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1. DE CE? 
 

Posibilitatea existentei unor scheme de sprijin pentru promovarea cogenerarii – 
in definitiv scheme de ajutor de stat – a fost mult dezbatuta in cadrul Uniunii 
Europene intrucat orice ajutor acordat unei intreprinderi sau sector de activitate in 
cadrul unui stat membru al UE inseamna o distorsiune a pieţelor interne, lucru 
care – in definitiv – afecteaza libera concurenta, principiu care sta la baza Tratatelor 
Uniunii. 

De aceea, aparitia unor scheme de sprijin trebuie sa fie serios justificata şi 
trebuie să demonstreze că introducerea lor are alte avantaje – de obicei – asupra 
intregii Uniuni. In situatia cogenerarii, motivaţia o reprezinta faptul ca activitatea 
de cogenerare (demonstrata a fi de înalta eficienta in intelesul Legii energiei 
electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, art.691) este efectiv o solutie de 
eficientizare a folosirii combustibilului fosil faţa de producerea separata de energie 
electrica si termica şi – prin aceasta – de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
sera. Rezulta ca prin atingerea unor randamente globale ridicate si a folosirii mai 
bune a combustibilului se realizeaza o importanta reducere a impactului asupra 
mediului, ca şi o crestere a securitaţii energetice a Uniunii Europene prin reducerea 
dependenţei de importuri, aceastea fiind motive suficient de puternice pentru 
considerarea unor scheme/mecanisme in scopul promovării cogenerarii. Este de 
remarcat insa ca numai producerea simultană a energiei electrice corespunzatoare 
căldurii utile (folosite de un consumator) este calificată drept cogenerare – lucru 
care este esential in aprecierea corecta a magnitudinii ajutorului. 

Cadrul legal al promovarii cogenerarii a fost alcatuit in timp din mai multe 
Directive specifice (Directiva 92/42/CCE si Directiva 2004/8/EC), respectiv – 
                                                 
1 Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 definește la art. 69 cogenerarea 
de înaltă eficiență ca fiind procesul de producere combinată a energiei electrice și termice, 
care îndeplinește următoarele criterii: 
a) în cazul unităților de cogenerarecu puteri electrice instalate de peste 25 MW: 
- realizarea unui randament global anual de minimum 70% și 
- realizarea unei economii de energie primară de cel puțin 10% față de valorile de referință 
ale producerii separate ale acelorași cantități de energie electrică și termică; 
b) în cazul unităților de cogenerare cu puteri electrice instalate între 1 MW și 25 MW, 
realizarea unei economii de energie primară de cel puțin 10% față de valorile de referință 
ale producerii separate ale acelorași cantități de energie electrică și termică; 
c) în cazul unităților de cogenerare cu puteri electrice instalate sub 1 MW, realizarea unei 
economii de energie primară față de valorile de referință ale producerii separate ale 
acelorași cantități de energie electrică și termică. 



CONSIDERAŢII PRIVIND SCHEMA DE SPRIJIN A COGENERĂRII DE ȊNALTĂ EFICIENŢĂ 87 

atunci cand s-a definit clar că acest procedeu este un instrument al eficienţei 
energetice – o Directivă comună pentru eficienţă şi cogenerare (Directiva 
2012/27/CE). In cadrul acestora se stipuleaza motivele pentru care este de dorit 
promovarea cogenerarii, asa cum este citat mai jos: 

„Potentialul pentru folosirea cogenerării ca masură de economisire a energiei este 
puţin folosit in prezent in Comunitate. Promovarea cogenerarii de înalta eficienţa bazata 
pe cererea de caldura utila este o prioritate pentru Comunitate avand in vedere 
beneficiile cogenerarii in privinta economisirii energiei primare, evitarea pierderilor de 
retea si reducerea emisiilor, in mod particular a gazelor cu efect de sera. Suplimentar, 
folosirea eficientă a energiei prin cogenerare poate – de asemenea – contribui pozitiv la 
securitatea in alimentarea cu energie şi la cresterea competitivitaţii Uniunii Europene şi 
a statelor membre. E de aceea necesar să se ia măsuri de asigurare ca potentialul este 
folosit mai bine in cadrul pieţei interne de energie”2 .  
 
 

2. CUM? 
 

Intrucat căldura este necesar oricum sa fie produsă si livrată si pentru că 
echipamentele primare producatoare de energie electrica sunt motoare termice cu 
performanţe mai scăzute decat concurentele lor, iar electricitatea livrată trebuie sa 
fie competitivă pe o piaţa interna deschisa, ajutorul se da – deobicei – acestui tip de 
energie. Deci schemele de sprijin se adreseaza componentei electrice.  
Există mai multe tipuri de astfel de instrumente, cele mai răspândite fiind: „Feed-in 
tariffs”; Stimulente fiscale; Stimulente investiţionale; Scheme de tip bonus. 
 

2.1. „Feed-in tariffs” 
 

Acestea sunt cele mai des utilizate mecanisme de sprijin pentru cogenerare (si 
chiar pentru regenerabile) şi ele rasplatesc cantitatea de energie electrica injectata in 
reţea produsă in cogenerare cu performanţe speciale. Ele presupun tarife fixe pentru 
electricitatea produsa de CET-urile calificate, un surplus faţa de pretul de piaţa sau 
faţa de preţurile minime de cumpărare. Ele fac – de aceea -  parte din categoria 
ajutoarelor pentru funcţionare. 

Folosite la inceput în mod special în ţarile central si est europene (Cehia, Ungaria, 
Letonia, dar nu in Romania), acest tip de mecanisme este de obicei folosit la CET – 
urile de mica putere, ceea ce discrimineaza marile centrale de cogenerare si 
distorsioneaza piaţa. In acesta varianta, există însă şi un avantaj pentru că influenta 
schemei de sprijin este mai mica asupra preţurilor furnizorilor de electricitate şi acestea 
raman la valori acceptabile. De asemenea, pentru noile centrale, marimea tarifelor nu 
este stabilita de condiţiile reale ale pieţei şi nici de încarcarea termica.  

                                                 
2 ,,Directive 2004/8/Ec of the European Parliament and of the Council” of 11 February 2004 on 
the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market. 
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Deci, deşi sunt eficiente in piaţa de electricitate, tarifele „feed-in” nu pot fi 
aplicate ca atare la piaţa de energie termica din cauza complexitatii acestei pieţe şi a 
masurilor practice suplimentare cerute de natura distribuţiei locale a pieţei termice. 
In plus, prin plasarea unei obligaţii asupra unui operator de reţea termica poate duce 
la o reducere a competitivitaţii alimentarii centralizate cu caldura in comparaţie cu 
tehnologiile individuale de ȋncălzire.  

 
2.2. Stimulente fiscale 

 
Evident acestea presupun micşorari sau chiar exceptari ale taxelor cum ar fi 

taxele de mediu sau cele pe energie sau chiar TVA-ul. Exista un evantai larg de 
astfel de stimulente. Fiind o reducere a costurilor, acest tip de stimulente permit o 
creştere a competitivitaţii tehnologiilor de cogenerare.  

Se folosesc in ţari ca Olanda pentru CET-uri, respectiv Finlanda si Suedia 
pentru CET-uri  şi caldura produsa pe baza de regenerabile. In plus, in Danemarca - 
care foloseşte taxe pentru energie si pentru mediu - stimulentele fiscale asigura o 
pozitie favorabilă pe piaţa pentru sistemele de alimentare centralizată cu caldura, 
ieşind din cadrul restrăns al ajutarii numai a energiei electrice.  
 

2.3. Stimulente investiţionale 
 

Acestea presupun granturi de capital si returnări de taxe in scop investitional şi 
sunt asigurate pentru anumite investiţii ale CET-urilor sau sunt directionate catre 
dezvoltatori sau proprietari de instalatii de producere de caldura din surse 
regenerabile. Se intalnesc in ţari ca Danemarca, Finlanda, Suedia si Marea Britanie. 
Acest tip de stimulente a fost folosit si in Olanda pana in anul 2000. Circa 30 PJ s-
au economisit astfel in 10 ani in UE datorita cadrului de reglementare care permitea 
subventii pentru investitii, exceptii de la taxe si permiterea companiilor de 
distributie de a exploata CET-uri. Dupa 2000, cand capacitatea CET-urilor a atins o 
valoare convenabila, suportul prin investiţii a fost inlocuit de suportul pentru 
operare. Totodata, o serie de schimbari in structura consumului au avut importanta 
lor. De exemplu, sectorul industrial a devenit mai intensiv in industrie chimica, ceea 
ce a creat o creştere in consumul primar de energie şi a creat incarcari suplimentare 
pentru CET-uri, ca si o scadere in preţul gazului. In intervalul 2001 – 2010, sarcina 
termica a CET-urilor europene a crescut cu 30%, iar cea electrica cu 100%3. 

 
2.4. Scheme de tip bonus 

 
Acest tip de scheme (tot de din familia ajutoarelor pentru funcţionare) presupune 

acordarea unor bonificaţii pentru fiecare unitate de energie electrica produsa in 

                                                 
3 Froning, S. si  Constantinescu, N. - CHP support mechanisms in different countries - from 
feed-in tariffs to investment incentives. In Cogeneration and On-site Power Production 
Magazine, 01/11/2007.  
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cogenerare (bazata pe sarcina termică utilă). In acest fel, costul suplimentar la nivelul 
sistemului este „socializat” prin repartizare catre toţi furnizorii şi – prin acestia – catre 
toţi consumatorii de energie electrica. In acest fel, schema avantajează consumatorii 
de energie electrica şi produce costuri suplimentare marilor consumatori de energie 
electrica care consideră ca aceste cheltuieli adiţionale nu sunt justificate intrucat ei nu 
au nevoie de căldura produsa prin cogenerare sau separat. 

Una din problemele mult discutate o reprezinta situaţia căldurii produse prin 
cogenerare folosind surse regenerabile de energie. Problema este dacă aceşti 
producatori sunt eligibili pentru ambele scheme suport: bonus şi certificate verzi sau 
„feed-in-tariff”. In general, funcţioneaza principiul de a nu apărea o supracompensare 
şi  - de aceea - se dă posibilitatea producatorilor să isi aleaga una din cele doua 
scheme. Aceasta situatie se intalneste si in cazul Romaniei. 

In general, schemele suport de tip operational şi – in mod special – cea de tip 
bonus se pot combina şi cu avantajele pe care le poate obţine un CET care participă la 
echilibrarea sistemului ca producator de servicii de sistem, practic ca rezervă terţiara. 
Acest avantaj este insă inutilizabil in situaţia producerii de caldură separată din surse 
geotermale sau solare.  

 
 

3. SCHEMA DE SPRIJIN A COGENERARII DE INALTĂ 
EFICIENŢA IN ROMANIA 

 
3.1. Obstacole de ordin tehnic, financiar, legislativ, structural şi social. 

De ce e nevoie de sprijin al acestui tip de tehnologie 
 

Subsectorul cogenerarii (industriale si urbane) şi al sistemelor de alimentare 
centralizată cu energie termica (SACET) este intr-un evident si ingrijorator regres in 
Romania. Cauzele acestui regres sunt numeroase, de ordin institutional, legislativ, 
tehnic, administrativ, financiar, investitional si social şi au fost generate de 
neinţelegerea acestui domeniu atat la nivel central, cat şi local, de dezinteresul 
factorilor de decizie, de evoluţia modestă a economiei nationale in ultimii 26 de ani, 
inclusiv a sectorului energiei in ansamblu, de incapacitatea atingerii unor ţinte si 
realizarii unor programe si proiecte propuse, de existenţa unei moşteniri tehnice (în 
industrie, în sectorul energetic, mai ales al termoficarii, al fondului locativ vechi şi 
nemodernizat), cu pierderi energetice mari, de un standard de viata modest. In 
ansamblu, din nefericire, Romania se plaseaza pe ultimele locuri in diverse statistici 
privind performanţa diferitelor domenii de activitate şi, ceea ce este mai grav, scazand 
aproape continuu faţa de mediile valorice ale acestor domenii ale Uniunii Europene.4 

                                                 
4 Leca, A. - Propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ de promovare a cogenerării de 
înaltă eficienţă în scopul creşterii atractivităţii acestuia pentru mediul investiţional, în 
corelare cu prevederile Directivei CE 2012/27/UE privind eficienţa energetică.  
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Domeniul caldurii, din care face parte si termoficarea urbana si industriala, desi 
majoritar in consumul de energie al Romaniei şi cu pierderile energetice cele mai 
mari, ramane principalul sector de producere si consum de energie neabordat sub 
aspectul modernizarii. 

Din punct de vedere institutional, responsabilităţile acestui subsector energetic, 
au fost împărţite între patru instituţii centrale, fără o bună coordonare între ele 
(Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Economiei/Ministerul Energiei, 
Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, Ministerul Muncii şi 
Protecţiei Sociale, Ministerul Mediului) şi două autorităţi de reglementare (ANRE şi 
ANRSC). Între cele doua (trei, considerand si ANRGN, până in anul 2007 la 
preluarea atributiilor sale in cadrul ANRE) autoritaţi de reglementare a existat  o slabă 
coordonare: ANRSC s-a dovedit puţin capabilă să gestioneze problemele locale, iar 
ANRE nu a reuşit prin reglementările sale, sa aduca efecte favorabile reale în privinţa 
modernizării cogenerării. In plus, trecerea acestor autoritati o perioada de timp sub 
controlul Guvernului, nu a fost de natura sa permita luarea unor decizii corecte din 
punct de vedere economic şi social. 

Sub aspect legislativ nu există încă o strategie naţională reală a acestui domeniu, 
ci doar documente aprobate oficial, dar fara valoare practica. Legile specifice au fost 
date, de regula, fie cu intarziere, fie nu au produs efectele scontate, in primul rand, 
datorita lipsei de monitorizare şi control. Exemple sunt nenumarate: Programele 
guvernamentale „Termoficare 2006-2009, calitate şi eficienţă” (HG 462/2006) şi 
„Termoficare 2006-2015, căldură şi confort” (HG 381/2008) au avut rezultate 
nesemnificative; primul program a avut un început bun, dar a fost oprit datorită 
remanierii Guvernului, iar al doilea nu a fost capabil sa asigure finanţarea prevazută. 
O politica greşita a fost aceea a menţinerii, o perioada prea lungă de timp, a preţurilor 
reglementate ale energiei, în special, ale gazelor naturale si căldurii, ca masură de 
protecţie sociala. Nu a fost respectat un principiu de baza al economiei libere si 
anume acela al separarii atributiilor autoritatilor de reglementare de cele ale 
Ministerului Muncii si Protectiei Sociale. Un element care a dezavantajat, in mod 
incorect, sistemele de incalzire centralizata a fost reprezentat de politica greşita a 
preţului gazelor naturale, ceea ce a condus la o distorsiune de preţ, care a incurajat 
debranşarea locatarilor de la încalzirea centralizată în favoarea incălzirii individuale 
cu centrale termice de apartament, a caror vanzare a fost incurajata oficial”5. 

In legatura cu energia termica in sine exista urmatoarele legi specifice: 
 Legea nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică - 

reglementează desfăşurarea activităţilor specifice serviciilor publice de alimentare 
cu energie termică utilizată pentru încălzirea şi prepararea apei calde de consum, 
respectiv producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în sistem 

                                                 
5 Colectiv GES Concept – Studiu privind masuri de crestere a eficientei energetice la nivelul 
centralelor de cogenerare. Analiza si imbunatatirea schemei suport pentru cogenerare, in 
conformitate cu legislatia europeana si legislatia in vigoare in Romania, 2014. 
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centralizat, în condiţii de eficienţă şi la standarde de calitate, în vederea utilizării 
optime a resurselor de energie şi cu respectarea normelor de protecţie a mediului; 
 Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice - stabileşte 

cadrul juridic şi instituţional unitar, obiectivele, competenţele, atribuţiile şi 
instrumentele specifice necesare înfiinţării, organizării, gestionării, finanţării, 
exploatării, monitorizării şi controlului funcţionării serviciilor comunitare de utilităţi 
publice. 

La acestea se adaugă  Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 
123/2012 care reprezinta baza legala de aplicare a actualei scheme de sprijin si unde 
sunt prezentate criteriile de promovare a energiei electrice produse în cogenerare de 
înaltă eficiență, care au în vedere printre altele asigurarea accesului la schema de 
sprijin, în conditiile acoperirii costurilor justificate aferente cogenerării de înaltă 
eficientă.  Legea este completata de HG nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi 
a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea 
cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă. 

Având în vedere legislaţia primară, prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 
84/2013 a fost aprobată Metodologia de determinare si monitorizare a 
supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare 
de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, completată 
ulterior prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 16/2014, având ca obiective principale: 

 - modul de determinare a supracompensării activităţii de producere a energiei 
electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă pentru perioada de evaluare a 
supracompensării; 

 - modul de determinare a bonusului pentru fiecare producător prin realizarea 
analizei de ante-supracompensare, în baza datelor estimative transmise de aceştia, 
pentru anul următor. 

Cadrul instituţional, cu puteri decizionale şi responsabilităţi de reglementare în 
domeniul serviciilor publice de alimentare cu energie termică, este organizat la 
nivel naţional, central şi local, astfel: 
 La nivel naţional, politica publică în privinţa energiei termice este în 

competenţa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administraţiei Publice şi face 
parte din politica de stat în domeniul energiei termice; 
 La nivelul administraţiei centrale, există mai multe autorităţi care au 

responsabilităţi în domeniul serviciilor publice de alimentare cu energie termică, nu 
neaparat coordonate intre ele (trei ministere si doua autoritati de reglementare); 
 La nivel local, responsabilităţile sunt împărţite între consiliile locale 

(comunale, orăşeneşti şi municipale), consiliile judeţene, primării şi prefecturi, în 
concordanţă cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală. 

Impărţirea responsabilitaţii între aceste autoritaţi a făcut ca termoficarea 
(cogenerarea combinata cu alimentarea centralizata cu energie termica) să rămană o 
„cenuşăreasă” a sectorului energetic. 

Din punct de vedere financiar, sistemele de incalzire centralizată s-au gasit 
intr-o permanenta subfinantare, aceasta deoarece cheltuielile (in care cele legate de 
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achizitia combustibilului, salariile personalului de exploatare, intretinerea si 
reparatiile echipamentelor, eventual amortizarile) au fost aproape permanent mai mari 
decat incasarile (plata facturilor, de regula, incompletă, subvenţiile de la bugetul 
central şi de la bugetul local, care au sosit fie cu intarziere, fie parţial, fie deloc). 
Creditele pentru nevoi urgente si plata cu intarziere a furnizorilor privati de 
combustibil au condus la arierate si penalizari greu de suportat si la intrarea in 
insolvenţa sau faliment a operatorilor. Dupa cum se prezinta situatia financiara in 
perspectivă, datorită mai ales a creşterii preţurilor combustibililor, condiţiile 
economice şi financiare ale operatorilor de termoficare se vor agrava si mai mult6. 

Sursele de investiţii au lipsit in cea mai mare masura, fie datorita incapacitatii 
operatorilor de a obţine credite bancare, fiind dată situatia lor financiară proastă şi a 
imposibilitaţii oferirii unor garanţii, fie datorită lipsei de posibilitaţi de finanţare a 
investiţiilor de catre bugetele autoritatilor locale, fie imposibilitaţii accesarii 
fondurilor europene, fie, in sfarsit, lipsei de atractivitate faţa de eventuali investitori 
straini sau autohtoni. Ca ordin de marime, necesarul de investiţii pentru modernizarea 
sistemelor de termoficare din Romania (sursa de producere/cogenerare, reteaua de 
transport, reţeaua de distribuţie şi anexele) poate necesita valori de circa 4,5-5 
miliarde euro in urmatorii 10 ani7. 

Problemele sociale sunt, probabil, cele mai dificile, datorita veniturilor scazute 
ale locatarilor din blocurile de locuinţe alimentate prin sisteme centralizate de 
termoficare. Consumatorul final trebuie sa plateasca toate costurile sistemului de 
incalzire: costul tot mai ridicat al combustibililor, cheltuielile mari, inclusiv pierderile 
ridicate ale sistemului de incalzire, costul caldurii pentru incalzirea unei locuinte cu 
pierderi mari energetice. Pe de o parte, „saracia energetică” in Romania este de 
ordinul a 35 - 40%, iar, pe de alta parte, din punct de vedere a veniturilor nete ale 
populatiei, Romania se „luptă din greu pentru ultimele două locuri in UE” si anume la 
48% din venitul mediu in UE, avand insa cea mai mare valoare a preţului caldurii din 
UE, din punctul de vedere al paritaţii puterii de cumpărare. In acelaşi timp, datorită 
unui buget naţional insuficient alimentat la incasări, Romania se află pe ultimul loc in 
UE la cheltuielile de asistenţa sociala. In sfârsit, există îngrijorarea ca venitul mediu 
net să creasca mai incet decat creşterea preţurilor la energie8.   

Cele de mai sus arată că problema serviciului public al incalzirii locuinţelor 
prin sistemele de alimentare centralizata cu energie termica (SACET) este de o 

                                                 
6 Leca, A. - Propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ de promovare a cogenerării de 
înaltă eficienţă în scopul creşterii atractivităţii acestuia pentru mediul investiţional, în 
corelare cu prevederile Directivei CE 2012/27/UE privind eficienţa energetică  
7 Leca, A. - Propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ de promovare a cogenerării de 
înaltă eficienţă în scopul creşterii atractivităţii acestuia pentru mediul investiţional, în 
corelare cu prevederile Directivei CE 2012/27/UE privind eficienţa energetică. ANRE, 
2013. 
8 Musatescu, V., Dumitrescu, I.S. - Consideratii privind componenta de accesibilitate a 
„trilemei” energiei in Romania. In EMERG Serie noua, vol. 1, nr. 1, 2015. 
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mare complexitate şi, daca nu se schimba fundamental modul ei de abordare de 
catre factorii superiori de decizie politica, legislativa si administrativi, involutia 
acestui subsector este inevitabila şi foarte greu, daca nu imposibil, de redresat. 

In aceste condiţii, instaurarea si utilizarea unei scheme de sprijin a cogenerarii 
de inalta eficienţa ar fi putut imbunataţi esential condiţiile de modernizare a acestui 
tip de unitaţi, in condiţiile in care această schemă de sprijin este aplicată corect, iar 
avantajele ei sunt bine inţelese de managerii CET-urilor.  

S-a intamplat acest lucru sau – aşa cum s-a mai intalnit cu multe intenţii bune – 
scopul iniţial al utilizării sale (folosirea la maxim a potentialului de cogenerare) a 
fost deturnat? In cele ce urmeaza vom incerca sa facem o analiză cat mai corecta a 
lucrurilor bune, respectiv a eşecurilor acestei scheme, aşa cum apar ele in urma 
primelor doua perioade de evaluare (2011 – 2013), respectiv 2014. 

 
3.2. Schema utilizată in Romania 

 
In Romania, schema de sprijin este de tip bonus şi se aplică în perioada 2010-

2023. Fiecare producător de energie electrică şi termică în cogenerare beneficiază 
însă de schema de sprijin pe o perioadă de maxim 11 ani consecutivi, incepând cu 
anul 2010. Filozofia limitarii in timp a schemei de sprijin are la baza faptul ca 
raţiunea existenţei sale este aceea de realizare a potenţialului de cogenerare. De 
aceea, se considera ca durata schemei de sprijin este necesară în vederea înlocuirii 
treptate a tuturor instalaţiilor de cogenerare existente, atragerii de  investiţii în 
sectorul de producere în cogenerare, dar şi eşalonării în timp a efortului investiţional 
iniţial.  Durata extinsă a schemei de sprijin este coroborată cu acordarea unui bonus 
regresiv. Este preconizată o reducere graduală a sprijinului pe măsura amortizării 
investiţiilor realizate, chiar în condiţiile apariţiei costurilor suplimentare de mediu 
implicate de utilizarea combustibililor fosili pentru producerea energiei 

De asemenea, în condiţiile în care preţul obţinut de producători pe piaţa de 
energie electrică este sensibil mai mic decât costurile de producţie a energiei 
electrice în cogenerare în lipsa internalizării costurilor de mediu, dar şi concurenţei 
dintre preţul energiei termice produse în surse alternative şi cel al energiei termice 
produse în cogenerare, fără acordarea unui sprijin pe o durată atractivă, decizia de 
înlocuire a instalaţiilor existente va fi amânată, efectul final fiind de producere a 
energiei electrice şi termice în surse separate, având randamente de producere reduse, 
consumuri de combustibil mari şi implicit emisii de gaze cu efect de seră mari.  

În funcţie de evoluţia costurilor de producţie şi a preţurilor pieţei de energie 
electrică şi termică, prin analiza anuală a supracompensării activităţii de producere 
în cogenerare şi a bonusului, este realizata o adaptare a valorii sprijinului financiar 
acordat9.   
                                                 
9 Conform pct. 10.1 din Partea III.10. Fişa de informaţii suplimentare privind ajutorul pentru 
protecţia mediului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L140/30.04.2004. 
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3.3. Analiză si consecinţe ale aplicării actualei  
scheme de sprijin 

 
In cele ce urmeaza sunt prezentate o serie de consecinţe ale aplicarii 

reglementărilor cu privire la sprijinirea cogenerarii asupra concepţiei si funcţionarii 
sistemelor centralizate de alimentare cu căldură. 

Efectele pozitive ale cogenerarii pot fi majorate prin doua categorii de măsuri, 
şi anume: 

● măsuri intensive cu referire la utilizarea unor tehnologii de producere, 
transport şi distribuţie a energiei eficiente tehnic şi economic; 

● măsuri extensive cu referire la mărirea, sau cel puţin păstrarea, mărimii 
sistemelor centralizate de alimentare cu caldură produsă în cogenerare. 

Legile si normele referitoare la schemele de sprijin a cogenerarii au avut in 
vedere practic doar primul aspect, cel de al doilea fiind practic neglijat. Unele 
prevederi au avut şi au un efect contrar, de descurajare a racordarii la sisteme 
centralizate de alimentare cu caldură produsă în cogenerare. Astfel, conform 
reglementarilor legale 10 11, se stabileşte că „preţul pentru energia termică produsă şi 
livrată din centrale de cogenerare care beneficiază de schemă de sprijin la nivelul 
preţului pentru energia termică livrată dintr-o centrală ce produce separat energie 
termică cu acelaşi tip de combustibil şi cu eficienţa de referinţă armonizată a 
producerii separate de energie termică…”. Prin urmare, repartizarea costurilor de 
productie în cogenerare a energiei electrice si termice se face – intr-un fel - similar 
metodei de ieftinire a energiei electrice 12, unele avantaje ale cogenerării fiind 
alocate producerii energiei electrice, dezavantajând intr-o anumita masura, 
producerea de energie termica. 

Performanţele energetice ale echipamentelor de cogenerare sunt descrise 
sintetic de doi indicatori de eficienţă energetica, şi anume (fig. 1): 

y – indicele de cogenerare, definit prin raportul dintre producţia de energie 
electrică şi cea de energie termică, el este un indice de natură calitativă; 

ηgl – randamentul global, definit prin raportul dintre producţia totală de energie 
electrică şi termică şi consumul de energie primară sub formă de combustibil, 
acesta fiind un indice de natură cantitativă. 

                                                 
10 HG 1215/2009 Hotărâre privind stabilirea criteriilor şi a condițiilor necesare 
implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza 
cererii de energie termică utilă MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 
748/03.XI.2009 
11 15/2015. — Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 
Energiei privind aprobarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia 
electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema 
de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă. MONITORUL 
OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 267/21.IV.2015 
12 Stancescu I.D., Bazele tehnice sie economice ale termoficarii, Ed. Tehnica, 
Bucuresti,1967 
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În tabelul 1 sunt prezentate valorile randamentului global şi ale indicelui de 
cogenerare pentru câteva tipuri de instalaţii de cogenerare. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Corelarea dintre 
randamentul global şi indicele 

de cogenerare în condiţiile 
realizării unei economii de 

combustibil de minim 10 %. 
 

 
Tabelul 1.Valori orientative ale randamentului global şi ale indicelui de cogenerare 

 pentru câteva tipuri de instalaţii de cogenetare 

Indicator 
Turbine cu abur Turbine 

cu gaze 
Motoare cu 

ardere internă p0 [bar] t0 [
oC] y 

Indice de cogenerare y 
[MWe/MWt]  

35 450 0,300 

> 0,500 > 0,600 
90 510 0,375 
135 540 0,455 
140 540/540 0,490 
190 540/540 0,600 

Randament global [%] 75 - 85 80 - 85 80 - 85 
 

Corelând datele din figura 1 cu cele din tabelul 1 se pot trage următoarele 
concluzii privind natura ciclurilor de cogenerare care satisfac cerinţele cogenerării 
de înaltă eficienţă, şi anume: 

● ciclurile de cogenerare cu turbine cu abur satisfac aceste cerinţe doar dacă 
parametrii iniţiali au valori ridicate, respectiv puterile unitare ale grupurilor sunt 
ridicate (peste 100 MWe) şi în special dacă combustibilul disponibil este cărbunele; 

● în cazul cogenerării de mică putere, utilizarea ciclurilor de cogenerare cu 
turbine cu abur este exclusă, singurele cicluri corespunzătoare definiţiei de 
cogenerare de înaltă eficienţă fiind cela cu turbine cu gaze, respectiv cu motoare cu 
ardere internă. 

Accesul la schema de sprijin se face pentru cogenerarea de înaltă eficienţă pe 
baza cererii de energie termică utilă. Noţiunea de ,,cerere utilă de căldură” este 
definită drept căldura produsă în vederea satisfacerii unei cereri justificabile 
economic de energie termică.  
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Această definiţie face abstracţie de faptul că justificarea energetică şi economică 
a cogenerarii trebuie făcută la nivelul sistemului de alimentare cu căldură, deci 
trebuie luate în vedere şi condiţiile în care este transportată şi distribuită cădura. 
Pierderile de căldură aferente transportului şi distribuiţiei cădurii micşorează şi chiar 
pot anula economiile de combustibil, deci avantajele cogenerării. Scoaterea reţelei de 
transport şi distribuţie din conturul în raport cu care se apreciază performanţele 
energetice ale cogenerării poate conduce la situaţii anormale – a se vedea datele din 
tabelul 2. Reabilitarea reţelei de transport şi distribuţie are un efect nescontat – 
neîndeplinirea condiţiilor de cogenerare de înaltă eficienţă, respectiv a avantajelor 
aferente (regimul II varianta a).  

Problema se poate rezolva fie prin declararea drept energie produsa in cogenerare 
doar a cotei corespunzatoare energiei termice livrate in sistem (regimul II varianta b), 
fie prin descărcarea instalaţiei de cogenerare, asfel încât căldura evacuată în mediu să 
scadă, respectiv randamentul global să crească (regimul II varianta c). Indiferent de 
varianta de exploatare considerată, reabilitarea reţelei de transport şi distribuţie are un 
efect negativ asupra profitabilitaţii economice a sistemului. 

Bonusurile sunt calculate pentru trei combustibili majoritari (cărbune, gaz natural 
din reţeaua de transport şi gaz natural din reţeaua de distribuţie), lipsa valorilor pentru 
alţi combustibili (în special pentru combustibilii lichizi) ar putea lasă loc interpretării 
că aceştia nu sunt posibil de utilizat în instalaţii de cogenerare care să beneficieze de 
sistemele de promovare, chiar dacă sunt îndeplinite condiţiile de cogenerare de înaltă 
eficienţă. Ori, in perioadele foarte reci, presiunea gazului natural scade foarte mult, si, 
in mod obişnuit, centralele de cogenerare cu turbine cu abur treceau la funcţionarea 
pe combustibilul de rezerva (păcură), dând asfel posibilitatea distribuitorului de gaze 
naturale să asigure alimentarea corespunzătoare a celorlalţi consumatori.  

Stricto senso, pierderea bonusului pentru energia electrica produsă în cogenerare 
în aceste perioade, ar fi facut imposibil acest mod de funcţionare. De aceea, ANRE a 
intervenit prin Ordinul 15/201513 care introduce noţiunea de combustibil majoritar ca 
fiind combustibilul cu ponderea cea mai mare in mixtul de combustibil. În acest fel, 
chiar dacă in perioada de iarnă se foloseşte şi păcură, combustibilul majoritar este 
altul (cărbune sau gaze naturale). 

Bonusul indicat de reglementări (Ordinul ANRE nr.15/2015) este o valoare de 
referinţă maximală. Bonusul acordat însă se calculează pentru fiecare producător în 
parte, şi - pentru evitarea supracompensărilor - diferenţele de bonus se returnează 
după un mecanism reglementat. Acest lucru duce în anumite cazuri la încurajarea 
lipsei de performanţe economice, vezi exemplul de mai jos  (tabelul 3) . Pentru 
simplificarea prezentării se consideră producerea unei unităţi de energie electrică, 
un indice de cogenerare unitar şi un randament global de 80 %. 

                                                 
13 Ordinul 15/2015 - privind aprobarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor 
pentru energie electrică şi termică produsă şi livrată din centralele de cogenerare ce 
beneficiayă de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă 
eficienţă  
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Tabelul 2. Date de funcţionare pentru echipamentul de cogenerare 

  
Varianta I
(iniţială) 

 

Varianta II 
(după reabilitarea reţelei 

de transport şi distribuţie) 

a b c 
Consum de energie primara [MWht],din care: 285,7 285,7 285,7 222,2 
-coresp. funcţ. in cogenerare [MWht] 285,7 285,7 222,2 222,2 
-coresp. funcţ. in noncogenerare [MWht] 0 0 63,5 0 
Instalaţie de cogenerare:         
-   putere electrică [MWhe] 100 100 100 77,8 
-coresp. funcţ. in cogenerare [MWhe] 100 100 77,8 77,8 
-coresp. funct. in noncogenerare [MWhe] 0 0 22.2 0 
-   alte pierderi ale inst. [MWht] 10 10 10 7,8 
-   căldură evacuată spre CR [MWht] 175,7 175,7 175,7 136,7 
Cazan recuperator:         
-   căldură intrată [MWht] 175,7 175,7 136,7 136,7 
-   căldură livrată [MWht] 140,6 98,4 98,4 98,4 
-   căldură evacuată în mediu din CR [MWht] 35,1 77,3 38,3 38,3 
Căldură evacuată în mediu ocolind CR [MWht] 0 0 49,0 0 
Retea de transport şi distribuţie         
-   căldură intrată [MWht] 140,6 109,3 109,3 109,3 
-   căldură livrată consumatori [MWht] 98,4 98,4 98,4 98,4 
-   căldură pierdută în mediu [MWht] 42,2 10,9 10,9 10,9 
Indicatori tehnici de performanță         
-   randament electric [%] 35 35 35 35 
-   randament termic [%] 49,2 38,3 49,2 49,2 
-   randament global sursa [%] 84,2 72,4 72,4 84,2 
-   economie de combustibil cogenerare [%] 17,2 7,9 17,2 17,2 
-   grad recuperare CR [%] 80,0 61,1 80,0 72,0 
-   randament reţea [%] 70,0 90,0 90,0 90,0 
-   randament global sistem [%] 69,4 69,4 69,4 79,3 
Indicatori economici de performanţă 
Cheltuieli totale [€] 13 643 13 643 13 643 12 056 
Cheltuieli sursa [€] 10 843 10 843 10 843 9 256 
Cheltuieli variabile sursa (combustibil) [€] 7 143 7 143 7 143 5 556 
Cheltuieli fixe sursa, profit [€] 3700 3700 3700 3700 
Cheltuieli transport, distributie [€] 2800 2800 2800 2800 
Incasari [€] 15 772 11 172 14 750 14 016 
Cu energia electrica [€] 7 900 3 300 6 878 6 144 
din vanzare pe piata [€] 3 300 3 300 3 300 2 567 
din bonus [€] 4 600 0 3 578 3 578 
Cu energia termica [€] 7 872 7 872 7 872 7 872 
Profit [€] 2 129 -2 471 1 107 1 961 
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Tabelul 3 

 
Producător 

I 
Producător 

II 
Cheltuieli variabile (cu combustibilul) [€] 62,5 62 ,5 
Cheltuieli fixe (operare, mentenanţă, amortismente) [€] 45 30 
Cheltuieli totale [€] 107,5 92,5 
Incasări vânzare energie electrică [€] 45 45 
Incasări vânzare energie electrică [€] 30 30 
Bonus (calculat conform Ordin nr. 15/2015) [€] 32,5 17,5 
Incasări energie electrică – incl. bonus [€] 77,5 62,5 
Bonus referinţă [€] 33 33 

 
Practic pentru aceleasi performante energetice, producătorul I încaseaza din 

vânzarea energiei electrice mai mult decât producătorul II, deşi are costuri de 
producţie totale mai mari. Rezultă necesitatea unei analize atente asupra condiţiilor 
de funcţionare ale producătorului care solicită bonusul de cogenerare14.  

Mai mult decat atât, din structura formulei bonusului rezultă că orice factor care 
măreşte costurile de exploatare (dacă ANRE le consideră eligibile, de exemplu:  
combustibil cumparat la preţuri mai mari decat in mod obisnuit) face ca, la acelaşi 
venit, să ducă la valori mai mari ale bonusului ceea ce face ca performanţa  mai 
slabă să fie răsplatită în defavoarea performanţei superioare. 

Situaţia are explicaţie şi în limitarea (din considerente sociale) a profitului la 9 
%., reducerea bazei reglementate a activelor (deci a a cheltuielilor fixe) reducând 
profitul total. Totodata, rezultă necesitatea unei analize ţintite asupra performantelor 
fiecarui producător care solicită bonus de cogenerare, luandu-se in aceasta analiză 
şi valorile performanţelor  respectivului producător. 

Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 
octombrie 2012 adoptata prin legea 121/2014 introduce noţiunea de sistem eficient 
de termoficare şi răcire centralizată. Pentru ca un sistem de termoficare sa fie inclus 
in aceasta categorie trebuie sa utilizeze cel puţin 50 % energie din surse 
regenerabile, 50 % căldură reziduală, 75 % energie termică cogenerată sau 50 % 
dintr-o combinaţie de energie şi căldură de tipul celor sus-menţionate. 

Îndeplinirea condiţiilor de mai sus are efecte importante asupra dimensionarii 
echipamentelor unei centrale de cogenerare. Aceasta este caracterizată sintetic prin 
coeficientul termic de cogenerare, definit ca raportul dintre debitul (cantitatea) de 
căldură produs (produsă) în cogenerare şi debitul (cantitatea) de căldură produs 
(produsă) în total, inclusiv instalaţiile de vârf. Coeficientul de cogenerare termic t 
poate avea valori momentane (nominale – de calcul sau oarecare) şi valori anuale.  

                                                 
14 Ordinul 16/2014 - privind completarea Metodologiei de determinare si monitorizare a 
supracompensarii activitatii de producere a energiei electrice si termice in cogenerare de 
inalta eficienta care beneficiaza de schema de sprijin de tip bonus, aprobata prin 
Ord. 84/2013 
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In condiţiile unei exploatări normale a instalaţiilor din centrala de cogenerare, între 
valoarea momentană nominală a coeficientului de cogenerare termic şi valoarea sa 
anuală există o strictă dependenţă (unei valori momentane nominale date îi 
corespunde o valoare anuală unică si invers). In condiţiile din Romania, alura 
curbei clasate a consumurilor de energie termica si dependenţa reciprocă dintre 
valorile momentane (nominale – de calcul) şi valorile anuale ale coeficientului 
termic de cogenerare sunt prezentate in figurile 2 si 3. 

 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Curba clasata a 
consumurilor de energie 

termica in Romania. 

 
 

 
 
 
Fig. 3. Interdependenţa 

dintre valorile momentane  
(nominale – de calcul sau 

oarecare – pe abscisă) 
şi valori anuale ale coefi-
cientului de cogenerare 
termic (pe ordonată). 

 
Din analiza fig. 2 si 3 rezultă că îndeplinirea condiţiei necesare incadrării in 

categoria de sistem eficient de termoficare şi răcire centralizată conduce la: 
● instalaţiile de cogenerare trebuie sa asigure in regim nominal cel putin 40 % 

din sarcina termică a sistemului. Această valoare depaşeşte cu mult valorile optime 
corespunzatoare condiţiilor economice actuale in Romania 15 – cca 15 -20 % 
(practic, doar consumul de apa calda de consum); 
                                                 
15 Athanasovici V. s.a., Tratat de inginerie termica. Alimentari cu caldura. Cogenerare, 
Ed. A.G.I.R., Bucuresti, 2010 
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● pentru ca vara incărcarea echipamentelor de cogenerare să nu scadă sub un 
minim tehnic (cca. 50% indiferent de tipul echipamentului de cogenerare) trebuie 
instalate minim 2 echipamente, dintre care unul va functiona doar iarna (nejustificat 
economic). 

Noţiunea de sistem eficient de termoficare şi răcire centralizată face referire 
doar la producere fără insă a face referiri şi la condiţiile în care este transportată şi 
distribuită cădura. Pierderile de căldură aferente transportului şi distribuiţiei cădurii 
micşorează şi chiar pot anula economiile de combustibil. 

 
4. IN LOC DE CONCLUZII 

 
Avand in vedere necesitatea promovarii cogenerarii şi pentru a folosi avantajele 

de consum şi de impact asupra mediului ale acestui tip de producţie combinată, s-au 
dezvoltat scheme de ajutor de stat specifice, acceptate la nivelul Uniunii Europene. 
Unele dintre acestea presupun un anumit fel de subvenţii suportate fie de către 
consumatorii de energie, fie de stat, deci de catre toţi contribuabilii. In cazul 
Romaniei, schema adoptată o reprezinta cea de tip bonus care este suportată de toţi 
consumatorii de energie electrică. Deci, pe de o parte, avantajele cogenerarii se pot 
simţi la nivelul societaţii prin reducerea emisiilor cu efect de seră, beneficiarii fiind 
intreaga populaţie, pe de altă parte, suportul financiar necesar se ia prin creşterea 
preţului numai la consumatorii de energie electrică. Apare deci, de la început, un 
dezechilibru între beneficiarii tehnologiei de cogenerare şi plătitorii ei. Este 
interesant că există şi scheme care nu introduc acest tip de dezechilibre, cum ar fi 
cele de tip financiar. Este prea târziu acum să se mai schimbe tipul de suport, însă ar 
fi interesant să se considere acest lucru dupa 2023, dacă după această dată s-ar 
folosi în continuare o schemă de sprijin. 

La elaborarea schemei au fost avute în vedere prevederile Orientărilor 
Comunitare privind Ajutorul de Stat pentru Protecţia Mediului16. Conform acestor 
Orientări, ajutorul pentru cogenerare abordează disfuncţionalitatea de piaţă 
determinată de externalităţile negative prin crearea unor stimulente individuale 
pentru a atinge obiectivele de mediu în domeniul economiilor de energie, 
cogenerarea fiind cel mai eficient mod de a produce energia electrică şi termică.  

In plus, acest tip de ajutor se poate acorda pentru atingerea obiectivelor de 
mediu având în vedere că încălzirea urbană este mai puţin poluantă şi mai eficientă 
din punct de vedere energetic în procesul de generare şi distribuire a energiei, dar 
mai costisitoare decât încălzirea individuală. 

Inceputa in anul 2010, schema de sprijin a avut avantaje, dar şi elemente 
pasibile a fi imbunătaţite. Prin intermediul ei s-a urmarit acordarea unui răgaz 
comunităţilor locale/operatorilor care deţin instalaţii vechi şi neperformante pentru 
a identifica soluţii de îmbunătăţire a eficienţei. Din păcate, până în prezent acest 

                                                 
16 Orientările comunitare privind ajutorul de stat pentru protecţia mediului, publicate in 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C82/01.04.2008. 
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lucru a fost folosit doar de către câţiva operatori. In acelaşi timp, unii operatori cu 
capital de stat şi-au încetat activitatea, fiind înlocuiţi de operatori cu investiţii 
private, dar ceilalţi operatori nu şi-au modificat comportamentul, nerealizând 
investiţii semnificative pentru îmbunătăţirea eficienţei instalaţiilor. Ca atare, o 
primă concluzie ar fi faptul că aplicarea acestui tip de schemă de sprijin a permis 
supravieţuirea unor producatori in cogenerare, dar nu a sprijinit investiţiile pentru 
modernizare sau înlocuire, respectiv folosirea potenţialului de cogenerare al ţarii. 
Din acest punct de vedere, scopul utilizării acestui tip de schemă nu a fost atins in 
aceşti 5 ani de folosire. Prin aceasta trecere a rolului bonusului de la investiţie către 
acoperirea costurilor de exploatare s-a pierdut oportunitatea reinnoirii sistemelor de 
termoficare din Romania şi - in acest fel - s-a pus in pericol serviciul public al 
asigurării cu caldură pentru multe localitaţi urbane.  

Efectele schemei de sprijin asupra consumatorilor de energie electrica, fie că 
sunt industriali, fie că sunt rezidenţiali s-au simţit prin facturi mai mari. Dacă marii 
consumatorii industriali pot obţine condiţii mai favorabile la obtinerea unor preţuri 
mai convenabile prin cumpărarea angro, presiunea asupra consumatorilor 
rezidenţiali este mare. De aceea, una dintre problemele majore asupra carora 
reglementatorul trebuie să se aplece in mod special o reprezintă cea a 
supracompensării, care poate duce la o valoare prea mare a bonusului şi – inevitabil 
– la preţuri nejustificate la consumator.  

Trebuie însă reamintit că sprijinul producatorilor în cogenerare se acordă prin 
schema de sprijin doar prin componenta de energie electrica. Sprijinul componentei 
termice este insă acoperit in mod neunitar: prin subvenţii la unele tipuri de 
combustibili (exemplu, gazul natural destinat utilizarii la sau pentru consumatorii 
casnici) şi prin cele acordate direct producătorilor publici de către primăriile 
respective.  

Rezultatele financiare ale CET-urilor depind însă de ambele componente şi de 
modul in care cheltuielile fixe si cele variabile se alocă celor două tipuri de energie. 
De aceea, orice reducere a veniturilor uneia dintre componente, poate afecta atât 
cealaltă componenţă, cat şi tot intregul. In consecinţa, echilibrul este foarte fragil şi 
îngrijorarea o reprezinta faptul că există puţine unitaţi de producere în cogenerare 
care pot rezista in timp. Acest lucru se intamplă cu atat mai mult cu cât, chiar şi cu 
stimulentele primite, care se ridică anual la circa un miliard de lei, respectivele 
CET-uri funcţioneaza in pierdere şi nu găsesc bani de investiţii in modernizare. 

Este necesar de subliniat că riscul trecerii in insolvenţă a majoritaţii CET-urilor 
existente este foarte mare, iar falimentarea companiilor respective duce la efecte 
negative nu numai la nivel social, dar şi asupra sistemului electroenergetic. Chiar în 
condiţiile actuale când consumul este mult sub capacitate, dar în contextul 
instabilitaţii producatorilor care folosesc surse regenerabile de energie, eliminarea 
centralelor de cogenerare poate afecta piaţa de echilibrare prin indisponibilizarea 
unor grupuri care pot constitui rezerva de sistem.  

Plecând de la faptul dovedit că, in cazul termoficării, subvenţionarea se face 
nediferenţiat, neţintit pentru toţi consumatorii casnici, indiferent de veniturile 
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acestora, este evident că o schemă graduală de departajare a acestor consumatori ar 
putea rezolva o parte din problemele termoficării, dar nu se poate nega efectul 
posibil de a „alunga” din piaţă exact pe consumatorii solvabili, capabili de a-şi plăti 
la timp facturile. Diferenţierea subvenţionării ar echilibra fluxul de cash-flow al 
companiei de cogenerare şi ar atenua efectele situaţiei actuale când o parte din bani 
provin de la primării, care îi livreaza – de obicei - cu intarziere. Aceste motive 
obligă CET –urile să facă acrobaţii financiare pentru supravieţuire. Reversul 
medaliei in privinţa acestei măsuri o poate reprezenta trecerea categoriei de buni 
platnici la alte soluţii de încălzire şi – in mod uzual – la cumpărarea de centrale de 
apartament. Aceasta ar putea accelera procesul de debranşare şi – de aici – 
ameninţarea SACET-ului respectiv. 

Toate aceste soluţii s-au dovedit insa paliative, nerezolvand problema pe termen 
lung si neatacând dificultăţile semnalate la baza lor. De aceea, o soluţie finala ar 
putea fi revizuirea schemei şi trecerea la imbunatăţirea modului în care se va aplica. 
O analiză pe care s-ar baza revizuirea schemei  ar trebui să ia in considerare trei 
categorii de măsuri de îmbunataţire: a) măsuri care reduc preţurile, respectiv 
costurile; b) măsuri de imbunataţire a schemei de sprijin in sine şi c) măsuri 
adiacente. Din cadrul primei categorii, măsura esenţială o reprezintă reducerea 
pierderilor pe lanţurile de transport si distribuţie  ale celor doua tipuri de 
energie, din a doua, măsura principală o reprezintă introducerea unui criteriu de 
promovare a investitiilor in cogenerare, iar din cadrul măsurilor adiacente, este 
de remarcat acordarea diferenţiată a bonusului şi evitarea supracompensărilor.  

În sfarşit, promovarea imbunătăţirii performanţelor consumatorilor de energie 
termică si electrică prin comportament adecvat şi prin eficienţă energetica poate 
ajuta la utilizarea realistă a schemei de sprijin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


