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1. POLITICA ENERGETICĂ  A UNIUNII EUROPENE 

Cartea Verde a Energiei a fost primul studiu energetic cu adevărat important 
realizat după anii ’70 în spațiul european și reprezintă baza unei strategii energetice 
pe termen lung a Comunităților Europene. Scopul său nu a fost să prezinte solutii, ci 
să atenționeze asupra stării actuale a sectorului de energie, precum și a implicațiilor și 
consecințelor consumului de energie asupra economiei și a mediului înconjurător. 

 

 
 

Pentru a îmbunătăți siguranța în alimentarea cu energie și a răspunde în același 
timp cerințelor de mediu (în special în problema schimbărilor climatice și a 
încălzirii planetei), Cartea Verde evidențiază necesitatea ca sursele regenerabile de 
energie să devină o parte tot mai importantă din structura producției de energie. 
Sursele convenționale de energie cu potențial poluant mai redus (păcură, gaz 
natural, energie nucleară) sunt reconsiderate, în sensul de a sprijini, prin ele, 
dezvoltarea de noi resurse energetice.  

Dezbaterea lansată de Cartea Verde a conturat câteva direcții de acțiune, după 
cum urmează: 

− Managementul cererii de energie electrică. Consumul de energie va trebui 
să fie controlat și dirijat, îndeosebi prin monitorizarea atentă a eficienței energetice 
și prin diversificarea surselor de energie primară. 
                                                      

1 Universitatea „Ştefan cel Mare“ din Suceava. 
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− Siguranța alimentării. Pentru asigurarea siguranței în alimentare cu energie 
primară în Europa, s-a convenit crearea unui nou parteneriat energetic EU – Rusia, 
care va conține prevederi legate de siguranța rețelei, protecția investițiilor, proiecte 
majore de interes comun.  

− Surse de energie noi și regenerabile. Acestea reprezintă în prezent doar 6 % 
din balanța energetică a UE. Directiva privind promovarea energiei produse din 
surse de energie regenerabilă, face un pas important spre atragerea interesului pentru 
investiții în surse alternative. Actul legislativ conține prevederi ce fac referire la 
programe de sprijin naționale pentru producătorii de energie pe baza de surse 
energetice regenerabile, în condițiile acordării unor garanții de origine a electricității 
produse din aceste surse și suportarea costurilor tehnice pentru racordarea la rețea a 
producătorilor de energie. Programul a fost ulterior completat de Directiva pentru 
Eficienţa Energetică (2012/27/UE) care susține: 

▪ renovarea energetică a clădirilor; 
▪ promovarea surselor regenerabile de energie şi a cogenerării eficiente;  
▪ achiziţiile publice eficiente energetic; 
▪ auditurile energetice obligatorii la societăţile mari; 
▪ valorificarea potenţialului de eficienţă energetică la transformarea, transportul şi 

distribuţia energiei; 
▪ cerinţele minime de performanţa la generarea energiei; 
▪ obligaţiile de eficienţă energetică pentru autorităţile de reglementare. 

− Comerțul cu energie în UE. Comerțul acoperă doar 8 % în cazul energiei 
electrice, și are încă nevoie de capacități de interconectare. Există un plan de 
dezvoltare a infrastructurii de gaz și rețele electrice, și au fost identificate mai multe 
proiecte de interes european. 

− Conceptul global de siguranță în alimentare. Acest deziderat impune un 
efort de anticipație pe termen lung și relații întărite cu terțe țări. 

− Decuplarea consumului de creștere economică, este o tendință a politicii 
comune de energie, prin care se încearcă reducerea sau stoparea influențelor 
negative ale sectorului de energie asupra mediului și al vieții sociale. Instrumentul 
recomandat este folosirea eficientă a energiei. 

Conform politicii energetice a Uniunii Europene (UE) elaborată în anul 2007, 
energia este un element esențial al dezvoltării la nivelul Uniunii. Dar, în aceeași 
măsură, este o provocare în ceea ce privește impactul sectorului energetic asupra 
schimbărilor climatice, a creșterii dependenței de importul de resurse energetice, 
precum și a creșterii prețului energiei. Pentru depășirea acestor provocări, Comisia 
Europeană (CE) consideră absolut necesar ca UE să promoveze o politică energetică 
comună, bazată pe securitate energetică, dezvoltare durabilă și competitivitate. 

În ceea ce privește dezvoltarea durabilă, trebuie remarcat faptul că, în anul 2007, 
sectorul energetic era, la nivelul UE, unul din principalii producători de gaze cu 
efect de seră. În cazul neluării unor măsuri drastice la nivelul UE, în ritmul actual 
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de evoluție a conversiei de energie și la tehnologiile existente în anul 2007, emisiile 
de gaze cu efect de seră vor crește la nivelul UE cu circa 5 % și la nivel global cu 
circa 55 % până în anul 2030. Energia nucleară reprezintă în acest moment în 
Europa una dintre cele mai mari surse de energie fără emisii de CO2. Centralele 
nucleare asigura, în anul 2007, o treime din producția de electricitate din Uniunea 
Europeană, având astfel o contribuție reală la dezvoltarea durabilă. 

 

 
 

La 19 octombrie 2006, CE a adoptat Planul de acțiune privind eficiența 
energetică, aferent Directivei 2006/32/CE privind eficiența energetică la utilizatorii 
finali și serviciile energetice, care cuprinde măsuri datorită cărora UE ar putea face 
progrese vizibile în direcția îndeplinirii principalului său obiectiv și anume reducerea 
consumului său global de energie primară cu 20 % până în 2020. Implementarea cu 
succes a acestui plan s-ar materializa la nivelul UE într-o reducere a consumului 
energetic în anul 2020 cu circa 13 % față de 2007. Pentru aceasta sunt necesare 
eforturi deosebite în schimbări de mentalități și de comportament și, mai ales, 
investiții suplimentare. 

La data de 25 octombrie 2012 a apărut Directiva 2012/27/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind eficiența energetică specificându-se totodată 
faptul că o serie de municipalități și de alte organisme publice din statele membre 
au pus deja în aplicare abordări integrate în ceea ce privește economiile de energie 
și aprovizionarea cu energie. 

Întrebarea care se pune este: unde suntem astăzi din punct de vedere al 
prevederilor 20-20-20 (reducere consum de CO2 cu 20 %, producere energie din surse 
regenerabile minim 20 % din necesarul de conversie, reducere consum energetic cu 
20 %) la nivel european ?  

Analizând datele din grafic se constată că cele mai mari demersuri sunt în privința 
reducerii cantității de CO2 cu 20 % (s-a realizat  deja 16,3 %) și producerii de energie 
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regenerabilă (s-a realizat deja 12,7 %), dar în ceea ce privește reducerea conversiei 
de energie se constată întârzieri în implementarea politicii. 

Datorită unor particularități ale domeniului energetic, toate guvernele naționale 
au considerat implicarea lor totală în sectorul de energie ca o practică normală. 
Aceste particularități, considerate drept certitudini pentru multă vreme, sunt date 
de: monopolul natural pe care îl constituie activitățile de transport și distribuție în 
cadrul sectorului de energie, ceea ce permite integrarea facilă pe verticală, sub 
formă de monopoluri, a diferitelor activități; de rolul esențial pentru comunitate pe 
care il joacă energia, fie ca resursă primară, fie ca energie electrică, motiv pentru 
care s-a simțit nevoia unui control strict cu caracter strategic pentru orice economie 
în sectorul de energie, în special energia electrică, gazul și într-o măsură mai mică, 
petrolul. 

În domeniul conversiei de energie în echipamentele electrice și al etichetării a 
fost în vigoare Directiva 92/75/CE privind indicarea, prin etichetare și informații a 
standardelor de conversie de energie ale produselor de alte resurse la aparatele de 
uz casnic care fac parte din Sistemul european de etichetare energetică.  

Directiva se aplică următoarelor aparate: 
• frigidere, congelatoare și combinații ale acestora; 
• mașini de spălat, uscătoare și combinații ale acestora; 
• mașini de spălat vase; 
• cuptoare; 
• încălzitoare de apă și aparate de stocare a apei calde; 
• surse de iluminat; 
• aparate de aer condiționat. 
Directiva 92/75/CE a fost înlocuită de Directiva 2010/30/UE, care a intrat în 

vigoare în iulie 2011. Potrivit noii directive de etichetare, au apărut noi clase de 
eficiență energetică în plus pentru clasele deja existente (AG); pe baza indicelui de 
eficiență energetică (EEI) s-au adaugat noi simboluri (de exemplu, A +, A ++, 
A +++) și și-a extins aria, la echipamentele non rezidențiale. 

 

DIRECTIVA 2012/27/UE PRIVIND EFICIENȚA ENERGETICĂ. Măsuri 
pentru consumatorul final Audituri și sisteme de gestionare a energiei. Statele 
membre promovează, pentru toți consumatorii finali, disponibilitatea auditurilor 
energetice de înaltă calitate și rentabile (Art. 8, alin. 1)  

Auditurile energetice nu cuprind clauze care să împiedice transferul rezultatelor 
auditului către orice furnizor calificat/acreditat de servicii energetice, cu condiția să 
nu existe obiecții din partea clientului.  

Statele membre pun în aplicare programe pentru a încuraja IMM-urile să se supună 
auditurilor energetice, precum și punerea ulterioară în aplicare a recomandărilor acestor 
audituri (Art. 8, alin. 2). 
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2. LEGISLAŢIA DIN ROMÂNIA PRIVIND ENERGIA 
ȘI EFICIENȚA ENERGETICĂ 

În ţara noastră au fost emise şi aprobate pachete legislative în domeniul energiei 
și eficienței energetică. 

● Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică; 
● OG 22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la utilizatorii 

finali a surselor regenerabile de energie; 
● HG 409 /2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

OG 22/2008; 
● Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei 

din surse regenerabile de energie, cu modificările și completările ulterioare; 
● Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea 
sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie; 

● OUG nr. 79/2013 privind modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 
din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 
energiei din surse regenerabile de energie; 

● Legea 23/2014 privind aprobarea OUG nr. 57/2013 - privind modificarea și 
completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de energie; 

● Legea nr. 134/2012 pentru aprobarea OUG nr. 88/2011 privind modificarea și 
completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a energiei 
din surse regenerabile de energie; 

● OUG 88/2011 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru 
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 
energie; 

● OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de 
locuințe, cu modificările și completările ulterioare; 

● Legea 283/2013 privind aprobarea OUG 63/2012 pentru modificarea și 
completarea OUG 18/2009; 

● HG nr. 1535/2003 privind „Strategia de Valorificare a Surselor Regenerabile 
de Energie”; 

● HG nr. 163/2004 privind aprobarea „Strategiei Naționale privind Eficiența 
Energetică”; 

● HG 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie 
termică utilă, rectificată în 26.07.2007; 

● Hotărâre privind asigurarea securității utilizatorilor de echipamente electrice 
de joasă tensiune, 457/2003, republicată în 2007; 

● Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, modificată și 
completată prin Legea 159/2013, republicată; 
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● Hotărârea nr. 1028/2013 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2008 
pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele 
electrice de interes public; 

● Regulament de funcționare al Comitetului de Arbitraj, Autoritatea Națională 
de Reglementare în Domeniul Energiei, 2005; 

● O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule; 
● Ordin nr. 56/2008 privind aprobarea Metodologiei pentru trecerea de la facturarea 

cantităților de gaze naturale în unități volumetrice la facturarea în unități de energie; 
● Ordin nr. 25/2012 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru energia 

electrică livrată de furnizorii impliciți și furnizorii de ultimă opțiune consumatorilor 
casnici și asimilați consumatorilor casnici; 

● Ordin nr. 116/2008 pentru abrogarea unor acte normative din sectorul energiei 
electrice; 

● Ordin nr. 7/2011 privind aprobarea regulilor pentru decontarea preliminară în 
piața de echilibrare și a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea; 

● O.G. 13/2009 – modificarea și completarea OG nr. 36/2006 privind instituirea 
prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme 
centralizate, aprobată cu modificări și completări prin Legea 48/2010; 

● Legea nr. 3/2001 pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto; 
● Legea nr. 532/2004 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre 

Guvernul României și Guvernul Regatului Danemarcei privind cooperarea pentru 
implementarea Protocolului de la Kyoto; 

● HG 1479/2009 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei 
electrice din surse regenerabile de energie; 

● HG 1892/2004 - pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 
energiei electrice din surse regenerabile de energie; 

● Ordin 91/2013 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a 
energiei electrice; 

● H.G. nr. 224/2014 pentru aprobarea cotei de energie electrică produsă din 
surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin 
certificate verzi pentru anul 2014. 

3. PROGRAME DE EFICIENŢĂ ENERGETICĂ  

SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN (PEE SEE). Au fost lansate mai multe 
proiectele finanţate de Mecanismul Financiar SEE, pe diferite perioade de timp. 
Toate acestea sunt în concordanță cu prioritățile strategice naţionale şi în final 
trebuie să demonstreze în mod convingător raportul imbunătăţit calitate-preţ.  La 
evaluare se măsoară economisirea energiei rezultate care desigur că trebuie să fie 
cuantificată şi importantă ca valoare. Fiecare euro cheltuit în mod chibzuit în cadrul 
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Programului trebuie să conducă la economisirea energiei. Productivitatea sau 
creşterea capacităţii nu constituie uun deziderat al oboiectivului de proiect. 

Obiectivul principal al Programului este creșterea eficienţei energetice în 
domeniul industrial, în special în industriile cu un grad ridicat de poluare şi consum 
energetic intensiv. 

Spre exemplu, responsabilitatea pentru administrarea şi implementarea Progra-
mului RO 05 „Eficienţă Energetică” revine Unităţii de Implementare a Programului / 
Operatorului de Program (OP) din cadrul Direcţiei Politici Industriale şi Competitivitate 
din Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului conform Ordinului ministrului 
economiei nr. 1170/2014. 

 

Definiții: 
– Program: Eficiență energetică – aprobat începând cu data de 1 octombrie 2013; 
– Linia de finanţare: Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 

2009-2014 (MFSEE); 
– Operator de Program: Ministerul Economiei, Unitatea de Implementare 

Programe, Direcția Politici Industriale și Competitivitate; 
– Obiectiv general: Reducerea emisiilor de gaze de seră și poluatori atmosferici; 
– Obiectiv specific: Îmbunătăţirea eficienţei energetice în industrie, în special în 

industria cu poluare şi consum energetic mare; 
– Rezultate aşteptate: Modernizarea instalațiilor și echipamentelor unui număr 

estimat de 20 de IMM-uri din industrie în vederea reducerii consumului de 
energie; 

– Cereri de aplicații: cereri de aplicații individuale și fond bilateral, o cerere de 
aplicații; 

– Alocarea programului din MFSEE: 8.000.000 €; 
– Cofinanțare per program: 1.411.765 €; 
– Valoarea totală a programului: 9.411.765 €; 
– Perioada de depunere: Ianuarie- Martie 2014 – Perioada de Program 2013-

2017. 
 

Scopul şi obiectivele proiectului trebuie să satisfacă obiectivele Programului 
„Eficienţă Energetică” este menţionat mai sus. Proiectul de eficienţă energetică 
poate include una sau mai multe măsuri de eficienţă energetică (excluzând co-
generarea, parcuri auto şi alte articole care nu sunt incluse în fluxul tehnologic) care 
este/sunt echivalentă(e) într-una sau mai multe bilanţuri energetice (efectuate pe o 
perioadă cu consum important de energetic) şi studiul de fezabilitate. 

Se va acorda prioritate proiectelor cu cea mai mare reducere a emisiilor de CO2 
pentru a asigura îndeplinirea programului prin utilizarea bugetului disponibil cât 
mai eficient posibil. 

Proiectele eligibile implică, de exemplu, investiţii în: 
– îmbunătăţirea eficienţei energetice a sistemelor de acţionare electrică (de 

exemplu, creşterea utilizării sistemelor de control electronice, variatoare de viteză, 
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sisteme integrate de aplicare, convertoare de frecvenţă, motoare electrice cu eficiență 
ridicată, înlocuirea întregului sistem de acţionare cu un sistem mai eficient); 

– înlocuirea utilajelor învechite şi supradimensionate (de exemplu, transformatoare 
electrice, compresoare, motoare etc.);  

– îmbunătățirea eficienței energetice a sistemelor de încălzire și de răcire (de 
exemplu, utilizarea pompelor de căldură, înlocuirea boilerelor existente cu unele 
noi și mai eficiente, modernizarea sistemelor industriale de încălzire/răcire);  

– îmbunătățirea eficienței energetice a sistemelor de iluminat (de exemplu, 
înlocuirea lămpilor existente cu unele noi și mai eficiente, utilizarea sistemelor 
digitale de control, senzori de mișcare pentru sistemele de iluminat);  

– îmbunătățirea eficienței energetice a sistemelor de refrigerare (de exemplu, 
înlocuirea unităților existente cu dispozitive noi și mai eficiente, utilizarea sistemelor de 
recuperare a căldurii rezultate din procesele de răcire);  

– îmbunătățirea eficienței energetice a sistemelor de încălzire prin introducerea 
sistemelor de încălzire ce utilizează energie termică din surse regenerabile și prin 
reducerea cantității de combustibil (gaz, petrol brut  etc.) utilizat;  

– îmbunătățirea eficienței energetice prin modernizarea instalațiilor de producție; 
– managementul energetic îmbunătățit la nivel de platforme industriale; 
– sistemele de recuperare a căldurii rezultate din procesele industriale; 
– alte măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice în industrie. 
Acțiunile trebuie să producă un impact semnificativ în ceea ce privește eficiența 

energetică. Acțiunile/proiectele alese vor acționa asemenea unor catalizatori și vor 
duce la multiplicarea proiectelor de succes pentru a investi în tehnologii eficiente 
din punct de vedere energetic (cu vizibilitate crescută). 

 

INDICATORII PROGRAMULUI DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ. 
Indicatorii urmăresc să cuprindă măsurările legate de principiile care trebuie 
susținute la toate nivelurile impactului (cum ar fi eficacitatea, sustenabilitatea, 
eficiența și relevanța). 

Aplicanții eligibili sunt IMM-urile din domeniul industrial, în conformitate cu 
prevederile Legii 346/2004 (cu modificările şi completările ulterioare) iar domeniile 
lor de activitate sunt cele menţionate, așa cum sunt prevăzute de codurile CAEN. 

 
 
 
 
 
 
 
Proiectul va fi considerat eligibil pentru program în cazul în care propune, 

dezvoltă şi aplică cel puțin o măsură/un set de măsuri de îmbunătăţire a eficienţei 
energetice.  Se va acorda prioritate proiectelor care asigură cea mai mare reducere a 

De mare interes este faptul că în trimestrul întâi acest an, 2015, este propus a fi 
lansat un apel la propuneri de proiecte în valoare totală de 6.953.000 euro, pe baza 
„schemei de minimis”.  

Suma finanţării nerambursabile pe proiect: minim 60.000 euro, maxim – 
200.000 euro. 
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emisiilor de carbon în raport cu resursele financiare alocate pentru program (MWh/an 
şi tCO2/1.000 euro). Eficienţa energetică se va măsura de către o instituţie/societate 
autorizată de ANRE, ca parte a unui bilanţ/audit energetic elaborat pe baza 
măsurărilor realizate cu ajutorul instrumentelor de măsurare, pentru  perioade 
reprezentative ale fluxului tehnologic, la capacităţile tehnologice stabilite, înainte 
de selecția şi implementarea proiectului. 

4. SOCIETATE CU PROFIL INDUSTRIAL IMPLICATĂ 
ÎN PROCES DE EFICIENŢĂ ENERGETICĂ FINANŢAT 

Societatea STIROM S.A. a fost înfiinţată în anul 1968 în Bucureşti sub numele 
de Întreprinderea de Articole de Sticlărie Bucureşti. Începând cu anul 1990 a 
devenit societate comercială pe acţiuni, sub denumirea de STIROM SA, iar din 
1995 a devenit companie majoritar privată.  

Grupul Yioula Glassworks, cu sediul în Grecia, a preluat S.C. STIROM S.A. 
Grupul deţine mai multe fabrici pentru prelucararea  sticlei în mai multe ţări din 
Europa. Menţionăm România, Grecia, Ucraina şi Bulgaria.   

În România STIROM S.A. este unicul producător de articole de sticlărie pentru 
ambalaj, fiind prezentă pe listele de furnizori importanţi ale tuturor companiilor 
care utilizează ambalaje din sticlă, dar şi ale marilor reţele de magazine tip „cash 
and carry” sau ale supermarketurilor, pentru articolele de menaj produse în Bulgaria 
și pe care STROM le comercializează.  

Sticlăria de ambalaj, destinată clienţilor industriali, cuprinde următoarele tipuri 
de produse: 

• butelii realizate din sticlă albă, verde, brună şi olive green cu capacităţi între 40 
ml şi 2000 ml, pentru vinuri, băuturi alcoolice, băuturi răcoritoare, bere şi ape 
minerale; 

• borcane din sticlă albă cu capacităţi între 80 ml şi 1700 ml, pentru industria 
alimentară; 

• flacoane cu capacităţi între 8 ml şi 1000 ml, realizate din sticlă albă. 
 

 

 
Butelii realizate din sticlă albă, verde, brună şi olive green 

 cu capacităţi între 40 ml şi 2000 ml. 
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Borcane din sticlă albă cu capacităţi între 80 ml şi 1700 ml, pentru industria alimentară. 
 

  
 

Flacoane cu capacităţi între 8 ml şi 1000 ml, realizate din sticlă albă. 
 

Ca urmare a începerii în 2005 a unui amplu program de investiţii şi retehno-
logizare, în prezent se produc butelii de calitate superioară, la standarde europene, 
tratate superficial, atât la cald, cât şi la rece, ceea ce le conferă o rezistenţă sporită şi 
un aspect estetic superior.  

STIROM S.A. comercializează sticlăria de menaj ca de ex: pahare cu sau fără 
picior, scrumiere, halbe de bere, boluri, căni, carafe etc. în varianta sadea sau 
decorate. De asemenea, Stirom SA oferă pahare, halbe de bere și scrumiere 
personalizate cu logo-uri ce conţin până la 6 culori, pentru promoţii.  

 

 
 

 

  
 

Sticlăria de menaj. 
 

Compania are o atitudine responsabilă pentru Protecția Mediului, investițiile de 
mediu realizate începând cu anul 2007 fiind de peste 1.750.000 euro. Aceste investiții s-
au axat pe reducerea și captarea emisiilor de pulberi și poluanți din atmosferă.  

În anul 2006 Stirom a implementat și a obținut certificarea de la Germanischer 
Lloyd pentru Sistemul de Management al Calităţii EN ISO 9001:2000, iar în anul 
2007 a implementat și a obținut certificarea de la aceeași companie pentru Sistemul 
de Management de Mediu SR EN ISO 14001:2004. Certificările obţinute sunt 
menţinute conform standardelor în vigoare revizuite şi sunt reînnoite periodic. 

Stirom S.A., prin întreaga sa activitate, dezvoltă o politică de mediu concretă, cu 
o largă implicare, atât în ceea ce priveşte activitatea curentă a organizaţiei, cât şi în 
ceea ce priveşte dezvoltarea în timp, pe termen mediu şi lung. 
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Situația existentă a construcției analizată a rezultat din documentația cadastrală, 
releveele, studiile și expertizele întocmite la data elaborării prezentei documentații 
tehnico-economice. 

Construcția fabricii are în inventar instalaţiile de topire a sticlei și echipamentele 
tehnologice utilizate în procesul de producție; este amplasată în incinta societății 
Stirom S.A. Adresa este în București, sector 3, Bd. Theodor Pallady nr. 45.  

 

DESCRIEREA PROCESULUI TEHNOLOGIC PENTRU PRELUCRA-
REA STICLEI. La STIROM se produc ambalaje din sticlă sub formă de butelii, 
faţă de alte societăţi similare care produc sticlă trasă pentru geamuri. Buteliile pot fi 
de culori diferite: verde, brun, semialb sau alb. Buteliile finite sunt destinate cu 
preponderenţă ambalării produselor alimentare, cosmetice sau sunt folosite la uzul 
casnic.  

Topirea sticlei se face în cuptoare tip vană încălzite 
cu combustibilul primar gazul metan şi prevăzute cu 
camere regeneratoare, cu flacără transversală, în două 
instalații de topire. 

Materia primă este preparată şi transportată în şarje 
pe două benzi, una pentru amestec de sticlă colorată şi 
una pentru amestec de sticlă albă. De pe banda 
magistrală şarja de amestec este preluată de o bandă de 
transport transversală prin intermediul unui cărucior de 
descărcare deplasabil la oricare din cuptoarele de 
topire. Amestecul de materii prime este introdus în 
buncărul de alimentare a cuptoarelor de topire cu 
ajutorul unui elevator şi a unor benzi scurte. 

 Împreună cu amestecul de materii prime se 
introduc din buncărele de alimentare cioburi sfărâmate 
şi deferizate proprii sau recirculate de la clienţi. 
STIROM achiziţionează cioburi din sticlă, prin re-
valorificare. Randamentul de producţie a sticlei din cioburi este superior. În 
procesul tehnologic cioburile sunt cântărite în dozatorul gravimetric. Cioburile sunt 
introduse la baza elevatorului şi apoi urmează fluxul tehnologic. Sunt două 
cuptoare: cuptorul nr. 2 şi cuptorul nr. 3. 

La instalaţia de topire a sticlei de la cuptorul nr. 3 înaintea barajului se găseşte 
un prag, aflat în vatră, unde sunt amplasate ţevi de barbotare prin care se suflă aer 
în topitura de sticlă. Aerul barbotat are rol în procesul de omogenizare al pastei de 
sticlă. Pentru sticla colorată aerul ajută la încălzirea sticlei în straturile inferioare. 
Tot în vatra cuptorului se găsesc electrozi pentru o încălzire electrică suplimentară. 
În acest fel se ajută procesul de topire al sticlei la extracţii specifice mari. Camerele 
regeneratoare asigură preîncălzirea aerului secundar de combustie.  

Urmează etapa de fasonare a articolelor din sticlărie de ambalaj, care se 
realizează pe linii de prelucrare automate. 
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În proces urmează în continuare recoacerea, care se realizează în cuptoare tip 
tunel cu încălzire directă.  

Cu scopul îmbunătăţirii proprietăţilor mecanice, a detensionării şi ameliorarea 
rezistenţei la zgâriere a produselor se face în continuare tratarea superficială a 
produselor de sticlă de-ambalaje. Acest tratament superficial se face în două etape: 
la capul cald şi la capul rece. 

Din instalația de recoacere produsele sunt preluate 
de linia de sortare. Sistemul de benzi permite 
cuplarea pentru trecerea produselor prin maşinile 
de sortat. 

Instalația de sortat este amplasată între instalația 
de recoacere şi instalația de paletizare. Instalația de 
paletizare preia produsele de pe banda 
transportoare şi le aşează pe palet în vederea 
înfolierii. Paleţii sunt transportaţi cu ajutorul unei 

instalaţii mecanizate pentru transportul interfazic al produselor paletizate sau cu 
motostivuitoare la instalaţia de înfoliere. 

Numerotarea instalaţiilor este făcută din motive organizatorice, în funcţie de 
poziţionarea în plan a acestora. 

În momentul de față, în cadrul clădirii „Hala” descrisă mai sus, parte din cadrul 
parcului industrial STIROM, funcționează următoarele echipamente și utilaje 
industriale:  

− Instalația de topire sticlă nr 3: Instalație cu proiect local, model vechi, proiect 
bazin lucru: firma SORG Germania, sistem topire electrică cu electroboosting, 
bazinul de lucru și feedere.  

− Linie de prelucrare sticlă topită 3.1: proiect: EMHART Elveția din 1978 
alcătuită din: linie de prelucrare, linie de recoacere, linie de tratare, linie de sortare, 
linie de paletizare. 

− Linie prelucrare sticlă topită 3.3: proiect: EMHART Elveția din 1968, 
tehnologie veche alcătuită din: linie de prelucrare, linie de recoacere, linie de 
tratare, linie de sortare, linie de paletizare. 

− Linie prelucrare sticlă topită 3.2, 3.4: proiect: BOTTERO Italia 2005, alcătuită 
din: linie de prelucrare, linie de recoacere, linie de tratare, linie de sortare, linie de 
paletizare. 

− Instalație de topit sticlă nr 2: Instalație cu proiect local, model vechi, bazin 
lucru local, model vechi, sistem de topire electrică cu electroboosting .  

− Linie de prelucrare sticlă topită 2.1: proiectant: BOTTERO Italia 1984, 
alcătuită din: linie de prelucrare, linie de recoacere, linie de tratare, linie de sortare, 
linie de paletizare. 

− Linie de prelucrare sticlă topită 2.2: proiectant: BOTTERO Italia 1968, 
alcătuită din: linie de prelucrare, linie de recoacere, linie de tratare, linie de sortare, 
linie de paletizare. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schema de principiu a liniei de prelucrare produse sticlă. 
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Schema de principiu a liniei de prelucrare produse sticlă. 
 
− Linie de prelucrare sticlă topită 2.3: proiectant: BOTTERO Italia 1984, 

alcătuită din: linie de prelucrare, linie de recoacere, linie de tratare, linie de sortare, 
linie de paletizare. 

− Sistem de alimentare cu apă - pompe vechi cu eficiență energetică redusă, 
fabricație 1980. 

− Utilităţi folosite pentru producţia de sticlărie: 
▫ Apă industrială şi apă tratată, în circuit închis, pentru răcirea tur-retur a 

compresoarelor şi cuptoarelor – reţea internă existentă conducte OL-Zn, 
izolate, montate aerian. Sistem de pompe vechi, cu eficienţă energetică 
redusă; 

▫ Aer comprimat – reţea de distribuţie de la Clădire Staţie Compresoare către 
Clădire Hală prin conducte OL-Zn pozate aerian, Dn 600 mm – Pn 4 bar; 

▫ Aer comprimat – reţea de distribuţie de la Clădire Staţie Compresoare către 
Clădire Hală prin conducte OL-Zn pozate aerian, Dn 125 mm – Pn 6 bar; 

▫ Energie electrică: staţii de transformare 6/0.4 kV, posturi Trafo existente 
1000 kVA; Compresoare alimentate la tensiunea de 6 kV; 

▫ Gaze naturale. 
În cadrul clădirii Staţie de Compresoare şi Staţie Pompe funcţionează urmă-

toarele echipamente şi utilaje industriale:  
Compresoare de aer şi uscătoare de aer: compresoare electrice centrifugale şi 

uscătoare de aer prin refrigerare. 
Pompe de apă industrială tratată: pompe Lotru 125 – 4 buc ; pompe Criş 200 – 

3 buc. 
 

În perioada de funcționare a echipamentelor și instalațiilor descrise s-au identificat 
o serie de deficiențe tehnice evidențiate în urma auditului energetic complex efectuat. 
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Instalațiile de topire. Pierderi mari de energie se înregistrează din cauza uzurii 
ridicate și a tehnologiei depășite utilizate. Totodată, apar probleme de neomogenitate a 
sticlei datorate sistemelor defectuoase de ardere. Apar, de asemenea, incluziuni 
solide din cauza stării de deteriorare a blocurilor de caramidă refractară din camerele de 
ardere. 

Linii de prelucrare. Pierderi tehnologice de aer comprimat, apă industrială și 
lubrifianți datorate uzurilor și mecanismelor defecte, fiabilității foarte reduse a 
echipamentelor și a instalațiilor existente care duc la apariția frecventă a defectelor 
în produsele prelucrate. Acestea conduc și la imposibilitatea sortării eficiente a 
produselor finite și la înregistrarea de consumuri ridicate de gaze. 

5. AUDITUL ENERGETIC COMPLEX PROPUNE INVESTIŢIA  
DE EFICIENŢĂ ENERGETICĂ 

În scopul eficientizării energetice S.C STIROM S.A. a depus în termen 
documentația care a fost elaborată în baza prevederilor HG nr. 28/2008 și cerințelor 
Ghidului Solicitantului aprobat pentru implementarea Programului Operațional 
Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE) 2007-2013, Axa 
Prioritară 4, Creșterea eficienței energetice și a siguranței în aprovizionare, în 
contextul combaterii schimbărilor climatice, Domeniul major de intervenţie 1 Energie 
eficientă și durabilă (îmbunătățirea eficienței energetice și a sustenabilității 
sistemului energetic), Operaţiunea A „Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi 
echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de 
energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice”, Apelul 2011. 

Prin proiectul depus se doreşte Eficientizarea consumului energetic prin investiţii în 
procesul de fabricaţie al ambalajelor din sticlă din cadrul S.C. Stirom S.A., iar scopul 
investiţiei este - Creşterea eficienţei energetice şi implicit obţinerea unei economii 
de energie, prin înlocuirea de echipamente și utilaje tehnologice specifice obiectului de 
activitate al beneficiarului – instalații de fabricare și prelucrare a sticlei. 

Au fost stabilite obiectivele specifice: obținerea unor economii de energie prin 
investiţii în echipamente mai avansate tehnologic pentru a produce aceleaşi servicii 
finale – producerea și prelucrarea acelorași cantități de sticlă cu un consum de 
energie cu până la 20 % mai redus faţă de datele de calcul din auditul energetic 
elaborat în anul 2011.  

 Indicatorii de eficienţă energetică sunt: obținerea unei economii de energie prin 
mutarea stației de compresoare lângă liniile de producție și utilizarea mai eficientă a 
aerului comprimat prin scăderea considerabilă a pierderilor de energie pe 
conductele de transport.  

Un alt indicator este creșterea eficienței energetice a instalațiilor de topit și 
prelucrat sticlă, prin înlocuirea acestora cu instalații similare, dar de o tehnologie 
nouă, cu un consum de energie mai scăzut, în ipoteza unei producții similare cu cea 
actuală.  
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Auditul energetic complex elaborat de o societate autorizată ANRE, stucturat 
după instrucţiunile ghidului ANRE de elaborare şi analiză a auditurilor energetice, 
însuşit de către beneficiar, a propus un scenariu tehnico-economic prin care 
obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse. 

 

SCENARIUL: Creşterea eficienţei energetice prin achiziţionarea de sisteme 
tehnologice, moderne şi eficiente energetic. 

 

Linii de prelucrare a sticlei topite. Se vor achiziționa noi echipamente de 
prelucrare a sticlei topită aferente liniilor de fabricație. În acest mod eficiența 
energetică a liniilor de prelucrare va crește. Se reduc pierderile de energie și 
costurile de mentenanță. Creşte siguranța în exploatare. 

Sunt identificate şi dezavantaje, dintre care cheltuieli suplimentare de investiţii 
prin refacerea construcțiilor și instalațiilor aferente funcționării la noii parametri de 
consum, timp neproductiv prin oprirea procesului productiv.  

Instalații de topire a sticlei. Se propune reproiectarea și reconstrucţia celor 
două instalații de topit sticlă existente, Cuptorul 2 şi Cuptorul 3, care cuprind camere 
de ardere din cărămidă refractară, sisteme de topire electrică cu electroboosting, 
bazine de lucru și feedere, filtre pentru gaze de ardere, filtre pentru gaze arse 
evacuate. Construcțiile și instalațiile noi vor respecta standarde și tehnologii moderne 
în procesul de topire și producere a sticlei și astfel vor aduce economii importante 
de energie.  

Sunt urmărite avantaje cum sunt: îmbunătățirea eficienței energetice la noile 
cuptoareă de topire a sticlei, reducerea costurilor de mentenanță, creşterea 
randamentului de producție, scăderea consumului specific. În acelaşi timp va creşte 
siguranța în exploatare şi se vor limita emisiile de gaze arse. 

Dintre dezavantaje posibile se pot enumera cheltuieli de investiţii prin refacerea 
și consolidarea fundațiilor existente ce implică costuri ridicate, timpi de staţionare 
în perioada lucrărilor de construcții ale noilor instalații. 

Instalațiile de aer comprimat. Echipamentele de producere și distribuție a 
aerului comprimat actuale formate din compresoare, uscătoare de aer, rețele de 
conducte vor fi relocate în apropiere, într-o cameră tehnică nou propusă, mult mai 
apropiată liniilor de producție.  

Pentru îndeplinirea noilor cerințe energetice se impune înlocuirea a două 
echipamente existente. Compresoarele centrifugale oilfree tip CENTAC, model 
C225 MX3 vor fi înlocuite cu două compresoare centrifugale oilfree 4 bar. 

Conductele de distribuție spre sistemele de topire și prelucrare vor fi înlocuite 
complet. Acestea vor urma trasee cu mult micșorate ce conduc la scăderi importante a 
pierderilor de energie.  

Avantaje identificate sunt reducerea consumului de energie prin achiziția a două 
compresoare noi eficiente energetic, limitarea pierderilor de energie la distribuția 
aerului comprimat, se îmbunătățeşte fiabilitatea instalațiilor de aer comprimat, 
creşte siguranța în exploatare. 
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Dintre dezavantaje se enumeră necesitatea amenajării unui spațiu nou destinat 
inițial depozitării de materiale, investiții în lucrări de construcții și instalații noi. 

Pompele de apă industrială. Sistemele de pompare pentru apa industriala 
utilizată în procesele tehnologice sunt formate din pompe hidraulice de fabricație 
românească, cu o durată de viață depășită și un randament scăzut. În actuala 
conformație, acestea nu mai pot oferi parametrii optimi de funcționare ai instalației 
de apă industrială ce deservește compresoarele.  

Se vor înlocui 7 pompe hidraulice vechi, marca Lotru sau similare cu 7 pompe 
noi, eficiente energetic, cu debite de pompare între 160-250 m3/h. 

Aceste echipamente sunt amplasate în clădirea Stație de Compresoare și Stație 
Pompe, învecinată halei industriale principale și vor fi păstrate pe același 
amplasament. Conductele de distribuție vor fi redirecționate către camera tehnică 
propusă să adăpostească sistemele de aer. 

 

ANALIZA SCENARIILOR. A fost realizată o analiză şi implicit evaluarea 
scenariilor identificate. Au fost luaţi în considerare următorii parametri calitativi: 

 
C1   Parametru tehnic  Caracteristicile tehnice şi funcţionale ale produsului final  

C2   Parametru economic  Preţul de achiziţie 

C3   Parametru energetic  Consumul de energie electrică / termică  

C4   Parametru timp  Durata de implementare a investiţiei 

C5   Parametru mediu  Influenţa asupra mediului 
 

Soluția adoptată din auditul energetic – avantaje. Soluția adoptată după 
elaborarea auditului energetic complex, conform ANRE, pentru realizarea unei 
eficientizări a consumului energetic prin investiţii în procesul de fabricaţie al 
ambalajelor din sticlă din cadrul S.C. Stirom S.A. o reprezintă:  

 „Creşterea eficienței energetice prin achiziţionarea de sisteme tehnologice, 
moderne şi eficiente energetic, în cadrul proceselor de fabricaţie” .  

6. CONSUMURI SPECIFICE CALCULATE ÎN AUDITUL 
ENERGETIC COMPLEX 

Auditul energetic complex întocmit a fost utilizat prin datele de calcul la 
elaborarea proiectului pentru finanţarea din fonduri europene a investiţiei, 
într-un exemplu de bune practici de eficienţă energetică în proces industrial.  

Datele din auditul energetic complex real orar întocmit pe conturul analizat 
permit stabilirea puterilor cerute uniorare (kWh), numite şi consumuri energetice 
orare, pe fiecare linie de prelucrare a sticlei topite ce este obţinută în cuptoarele 
nr. 2 şi nr. 3. 
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Se observă un consum aproximativ egal pentru acţionările electrice şi procesele 
pneumatice. 

Auditul pe linii elaborat are în vedere energia electrică (EE) şi energia termică 
necesare funcţionării maşinilor rotative de inducţie (în general motoare asincrone 
cu rotorul în scurtcircuit) ce acţionează utilajele tehnologice. Energia (EAC) necesară 
producerii, transportului şi distribuţiei aerului comprimat cerut de acţionările 
pneumatice din structura aceloraşi linii tehnologice a fost calculată la bilanţul staţiei 
de compresoare. Necesarul de aer comprimat şi echivalentul său în energie electrică 
absorbită (EAC) a fost stabilit de comun acord cu tehnologul. Combustibilul 
primar, gaze naturale pentru topirea sticlei.  

Cu aceste precizări, valorile orare pentru energia consumată în procesul 
tehnologic au mărimile din tabelele sintetice 6.1 – 6.3. 

 
Tabelul 6.1 

Consumurile specifice de combustibil şi energie electrică 

 Consum  
combustibil 

actual 

Consum  
electric actual 

Consum 
combustibil 

estimat 

Consum  
electric 
estimat 

[kWh/h] [kWh/h] [kWh/h] [kWh/h] 
Cuptor 2 1,892 2,290 0,114 0,138 
Cuptor 3 1,817 2,200 0,125 0,151 
Linie 2.1 şi 2.2 0,150 0,182 – – 
Linie 2.3 0,096 0,116 – – 
Linie 3.1 0,122 0,147 – – 
Linie 3.3 0,170 0,206 – – 
Linie 3.2–3.4 0,122 0,148 – – 

 
Tabelul 6 2  

Consumurile specifice de combustibil pentru scenariul aplicat 

Linii de 
producție 

Sursa de energie 
Situație actuală 

Situație estimată după 
împlementare proiect 

[kW / h] [ kW/kg] [kW / h] [kW/kg] 

Linile 2.1 şi 2.2 

Gaze Naturale  420 0,150 252 0,090 
Energie electrică 310 0,111 225 0,080 
Aer comprimat 368 0,131 252 0,090 
Total liniile 2.1 si 2.2 730,0 0,392 477,0 0,260 

Linia  2.3 

 Gaze naturale 315 0,143 238 0,108 
Energie electrică 165 0,075 148 0,067 
Aer comprimat 184 0,084 167 0,076 
Total linie 2.3 664,0 0,302 553,00 0,251 
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Tabelul 6 2 (continuare)  

Linii de 
producție 

Sursa de energie 
Situație actuală 

Situație estimată după 
împlementare proiect 

[kW / h] [ kW/kg] [kW / h] [kW/kg] 

Linia 3.1 

 Gaze naturale 368 0,122 285 0,094 

Energie electrică 228 0,075 222 0,074 

Aer comprimat 258 0,085 240 0,079 

Total linie 3.1 854,0 0,283 747,00 0,247 

Linia 3.3 

 Gaze naturale 315 0,170 213 0,115 

Energie electrică 172 0,093 132 0,071 

Aer comprimat 184 0,099 149 0,081 

Total linie 3.3 671,0 0,363 494,00 0,267 
 

            Tabelul 6.3 

Consumurile specifice de combustibil pentru scenariul 1 aplicat 

  Situaţia actuală Situţia estimată 

Instalație 
topire 
sticlă  

Surse de energie  [kW / h] [kWh/kg]  [kW / h] [kWh/kg] 

Instalația 
de topire a 
sticlei nr.2 

 Gaze naturale 9,45 1,890 7,53 1,506 

Energie electrică 570 0,114 800 0,160 

Cuptor 2 10020,00 2,004 8330,00 1,666 

Instalația 
de topire a 
sticlei  nr.3 

 Gaze naturale 17,43 1,816 12,95 1,349 

Energie electrică 1,2 0,125 1,33 0,139 

Cuptor 3 18630,00 1,941 14280,00 1,488 
 
DESCRIEREA CONSTRUCTIVĂ ŞI TEHNOLOGICĂ. Fluxurile de 

producție viitoare nu diferă major față de cele actuale. Diferențele funcționale ale 
sistemelor sunt la liniile de prelucrare 2.1 și 2.2 care vor fi înlocuite cu o linie 
comună 2.1.+ 2.2. Noua linie dublă de prelucrare va avea o singură linie de 
transport a sticlei topite (Feeder), o linie de fasonare cu 12 stații și o linie de 
recoacere comună. Dublarea liniei se realizează pentru a putea prelua fluxul de 
produse finite din sticlă. Acestea vor urmări schema de principiu. 

Linii de prelucrare a sticlei topite. Investiția în liniile de prelucrare a sticlei 
constă în achiziția instalațiilor de prelucrare a sticlei topite. 

Liniile de prelucrare 3.2. și 3.4. nu vor fi modificate, acestea având în 
funcționare echipamente noi care funcționează la parametrii de eficiență optimi.  

Instalații de topire a sticlei. Investiția în instalațiile de topire a sticlei constă în 
achiziția instalațiilor noi de topire a sticlei nr. 2 şi nr.3. 
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Schema de principiu a instalaţiei de topit sticlă: 
1 – bazin de topire; 2 – bazin de lucru; 3 – feedere; 4 – regeneratoare; 5 – inversor;  

6 – canal de gaz de ardere; 7 – coş; 8 – şibere; 9 – canale de legătura la coș;  
10, 11 – canale de trecere a sticlei. 

 
Instalații de aer comprimat. Investiția în instalațiile de aer comprimat vizează 

mutarea a 6 compresoare existente pentru producerea și uscarea aerului comprimat 
precum și achiziționarea altor două compresoare similare cu cele existente care vor 
înlocui două compresoare existente energofage. Dintre cele 8 compresoare 
existente, două dintre ele vor fi scoase din funcțiune (compresoarele centrifugale 
oilfree tip CENTAC, model C225 MX3 vor fi înlocuite cu electrocompresoare 
centrifugale oilfree tip CENTAC, model C700 MX3), iar 6 vor fi relocate, astfel 
încât se va înregistra o reducere a consumului energetic datorită reducerii 
pierderilor actuale, datorate distanței mari între hala de producție și camera 
compresoarelor, precum și conductelor exterioare actuale.  

 

 
 

Exterior hală de producţie sticlă. Rețele de transport apă şi aer 
comprimat înainte de 

retehnologizare. 
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Înlocuirea celor două compresoare se realizează din considerente tehnologice 
pentru obținerea celor mai buni parametri de funcționare a noilor instalații de topire 
și prelucrare, cât și din considerente economice, întrucât noile compresoare vor 
avea consumuri energetice mai mici. 

Instalații de pompare apă industrială. Pompele existente au durata de viață 
depașită, fiabilitate foarte redusă, înregistrează consumuri mari de electricitate și nu 
mai pot funcționa la parametrii optimi necesari. Vor fi înlocuite.  

Monitorizarea energiei. Optimizarea unui sistem energetic presupune măsurarea 
și monitorizarea sa precisă, atât în ansamblu, cât şi a componentelor sale. Prin 
monitorizarea consumurilor se urmărește reducerea consumurilor specifice, diminuarea 
rebuturilor și îmbunătățirea calității produselor. 

Monitorizarea consumurilor de gaze și energie electrică vor fi instalate sisteme 
de măsurare, automatizare și centralizare a datelor. Toate racordurile de alimentare 
cu gaze ale echipamentelor vor fi echipate cu debitmetre electromagnetice de gaz 
conectate la sistemul de monitorizare. Tablourile electrice secundare și generale vor 
fi echipate cu contoare electronice pentru măsurarea energiei active și reactive, 
conectate de asemenea la sistemul centralizat.  

Sistemele vor fi interconectate LAN pe un singur domeniu, cu PC-uri pe care 
rulează aplicația de culegere date cu drivere de porturi virtuale. Rețelele vor fi 
centralizate într-un server de monitorizare operat de către un software special 
conceput și configurat instalațiilor tehnologice pe care le monitorizează și va asigura 
configurarea, coordonarea şi controlul întregului sistem. 

Eficientizarea conversiilor de energie electrică. Vor fi instalate convertoare 
de frecvență pentru motoarele din proiect; montarea grupurilor de compresoare 
lângă consumatorii mari pentru îmbunătățirea factorului de putere și eliminarea 
pierderilor; înlocuirea instalației de iluminat din hala de producție compusă din 
corpuri de iluminat cu lampi fluorescente, cu o instalație de iluminat nouă folosind 
corpuri de iluminat cu lămpi de tip LED de o eficiență energetică ridicată.  

Instalații de topire a sticlei. Instalațiile de topire a sticlei sunt instalații tehnologice 
complexe formate din: cuptor de topire din caramidă refractară, sisteme de topire 
electrică cu electroboosting, bazine de lucru și feedere, filtre pentru gaze de ardere 
și gaze arse. Schema funcţională de principiu a instalaţiei este prezentată în figura 
următoare. Pentru eficientizarea din punct de vedere energetic al procesului 
tehnologic, se propun următoarele lucrări:  

Instalația de topire a sticlei nr. 2, achiziție și construcție instalație nouă, cu o 
suprafață de 55 m2, mai eficient energetic – conform fișei. 

Instalația de topirea sticlei nr. 3, achiziție și construcție instalație nouă, cu o 
suprafață de 95 m2, mai eficient energetic – conform fișei. 

Instalații de aer comprimat. Pentru reducerea și limitarea pierderilor de 
energie din transportul aerului comprimat de la compresoare către echipamentele 
tehnologice, acestea vor fi relocate într-o cameră tehnică nou compartimentată în 
hala principală. 
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Viitoarea cameră tehnică nouă 
pentru amplasare compresoare. 

Noile compresore eficiente energetic 
instalalate după retehnologizare. 

 
Pentru aceasta se va realiza un perete despărțitor izolat fonic. Conductele de 

transport din clădirea compresoarelor, aflată la distanță faţă de hala de prelucrare a 
sticlei vor fi păstrate pe aceleași poziții în conservare. Pentru asigurarea energiei 
electrice se mută două posturi de transformare exterioare și tablourile electrice 
aferente compresoarelor alimentate în 380 V și se vor reface legăturile electrice cu 
cabluri montate aerian. Vor fi mutate 6 compresoare din cele 8 existente și uscătoarele 
de aer aferente acestora. Se vor executa rețele noi de distribuție aer comprimat din 
conducte. 

Suplimentar vor mai fi achiziționate două compresoare noi PN 4 bar. Acestea 
vor fi însoțite de 2 celule de transformare 6 kV, fiecare pentru alimentarea cu 
energie electrică. Alimentarea cu apă se va face prin devierea conductelor de apă 
industrială tur-retur către camera tehnică. 

Monitorizarea conversiilor de energie electrică se va face pentru toți 
utilizatorii importanţi. Se măsoară parametrii electrici (curenți, tensiuni, factori de 
putere, frecvență) și consumurile (putere activă, reactivă, energie activă, reactivă), 
atît la utilizatorii pe medie tensiune, cât și la utilizatorii pe joasă tensiune. 

După finalizarea lucrărilor de inverstiţii şi recepţia lucrărilor, au fost efectuate şi 
măsurări pentru analiza pierderilor temice. 

 

 
 

Analiza în infraroşu a pierderilor termice la Liniile Cuptor 2. 
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Analiza în infraroşu a pierderilor termice la Liniile Cuptor 3. 
 

Monitorizarea debitelor și a consumurilor de gaz metan se face pentru toți 
consumatorii de gaz /puncte de măsură. 

Măsurarea și monitorizarea presiunilor, debitelor și consumurilor de aer 
comprimat pentru  mașinile de prelucrare a sticlei topite. Se măsoară presiunile, 
debitele de aer comprimat și se monitorizează consumurile pentru liniile de 
prelucrare aferente cuptorului 2 şi, respevtiv, 3. Programul de aplicație va fi 
dezvoltat special pentru instalațiile tehnologice și procesele descrise.  

7. EFICIENŢA ENERGETICĂ A PROIECTULUI DE INVESTIŢII 
FINANŢAT DIN FONDURI EUROPENE 

Eficiența energetică obținută prin implementarea proiectului este calculată pe 
baza auditului energetic complex, întocmit de societate autorizată ANRE. 
Pentru efectuarea calculelor s-au avut în vedere următoarele definiții și notații: 

Ean – economia de energie anuală obţinută prin implementarea proiectului, 
exprimată atât în unităţi de măsură fizice (MWh/an, Gcal/an etc., după caz), unităţi 
de măsură convenţionale (tone echivalent petrol pe an – tep/an), cât şi în unităţi de 
măsură financiare (lei/an);  

V – durata de viaţă a principalelor echipamente achiziţionate şi instalate în 
cadrul proiectului, care conduc la creşterea eficienţei energetice, exprimată în ani;  

Etot – economia de energie totală obţinută prin implementarea proiectului, 
calculată prin produsul dintre economia de energie anuală Ean şi durata de viaţă V a 
principalelor echipamente achiziţionate şi instalate în cadrul proiectului, care 
conduc la creşterea eficienţei energetice; Etot se exprimă atât în unităţi de măsură 
fizice (MWh/an, Gcal/an etc.), unităţi de măsură convenţionale (tone echivalent 
petrol pe an – tep/an), cât şi în unităţi de măsură financiare (lei/an);  

Isp – investiţia specifică aferentă economiei de energie totale obţinute prin 
implementarea proiectului, calculată ca raport între valoarea totală actualizată a 
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cheltuielilor aferente proiectului de investiţii şi valoarea economiei de energie totale 
obţinute prin implementarea proiectului; Isp este exprimată în lei/tep;  

Dre – durata de recuperare a investiţiei prin economia de energie totală realizată, 
calculată prin raportarea valorii totale actualizate a proiectului de investiţii la 
valoarea financiară a economiei de energie totale obţinute prin implementarea 
proiectului; Dre este exprimată în ani;  

Di – durata de implementare a lucrărilor de investiţii, cu începere de la lansarea 
execuţiei lucrărilor, până la punerea în funcţiune finală a obiectivului; Di se exprimă 
în luni calendaristice;  

REE – Rata de economisire a energiei  = Economia anuală / Consumul anual;  
Cantitatea de emisii de CO2 reduse ca urmare a implementării proiectului. 
 

CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI DE EFICIENŢĂ ECONO-
MICᾸ: 

 

Economia de energie anuală: 
● exprimată în unităţi fizice: 

combustibil ee.inst.topire ee.liniianE E E E=D +D +D  

● exprimată în unităţi de măsură convenţionale: 

5728,73 tep/ananE =     (1 t.e.p. = 1,163·104 kWh) 

● exprimată în procente: 

24,67an
an

B el

E
E

Q Q
= =

+
 %  

unde QB şi Qel sunt cantităţile de energie anuale (combustibil + energie electrică) în 
[kWh/an]. 

Durata de viaţă a principalelor echipamente propuse pentru achiziţionare: 

  20 aniV =  

Economia de energie totală, calculată prin produsul dintre economia de energie 
anuală Ean şi durata de viaţă V a principalelor echipamente propuse pentru achiziţio-
nare: 

● exprimată în unităţi de masură convenţionale: 

 tep114575totE     (1 t.e.p. = 1,163·104 kWh) 

Investiţia specifică aferentă economiei de energie totale calculată ca raport 
între valoarea totală actualizată a cheltuielilor aferente proiectului de investiţii şi 
valoarea economiei de energie totale. 
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Durata de viaţă actualizată: 

1 2

1 1 1
....

(1 ) (1 ) (1 )
n n

V
a a a

= + + +
+ + +

 

unde a este rata de actualizare (a = 0,05).  
Pentru n = 20 durata de viaţă actualizată este V20 = 9,82 ani. 

Durata de recuperare a investiţiei prin economia de energie totală realizată, 
calculată prin raportarea valorii totale actualizate a proiectului de investiţii la valoarea 
financiară a economiei de energie totale obţinute prin implementarea proiectului: 

7,47 anireD =   

Durata de implementare a lucrărilor de investiţii, cu începere de la lansarea 
execuţiei lucrărilor până la punerea în funcţiune: 

Di = 3 ani 

Rata de economisire a energiei calculată ca raportul între economia anuală de 
energie şi consumul anual: 

0,247REE =  

Cantitatea de emisii de CO2 reduse ca urmare a optimizării 
Cantitatea de poluant evacuată în atmosferă (emisia) se determină cu relaţia: 

2CO iB H eD =D ⋅ ⋅      [kg] 

unde: ΔB este cantitatea de combustibil economisită în perioada respectivă [m3
N]; 

Hi – puterea calorifică a combustibilului [kJ/ m3
N] ; e – factorul de emisie [kg/kJ]. 

Cantitatea anuală de emisii de CO2 reduse: 

2CO 10812D =      [t /an] 

Cantitatea totală de emisii de CO2 estimată a se reduce pe durata de viaţă analizată: 

2CO 216231D =      [ t ] 
 
Sursa de finanțare a investiţiei. Sursa de finanțare este asigurată din fonduri 

Guvernamentale prin Programul Operațional Sectorial „CREŞTEREA COMPE-
TITIVITĂŢII ECONOMICE” (POS CCE), AXA PRIORITARĂ (AP) 4 - 
Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii 
schimbărilor climatice - OPERAŢIUNEA A - Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi 
echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de 
energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice, precum și din surse proprii ale 
companiei S.C. Stirom S.A. (cofinanțare). 

Durata de realizare a investiției. Durata de realizare a investiției este conform 
graficului de execuție.  
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Indicatori calitativi. Din punct de vedere calitativ proiectul este o măsură 
pozitivă datorită următoarelor considerente: 

− creșterea eficienței energetice a procesului de fabricație  
− creșterea protecției mediului prin folosirea de echipamente și utilaje de ultimă 

generație; 
− creșterea competitivității economiice a companiei prin micșorarea costurilor 

de producție. 

Auditul energetic a fost finalizat în anul 2011, iar pe baza lui a fost elaborat 
studiul de fezabilitate, investiţia fiind finalizată în mai 2015. 

8. OBIECTIVELE SPECIFICE REALIZATE 

Obiectivele specifice propuse prin auditul energetic şi studiul de fezabilitate 
au fost obținerea unor economii de energie prin investiţii în echipamente mai 
avansate tehnologic pentru a produce aceleaşi servicii finale, producerea și prelucrarea 
acelorași cantități de sticlă cu un consum de energie cu până la 20 % mai redus.  

 

Din măsurările efectuate în mai 2015 de societatea pentru întocmirea 
auditului energetic complex, rezultă economii la consumurile specifice în 
domeniul celor propuse prin proiectul finananţat şi o putere instalată redusă 
prin retehnologizare cu 700 kW. 
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