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Studiu de caz 1 - Germania



Studiu de caz 1 continuareStudiu de caz 1 continuare

Sursa : BEA Berlin



Studiu de caz 2 CehiaStudiu de caz 2 - Cehia

CLIENT : Autoritatea locala din Pardubice (Boemia de est)

PROIECT : 30 de cladiri : scoli, spitale, centre sociale sau de 
sanatate‐realizare in 3 etape 

Faza a II a : 10 scoli, 1 centru de sanatate, 1 centru social

Situatia initiala a consumului de energie :
‐Gaz natural : 16 789 MWh/an
‐Energie termica : 1 597 MWh/an
‐Costuri de operare : 211 000 euro/anCosturi de operare : 211 000 euro/an

Masuri EE (selectiv):
– Descentralizarea sistemului de incalzire, decuplare de la 
sistemul urban si instalare cazan propriusistemul urban si instalare cazan propriu
– Reconstructia surselor de caldura (abur si apa calda)
– Pompe de caldura 
– Reconstructia sistemului de  distributie si a schimbatoarelor de caldura
– Ventile termostatice, sistem de control si reglaj direct / individual room control pe 
camerecamere

Servicii ESCO : ‐ conceptie sistem nou; ‐ proiectare; ‐ finantare; ‐ furnizare echipament si PIF
‐ formare personal exploatare; garantii;

Durata contractului : 13 ani din care 1 an de gratie

sursa



Studiu de caz 2 Cehia (continuare)Studiu de caz 2 – Cehia (continuare)

Investitie totala : 1 312 600 EUR
Economie de energie:Economie de energie:

‐ Guarantate:  gaz natural : 4 020 MWh/an
energie termica : 230 GJ/an

‐ Realizate :gaz natural : 4 766 MWh/an
energie termica : 1 597 GJ/an

Valoare economie de energie: 310 000 EUR/an din care 145 000 EUR/an din costuri de operare



Studiu de caz 3 – Cehia

2. Contractul de Performanta Energetica la Kosmonosy Asylum

Situaţia iniţială:

- O unitate sanitară - azil
Clădi i t i ă di 1869 f tă ă ă ti- Clădire istorică din 1869 - fostă mănăstire

- 15 clădiri principale, din care 7 sunt semnificative din punctul de vedere al energiei
- 600 de paturi şi 500 de angajaţi

Cons m l de ga e nat rale 16 186 MWh- Consumul de gaze naturale: 16 186 MWh
- Centrala cu cazan de aburi învechite
- Costurile cu energia ridicate (gaze naturale) 

Sursa SEVEN



Obiective şi Măsuri

Obiectivele proprietarului:
- Reconstrucţia sistemului de încălzire învechit

Reducerea costurilor cu energia- Reducerea costurilor cu energia
- Reducerea emisiilor de CO2 (contribuţie la obiectivele naţionale)
- Folosirea banilor economisiţi pentru a îmbunătăţi în continuare a condiţiile de 
îngrijire pentru pacienţiîngrijire  pentru pacienţi

Măsuri (selecţie):Măsuri (selecţie):
- Trei camere locale pentru cazan
- Instalare de regulator de control, supape de reglare cu servomotor
- Monitorizare şi reglare centralizataş g
- Managementul energiei cu posibilitatea de a prelucra în continuare datele şi de 
a  le folosi 



Model – Economii de energie garantate

Furnizarea de măsuri de eficienţă energetică (plus managementul energiei)Furnizarea de măsuri de eficienţă energetică (plus managementul energiei)



Finanţarea prin împrumut de investiţii prin intermediul ESCO 

Durata contractului: 7 ani (construcţie 7 luni)

o costurile totale de investiţie: aproximativ 500 000 de euro (14,4 milioane CZK)
o economii: 30% din consumul de căldură
o economii de energie

G t t 4 354 MWh /Garantate: 4 354 MWh / an
Realizate: 8 918 MWh / an

o reducerea emisiilor de CO2: 1650 t CO2/an
o economii totale: 2004 3 5 milioane CZK (aproximativ 130 000 EUR)o economii totale: 2004 - 3.5 milioane CZK (aproximativ 130 000 EUR)

2009 - deja 7.7 milioane CZK (aproximativ 290 000 EUR)



Studiu de caz 4 - Germania

1 Contractul de Performanta Energetica in Spitalul1. Contractul de Performanta Energetica in Spitalul 
Bremerhaven Reinkenheide, Germania

Partener: Berliner Energieagentur GmbHPartener: Berliner Energieagentur GmbH

• deschis în 1976 şi dotat cu 700 paturi centrul medical din Bremen a fost si este cel maideschis în 1976 şi dotat cu 700 paturi , centrul medical din Bremen  a fost si este cel mai 
modern, oferind servicii de top ca terapie şi centru de diagnostic

Situaţia iniţiala:ţ ţ
De-a lungul anilor clădirea s-a degradat, instalaţiile s-au învechit si au devenit ineficiente. 

In 2004, costurile cu energia au fost aproximativ  2 milioane de euro 

A fost nevoie de o urgentă reabilitare completă a clădirii.



Măsuri (selecţie):

* Înlocuirea sistemului HVAC, inclusiv control automat optimizat, recuperarea 
căldurii şi convertor de frecvenţă
* Sistem de control centralizat al clădirii Sistem de control centralizat al clădirii
* Optimizarea încălzirii
* Instalaţii de economisire a apei
* Înlocuirea sistemului centralizat de răcire instalarea unui răcitor cu absorbţieÎnlocuirea sistemului centralizat de răcire, instalarea unui răcitor  cu absorbţie
* Training pentru personalul medical cu privire la modul de economisire al energiei

Măsuri suplimentare 
* Înlocuirea maşina de spălat vase in bucătărie
* Instalarea unui sistem de alimentare cu aer comprimatp
şi de sterilizator cu aburi



Contract: Date principale

Cererea de energie pentru încălzirea 
centralizata a fost redusa cu 6.200 MWh ≈
72% ≈ consumul de energie termică a 350 
case unifamiliale

DURATA CONTRACTULUI 12 Ani

COSTURI CU ENERGIA in 2004 2 066 000 euro
case unifamiliale

Economia de energie pentru încălzirea 
camerelor este de 5000 MWh ≈ 50% ≈ 
consumul a 280 case unifamiliale

ECONOMII GARANTATE 951 000 euro

PLATI SUPLIMENTARE pentru 
i bli t ii

265 000 euro
consumul a 280 case unifamiliale 

Prin reglarea circulaţiei de încălzire, 
temperatura camerei poate fi acum redusa pe 
timp de noapte sau în afara orelor de utilizare

masuri obligatorii

ECONOMII GARANTATE 25,15%

REDUCERE EMISII CO2 2 635 t/an timp de noapte sau în afara orelor de utilizare 
în unele părţi ale clădirii.

2

INVESTIŢIA CONTRACTANTULUI 5 297 000 euro

Pompele de circulaţie apa calda asigura  apa caldă oricând şi oriunde.
Consumul noii pompe este acum doar 3 kWh pe zi - comparativ cu vechiul consum zilnic de 57 
kWh.
C t l li i B h f t di ti ti h t d "S it l i t i "Centrul clinic Bremerhaven a fost  distins cu eticheta de "Spital care economiseşte energia"



Studiu de caz RomaniaStudiu de caz - Romania

Model de contract: BOOT/ economii impartitep
Credit pe 4,5 ani cu 3 luni perioada de gratie

Economie de energie : 574.464 Nm3/an 
Durata contractului :10 ani

80% credit FREE
USD 499 000

Fondul Roman de Eficienta 

ESCO

80%

20% ESCO 
Contributie
proprie

USD 124 438 Energetica (www.free.org.ro )USD 124 438

Echipament (1 motor + generator) - 472,692 USD
Proiectare si realizare - 150,746 USD
Total proiect 623,438 USD

Unitate de cogenerare in industrie



Studiu de caz – Romania - Spitalul TBC - Bisericani



Descrierea proiectului

Aceasta este o fosta mănăstire, construită în jurul anului 1650, ce a avut etape ulterioare de extindere în anii 1920 
şi 1970.   

Complexul de clădiri, este cel mai vechi dintre cele trei spitale TBC din România.
Capacitatea actuală a spitalului este de 350 de paturi.

Cazane pe gaz au fost construite în 1974, excepţie făcând doua cazane „PAC
15”  instalate în 1997 şi un cazan de abur BA”2t/h (8 bar)  instalat în 198515 , instalate în 1997 şi un cazan de abur „BA 2t/h (8 bar), instalat în 1985.

Scopul proiectului: reabilitarea sau înlocuirea centralei termice

Instalarea de :
- noi cazane (de tip BUDERUS Logano SK745, 730 kW si SK645, 420 kW)

- vasul de expansiune
- conexiunea rezervorului pentru apa caldă (3000 litri) cu schimbătorul de căldură cu plăciconexiunea rezervorului pentru apa caldă (3000 litri) cu schimbătorul de căldură cu plăci,
- conexiunile hidraulice, dedurizarea apei şi pompe, 
- echipamente de siguraţă, 
- aparate de măsurare şi control, elemente pentru automatizare.



D liil  i l iDetaliile proiectului
 Costurile cu energia (anul de referinta) (Euro/an): 74.039,-

 Investitia ECON: (valoare neta Euro): 158.000,-

 Durata contractului: 15 ani

Economiile de energie primară estimate in %: ~ 29.5

Economiile în bugetul spitalului (Euro/an): 15 344Economiile în bugetul spitalului (Euro/an): 15.344,-

Economii în bugetul spitalului (Euro/durata contractului): 230.160,-

Economii de CO2 (tone/an): ~ 318

Economii de CO2 (tone/durata contractului): ~ 4.770



Evoluţia proiectului

 primul contact s a efectuat prin intermediul ANRE / EESI primul contact s-a efectuat prin intermediul ANRE / EESI
 colectare şi acord asupra datelor
 prezentarea ofertei
 procesul de licitaţiei
 negocierea contractului
 semnarea contractului semnarea contractului
 implementarea primei etape a proiectului
 aprobarea primei etape a proiectului
 i l t  l i d  d  t   i t l i implementarea celei de-a doua etape a proiectului
 aprobarea celei de-a doua etape a proiectului
 darea în exploatare şi începerea furnizării căldurii
 implementarea celei de-a treia etape a proiectului = înlocuirea consumatorilor de abur = eliminarea 

producţiei de abur



Potenţialul de economisire BisericaniPotenţialul de economisire - Bisericani

Comparatie pentru acelasi 
consum de caldura

Instalatie Instalatie 
existenta Instalatie ECON

Economii atinse
Alimentare cu 
căldură 
MWh/an 2.022,00 2.022,00 EUR %

Bisericani, România

Preţ €/MWh 49,18 41,59 7,59
Costuri cu 
încălzirea €/an 99.439,00 84.095,00 15.344,00 15,43

Tipul clădirii: instituţie publică

Suprafaţă: 8.750 m²

Economii
Putere instalată: 1.150kW

Economii monetare ~15%

Costuri cu energia Costuri cu energia

Economiile totale 15.400 Euro/an

Mentenanţă- Măsurare
Mentenanţă 

Măsurare-
Investiţii 

Alte costuri Modernizări 



Studiu de caz – Romania - Grup scolar “M.Kogalniceanu” -Miroslava

Anul constructiei : 1962

Combustibil : lemn si pacura

Parametrii:

 Aria construita: 2400 m2

 Aria neincalzita: 1114 m2 Aria neincalzita: 1114 m2

 Volumul incalzit brut: 7302 m3

 Volumul neincalzit: 4243 m3 Volumul neincalzit: 4243 m3

Capacitate nominala cazane: 300 Kw

Consum eng electricapentru operare : 250 000Consum eng electricapentru operare : 250.000 
kWh/year



Bilant termic – instalatia veche

η Old  plant =                31,862%

η 86 01%η Old distribution network = 86,01%

η Total =                       27,513%



Consumuri si costuri pentru caldura si apa calda

Instalatia veche

Instalatia nouaInstalatia noua



GRUP ENERGOBITGRUP ENERGOBIT
Instalaţie nouaInstalaţie veche

Centrala

Cazane



Instalaţie veche Instalaţie noua

Instalaţie apa calda

Retele distributie



Sistem de reglaj

Instalaţie veche Instalaţie noua


