică unde economiile trebuie raportate clientului şi 

constituie bază pentru plata (ex. firme tip ESCO / EPC).  

 
ESCO – Energy Service Company (varianta uzualain USA) 

EPC - Energy Performance Contract (varianta europeana) 
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Protocol International de Masurare & Verificare a Performantelor  

prezintă terminologia uzuală şi tabloul informaţional complet pentru susţinerea cu  

argumente solide  

a răspunsurilor la probleme frecvent discutate legate de procesul de  

măsurare şi verificare (M&V)  

a economiilor obtinute. 

IPMVP la nivel global a ajutat sectorul industrial în  

implementarea contractelor de performanta energetică  

din SUA şi din lumea.  

Măsurile de conservare a energiei cuprinse în protocol includ soluții privind:  

economia de combustibil, utilizarea eficienta a apei, ajustarea încărcărilor şi reducerea 
consumului energetic a echipamentelor  

prin modernizarea sau înlocuirea echipamentelor, modificarea procedurilor de exploatare. 
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Utilitatea IPMVP 
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Măsurarea și Verificarea (M&V)  

rezultatelor este procesul prin care folosind tehnici consacrate de măsurare  

se pot determina în mod corect  

economii de energie și resurse generate de performanțele proiectelor de E.E.  

 

Obiectivele atinse prin aplicarea planurilor de M&V fiind: 

1. Evidențierea  economiilor de energie 

2. Creșterea calității proiectelor de EE, îmbunătățirea exploatării și a programulelor de 
mentenanță 

3. Calculul economiilor bănești din bugetul de utilități, urmare a implemnetării masurilor de EE 

4. Susținerea implementării programelor regionale de eficiență energetică 

5. Educarea utilizatorilor referitor la impactul economiilor de energie asupra afacerii de bază 
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GRUP ENERGOBIT 

Obiectivele M & V 

Ecuația de Bază a IPMVP-ului (Protocol International de Masurare & Verificare 
a Performantelor ) în determinarea economiilor: 

Economiile raportate pentru orice perioadă =  

= Energia Perioadei de Referință - Energia Perioadei de Raportare . 

Pe scurt, trebuie retinut : 
Aceasta relatie sta la baza intregului protocol international de masurare si 
verificare a eficientei energetice.  
Energia din perioada de raportare trebuie determinata in aceleasi conditii ca 
energia din perioada de referinta, altfel nu vom putea determina intr-un mod 
echitabil economiile de energie rezultate din implementarea proiectului de 
eficienta energetica. 
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Protocolul Internaţional pentru Finanţarea proiectelor de Eficienţă 
Energetică (IEEFP)  

a fost dezvoltat de către EVO (Efficiency Valuation Organization) 

şi constituie  

un ghid  

pentru finanțatorii din întreaga lume  

pentru evaluarea şi finanţarea proiectelor de eficienţă energetică (EE) şi 
producere de energie din surse regenerabile (SRE) bazate pe economii de 

energie (“Proiecte de E. E.”). 
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Ce este IEEFP 
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Obiectivul IEEFP (Protocolul Internaţional pentru Finanţarea proiectelor de 
Eficienţă Energetică) este de a  

ajuta  

instituţiile finanţatoare în aprecierea modului în care proiectele generatoare 
de economii de energie duc la obţinerea de  

economii financiare  

şi modul în care aceste economii obtinute la cheltuielile curente de 
exploatare ale consumatorului de energie, duc la apariţia unui  

cash flow suplimentar  

şi mai ales 

creşterea capacităţii  

de a-şi achita ratele aferente împrumutului.  (detalii: www.evo-world.org) 
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Planul de Măsurare și Verificare a performanței proiectului de E.E. 

Stabileste din start ceea ce trebuie să știm/cunoaștem/controlăm/măsurăm, într-un proiect de E.E. 

Stabileste din start cum aflăm/informăm/măsurăm/verificăm, performanța unui proiect de E.E.  

Stabileste din start cine și cât își asumă performanța proiectului de E.E. 

 

Planul de M&V (masurari si verificari), ar trebuie să devină  

parte esențială  

dintr-un proiect de eficiență energetică (EE) 

• trebuie sa faca parte din fiecare contract de finantare a investitiilor in proiecte de EE - în 
contractele de performanță energetică economiile trebuie raportate beneficiarului și stau la 
baza plăților serviciilor firmei finantatoare; 

• este componentă definitorie dintr-un sistem de management al proiectelor de E.E. care includ 
raportarea economiilor și performanțelor proiectului . 
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Se urmareste prin promovarea celor doua protocoale din cadrul proiectului 
PERMANENT, ca: 

 

• Relevanța, verificabilitatea și transparența economiilor de energie obținute sa 
faca proiectele de eficenta energetica (EE) mai atractive și comparabile cu 
celelalte tipuri de proiecte de investiții; 

 

• Relevanța și transparența economiilor evaluate în baza Planului de M&V sa 
creasca încrederea finanțatorilor în rezultatele unui proiect de E.E.  
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Un conținut minimal al unui plan de M&V:  
 
1. Descrierea conturului de bilanț 
2. Tehnologii actuale-parametrii măsurabili-deficiențe 
3. Metodologia de măsurare și verificare și marja de eroare permisă 
4. Metode de calcul a consumurilor 
5. Consumuri inițiale efective energetice în unități fizice și bănești 
6. Consumuri inițiale de resurse în unități fizice și bănești 
7. Consumuri estimate post-implementare efective energetice în unități fizice și 

bănești 
8. Consumuri estimate post-implementare de resurse în unități fizice și bănești  
9. Metoda de calcul a costurilor evitate 
10. Metode de monitorizare post-implementare 
11. Bugetul pentru M&V 
12. Asigurarea calității M&V 

PLANUL DE M&V 

GRUP ENERGOBIT 

EXEMPLIFICARE 
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Vă mulţumesc pentru atenţie! 

Mario Biris 
Director Tehnic 
EnergoEco - Grup EnergoBit Cluj Napoca 
E-mail: mario.biris@energobit.com 
Telefon: 0736 106 837 
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