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MANAGEMENT ENERGETIC

 Ansamblul activităţilor de organizare, conducere şi de gestionare a proceselor
energetice ale unui consumator.

Manager energetic

 Persoană fizică sau juridică prestatoare de servicii energetice atestată în condiţiile
legii, al cărei obiect de activitate este organizarea, conducerea şi gestionarea
proceselor energetice ale unui consumator.

MANAGEMENT  ENERGETIC versus AUDIT ENERGETIC!



AUDIT ENERGETIC

 Procedură sistematică al cărei scop este obţinerea unor date/informaţii
corespunzătoare despre profilul consumului energetic existent al unei clădiri sau
al unui grup de clădiri, al unei operaţiuni sau instalaţii industriale sau comerciale
sau al unui serviciu privat sau public, identificarea şi cuantificarea oportunităţilor
rentabile de economisire a energiei şi raportarea rezultatelor.

Auditor energetic

 Persoană fizică sau juridică atestată/autorizată în condiţiile legii care are dreptul
să realizeze audit energetic la consumatori. Auditorii energetici persoane fizice îşi
desfăşoară activitatea ca persoane fizice autorizate sau angajaţi ai unor persoane
juridice, conform legislaţiei in vigoare.

MANAGEMENT  ENERGETIC versus AUDIT ENERGETIC!



 Auditul energetic este un instrument în cadrul managementului energetic.
Managementul energetic are la bază auditurile energetice.

 Auditorul energetic şi managerul energetic pot fi una şi aceeaşi persoană sau 
pot fi persoane diferite.

MANAGEMENT  ENERGETIC versus AUDIT ENERGETIC!



Legislaţie în domeniul eficienţei energetice în România (selecţie)

• Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică.
• HG nr. 1069/2007 pentru aprobarea Strategiei Energetice a României 2007 –

2020, actualizată pentru perioada 2011- 2020.
• Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată cu

modificările şi completările ulterioare.
• Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor MC001/1-5 în

vigoare.
• Legea nr. 123/2012 energiei electrice şi a gazelor naturale.
• Ghidul de elaborare a auditurilor energetice aprobat prin Decizia presedintelui

ANRE nr. 2123/2014.



Ce este auditul energetic?

 Auditul energetic examinează modalităţile în care energia este utilizată în acel
moment în locul de consum auditat şi identifică alternative pentru reducerea
costurilor cu energia.

 Auditul energetic este aplicabil tuturor formelor de energie, tuturor
consumatorilor și poate fi realizat pe contururi energetice restrânse sau din
contră extinse.



AUDIT ENERGETIC din perspectiva legislaţiei româneşti:

 Audit energetic în industrie ce vizeazează identificarea soluţiilor de
îmbunătăţire a eficienţei energetice din sectoarele economiei
naţionale, reglementat de Autoritatea Naţională de Reglementare în
domeniul Energiei.

 Auditul energetic al unei clădiri care urmăreşte identificarea principalelor
caracteristici termice şi energetice ale construcţiei şi ale instalaţiilor aferente
acesteia şi stabilirea, din punct de vedere tehnic şi economic, a soluţiilor de
reabilitare şi/sau modernizare termică şi energetică a construcţiei şi a instalaţiilor
aferente acesteia, pe baza rezultatelor obţinute din activitatea de analiză termică
şi energetică a clădirii, reglementat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice.



Auditul energetic în industrie



Auditul energetic în industrie

cuprinde: 

 întocmirea bilanţului energetic la consumatorii de energie (combustibil, energie
termică şi energie electrică) pe un contur specificat (un echipament, o instalaţie,
o secţie sau întreg operatorul economic);

 propuneri privind măsuri de eficienţă energetică ce se impun ca urmare a
analizelor efectuate;

 evaluarea eficienţei economice a investiţiilor necesare pentru implementarea
măsurilor de eficienţă energetică;

 evaluarea impactului asupra mediului a emisiilor de poluanţi.



 auditori energetici grad profesional I, specialităţile construcţii şi instalaţii –
simbol AE Ici, au următoarele competenţe:
 elaborează certificatul de performanţă energetică pentru toate categoriile

de clădiri prevăzute care se construiesc, se reabilitează termic, sunt vândute
sau închiriate;

 realizează auditul energetic pentru toate categoriile de clădiri existente, care
se reabilitează termic.

• auditori energetici grad profesional II, specialităţile construcţii şi instalaţii –
simbol AE IIci, elaborează certificatul de performanţă energetică pentru clădirile
tip locuinţă unifamilială şi blocurile de locuinţe care se construiesc, precum şi
pentru clădirile tip locuinţă unifamilială şi apartamentele din blocurile de
locuinţe care se vând sau se închiriază.

Auditul energetic al clădirii



cuprinde: 

 analiza termică şi energetică a clădirii, pe baza căreia se elaborează certificatul
de performanţă energetică al clădirii;

 stabilirea măsurilor în vederea creşterii performanţei energetice a clădirii, cu
estimarea costurilor, a economiei de energie, precum şi a duratei de recuperare
a investiţiei. Auditul energetic al clădirii se finalizează cu raportul de audit
energetic.

Auditul energetic al clădirii



Cerintele de performanţă energetică a clădirilor, obligatorii pentru realizarea
confortului termic şi fiziologic în spaţiile interioare ale clădirilor, locuite/ocupate,
sunt:
 asigurarea rezistenţelor termice corectate, minim admisibile, ale elementelor de

construcţie ale clădirii;
 asigurarea temperaturilor minime pe suprafaţa interioară a elementelor de

construcţie pentru evitarea riscului de condens;
 asigurarea valorilor normate pentru iluminatul interior natural/artificial;
 asigurarea temperaturilor interioare şi a debitului minim de aer proaspăt;
 utilizarea de cazane şi/sau aparate de condiţionare a aerului, inclusiv instalaţiile

aferente clădirilor, cu încadrarea în valorile randamentelor minime admisibile şi
cu respectarea condiţiilor de mediu privind emisiile.

Valorile minime ale cerinţelor pentru diferite
categoriile de clădiri sunt stabilite prin
reglementări tehnice la nivelul fiecărei țări.



Analiza energetică presupune ca pe baza informațiilor privind:
 zona climatică în care este amplasată clădirea, inclusiv vecinătățile,
 tipul clădirii,
 caracteristicile termo-tehnice ale elementelor de construcție care alcătuiesc 

anvelopa clădirii, starea şi configurația acestora,
 tipurile instalațiilor interioare existente şi starea acestora, caracteristicile tehnice 

şi regimul lor de funcționare, precum şi starea acestora,
să se calculeze estimativ şi în condiții normale de funcționare, toate consumurile
energetice anuale globale (MWh/an) şi specifice (kWh/m2,an) ale sistemelor de
instalații cu care clădirea este echipată. Toate informațiile necesare calculelor de
consumuri energetice vor fi culese atât direct pe teren cât şi din documentația
tehnică existentă (Cartea Tehnică a Construcției). Formulele aplicabile fiecărui caz în
parte sunt prezentate detaliat în Metodologia Mc001



Ce este certificatul de performanță 
energetică al unei clădiri?

Certificatul de performanţă energetică
al unei clădiri urmăreşte declararea şi
afişarea performanţei energetice a
clădirii, prezentată într-o formă
sintetică unitară, cu detalierea
principalelor caracteristici ale
construcţiei şi instalaţiilor aferente
acesteia, rezultate din analiza termică
şi energetică.



Certificarea energetică presupune
ca pe baza datelor obținute prin
aplicarea formulelor de calcul să se
încadreze clădirea într-una din
clasele de performanță energetică
(A...G), să se acorde o notă
energetică clădirii (20...100) şi să
se compare clădirea reală cu o
clădire virtuală, denumită “clădire
de referință”. Se estimează de
asemenea consumurile de energie
primară şi emisiile de CO2.

Certificatul de performanță energetică 



 Domeniul de notare energetică este definit prin intervalul dintre nota maximă şi
minimă, precum şi de scala de notare energetică a clădirilor:

 Nota maximă acordată clădirii: N(M) = 100 puncte,
 Nota minimă acordată clădirii: N(m) = 20 puncte.

 Scala energetică sau grila de clasificare energetică a clădirilor se defineşte prin
corespondenţa valorilor de consum specific de căldură, q [kWh/m²an], cu nota
energetică, în intervalul [N(m), N(M) ], după cum urmează (selecţie pt. România):

Certificatul de performanță energetică 

consum
energetic 

specific minim

consum
energetic 

specific maxim



 Consumul specific de energie anual pentru încălzirea spaţiilor, ventilare /
climatizare, prepararea apei calde de consum şi iluminat se determină conform
părţilor I şi II ale Metodologiei pentru:

 Clădirea reală analizată,
 Clădirea de referinţă.

 Notarea din punct de vedere energetic a clădirii analizate şi a clădiri de referinţă:

Certificatul de performanță energetică 

Coeficient de penalizare



 Penalizările acordate clădirii la notarea din punct de vedere energetic a acesteia
sunt datorate unor deficienţe de întreţinere şi exploatare a clădirii şi instalaţiilor
aferente acesteia, având drept consecinţe utilizarea neraţională a energiei şi se
determină ca produsul coeficienţilor parţiali. Exemple:
 p3 - coeficient de penalizare funcţie de starea elementelor de închidere mobile din

spaţiile comune (casa scărilor) – către exterior sau către ghene de gunoi – pentru
clădiri colective.

 p5 - coeficient de penalizare funcţie de spălarea / curăţirea instalaţiei de încălzire
interioară – pentru clădiri racordate la un punct termic centralizat sau centrală termică
de cartier.

Certificatul de performanță energetică 



 Clădirea de referinţă reprezintă o clădire virtuală având următoarele caracteristici
generale (selecţie):
 Aceeaşi formă geometrică, volum şi arie totală a anvelopei ca şi clădirea reală.
 Rezistenţele termice corectate ale elementelor de construcţie din componenţa

anvelopei clădirii sunt caracterizate de valorile minime normate.
 Numărul de schimburi de aer din spaţiul încălzit este de minimum 0,5 h-1,

considerându-se că tâmplăria exterioară este dotată cu garnituri speciale de etanşare,
iar ventilarea este de tip controlată, iar în cazul clădirilor publice / sociale, valoarea
corespunde asigurării confortului fiziologic în spaţiile ocupate.

 Sursa de căldură pentru încălzire şi preparare a apei calde de consum este, după caz:
 staţie termică compactă racordată la sistem districtual de alimentare cu căldură,

în cazul clădirilor reale racordate la astfel de sisteme districtuale,
 centrală termică proprie funcţionând cu combustibil gazos (gaze naturale sau

GPL) şi cu preparare a apei calde de consum cu boiler cu acumulare, pentru
clădiri care nu sunt racordate la un sistem de încălzire districtuală;

 Sistemul de încălzire este de tipul încălzire centrală cu corpuri statice, dimensionate
conform reglementărilor tehnice în vigoare

Certificatul de performanță energetică 



 Scopul principal al măsurilor de reabilitare / modernizare energetică a clădirilor
existente îl constituie reducerea consumurilor de căldură pentru încălzirea
spaţiilor şi pentru prepararea apei calde de consum în condiţiile asigurării
condiţiilor de microclimat confortabil.

 Intervenţii asupra clădirii:
 Ameliorarea izolaţiei termice a elementelor de constrcţie
 Ameliorarea etanşeităţii la aer a rosturilor elementelor mobile (uşi,

ferestre)
 Intervenţii asupra instalaţiilor aferente clădirii:

 la nivelul producerii căldurii.
 la nivelul distribuţiei căldurii.
 la nivelul utilizatorului.

Soluţii tehnice de modernizare energetică a clădirilor existente 



Valori ale conductivităţii termice, pentru câteva materiale de construcţie
uzuale, respectiv materiale izolatoare uzuale

Material Conductivitate 
termică λ (W/mK)

Beton 1,45

Cărămidă 0,9

BCA 0,4

Lemn placat 0,10

Lemn de stejar 0,37

Lemn de pin 0,28

Piatră 2,90

Material Conductivitate termică 
λ (W/mK)

Poliuretan 0,018

Polistiren extrudat 0,035

Polistiren expandat 0,040

Vată minerală 0,041

Plută 0,045

BCA 0,4



Valori ale coeficientului global de transfer termic, pentru câteva tipuri de ferestre

Tip de fereastră Coeficient global de transfer termic
(W/mpK)

Fereastră tip termopan cu 3 sticle şi 
Argon sau Kripton

0,5

Fereastră tip termopan cu 3 sticle 0,8

Fereastră tip termopan Low E 1,1

Fereastră tip termopan Float-Float 1,4

Fereastră cu geam dublu 2,0

Fereastră cu geam simplu 2,5



Telemetru Trotec BD 15:
 Precizie de măsurare: ± 1,5 mm (±0,06 in)
 Distanță de măsurare: 0,05 până la 50 m (0,16 până la 164 ft)
 Unități de măsură: m, in, ft
 Funcțiuni: măsurare minim și maxim, măsurare continuă, adunare și scădere, măsurare 

suprafețe și volume, măsurare indirectă (Pitagora).

Echipamente pentru audit, achiziţionate pentru echipele SEMT



Pirometru Axiomet AX-7510:
 Tip afişaj utilizat: LCD
 Interval măsurare temperatură fără contact: -20...550°C
 Rezoluţie optică:12:1
 Valoare emisivitate: 0,1...1
 Rezoluţie măsurare temperatură fără contact: 0,1°C

Echipamente pentru audit, achiziţionate pentru echipele SEMT



Staţie Meteo Hama EWS-280:
 Observaţii meteo digitale
 Funcţie de barometru cu indicarea presiunii atmosferice
 Senzor de exterior wireless (433 MHz) 
 Staţie interioară cu senzor interior încorporat

Echipamente pentru audit, achiziţionate pentru echipele SEMT



VOLTCRAFT Energy Count 3000:
 Posibilitate de monitorizare pe termen lung, până la 2 ani.
 Afișarea costurilor cu energia electrică consumată.
 Estimarea costurilor cu energia pe o lună și un an.
 Afișarea puterii reduse, de ex. prin reducerea treptei de răcire a unui frigider.

Echipamente pentru audit, achiziţionate pentru echipele SEMT



 Fișe de lucru (cele mai reușite vor constitui modele de bună practică)
şi fişe de documentare.

Materiale suport







 Determinarea amprentei personale 
de CO2

http://www.amemm.ro/

http://www.amemm.ro/


 Reciclare
Dezbatere pe tema reciclării, având ca instrument pagina dedicată a Agenției
de Management Energetic Maramureș, Reciclare - ”Știați că”.

http://www.amemm.ro/

Prezentarea 
punctelor de 
colectare a 
deșeurilor 
electrice și 

electronice în 
județul 

Maramureș

http://www.amemm.ro/


Lecţii demonstrative
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