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Abstract. The paper presents the energy use efficiency indicators that are used for the 
calculation of obtained energy efficiency gains. Calculation and interpretation details 
are given for the indicator „primary energy intensity”, alongside values recorded in 
Romania in the past years. The indicator “specific consumption” also plays an 
important part and it is a feature of the technical efficiency in the use of energy. The 
French company ENERDATA of Grenoble has established and developed the ODEX 
system of indicators, which can be used for the calculation of energy efficiency gains. 
The paper presents the principles of this system. The paper also presents a top-down 
methodology for the calculation of energy efficiency gains in the end user sectors: 
household sector, service sector, transports and industry. 
Keywords: energy efficiency, indicators, energy efficiency gains, top-down models, 
energy intensity. 

1. INTRODUCERE 

Activitățile de creștere a eficienței energetice se bucură de mulți ani de o 
atenție deosebită în cadrul Uniunii Europene. Creșterea eficienţei de utilizare a 
energiei reprezintă o componentă esențială a tuturor strategiilor din domeniul 
energetic, contribuind direct la dezvoltarea durabilă, la creșterea securității în 
alimentare, la creșterea nivelului de suportabilitate a facturilor cu energia etc.  

In toate documentele oficiale se pune un accent deosebit pe stabilirea de ținte 
cantitative si traiectorii orientative privind economiile de energie care trebuie 
realizate, precum și pe monitorizarea încadrării în traiectoriile orientative în scopul 
adoptării unor eventuale măsuri corective. 

Prezenta lucrare abordează problematica calculului economiilor de energie 
utilizând indicatori de eficiență energetică.  

Pe plan internațional s-a generalizat utilizarea unor indicatori pentru 
monitorizarea eficienței energetice sau pentru compararea performanțelor din acest 
domeniu. Eforturile depuse de prestigioase instituții internaționale (IEA, IAEA, CME, 
UN/DESA, EUROSTAT, etc) au impus anumiți indicatori pe plan internațional.  

Lucrări elaborate de prestigioase institute de studii și cercetări în cadrul unor 
programe internaționale de anvergură au condus la apariția unei literaturi de 
specialitate în domeniu și a unor programe de cercetare cu finanțare internațională.  
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2. INDICATORI DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ 

Indicatorii de eficiență energetică trebuie astfel definiți încât să permită 
îndeplinirea mai multor obiective, printre care: 

− monitorizarea modului în care se realizează pe plan intern și internațional 
proiectele și programele privind creșterea eficienței energetice și reducerea emisiilor 
de CO2; 

− evaluarea programelor și politicilor de eficiență energetică de către ministere, 
agenții pentru energie și alte organizatii care au șansa de a implementa astfel de 
politici, respectiv programe;  

− asigurarea de informații primare pentru modelele de prognoza a cererii de 
energie și creșterea calității prognozelor;  

− planificarea activităților viitoare inclusiv a programelor de cercetare-dez-
voltare; 

− comparații internaționale în probleme esențiale inclusiv în negocierile 
internaționale privind schimbările climatice sau privind creșterea eficienței energetice.  

Indicatorii de eficiență energetica pot fi definiți la nivelul : 
− economiei în ansamblu; 
− unui sector economic (industrie, servicii, transporturi etc); 
− unui tip de utilizare finală (încălzirea spațiilor sau prepararea hranei în 

sectorul casnic, transportul de mărfuri sau de pasageri în transporturi etc). 
In funcție de rolul lor, se iau în considerare trei tipuri de indicatori (Figura 2.1): 
− indicatori de monitorizare a tendințelor eficienței energetice; 
− indicatori de comparație a performantelor de eficiență energetică între o țară 

și alte tări; 
− indicatori de difuzie care măsoara penetrarea pe piață a tehnologiilor și 

practicilor eficiente. 
Se utilizează de regulă mai multe tipuri de indicatori de monitorizare a 

tendințelor eficienței energetice: 
− intensitatea energetică definită ca un raport între consumul de energie, 

măsurat in unitati de energie (tep, Joule etc) si un indicator de activitate măsurat in 
unități monetare (PIB, VAB etc); 

− consum specific de energie definit ca raportul între consumul de energie și 
un indicator al activității exprimat în unități fizice (tep/tone ciment, litri carburant/ 
sute km parcurși etc); 

− indicatori ai evoluției eficienței energetice (indicatori ODEX) definiți la nivelul 
economiei în ansamblu sau a sectoarelor economice. Asupra acestor indicatori se va 
reveni. 

Economiile de energie rezultate prin aplicarea măsurilor de eficiență energetică se 
pot calcula plecând de la variația în timp a acestor indicatori. 

Se precizează că este vorba de familii de indicatori. Din fiecare familie fac 
parte anumiți indicatori tradiționali. Un anumit colectiv de lucru poate extinde 
numărul indicatorilor dintr-o anumită familie în funcție de specificul unei activități. 
De exemplu, intensitatea energiei primare este un indicator traditional. Alaturi de 
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acesta se pot defini și utiliza indicatori ca intensitatea energiei finale, intensitatea 
energiei electrice, intensitatea gazelor naturale etc. Indicatorii respectivi pot fi 
calculati la nivelul economiei nationale, la nivelul unor ramuri economice sau, in 
profil teritorial, la nivel regional. 

 

 
 

Fig. 2.1 
 

Indicatorii menționați anterior pot fi impărțiți în două clase în funcție de 
capacitatea lor de a pune în evidență cauzele care influențeaza evoluția eficienței 
energetice. Ei pot fi: 

− indicatori descriptivi care descriu tendințele generale de evoluție a eficienței 
energetice din punct de vedere macroeconomic. Ei se calculează ca raportul între datele 
statistice oficiale privind consumul de energie și variabilele economice considerate; 

− indicatori explicativi care detaliază tendințele indicatorilor descriptivi pentru 
a pune în evidență cauzele. Calculele indicatorilor explicativi presupun existența 
unor metodologii de calcul aliniate pe plan internațional în măsură maxim posibilă. 
Intensitatea energiei finale a economiei naționale la prețuri constante  sau la 
structură constantă sunt exemple de indicatori explicativi.  

Indicatorii de comparație permit compararea performanțelor energetice între 
țări. Sunt utilizați de regulă doua tipuri de indicatori de comparație: 

− indicatori ajustati care ajustează valorile unor indicatori de monitorizare pentru a 
face posibilă o comparație mai corectă între diferite țări. Aceste corecții pot să vizeze: 

 structurile diferite ale economiilor naționale; 
 nivelurile diferite ale prețurilor (intensitatea energetică la paritatea puterii de 

cumpărare este un indicator ajustat); 
 condiții climaterice diferite (indicatorii de consum specific sau de intensitate 

energetică cu corecție de temperatură sunt astfel de indicatori); 
− indicatorii țintă care indică potențialul de creștere a eficienței energetice la 

nivelul unei anumite țări plecând de la nivelul tehnologiilor sau practicilor utilizate 
în țara respectivă și cele mai bune tehnologii/practici existente pe plan internațional. 
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Indicatorii de difuzie au rolul de a completa indicatorii de eficiență energetică 
anteriori. Trei tipuri de indicatori de difuzie sunt luați în considerare: 

− penetrarea pe piață a tehnologiilor eficiente (de exemplu ponderea echipa-
mentelor electrocasnice de clasă energetică A în totalul echipamentelor electrocasnice 
vândute); 

− difuzia celor mai eficiente practici din punct de vedere energetic (ponderea 
transportului în comun în totalul transportului de pasageri); 

− penetrarea pe piață a echipamentelor care valorifică sursele regenerabile de     
energie. 

3. INDICATORUL INTENSITATE ENERGETICĂ 

Intensitatea energetică este indicatorul cel mai sintetic care caracterizează 
eficiența energetică la nivel macroeconomic. 

Prin intensitate energetică (IE) se înţelege consumul brut de energie (CE) utilizată 
pentru a produce o unitate de produs intern brut (PIB) sau de valoare adaugată brută 
(VAB) la nivel național sau la nivel de ramura economică/ industrială intr-un anumit 
an. 

In principiu, se pot defini si calcula in mod similar: 
− intensitatea energiei primare, 
− intensitatea energiei finale, 
− intensitatea energiei electrice etc. 
Indicatorul cel mai important si cel mai utilizat este indicatorul „intensitatea 

energiei primare” la nivelul economiei nationale, respectiv consumul brut de 
energie primară (CEP) necesar pentru a produce o unitate de Produs Intern Brut 
(PIB). Relaţia de calcul este: 

 

 IEP =  CEP / PIB  (3.1) 
 

unde: CEP este consumul de energie primară la nivel naţional într-un anumit an, 
exprimat de regulă în tone echivalent petrol (tep); PIB = produsul intern brut al ţării 
respective în anul considerat, exprimat în moneda naţională sau într-o monedă de 
largă circulaţie (Euro sau USD). 

Se discută în mod frecvent despre intensitatea energetică ridicată a economiei 
româneşti comparativ cu ţările dezvoltate.  Subiectul este abordat atât de către 
specialişti, cât şi de către oameni politici, ziarişti, reprezentanţi ai opiniei publice 
etc. Acest indicator a căpătat valenţe axiomatice şi valorile sale sunt prezentate ca 
argumente indubitabile pentru adevăruri de necontestat. Alături de abordări corecte 
şi echilibrate pot fi întâlnite însă prezentări deformate şi exagerări rezultate dintr-o 
cunoaştere aproximativă a problemei. 

Sperăm ca informaţiile şi datele care vor fi prezentate în continuare să aducă 
clarificări în acest domeniu. 
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Acest indicator reprezintă indicatorul cel mai sintetic privind eficienţa de 
utilizare a energiei la nivelul unei economii naţionale. El caracterizează eficienţa 
economică de utilizare a energiei primare şi doar într-o măsură redusă eficienţa 
tehnică. Valoarea sa depinde direct de valoarea produsului intern brut, care este un 
parametru fundamental economic. 

Structura economiei naţionale influenţează decisiv valoarea intensităţii energetice. 
O ţară în care principala ramură economică este industria metalurgică va avea o 
intensitate energetică cu mult mai mare decât o ţară în care principala ramură este 
turismul, chiar dacă utilizează cele mai moderne şi eficiente tehnologii. O valoare 
ridicată a intensităţii energetice nu reprezintă prin ea însăşi un păcat (cel puţin la o 
primă discuţie). Intensitatea energetică nu reprezintă un indicator care să fie utilizat 
singular pentru a caracteriza eficienţa de utilizare a energiei la nivel naţional. Există 
sectoare economice şi ramuri industriale care, prin natura lor, au o intensitate 
energetică ridicată (industria chimică, industria metalurgică, transporturile etc.). 
Acest lucru se poate însă înregistra și pe fondul unei eficienţe tehnice şi economice 
ridicate. Faptul că în industria metalurgică (de exemplu) se consumă relativ multă 
energie pentru a produce o unitate de valoare adăugată brută (şi implicit de PIB) nu 
reprezintă automat o dovadă a ineficienţei energetice a acestei ramuri şi nu trebuie 
să reprezinte un argument la condamnarea sa. Ea poate fi o ramură industrială 
modernă şi eficientă (şi în ţările dezvoltate chiar are aceste caracteristici).  

Principala cale de scadere a valorii intensitatii energetice este dezvoltarea 
economiei nationale, respectiv cresterea produsului intern brut, inclusiv prin modificari 
ale structurii economiei. Responsabilitatea actiunilor necesare in acest sens revine 
autoritatilor centrale superioare la nivelul economiei nationale. Autoritatile cu 
reponsabilitati in domeniul  eficientei energetice au o capacitate limitata de actiune. 

3.1.  Definirea notiunii de energie primară 

În „Dicţionarul de termeni folosiţi în domeniul energiei”, elaborat de Consiliul 
Mondial al Energiei în 1992, energia primară este definită drept: „energia ce nu a 
suferit nici un proces de conversie”. Energia primară este deci energia în formă 
pură aşa cum se găseşte ea în natură. 

Principalii purtători de energie primară, respectiv formele sub care se întâlneşte 
energia primară în natură sunt: 

− ţiţeiul (respectiv energia conţinută în cantitatea de ţiţei extrasă din zăcăminte); 
− gazele naturale; 
− cărbunele (inclusiv lignitul şi turba); 
− minereurile radioactive; 
− căderile de apă (energia hidro); 
− alte energii regenerabile (solară, eoliană, geotermală etc). 
Tot „energie primară” se consideră şi cantităţile de energie intrate (sau ieşite) 

din conturul analizat prin operaţiuni de import/export. 
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Pentru calculul intensităţii energetice trebuie cunoscut consumul de energie 
primară (CEP) la nivel naţional timp de un an. Pentru a determina acest consum de 
energie primară trebuie cunoscute: 

a) producţia internă de energie primară (PEP); aceasta se calculează ca suma 
producţiilor tuturor formelor de energie; 

b) importul de energie primară (IEP) calculat ca suma importurilor tuturor 
formelor de energie; 

c) exportul de energie primară (EXP) calculat ca suma exporturilor tuturor 
formelor de energie; 

d) variaţia stocurilor de energie primară (VST) existente pe teritoriul ţării între 
începutul şi sfârşitul anului. 

Consumul de energie primară are astfel valoarea: 
 

 CEP = PEP + IMP – EXP ± VST (3.2) 
 

Evoluţiile consumului brut de energie primară si a consumului de energie 
finala în România în perioada 2010-2015 sunt prezentate în figura 3.1. 

 

 
 

Fig. 3.1 Evoluţia consumului brut de energie primară  
şi a consumului de energie finală în România. 

3.2. Considerarea produsului intern brut 

Produsul Intern Brut este un indicator macroeconomic fundamental. Calculul 
sau reprezintă apanajul statisticii economice. În continuare vor fi prezentate doar 
unele probleme care apar în calculul intensității energetice. 

a) Calculul PIB în preţuri curente. Valorile anuale ale Produsului Intern 
Brut (PIB) în moneda națională sunt publicate de către Institutul Naţional de 
Statistică (INS) şi sunt denumite “valori nominale” în literatura de specialitate.  
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Valorile nominale sunt afectate de variația preţurilor (inflaţie) și a parității 
între moneda națională și monedele utilizate în comparații internaționale (de regulă 
Euro sau USD). Ele nu reflectă evoluţia reală a economiei naţionale. Fiind 
exprimate în lei, nu pot fi utilizate pentru comparaţii internaţionale. Practic valorile 
nominale ale PIB au importanţă doar ca informaţii primare. 

Într-o prima etapă se calculează PIB într-o monedă de circulație internațională, 
utilizând cursul oficial de schimb, respectiv paritatea oficială  publicata de BNR 
(calculul PIB in preturi curente).  

Valorile PIB al României în Euro sunt prezentate în tabelul 3.1.  
Exprimarea valorii PIB în Euro sau USD: 
● face posibile comparațiile internaționale 
● elimină influenţa (ridicată) a parității între moneda națională și Euro sau USD. 
Este însă păstrată influența (care poate fi ridicată) a variației preţurilor în Euro 

sau USD pe piața internă, astfel încât nici aceste valori nu descriu riguros evoluția 
economiei naționale. Pentru a elimina această influenţa şi a lua în considerare 
evoluțiile reale la nivel macroeconomic se calculează PIB în preţuri constante. 

b) Calculul PIB în preţuri constante. Se alege un an de bază (anul „i”). 
Pentru acest an valoarea PIB este egală cu valoarea in preturi curente din anul 
respectiv. În exemplul din această lucrare au fost selectate trei variante de calcul 
corespunzătoare anilor de bază 2000, 2005 şi 2010.  

Întrucât în mod uzual comparațiile se fac cu media UE sau cu alte State 
Membre UE, a fost aleasă ca monedă internațională moneda Euro.  

Se calculează în continuare evoluţia PIB în preţuri constante corespunzătoare 
anilor de bază aleşi (în cazul nostru în Euro 2000, Euro 2005 şi Euro 2010) 
utilizând rata reală de creştere a PIB. 

Rata reală de creştere a PIB faţă de anul precedent (ri) reprezintă  un indicator 
macroeconomic anual publicat în documentele INS şi care poate fi regăsit în baza 
de date EUROSTAT şi în alte baze de date internaţionale. Valorile acestui indicator 
pentru perioada luată în considerare (2010-2015) sunt prezentate în tabelul 3.1.  

Dacă se cunosc: 
− valoarea PIB în anul „i” exprimată în preţuri curente (în exemplul nostru de 

calcul, în Euro 2005 şi respectiv Euro 2010): „PIBi”; 
− rata reală de creştere a PIB în anul „i + 1” faţă de anul „i” exprimată în 

procente: „ri+1”, atunci valoarea PIB în anul „i + 1” exprimată în preţuri din anul 
„i” „(PIB*i+1)” se calculează cu relaţia: 

 PIB*
i+1 = PIBi X 

11
100

ir   
             (3.3) 

 

Dacă se doreşte exprimarea PIB în preţuri constante pentru mai mulţi ani care 
urmează anului de bază “i”, atunci relaţiile sunt: 

 

    PIB*
i+1 = PIBi X 

11
100

ir   
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 PIB*
i+2 = PIBi X 

11
100

ir   
   X 

21
100

ir   
   (3.4) 

 PIB*
i+k = PIBi X 

11
100

ir   
   X 

21
100

ir   
 X         X

1
100

i kr   
   

 

Dacă se doreşte exprimarea PIB în preţuri constante pentru mai mulţi ani 
anteriori anului de bază „i”, atunci relaţiile sunt: 

 

 PIB*
i-1 = PIBi / 

1
100

ir  
         

 PIB*
i-2 = PIBi / 

11 1
100 100

i ir r
X          

                         (3.5) 

 PIB*
i-k = PIBi /

1 11 1 ......... 1
100 100 100

i i i kr r r
X X X                

        
 

Valorile PIB, exprimate în preţuri constante, descriu mai corect evoluţia reală 
a economiei naţionale. In tabelul 3.1 si figura 3.2 se prezintă evoluţia PIB pentru 
România în  Euro 2005 si Euro 2010. 

 
Tabelul 3.1 

Evoluția PIB în România în Euro, Euro 2005 şi Euro 2010 si Euro PPC 

Denumire 
indicator 

U.m. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PIB Euro 2005  milioane 
Euro 2005

92628,6 93607,0 94207,0 97534,0 100534,5 104493,5 

PIB Euro 2010 milioane 
Euro 2010

126746,4 128085,2 128906,2 133458,6 137564,2 142981,5 

PIB Euro preturi 
curente  

milioane 
Euro 

126746,4 133305,9 133511,4 144253,5 150357,5 159963,7 

PIB Euro la 
paritatea puterii 
de cumpărare  

milioane 
Euro PPC

265632,3 274978,4 287682,4 291464,4 303726,5 326208,9 

rata de crestere a 
PIB fata de anul 
precedent 

% -0,8 1,1 0,6 3,5 3,1 3,9 

c) Calculul PIB la paritatea puterii de cumpărare. Instituţii prestigioase 
(IAEA, Eurostat, WEC etc.) consideră că utilizarea cursului oficial de schimb nu este 
suficient de reprezentativă şi recomandă utilizarea “parităţii puterii de cumpărare” 
(PPC) pentru calculul PIB în Euro sau USD. Pentru aceasta se alege un “coş” de 
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produse şi servicii de bază în viaţa de zi cu zi. Se calculează valoarea totală a 
produselor şi serviciilor incluse în “coş”, în diferite ţări în moneda naţională. Prin 
raportare se determină PPC. 

PPC are un caracter foarte subiectiv. Ea depinde esenţial de modul în care este 
stabilit coşul de produse şi servicii, precum şi de diferite detalii de analiză şi calcul. 

 

 
 

Fig. 3.2 
 

Pot fi întâlnite valori diferite ale parităţii leu/Euro sau leu/USD la paritatea 
puterii de cumpărare în funcţie de instituţia care publică rezultatele obţinute. 

Pentru ca utilizarea PPC să conducă la rezultate credibile şi să facă posibilă 
efectuarea de comparaţii internaţionale sunt necesare două condiţii: 

− PPC să fie determinată de o instituţie recunoscută; 
− Pentru toate ţările/zonele care se compară între ele, PPC să fie determinată 

de aceeaşi instituţie. 
Diferenţele între cursul oficial de schimb şi paritatea puterii de cumpărare sunt cu 

atât mai mari cu cât nivelurile de dezvoltare sunt mai diferite. PPC va fi apropiată de 
paritatea oficială pentru ţările dezvoltate, dar va fi mult diferită pentru ţările slab 
dezvoltate. 

Valorile prezentate in Tabelul 3.1 privind PIB la paritatea puterii de cumpărare 
au fost preluate din Eurostat. 

d) Importanta modului de considerare a PIB. Pentru ţările dezvoltate, 
respectiv alegerea unei unităţi de măsură sau a alteia la calculul PIB, are o influenţă 
relativ redusă asupra rezultatului final. Pentru România influența este foarte mare. 
Pentru a ilustra amploarea acestui factor de influenţă, se prezintă în figura 3.3 
valorile rapoartelor între: 

– PIB calculat în Euro PPC, Euro si respectiv Euro 2010 şi 
– PIB calculat în Euro 2005, 

pentru ţările din zona Euro şi România, în anul 2015.  
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Se menţionează din nou faptul că valorile din figura 3.3. au fost calculate de 
colectivul de elaborare a raportului pe baza informaţiilor primare din EUROSTAT. 
În cazul extrem, PIB în anul 2015 pentru România calculat în Euro PPC este de 
peste trei ori mai mare in comparaţie cu PIB calculat în Euro 2005. Pentru ţările din 
Zona Euro valoarea calculată în Euro PPC este cu numai 14% mai mare decat 
valoarea calculată în Euro 2005. 

 

 
 

Fig. 3.3. 
 

Acest lucru influenţează foarte mult valorile indicatorilor de intensitate energetică 
precum şi aprecierile calitative şi evaluările care se fac privind nivelul de dezvoltare 
economică în general şi nivelul eficienţei energetice în particular pentru România. 

Ne exprimăm opinia că renunţarea la prezentarea valorilor PIB în Euro 2005 şi 
la calculul indicatorilor de eficienţă energetică plecând de la aceste valori ar 
conduce la o ilustrare corectă şi obiectivă a realitatilor. 

3.3. Calculul intensitatii energiei primare 

Relaţia de calcul a intensităţii energiei primare a fost prezentată anterior. 
Pentru România şi pentru intervalul de timp 2000-2014, consumul de energie 

primară a fost prezentat în fig.3.1, iar PIB, in diferite variante de calcul, în tabelul 3.1 si 
figura 3.2. 

S-au calculat distinct valori ale intensităţii energiei primare în: 
− tep/1.000 Euro – preţuri curente; 
− tep/1.000 Euro – preţuri constante ( Euro 2005 si Euro 2010); 
− tep/1.000 Euro la paritatea puterii de cumpărare. 
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Rezultatele sunt prezentate in tabelul 3.2 si figura 3.4. 
 

Tabelul 3.2 

Intensitatea energiei primare  

U.m. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

IEP in tep/1000 Euro 2005 0,386 0,391 0,375 0,332 0,320 0.301 

IEP tep/1000 Euro 2010 0,282 0,285 0,274 0,243 0,234 0,227 

IEP in tep/1000 Euro 0,282 0,274 0,265 0,225 0,214 0,196 

IEP tep/1000 Euro PPC 0,140 0,136 0,126 0,111 0,106 0,099 
 

 
 

Fig. 3.4 
 

Intensitatea energiei primare cunoaşte o scădere continuă şi puternică, proces 
care durează de mai mulţi ani.   

Valoarea acestui indicator depinde mult, în cazul României, de modul de 
exprimare al PIB-ului şi afectează comparaţiile care se fac cu situaţia existentă pe 
plan international. Indiferent de modul de calcul, respectiv de unitatea de măsura 
folosită, intensitatea energiei primare are o tendinţă continuă de scădere. Această 
tendinţă se manifestă nu doar în perioada 2010-2014, ci caracterizează întreaga 
evoluţie de după 1992, fiind mai accentuată după anul 1998, când România a 
demarat procesul de integrare în Uniunea Europeană.  

În perioada 2010-2015 intensitatea energiei primare a scăzut:  
− cu 30,5 % daca se calculează în tep/1000 Euro sau în tep/1000 Euro PPC; 
− cu 22,1 % dacă se calculează în tep/1000 Euro 2005 sau în tep/1000 Euro 2010.  
Această scădere este superioară valorii medii la nivel UE. Conform EUROSTAT, 

intensitatea energiei primare la nivel UE 28, calculata in tep/1000 Euro 2010, a 
scăzut cu 11,5% în intervalul de timp analizat.  
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Pe de altă parte, trebuie ţinut cont de faptul că intensitatea energiei primare la 
nivelul economiei naţionale este în primul rând un parametru macroeconomic, care 
depinde de structura economiei naţionale şi doar în plan secundar un parametru 
tehnic care să caracterizeze randamentele de utilizare ale energiei. România a 
moştenit din perioada economiei centralizate o structură puternic intensivă a 
economiei şi implicit o intensitate a energiei primare foarte ridicată. Reducerile 
permanente şi importante privind valorile intensităţii energiei primare au fost 
posibile atât prin măsuri tehnice de creştere a eficienţei de utilizare a energiei, dar 
şi, în mare măsură, prin măsuri economice structurale. Diferenţele faţă de ţările 
dezvoltate privind structurile economice nu au fost eliminate însă în totalitate.  

Intensitatea energiei primare este considerată indicatorul sintetic cel mai 
reprezentativ privind eficienţa de utilizare a energiei la nivel naţional. 

Conform celor prezentate anterior, în România intensitatea energiei primare 
are o tendinţă continuă şi puternică de scădere, proces care durează de mai mulți ani.  

Valoarea acestui indicator depinde însă mult, în cazul României, de modul de 
calcul si exprimare al PIB-ului și afectează comparaţiile care se fac cu situaţia 
existentă pe plan internaţional. 

− EUROSTAT prezintă valorile PIB din perioada 1975 - 2015 pentru toate 
statele membre UE calculate dupa metodologia ESA 2010, utilizând numeroase 
unităţi de măsură, printre care: 

− Euro preţuri curente, 
− Euro 2005, 
− Euro 2010, 
− Euro PPC, 
− Euro la puterea de cumpărare din anul precedent, 
− monede naţionale etc. 
EUROSTAT prezintă de asemenea valorile consumului brut de energie 

primară în aceeaşi perioadă. În aceste condiţii este un exerciţiu facil de calculat 
valoarea intensităţii energetice pentru România şi pentru oricare stat membru UE în 
anul 2015, utilizând diferite unităţi de măsură. 

Dintre multiplele variante posibile, EUROSTAT afişează intensitatea energiei 
primare exprimată în tep/1000 Euro 2010. Valorile respective sunt prezentate în 
figura 3.5. 

În această variantă, intensitatea energiei primare pentru România (0,2267 tep/ 
1000 Euro 2010) a fost în anul 2015 de 1,88 ori mai mare ca media UE28 (0,1204 tep/ 
1000 Euro 2010). Valoarea raportului respectiv are o  tendinta continua de scadere  
si acest lucru reprezinta indiscutabil un fenomen pozitiv 

Din analiza datelor se remarca faptul că cele mai ridicate valori ale acestui 
indicator in anul 2015  au fost deţinute de: 

● Bulgaria (0,449 tep/1000 Euro 2010); 
● Estonia (0,358 tep/1000 Euro 2010). 
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Fig. 3.5 
 

După acestea urmează mai multe ţări din zona noastra geografica cu intensităţi 
energetice de acelaşi ordin de mărime cu al României:  

● Cehia (0,251 tep/1000 Euro 2010); 
● Polonia (0;2271 tep/1000 Euro 2010); 
● România (0;2267 tep/1000 Euro 2010); 
● Ungaria (0;224 tep/1000 Euro 2010); 
● Slovacia (0;215 tep/1000 Euro 2010); 
● Letonia (0;207 tep/1000 Euro 2010); 
● Lituania (0,205 tep/1000 Euro 2010). 
România aparţine astfel grupului de ţări foste socialiste care plătesc încă un 

tribut structurilor economice moştenite din perioada economiei centralizate. 
Elementul semnificativ în acest context este faptul că intensitatea energiei primare 
la nivelul economiei scade continuu şi acest lucru reprezintă un obiectiv strategic a 
cărui realizare este urmarită la toate nivelurile. 

Faptul că acest indicator este (incă) aproape dublu faţă de media UE28 
(conform tabelului sintetic EUROSTAT) este însă şi un rezultat al unor ipoteze de 
calcul şi schimbarea acestor ipoteze poate conduce la rezultate diferite. 

Pe baza informaţiilor primare oferite de EUROSTAT, a fost calculata valoarea 
intensităţii energiei primare pentru Romania şi valoarea medie UE28 utilizând 
diferite unităţi de măsură. Rezultatele sunt prezentate în figura 3.6. 

În cazul României, alegerea unităţii de măsură pentru calculul PIB are o 
influenţă decisivă asupra valorii intensităţii energetice. Astfel, intensitatea energiei 
primare pentru România calculată în tep/1000 Euro 2005 este de peste trei ori mai 
mare în comparaţie cu varianta în care acelaşi indicator este calculat în tep Euro/ 
1000 Euro PPC. 

În cazul ţărilor dezvoltate, astfel de diferenţe sunt nesemnificative şi acest 
lucru explică diferenţele minore între mediile UE28 calculate cu diferite unităţi de 
măsură. Acest lucru explică faptul că valoarea indicatorului “intensitatea energiei 
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primare” trebuie utilizată cu anumită prudenţă, mai ales atunci când se fac 
comparaţii internaţionale. Considerăm că precizarea unităţii de măsură în care este 
exprimat acest indicator reprezintă o obligativitate. 

 

 
 

Fig. 3.6 
 

Multe organizaţii internaţionale de prestigiu (de exemplu World Energy 
Council) realizează corecţii suplimentare la calculul intensităţii energiei primare 
atunci când fac comparaţii internaţionale şi când doresc să pună în evidenţă 
progresele reale înregistrate în creşterea eficienţei energetice.     

Pentru a elimină influenţa diferenţelor structurale este uzuală calcularea intensităţii 
energiei primare cu corecţia de structură a economiei. O astfel de analiză a fost realizată 
de Consiliul Mondial al Energiei (World Energy Council) în cadrul unor studii 
efectuate în colaborare cu ADEME si ENERDATA. A fost (re)calculată intensitatea 
energiei primare şi finale a României cu considerarea unei structuri economice similare 
cu structura medie UE şi cu considerarea intensităţilor energetice pe sectoare la nivelul 
valorilor sectoriale reale. Rezultatele sunt prezentate în figura 3.7 (pentru intensitatea 
energiei primare) și figura 3.8 (pentru intensitatea energiei finale). Produsul Intern Brut 
este calculat în USD PPC, iar intensitatea energiei primare și respectiv finale este 
calculată în ktep/USD PPC.   

Din analiza graficelor prezentate mai sus, rezultă că intensităţile energiei primare 
şi respectiv finale, la nivel naţional, corectate cu coeficienţii de corecţie privind 
structura economică, au aproximativ  aceleaşi valori cu media Uniunii Europene.  

Procesul de restructurare a economiei naţionale nu s-a finalizat încă. Este de 
aşteptat ca intensitatea energiei primare şi intensitatea energiei finale (calculate în 
tep/1000 Euro) în Romania să se apropie de valorile înregistrate în ţările dezvoltate pe 
măsură ce structura economiei româneşti se va apropia de structura economiilor acestor 
ţări. 

Cu toate eforturile făcute, posibilitățile de utilizare exclusivă a indicatorilor tip 
intensitate energetică pentru calculul economiilor de energie obținute prin aplicarea 
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unor programe de eficiență energetică sunt reduse. Indicatorii de intensitate energe-
tică sunt indicatori preponderent economici și capacitatea lor de a descrie fenomene 
tehnice este redusă.  

Acest lucru a determinat colectivele de specialiști să elaboreze modele speciale 
care preiau o parte importanta din metodologia descrisă anterior dar introduc și 
elemente tehnice.  

 

 
 

Fig. 3.7. Intensitatea energiei primare ajustată la structura economica a UE. 
 

 
 

Fig. 3.8. Intensitatea energiei finale raportată la structura economică a UE 
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4. CALCULUL ECONOMIILOR DE ENERGIE UTILIZÂND 
INDICATORUL CONSUM SPECIFIC 

Consumul specific de energie caracterizează direct eficiența energetică pentru 
a obține un anumit produs sau serviciu și reprezintă cantitatea de energie consumată 
pentru a obține o unitate din produsul sau serviciul respectiv.  

In funcție de situația concreta analizată, se pot intalni următoarele cazuri: 
− Consum specific de energie pentru a obține un anumit produs (de ex. o tonă 

de otel, 1000 m2 geam etc.). Relația de calcul este: 
 

 
)(1

)()(1
tM

tCEFtCS =   (4.1) 

 

unde: CS1(t) este consumul specific de energie (de ex.: pentru fabricarea oțelului); 
CEF(t) = energia consumată în timp de un an pentru fabricarea produsului analizat; 
M1(t) = cantitatea din produsul respectiv fabricată timp de un an. 

Acest indicator este utilizat mai ales în industrie. 
− Consumul specific de energie pentru un anumit serviciu (pentru a parcurge 

100 km cu mașina, pentru a încălzi o locuință etc.). Relația de calcul este: 
 

  
)(2

)()(2
tM

tCEFtCS =  (4.2) 

 

unde: CS2(t) este consumul specific de energie pentru serviciul respectiv (de ex.: 
pentru încălzirea locuințelor); CEF(t) = energia consumată în timp de un an pentru 
obținerea serviciului respectiv (de exemplu pentru încălzirea locuințelor); M2(t) = 
cantitatea din serviciul respectiv obtinuta timp de un an (de ex. numar de locuinte 
incalzite sau suprafata totala a locuintelor incalzite); 

− Consumul specific de energie pentru un anumit echipament; acest indicator se 
folosește de regulă pentru a caracteriza eficiența energetică a unor echipamente care 
sunt utilizate continuu, exemplul clasic (dar nu singurul) fiind frigiderele. Relația de 
calcul este: 

 

 
)(3

)()(3
tM

tCEFtCS =  (4.3) 

 

unde: CS3(t) = consumul specific de energie pentru echipamentul respectiv (de ex.: 
pentru frigidere); CEF(t) = energia consumată în timp de un an de totalitatea 
echipamentelor respective la nivel național; M3(t) = numărul de echipamente la nivel 
național. 

In funcție de nivelul de detaliere dorit și de volumul de informații primare 
disponibil, pot fi întreprinse analize foarte amănunțite. Astfel, se pot calcula: 

− consumul specific de energie electrică, de energie termică, de combustibil 
sau de energie finală totală; 
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− consumul specific de energie pentru o anumită tehnologie de obținere a unui 
anumit produs sau valori medii pentru totalitatea tehnologiilor care concură la 
obținerea produsului respectiv; 

− consumul specific pentru o anumită tipo-dimensiune de echipamente, pentru 
totalitatea echipamentelor de aceeași categorie etc. 

Indicatorii de consum specific sunt funcții de timp și caracterizează eficiența 
tehnică de utilizare a energiei mai bine decât indicatorii de intensitate energetică 
prezentați la capitolul anterior. 

Intr-o evoluție normală, valorile consumului specific au o tendință descrescătoare, 
ceea ce corespunde unei creșteri a eficienței: 

 

 00    ),()( tt >> tCSitCSi          (4.4) 
 

unde CSi Î{CS1, CS2, CS3}. 
Precizăm însă de la început că este necesară multă atenție la analizele utilizând 

indicatorul de consum specific. 
Dacă se utilizează indicatorul consum specific pe locuință (în tep/locuință), trebuie 

avut în vedere că valorile acestui indicator nu sunt influențate doar de eficiența 
energetică. Se înregistrează în timp o creștere a dimensiunii locuințelor și a gradului de 
confort (inclusiv din punct de vedere al dotării cu aparatură electrocasnică). Astfel, este 
posibil ca într-un anumit interval de timp valoarea acestui indicator să crească, deși s-a 
înregistrat o îmbunătățire a eficienței de utilizare a energiei. 

In mod similar, dacă analizam consumul specific pentru transportul cu 
autoturismul (în litri/100 km), trebuie avut în vedere că îmbunătățirea eficienței energiei 
se realizează în condițiile în care, de regulă, cresc capacitatea cilindirică și dimensiunile 
autoturismelor. Astfel, și în acest caz poate aparea o tendință de creștere a indicatorului 
de consum specific deși performanțele energetice se îmbunătățesc. 

In astfel de cazuri este necesar să fie elaborate metode de corecție. Intr-o primă 
etapă (și într-o prima aproximare) fără realizarea de corecții: 

− se alege un anumit indicator de consum specific ce caracterizează suficient 
de bine eficiența energetică pentru produsul/serviciul/echipamentul analizat și 
corespunde scopului urmărit; 

− se calculează valorile acestui indicator pentru mai mulți ani; 
− se calculează reducerea consumului de energie pe baza scăderii valorilor 

consumului specific. 
Consumul de energie înregistrat în anul t0 pentru a produce o cantitate Mi(t0) 

de bunuri sau servicii are valoarea: 
 

 )( )()( 000 tMitCSitCEF x =                           (4.5) 
 

Consumul de energie înregistrat în anul t pentru a produce cantitatea Mi(t) 
bunuri sau servicii este: 

 

 )( )()( tMitCSitCEF x =                                (4.6) 
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Consumul de energie care s-ar fi înregistrat în anul t pentru producerea 
cantității Mi(t) cu consumul specific CSi(t0) are valoarea: 

 

 
)()()()(* 0 tCEFtMitCSitCEF                         (4.7) 

Economia de energie realizată are valoarea: 
 

 
)]()([)()()(* 0 tCSitCSitMitCEFtCEFCEF      (4.8) 

 

Relația (4.8) permite calcularea într-o primă aproximație a reducerii consumului 
de energie într-un anumit an t față de un an de referință „t0” stabilit inițial. 

5. ANALIZA EVOLUȚIEI EFICIENȚEI ENERGETICE  
UTILIZÂND INDICATORI ODEX 

5.1. Principii generale 

Sistemul de indicatori ODEX a fost conceput și dezvoltat de un consortiu 
internațional condus de firma franceză ENERDATA din Grenoble în cadrul 
programului SAVE al Comisiei Europene și continuat în cadrul programului 
Energie Inteligentă pentru Europa. Directiva 2006/32/EC a prevăzut explicit ca 
indicatorii ODEX pot fi utilizați pentru realizarea metodologiei complexe de 
raportare a realizării Planurilor de Acțiune pentru Eficiență Energetică. 

Indicatorii ODEX sunt indicatori procentuali; se alege un anumit an de 
referință pentru care valoarea indicatorului dat este 100% și se calculează valorile 
sale pentru alți ani; dacă valorile respective sunt mai mari de 100% înseamnă ca 
eficiența energetică s-a înrăutățit (consumul de energie pentru a obține un efect util 
dat a crescut); dacă valorile respective sunt mai mici de 100%, înseamnă că 
eficiența energetică s-a îmbunătățit. Indicatorii ODEX nu descriu astfel nivelul de 
eficiență energetică (coborât sau ridicat) ci evoluția eficienței energetice (tendința 
pozitivă sau negativă). Indicatorii ODEX descriu astfel dinamica procesului și nu 
starea sa la un anumit moment. Ei nu permit comparații pentru un anumit an între 
două țări sau două sectoare economice ci doar comparații pentru ani diferiți pentru 
același sector. 

Indicatorul ODEX se calculează pentru un anumit nivel de agregare (economia 
națională, industria prelucrătoare, transport etc). Se definește o anumită structură  
pentru nivelul de agregare ales. Tabelul 5.1 prezintă nivelurile frecvent utilizate și 
structurile recomandate în literatură. 

Indicatorul ODEX la un anumit nivel de agregare (economie națională, sector 
economic etc) se calculează ca o medie ponderată a indicatorilor de eficiență 
energetică la nivelul inferior. Astfel: 

− Indicatorul ODEX la nivelul economiei naționale se calculează ca o medie 
ponderată a indicatorilor de eficiență energetică la nivelul fiecărui sector de consum 
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(industrie, transporturi, casnic, servicii); ponderea cu care se iau în considerare 
indicatorii fiecărui sector este ponderea consumului de energie din sectorul 
respectiv în consumul total. Indicatorii de eficiență energetică la nivelul sectoarelor 
sunt indicatorii ODEX pentru sectoarele respective; 

 
Nivelul de agregare Structura 

Economie naționala 

- Industrie 
– Transporturi 
– Servicii 
– Casnic 

Industrie prelucratoare 

- Industria chimică 
– Industria metalurgică 
– Industria alimentară 
– Industria textila etc 

Casnic 

- Incălzirea spațiilor 
– Prepararea hranei 
– Prepararea apei calde 
– Aparatura electrocasnică 

Transporturi 

- Transport rutier de mărfuri 
– Transport rutier de pasageri 
– Transport feroviar de mărfuri 
– Transport feroviar de pasageri 
– Transport aerian etc. 

 
− Indicatorul ODEX la nivelul industriei prelucrătoare se calculează ca o medie 

ponderată a indicatorilor de eficiență energetică la nivelul ramurilor industriale 
(chimie, metalurgie, ciment, alimentară etc); ponderea cu care se iau în considerare 
indicatorii fiecărei ramuri este egală cu ponderea consumului de energie din ramura 
respectiva în consumul industriei; indicatorii de eficiență energetică pot fi indicatori 
fizici (consumuri specifice) sau procentuali (tip ODEX); 

− Indicatorul ODEX pentru transporturi se calculează ca o medie ponderată a 
indicatorilor de eficiență energetică la nivelul modurilor de transport (transport 
rutier de mărfuri, transport rutier de persoane). 

Structurile prezentate reprezintă doar un exemplu. In practică fiecare colectiv de 
lucru își poate stabili structura proprie de analiză în funcție de caracteristicile economiei 
naționale din țara analizată și în funcție de datele primare avute la dispoziție.  

5.2 Relații generale de calcul 

Indicatorul ODEX (IOD) este prin definiție valoarea procentuală a raportului 
dintre: 

− consumul de energie în anul t cu care s-a obținut o cantitate anumită de 
produse sau servicii , notat cu  I(t) și 
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− consumul de energie care ar fi fost necesar în anul t daca eficiența 
energetică ar fi fost cea din anul t0 (un an anterior convențional ales), notat cu I(t0). 

 

 IOD(t) = 
)(
)(

otI
tI

 (5.1) 

Economia totala de energie realizata prin aplicarea masurilor de eficienta 
energetica are valoarea: 

 

 I(t0) – I(t) =  I(t) ( 1/ IOD(t) – 1 )                          (5.2) 
 

Valoarea pentru I(t) este cunoscuta astfel incat problema este a calculului 
valorii indicatorului IOD(t). 

Se poate scrie : 
 

 I(t) = 


n

i
i tCEF

1

)(  = 



n

i
ii tCStQ

1

)()(  (5.3) 

 

unde: indicatorul „i” definește structura stabilită (subsectoarele care intră în 
componența sectorului/nivelului analizat); CEFi (t) reprezintă consumul de energie 
finală pentru subsectorul „i”  în anul „t” ; Qi(t) reprezintă cantitatea de produse sau 
servicii obținută în subsectorul „i” în anul „t”, exprimata in unitati de masura fizice; 
CSi(t) reprezintă consumul specific înregistrat în subsectorul „i” în anul „t”. 

Similar, 
 

 I(t0) =  


n

i
ii tCStQ

1
0 )()(    (5.4) 

 

Inlocuind, (5.4) devine : 
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Pentru fiecare subsector în parte se definesc indicatori de tip ODEX ca raportul 
între consumurile specifice din anii t și t0: 
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Rezultă  
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şi introducând in (5.5): 
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In continuare se inversează raportul anterior. 
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unde cefi(t) este ponderea consumului de energie din subsectorul i în anul t 

[CEFi(t)] în consumul total de energie al sectorului analizat [ 


n

i
i tCEF

1
)( ]. 

Ultima relație arată că valoarea raportului 
)(
)( 0

tI
tI

 este media ponderată a 

rapoartelor similare subsectoriale, ponderea fiind contribuția fiecărui sector la 
consumul total de energie. 

Referitor la definiția și modul de calcul prezentat anterior pot fi facute câteva 
comentarii: 

 Pentru calculul indicatorului ODEX la nivel de sector se utilizează doar valori 
procentuale la nivelul subramurilor (ponderea consumului de energie în sectorul total, 
raportul unor indicatori de eficiență). Acest lucru este considerat de autorii modelului 
drept un avantaj important întrucât permite utilizarea a diferiți indicatori de eficiență 
pentru subsectoarele considerate, cu diferite unități de măsură; 

 Calculul indicatorilor la nivelul sectorului este influențat mult de nivelul de 
divizare al sectorului (numarul de subsectoare și alegerea lor). Un grad sporit de 
divizare înlătură efectele structurale la calculul indicatorilor și accentuează semnificația 
tehnică, energetică a acestuia. Pe de altă parte creșterea gradului de divizare conduce la 
dificultăți în obținerea de date primare. Este necesar un anumit compromis iar nivelul 
de divizare descris in tabelul 5.1 sintetizează recomandarile din literatura de 
specialitate; 

 Literatura recomandă calculul indicatorilor pentru fiecare an în funcție de 
valoarea din anul precedent : 
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Se obtine  astfel un șir de valori : 
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Acest șir descrie dinamica anuală a eficienței energetice. Pentru determinarea 
evoluției eficienței energetice între doi ani oarecare (neconsecutivi) se calculează 
produsul indicatorilor anuali dintre cei doi ani.  

De exemplu: 
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Așa cum am precizat anterior, indicatorii ODEX nu descriu nivelul de 
performanta privind eficiența energetică ci evolutia eficienței energetice.  

Se poate calcula direct 
0I

Ik  aplicând relația (5.9) dar rezultatul obtinut va fi diferit 

de cel dat de relația (5.12). Literatura de specialitate recomandă prima metodă. 

6. CALCULUL ECONOMIILOR DE ENERGIE  
UTILIZÂND UN MODEL MATEMATIC DE TIP TOP-DOWN 

În cazul metodelor top-down, economiile de energie sunt calculate pe baza 
variaţiei indicatorilor de eficienţă energetică, calculaţi din statistica agregată la 
nivel naţional. Ei sunt definiţi la nivelul economiei în general, a unui sector sau a 
unui sub-sector (proces industrial, mod de transport sau utilizare finală etc). Metoda 
evaluează economiile totale de energie indiferent de factorii care le determină 
(preţul de piaţă, măsurile autonome sau de politică etc) analizand distinct: 

− sectorul casnic; 
− sectorul servicii; 
− transporturi; 
− industrie. 

6.1. Determinarea economiilor de energie în sectorul casnic 

Utilizările energiei in sectorul casnic sunt în principiu de două tipuri: 
− utilizări de natură termică (încălzirea spațiilor, prepararea hranei, prepararea 

apei calde menajere); pentru astfel de utilizări se folosesc combustibili procurați de 
către populație (lemne de foc, gaze naturale etc) sau energie furnizată de către sistemele 
de alimentare centralizată cu energie termică. In cazul României, electricitatea este 
folosită ocazional pentru astfel de utilizări. 

− utilizări de natură electrică (receptoare electrocasnice, iluminat).   
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Ambele tipuri de utilizări se realizează în condițiile în care: 
− crește eficiența energetică ca urmare a unor politici oficiale de eficiența 

energetică (de exemplu izolarea termică cu finanțare de la buget a blocurilor de 
locuințe sau etichetarea energetică a receptoarelor electrocasnice) sau ca urmare a 
unor măsuri luate direct de populație 

− crește cererea de energie din partea populației ca urmare a creșterii standardului 
de viață (creșterea suprafeței locuințelor nou construite, creșterea dotării cu aparatură 
electrocasnică etc). 

Cei doi factori menționați au influențe opuse asupra consumului de energie din 
acest sector. In fapt, consumul de energie al populației poate crește în condițiile 
creșterii eficienței energetice. Valorile indicatorilor top-down specifici consumului 
casnic (de tipul „consum de energie/locuitor” sau „consum de energie/locuință”) 
pot avea o tendință crescătoare, ceea ce ar putea fi interpretat la o primă examinare 
ca o deteriorare a eficienței energetice în acest sector, concluzie falsă. Este astfel 
necesară o detaliere a modelului matematic elaborat pentru a lua în considerare 
factorul extensiv care caracterizează creșterea utilizărilor. Pe de altă parte, gradul 
de detaliere a trebuit limitat în funcție de posibilitățile de obținere a informațiilor 
primare. În acest context se menționează faptul că din principiu modelele top-down 
trebuie să utilizeze informații publice existente în statisticile oficiale și să nu se 
bazeze pe măsurători specifice. 

Modelul elaborat are de la început două componente: 
− utilizările de natură termică; 
− utilizările de natură electrică. 
În cazul utilizărilor de natură termica trebuie  considerate distinct: 
− locuințe racordate la rețele energetice (rețele de termoficare, rețele de gaze 

naturale) – de regulă blocurile de locuințe; 
− locuințe neracordate la astfel de rețele (case individuale). 
Nu s-a făcut o distincție între tipurile de utilizări menționate, respectiv 

încălzirea spațiilor, prepararea hranei, prepararea apei calde menajere. 
In cazul utilizărilor de natură electrică au fost considerate distinct: 
− consumul apartelor frigorifice (frigidere, congelatoare, combine frigorifice); 
− consumul mașinilor de spălat rufe; 
− consumul pentru iluminat; 
− consumul altor aparate electrocasnice. 

6.1.1. Consumul de energie non-electricitate în locuințe 

Pentru calculul acestui indicator sunt necesare următoarele informații: 
− consumul de energie non-electricitate în locuințe cu corecție climatică; 
− numărul de locuințe permanent ocupate. 
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Consumul de energie non-electricitate exclude utilizarea energiei solare pentru 
încălzire în sectorul casnic din două motive: 

− această utilizare este încă într-un stadiu incipient în România și are o pondere 
redusă;  

− directivele europene consideră utilizarea instalațiilor solare pentru încălzirea 
apei ca o sursă de economisire a energiei. 

Pe de altă parte, se consideră obligatorie efectuarea corecției climatice pentru 
consumul de energie.  

Indicatorul top-down utilizat este consumul de energie non-electrică/locuință, cu 
corecție climatică, și va fi notat cu TD1. Relația de calcul a acestui indicator este: 

 
heating

heatingH

ADD

MDD

D

E
TD

ELNON
251 



    (6.1) 

unde: ELNONHE   este consumul de energie non-electricitate (combustibili și energie 
termică) în locuințe; D  = parametrul care caracterizează mărimea utilizării 
respective și care poate fi: 

– numărul de locuințe ocupate la nivel național; 
– suprafața locuințelor ocupate la nivel național; 

heatingMDD25  = valoarea medie pe 25 de ani a indicatorului grade-zile pentru 

încălzire; heatingADD  = numărul de grade-zile pentru încălzire în anul curent. 
Pentru calculul economiilor de energie realizate în intervalul de timp dintre 

anul curent și un an de referință convențional ales: 
− se calculează valoarea indicatorului top-down în anul de referință 
− se calculează valoarea indicatorului top-down în anul curent  
− se calculeaza diferenta intre valorile indicatorilor top-down in cei doi ani 
− se inmulteste aceasta diferenta cu parametrul care caracterizeaza marimea 

utilizarii (in cazul nostru numarul de locuinte) 
Economiile de energie non-electricitate în locuințe în anul t față de anul de 

referinta ales se determină cu ajutorul relației: 
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    (6.2) 

   

unde: ,  
H HNON EL NON EL

trefE E- - reprezină consumul de energie non-electricitate în 

locuințe în anul de referinţă, respectiv în anul t; 25
heatingMDD = valoarea medie pe 

25 de ani a indicatorului grade-zile pentru încălzire; ,  heating heating
trefADD ADD  = 

numărul de grade-zile pentru încălzire în anul de referinta, respectiv în anul t; 
,  ref tD D  = numărul de locuințe permanent ocupate (sau suprafața acestora) în anul 

de refeinta, respectiv în anul t. 
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Se consideră necesară considerarea distinctă a locuințelor alimentate cu energie 
non-electrică de la rețea (gaze naturale și termoficare) față de locuințele nealimentate 
din astfel de rețele (care iși realizează căldura din combustibil procurat direct, de cele 
mai multe ori biomasă). Acest lucru are la bază doua motivații: 

− locuințele alimentate cu energie non-electrică de la rețea sunt de regulă în 
blocuri de locuințe multietajate care au făcut obiectul unor programe de izolare 
termică; evidențierea distinctă a acestora este astfel cel puțin utilă; 

− fiabilitatea informațiilor primare privind consumul de energie al locuințelor 
alimentate de la rețea este incomparabil mai ridicată decât în cazul caselor individuale 
care utilizează biomasă, procurată în mod frecvent pe filiere necomerciale. 

6.1.2. Consumul electricitate in locuințe 

In cazul României electricitatea se utilizează practic exclusiv pentru iluminat și 
pentru receptoare electrocasnice. Se consideră necesară analiza distinctă a celor 
două tipuri de utilizări. 

a) Consumul de electricitate pentru iluminat în sectorul casnic. S-a ales ca 
indicator top-down pentru caracterizarea consumului de electricitate pentru iluminat 
în sectorul casnic indicatorul TD2 definit astfel: 
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E
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2     (6.3) 

   

unde: 
HLiE  este consumul de electricitate pentru iluminatul locuințelor; D = 

numărul de locuinte permanent ocupate sau suprafața acestora. 
Pentru calculul acestui indicator sunt necesare deci informații privind: 
− consumul de electricitate pentru iluminat; 
− numărul de locuinte permanent ocupate 
Valoarea consumului de electricitate pentru iluminat nu se găseste de obicei în 

statisticile energetice naționale, dar poate fi găsita în anumite studii de specialitate 
care conțin estimăi in aceasta direcție (inclusiv studii INS).  

Formula pentru calculul economiilor de electricitate pentru iluminatul 
locuințelor într-un an t fata de un an de referință este următoarea: 
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unde: 
HLi
refE , 

HLi
tE  reprezintă consumul de electricitate pentru iluminatul 

locuințelor în anul de referinta, respectiv în anul t; ,  ref tD D  = numărul de locuințe 

permanent ocupate (sau suprafața acestora) în anul de referinta, respectiv în anul t. 
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b) Consumul de electricitate pentru aparate electrocasnice. In ultima perioadă 
în România au fost puse în operă mai multe măsuri de creștere a randamentelor 
receptoarelor electrocasnice, în primul rând prin introducerea etichetării perfor-
manțelor energetice și desfașurarea unor campanii de informare. 

S-a înregistrat o creștere a capacității și performanțelor aparaturii electrocasnice 
achiziționate de populatie. De exemplu, în locul vechilor frigidere, uzate fizic și 
moral, populația a început să achiziționeze combine frigorifice de ultima generație. 
Deși eficiența energetică a acestor combine este net superioară vechilor frigidere, 
consumul anual de energie pe aparat poate fi mai mare, corespunzător creșterii 
capacității utile și performanțelor. In mod similar, vechile mașini de spălat Albalux 
au dispărut de pe piață, fiind înlocuite de mașini de spălat automate cu capacitate 
ridicată și numeroase funcții. Si în acest caz consumul individual de energie este 
mai ridicat, corespunzător creșterii volumului și calității serviciului obținut. Situația 
este similară la toate receptoarele elctrocasnice.  

Este evident astfel că indicatori de tipul „consum de energie electrică pe 
locuitor”, „consum de energie electrică pe locuinta”, „consum de energie electrică 
pe mp suprafață utilă ocupată” nu pot caracteriza eficiența de utilizare și nu pot fi 
utilizați la monitorizarea măsurilor pentru creșterea acestei eficiențe. 

Doi factori divergenți influențează evoluția unor astfel de indicatori: 
– serviciul util obținut; 
– eficiența energetică. 
In cazul României, influența primului factor este preponderentă, astfel incât 

indicatorii menționati anterior au tendință crescatoare deși eficiența energetică a 
crescut. Literatura de specialitate (inclusiv documente elaborate de Comisia Europeana) 
arată că acești indicatori pot fi folosiți pentru monitorizarea măsurilor de eficiență 
energetică doar în situațiile în care se înregistrează o saturație a sectorului casnic cu 
aparatură electrocasnică, situație în care achizițiile de noi aparate se fac doar pentru 
înlocuirea aparatelor vechi și au de regulă aceeași capacitate cu cele înlocuite. 

In România suntem încă departe de un astfel de moment, astfel incât utilizarea 
unui indicator top-down de tipul „consum de electricitate pe locuință ocupată” este 
neindicată, chiar contraindicată. 

Pentru caracterizarea eficienței energetice a echipamentelor electrocasnice a 
fost selectat indicatorul TD3 (relatia 6.5).  

 

 xUECTD =3   (6.5) 
 

unde: xUEC = consumul unitar de electricitate pentru un anumit tip de aparat 
electrocasnic. 

Formula pentru calculul economiilor de electricitate pentru aparatele 
electrocasnice în anul t față de un an de referinta ales este următoarea: 

 

 3 ( )x x x
ref t tE UEC UEC Stock = - ´     (6.6) 
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unde: ,  x x
ref tUEC UEC  = consumul unitar de electricitate pentru un anumit tip de 

aparat electrocasnic în anul de referinta, respectiv în anul t; x
tStock = stocul de 

aparate electrocasnice de un anumit tip în anul t. 
Consumul unitar de electricitate (UECx) este calculat prin împărțirea 

consumului total de electricitate pentru fiecare tip de aparat electrocasnic mare la 
numărul de aparate.  

 x
AC

x
ACx

n

E
UEC    (6.7) 

unde: x
ACE = consumul de electricitate la nivel național aferente tipului „x” de aparat 

electrocasnic; x
ACn = numărul de aparate electrocasnice de tipul „x” la nivel național 

Consumul total x
ACE nu se regăsește de obicei în statisticile oficiale. El este 

însă disponibil în anumite studii efectuate de instituții de specialitate.  
Valoarea stocului de aparate electrocasnice este disponibilă în statistici 

naționale (documente INS).  

6.2. Determinarea economiilor de energie în industrie 

Industria reprezintă un sector economic eterogen din punct de vedere al 
activităților desfașurate și al consumului de energie. Industria României a fost 
caracterizată printr-o pondere ridicată a ramurilor energointensive (chimie, metalurgie) 
care în ultimii ani sunt într-un declin accentuat. S-au dezvoltat în schimb ramurile mai 
putin energointensive (de exemplu industria alimentară, prelucrarea lemnului etc).   

Se consideră astfel că o examinare globală pe baza unui indicator top-down la 
nivelul întregii industrii conduce la rezultate deformate și este necesară o examinare 
individuală pentru fiecare ramură industrială în parte sau, cel puțin, o examinare 
individuală pentru principalele ramuri industriale. Indicatorul top-down ales este 
„consumul de energie pe unitate de producţie pentru o ramură industrială” și a fost 
notat cu TD4. 

Consumul de energie aferent unei anumite ramuri industriale reprezintă o 
informație disponibilă in statisticile oficiale. Statisticile oficiale conțin de asemenea 
informații privind volumul producției: 

− exprimate în unități absolute (in lei); 
− exprimate în unități relative (indici față de anul precedent sau față de un an de 

referință; creșteri procentuale față de anul precedent sau față de un an de referință). 
Valorile producției industriale exprimate în unități absolute nu pot fi utilizate 

în calculul economiilor de energie întrucât valoarea producției industriale depinde 
esențial de factori economici (structura producției, prețurile produselor realizate). 
La nivelul fiecărei ramuri industriale situația este practic similară cu cea înregistrată 
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la nivel național privind utilizarea PIB (respectiv a intensității energiei primare) 
pentru calculul economiilor de energie. In acest context s-a optat pentru utilizarea 
volumului producției industriale exprimată în unități relative și această opțiune este 
în consens cu recomandările literaturii de specialitate.  

Indicatorul TD4 se calculează astfel ca raportul dintre consumul de energie 
finală și indicele de producție al ramurii industriale considerate: 
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unde: 
XIE = consumul de energie al sub-sectorului industrial “X” 
XIIPI = indicele producției industriale pentru sub-sectorul industrial “X” 

Valoarea economiilor de energie într-un an t în raport cu anul de referinta ales 
pe baza indicatorului TD4 se determină cu ajutorul relației: 
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unde: 
XI

refE , 
XI

tE = consumul de energie al sub-sectorului industrial „X”, în anul de 

referinta, respectiv în anul t; 
XI

refIPI , 
XI

tIPI = indicele producției industriale pentru 

sub-sectorul industrial „X” în anul de referinta, respectiv în anul t. 
Pentru fiecare sub-sector industrial, datele necesare pentru calculul valorii 

acestui indicator sunt următoarele: 
− consumul de energie finală; 
− indicele producției industriale; 
Consumul de energie finală este disponibil în documentele INS pentru 

următoarele ramuri industriale: 
− extracția minereurilor feroase, metalifere neferoase; 
− alte activități extractive; 
− alimentară, băuturi, tutun; 
− produse textile; 
− articole de îmbrăcăminte; 
− pielărie și incălțăminte; 
− prelucrarea lemnului; 
− fabricarea hârtiei și produselor din hârtie; 
− tipărirea și reproducerea pe suporți a înregistrărilor; 
− substanțe, produse chimice și farmaceutice; 
− produse din cauciuc și mase plastice; 
− fabricarea altor produse din minerale nemetalice; 
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− metalurgie; 
− industria construcțiilor metalice, mașinilor și echipamentelor; 
− mobilier; 
− captarea, tratarea și distribuția apei; 
− construcții; 
INS publică de asemenea valori privind indicele producției industriale pentru 

următoarele ramuri: 
− extracţia minereurilor metalifere; 
− alte activităţi extractive; 
− industria alimentară ; 
− fabricarea băuturilor ; 
− fabricarea produselor din tutun ; 
− fabricarea produselor textile ; 
− fabricarea articolelor de îmbrăcăminte ; 
− tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, 

harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor; 
− prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia 

mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite ; 
− fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie ; 
− tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor ; 
− fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea 

ţiţeiului ; 
− fabricarea substanţelor şi a produselor chimice ; 
− fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice ; 
− fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice; 
− fabricarea altor produse din minerale nemetalice ; 
− industria metalurgică ; 
− industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, 

utilaje şi instalaţii ; 
− fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice ; 
− fabricarea echipamentelor electrice ; 
− fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. ; 
− fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor ; 
− fabricarea altor mijloace de transport ; 
− fabricarea de mobilă ; 
− alte activităţi industriale n.c.a. ; 
− repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor. 
Economiile de energie calculate pe baza variației consumului de energie corelat 

cu indicele producției scot în evidență economiile tehnice, dar pot include, pentru 
anumite ramuri, efectul modificărilor non-structurale ale producției (mai ales în 
industria chimică, efectul trecerii de la „produse chimice grele” la „produse chimice 
ușoare” – produse cosmetice, produse farmaceutice). 
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Una dintre principalele măsuri pentru economisirea energiei în industrie este 
utilizarea cogenerării. Datorita modului în care se realizează statisticile prinvind 
energia finală, economiile de energie obținute prin utilizarea cogenerării în industrie 
(autoproducători) sunt incluse în economiile de energie calculate cu modelul descris 
pentru fiecare ramură industrială.  

6.3. Determinarea economiilor de energie în sectorul servicii 

6.3.1. Consumul de energie non-electricitate  
în sectorul servicii 

Pentru calculul acestui indicator sunt necesare următoarele informații: 
− consumul de energie non-electricitate din sectorul servicii, cu corecție climatică; 
− numărul de anagajați cu normă întreaga din sectorul servicii, furnizat de 

EUROSTAT. 
Indicatorul top-down utilizat este consumul de energie non-electricitate în 

sectorul servicii în tep/angajat cu normă intreagă, cu corecție climatică și va fi notat 
cu TD5. Relația de calcul pentru acest indicator este: 
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S heatingNON EL

fte heatingS
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ADDem

-
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unde: ELNONSE  = consumul de energie non-electricitate al sectorului servicii; 
fteSem = numărul de angajați cu normă întreaga din sectorul servicii; heatingMDD25 = 

numărul mediu de grade-zile pentru încălzire; heatingADD = numărul de grade-zile 
pentru încălzire. 

Pentru calculul economiilor de energie pe baza indicatorului TD5 se utilizează 
următoarea formulă: 
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unde: 
SNON EL
refE - , 

SNON EL
tE -  reprezintă consumul de energie non-electricitate al 

sectorului servicii în anul de referinta, respectiv în anul t; 
fteS

refem , 
fteS

tem = numărul 

de angajati cu norma întreagă din sectorul servicii în anul de referinta, respectiv iîn 

anul t; heatingMDD25 = numărul mediu de grade-zile pentru încălzire; heating
refADD , 

heating
tADD = numărul de grade-zile pentru încălzire in anul de referinta, respectiv 

în anul t. 
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6.3.2. Consumul de electricitate în sectorul servicii 

Pentru calculul acestui indicator sunt necesare următoarele informatii: 
− consumul de electricitate din sectorul servicii, cu corectie climatică; 
− numărul de anagajati cu normă întreagă din sectorul servicii, furnizat de 

EUROSTAT. 
Indicatorul top-down utilizat este consumul de electricitate în sectorul servicii 

în tep/angajat cu normă intreagă și va fi notat cu TD6. Relația de calcul a acestui 
indicator este: 
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unde: ELSE = consumul de electricitate al sectorului servicii; 
fteSem = numărul de 

angajati cu normă întreagă din sectorul servicii; 
Pentru calculul economiilor de energie pe baza indicatorului TD6 se utilizează 

următoarea formulă: 
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unde: 
SEL
refE , 

SEL
tE  = consumul de electricitate al sectorului servicii în anul de 

referinta, respectiv în anul t; 
fteS

refem , 
fteS

tem = numărul de angajați cu normă 

întreagă din sectorul servicii în anul de referinta, respectiv în anul t. 

6.4. Determinarea economiilor de energie în transporturi 

6.4.1. Consumul de energie al vehiculelor rutiere  

Indicatorul face legatura între consumul total de energie în transportul rutier și un 
stoc fictiv al tuturor vehiculelor, măsurat în termenii numărului de mașini echivalente. 

Pentru calculul valorii acestui indicator sunt necesare următoarele informații: 
− consumul total de energie în transportul rutier; 
− stocul de vehicule rutiere, pe tipuri de vehicule; 
− coeficienții care reflectă diferenta dintre consumul mediu anual al fiecărui 

tip de vehicul și consumul unei maşini. 
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Indicatorul top-down utilizat este consumul de energie al vehiculelor rutiere în 
tep/ auto echivalent și va fi notat cu TD7. Relația de calcul a acestui indicator este: 

 

 
CAeqRV

RV

S

ETD =7   (6.14) 

unde: RVE este consumul de energie al vehiculelor rutiere (mașini, camioane și 

vehicule usoare, motociclete, autobuze); 
CAeqRVS = stocul de vehicule rutiere exprimat 

în mașini echivalente. 
Consumul total de energie în transportul rutier este disponibil în baza de date 

EUROSTAT.  
Stocul de vehicule rutiere pe tipuri (autoturisme, camioane, vehicule ușoare, 

autobuze, motociclete) este disponibil în statistici naționale, în EUROSTAT și este 
furnizat și de DG-ENER în Statistical Pocketbook. 

Coeficienții de conversie a fiecarui tip de vehicul în termenii echivalentului unei 
mașini reflectă diferența dintre consumul mediu anual al unei masini și al oricarui alt 
tip de vehicul. Dacă, de exemplu, un autobuz consumă în medie 15 tep/an și o mașina 
1 tep/an, atunci un autobuz este echivalent cu 15 mașini. Acești coeficienți pot fi 
obtinuți în urma unor măsuratori (sau estimări) ale distanței parcurse și ale 
consumului specific (l/100 km) pentru anii selectați; pot fi de asemenea adaptați in 
functie de valorile din țări similare în termeni de caracteristici ale vehiculelor și tipare 
de utilizare. In continuare sunt prezentate valori posibile ale acestor coeficienți: 

− 1 camion și 1 vehicul usor = echivalentul a 4 autoturisme (în cazul în care 
camioanele și vehiculele usoare sunt considerate separat, 1 camion = echivalentul a 
15 autoturisme și 1 vehicul ușor = echivalentul a 1,8 autoturisme); 

− 1 autobuz = echivalentul a 15 autoturisme; 
− 1 motocicletă = echivalentul a 0,15 autoturisme. 
Variația în timp a indicatorului M5 reflectă diferitele tipuri de economii: 

economii tehnice (creăterea eficienței energetice a vehiculelor), economii legate de 
comportamentul la volan sau de reducerea distanței parcurse de vehicule. 

Pentru calculul economiilor de energie în transportul rutier în anul t față de 
anul de referinta ales pe baza indicatorului TD7 se utilizează următoarea formulă: 
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unde: RV
refE , RV

tE  = consumul de energie al vehiculelor rutiere (mașini, camioane și 

vehicule usoare, motociclete, autobuze) în anul de referinta, respectiv în anul t; 
CAeqRV

refS , 
CAeqRV

tS = stocul de vehicule rutiere exprimat în mașini echivalente, în 

anul de referinta, respectiv în anul t. 
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6.4.2. Consumul de energie în transportul feroviar 

Consumul de energie în transportul feroviar în tep/milioane tone-km se 
calculează ca raportul între consumul de energie în transportul feroviar și traficul 
total, măsurat tone-km brute.  

Pentru calculul acestui indicator sunt necesare următoarele informații: 
– consumul de energie în traficul feroviar; 
– traficul feroviar de pasageri; 
– traficul feroviar de marfă. 
Consumul de energie în transportul feroviar este disponibil în balanțele 

energetice oficiale. Traficul feroviar de pasageri măsurat în pasageri-km și traficul 
feroviar de mărfuri în tone-km sunt de obicei disponibile în EUROSTAT și în 
Statistical Pocketbook publicat de DG ENER. 

Variația în timp a acestui indicator reflectă economiile totale care provin din 
creșterea eficienței energetice a trenurilor și din creșterea factorilor de încărcare. 

Indicatorul top-down utilizat este consumul de energie în transportul feroviar 
în gep/tone-km și va fi notat cu TD8. Relatia de calcul a acestui indicator este: 
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unde: RE = consumul de energie în transportul feroviar; RT = traficul feroviar total 
exprimat în tone-km 

Pentru calculul economiilor de energie pe baza indicatorului TD8 se utilizează 
urmatoarea formulă: 
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unde: R
refE , R

tE  = consumul de energie în transportul feroviar în anul de referinta, 

respectiv în anul t; R
refT , R

tT  = traficul feroviar total, în tone-km, in anul de 

referinta, respectiv în anul t. 

6.4.3. Consumul de energie în transportul  
pe căi navigabile interioare 

In cazul transportului naval, a fost selectat un indicator global TD9 “consumul 
de energie în transportul pe căi navigabile interioare în kep/tone-km” care 
caracterizează exclusiv transportul de mărfuri pe căi navigabile interioare. Relația 
de calcul este următoarea: 
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E
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unde: EW = consumul de energie în transportul pe cai navigabile interioare; TW = 
traficul total pe căi navigabile interioare exprimat în tone-km. 

Consumul de energie în transportul pe căi navigabile interioare în kgep/tone-
km se calculează ca raportul dintre consumul de energie în transportul pe căile 
navigabile interioare și traficul pe căi navigabile interioare, exprimat în tone-km. 

Pentru calculul indicatorului TD9 sunt necesare următoarele informații: 
– consumul de energie în transportul pe căi navigabile interioare; 
– traficul de mărfuri pe căi navigabile interioare. 
Consumul de energie în transportul pe căi navigabile interioare este disponibil 

în statistici energetice oficiale (de exemplu EUROSTAT). Traficul de mărfuri pe 
căi navigabile interioare măsurat în tone-km este o informație statistică standard 
disponibilă în EUROSTAT și în Statistical Pocketbook publicat de DG-ENER. 

In țările in care traficul de pasageri pe căi navigabile interioare este 
semnificativ, traficul de pasageri poate fi convertit în pasageri-km, în acelasi mod 
ca pentru traficul feroviar (vezi indicatorul TD8). 

Variația în timp a indicatorului TD9 reflectă imbunătățirea eficienței energetice 
a navelor și creșterea factorilor de încărcare. 

Pentru calculul economiilor de energie pe baza indicatorului TD9 se utilizează 
următoarea formulă: 
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unde: W
refE , W

tE  = consumul de energie în transportul pe căi navigabile interioare 

în anul de referinta, respectiv în anul t; W
refT , W

tT  = traficul total pe căi navigabile 

interioare, în tone-km, în anul de referinta, respectiv în anul t. 

7. CONCLUZII 

Pe plan internaţional s-a generalizat utilizarea unor indicatori pentru 
monitorizarea eficienţei energetice sau pentru compararea performanţelor din acest 
domeniu. Eforturile depuse de prestigioase instituţii internaţionale (IEA, IAEA, 
CME, UN/DESA, EUROSTAT etc.) au impus anumiţi indicatori. 

Se utilizeazǎ de regulǎ trei tipuri de indicatori de monitorizare a tendinţelor 
eficienţei energetice: 

● intensitatea energetică definitǎ ca un raport între consumul de energie, 
mǎsurat în unitǎţi de energie (tep, Joule, etc) şi un indicator de activitate mǎsurat în 
unitǎţi monetare (PIB, VAB etc); 
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● consum specific de energie definit ca raportul între consumul de energie şi 
un indicator al activitǎţii exprimat în unitǎţi fizice (tep/tone ciment, litri carburant/ 
sute km parcurşi etc); 

● indicatori ai evoluţiei eficienţei energetice (indicatori ODEX) definiţi la 
nivelul economiei în ansamblu sau a sectoarelor economice.  

Intensitatea energetică este indicatorul cel mai sintetic care caracterizează eficiența 
energetică la nivel macroeconomic. Definiția acestui indicator, modul de calcul și unele 
comentarii privind semnificația sa au fost prezentate anterior. Cu toate eforturile făcute, 
posibilitățile de utilizare exclusivă a indicatorilor tip intensitate energetică pentru 
calculul economiilor de energie obținute prin aplicarea unor programe de eficiență 
energetică sunt încă reduse. Indicatorii de intensitate energetică sunt indicatori 
preponderent economici și capacitatea lor de a descrie fenomene tehnice este redusă.  

Consumul specific de energie caracterizează direct eficiența energetică pentru 
a obține un anumit produs sau serviciu și reprezintă cantitatea de energie consumată 
pentru a obține o unitate din produsul sau serviciul respectiv. In funcție de nivelul 
de detaliere dorit și de volumul de informații primare disponibil, pot fi întreprinse 
analize foarte amănunțite. Astfel, se pot calcula: 

− consumul specific de energie electrică, de energie termică, de combustibil 
sau de energie finală totală; 

− consumul specific de energie pentru o anumită tehnologie de obținere a unui 
anumit produs sau valori medii pentru totalitatea tehnologiilor care concură la 
obținerea produsului respectiv; 

− consumul specific pentru o anumită tipo-dimensiune de echipamente, pentru 
totalitatea echipamentelor de aceeași categorie etc. 

Sistemul de indicatori ODEX a fost conceput și dezvoltat de un consorțiu 
internațional condus de firma franceză ENERDATA 

Indicatorii ODEX sunt indicatori procentuali. Aceștia nu descriu nivelul de 
eficiență energetică (coborât sau ridicat) ci evoluția eficienței energetice (tendința 
pozitivă sau negativă). Indicatorii ODEX descriu astfel dinamica procesului și nu starea 
sa la un anumit moment. Ei nu permit comparații pentru un anumit an între două țări 
sau două sectoare economice ci doar comparații pentru ani diferiți pentru același sector. 

Indicatorul ODEX se calculează pentru un anumit nivel de agregare (economia 
națională, industria prelucrătoare, transport etc). 

În cazul metodelor top-down, economiile de energie sunt calculate pe baza 
variaţiei indicatorilor de eficienţă energetică, calculaţi din statistica agregată la 
nivel naţional. Ei sunt definiţi la nivelul economiei în general, a unui sector sau a 
unui sub-sector (proces industrial, mod de transport sau utilizare finală etc). Metoda 
evaluează economiile totale de energie indiferent de factorii care le determină 
(preţul de piaţă, măsurile autonome sau de politică etc). 

In lucrare a fost prezentată o metodologie top-down pentru calculul economiilor 
de energie în sectoarele de consum final: sectorul casnic, sectorul servicii, transporturi 
și industrie. 
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