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Abrevieri  

A.N.R.E Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei 



A.N.R.S.C Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice  

PZU Piața de ziua următoare 

4M Piața de energie cumplată: România, Cehia, Slovacia, 

Ungaria 

PE Piața de echilibrare 

OPCOM Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale 

OTS Operator de Transport si Sistem 

SEN Sistem energetic național 

PRE Parte responsabilă cu echilibrarea 

MWe Megawatt - putere electrică 

MWt Megawatt - putere termică 

BOP Instalații auxiliare necesare funcționării. Balance of plant 

SACET Sistem de alimentare centralizată cu energie termică 

CE Cazan electric de mare putere 

TES Sistem de acumulare energie termică 

SCADA Sistem monitorizare, control și achiziție date  

CET Central European Time 

CHP Instalație de cogenerare 

CHEAP Centrală hidroelectrică cu alimentare prin pompaj 

PC Pompă căldură 

CAF Cazan apă fierbinte 

PIP Preț de închidere a pieței 

 

Unități de măsură 

Unitate măsură  MWh  GJ  Gcal  

MWh  1  3,6  0,86  

GJ  0,28  1  0,24  

Gcal  1,16  4,19  1  

CAPITOLUL 1. ASPECTE GENERALE 

Motivarea tezei 
 

În momentul de față, Sistemul Energetic Național se confruntă cu unele probleme 

care conduc la o funcționare ineficientă a acestuia. Aceste probleme sunt datorate 

numărului tot mai mare de surse regenerabile, care sunt impredictibile, spre deosebire de 

sursele de producere a energiei electrice care utilizează combustibili fosili. Cazanele 



electrice de mare putere ar putea acționa pentru preluarea vârfurilor de producție realizate 

de sursele regenerabile, crescând, astfel, eficiența lor, prin transformarea energiei electrice 

în energie termică, care poate fi utilizată de un consumator industrial, acesta beneficiind, la 

rândul său, de un preț al energiei mai mic. Un alt domeniu de aplicabilitate al acestui 

echipament ar putea fi utilizarea sa ca rezervă de sistem. Modele asemănătoare de utilizare 

ale sistemului au fost deja implementate în diferite țări din Uniunea Europeană, așa cum 

este cazul Norvegiei. 

Lucrarea își propune, de asemenea, studierea principalelor metode de simulare și 

modelare a schemelor de producție a energiei termice în sisteme centralizate de alimentare 

cu energie termică. 

Producerea aburului utilizând energie electrică pare, la prima vedere, un non-sens 

economic. Dacă, însă, se analizează în detaliu tarifele la care se poate obține energie 

electrică pe timpul nopții și în zilele de week-end și sărbătoare, precum și alți vectori de piață 

care pot favoriza proiectul, se va ajunge la concluzia că proiectul devine interesant.  

Din punct de vedere tehnic există două echipamente utilizate la scară largă pentru a 

produce energie termică utilizând energie electrică: cazanul electric și pompa de căldură. 

Selecția cazanului electric, în detrimentul pompei de căldură, s-a făcut plecând de la ideea 

scalabilității. Cazanele electrice au posibilitatea de a debita puteri relativ mari (10 - 60 MW) 

utilizând o tehnologie matură, pe când pompele de căldură sunt utilizate pentru proiecte 

relativ mici. 

Pentru a înțelege mai bine contextul utilizării cazanului electric de mare putere, 

trebuie sa privim cele două zone pe care acesta le gestionează: electric și termic. Din punct 

de vedere electric, un consumator de 30 MWe se poate încadra fără probleme la nivelul 

consumatorilor mari, dar din punctul de vedere al producerii energiei termice, un producător 

de 30 MWt se poate încadra în rândul producătorilor mici sau medii. Astfel, cazanul electric 

are posibilitatea de a exploata posibilele instabilitățile generate de sursele regenerabile 

[73;74;75;76;77;78;79;80;81;82]. 

1.1 Obiectivul tezei de doctorat 
 

Principalul obiectiv al acestui proiect îl constituie cercetarea punctuală a impactului 

generat de integrarea cazanelor electrice de mare putere în sisteme energetice individuale 

(SACET-uri), cu posibilitatea de a extrapola impactul la nivelul sistemului energetic național. 



Prin analiza modului de funcționare al CE, se poate determina modul exact de operare în 

structura de producție/consum a unui SACET.   

Generarea unui model de calcul plecând de la intervalele generatoare, definite ca 

intervalele optime de utilizare a energiei electrice prin achiziție din PZU pentru alimentarea 

CE, care să țină cont de intervalele de interes, definite ca intervalele optime de furnizare a 

energiei termice de către CE plecând de la unele limitări tehnice și operaționale ale celorlalte 

surse de producție, reprezintă un element fundamental al lucrării. Modelul de calcul va putea 

asocia intervalele generatoare cu intervalele de interes, astfel utilizând cazanul electric ca 

un element de stocare al energiei electrice [83;84;85;86;87;88;89;90;91]. 

 

1.2 Structura și conținutul tezei de doctorat 

 

Structura tezei de doctorat are la bază 3 etape: 

• Analiza bibliografică 

o Se descrie contextul de funcționare al CE: piața de energie electrică. 

o În cadrul capitolului 2 se prezintă stadiul actual, din punct de vedere tehnologic 

și funcțional, al CE. 

o Se realizează un rezumat al aparițiilor în literatura de specialitate a utilizării 

CE. 

• Analiza schemelor de utilizare 

o În primă fază, se studiază schemele de funcționare ale SACET-urilor pentru a 

putea înțelege mai bine locul și impactul CE. 

o Se analizează modul de funcționare al unităților de producere. 

o Se studiază utilizarea unui acumulator de căldură. 

o Analiza datelor de producție/consum, intervale eficiente din Piața de Energie 

Electrică. 

• Dezvoltarea și validarea modelului de calcul 

o Plecând de la datele de consum și producție și de la analiza intervalelor 

eficiente, s-a realizat un model de calcul pentru definirea modului de 

funcționare al CE cu impact maxim asupra SACET-ului. 

o S-a realizat o analiză de senzitivitate pentru a determina impactul diferiților 

indicatori asupra costului cel mai mic al energiei termice. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 2. STADIUL ACTUAL 
 

2.1. Introducere 
 

Primele mențiuni despre utilizarea cazanelor electrice, pe care le-am găsit în cadrul 

cercetării bibliografice, sunt din perioada 1960 – 1980, în URSS și Canada. Cazanele 

electrice erau amplasate în apropierea unor hidrocentrale de mari dimensiuni pentru a 



prelua vârfurile de producție. S.S Mazanov redacta, în anul 1972, o lucrare despre 

îmbunătățirea indicilor tehnico-economici ai centralelor care au la bază cazane electrice. În 

zona Bratsk (URSS), la nivelul anului 1964, erau instalate centrale termice cu CE, cu o 

putere cumulată de 75 MW, aceasta crescând până la 500 MW în anul 1972 [1]. Această 

creștere este foarte impresionantă, de peste 600%, în doar 12 ani. Puterea totală instalată 

în CE era distribuită în peste 1000 de unități. Autorul descrie contextul în care funcționează 

cazanele. Punctul central este marcat de măsurile de îmbunătățire propuse [1]. Astfel, prima 

recomandare vine ca unitățile să fie plasate cât mai aproape de consumatori. O altă 

recomandare este aceea a amplasării CE în aceeași cameră tehnică, fără a fi separate.  

Autorul arată că în acea perioadă se practica dubla alimentare, care, după părerea 

lui, nu este fezabilă având în vedere că întreruperile de energie electrică nu sunt cauza 

principală de avarie a cazanelor electrice. O informație foarte importantă care apare în 

lucrarea lui S.S. Mazanov, este perioada de funcționare a cazanelor electrice din acea 

perioadă, consemnată la 4000 h/an [1]. Se poate observa că utilizarea cazanelor electrice 

nu era condusă de calitatea serviciilor prestate. Era mai importantă consumarea energiei 

electrice, iar pe locul al doilea furnizarea de energie termică. Se poate determina, astfel, că 

funcționarea este strâns legată de perioada de gol, existând un necesar de energie termică 

pentru încălzire tot timpul anului [1]. 

2.2. Descrierea contextului energetic național. Descrierea pieței de energie electrică  
 

România dispune de o gamă diversificată, dar redusă cantitativ, de resurse de 

energie primară fosile și minerale: țiței, gaze naturale, cărbune, minereu de uraniu, 

precum și de un important potențial valorificabil de resurse regenerabile. Spre exemplu, 

principalele resurse de energie primară au fost, în anul 2017, 34.291,4 mii tep, din care 

21.303,5 mii tep din producție internă și 12.987,9 mii tep din import, având următoarea 

structură [2]: 

o cărbune: 5.164,7 mii tep (4.654,6 producție internă și 510,1 import) – 15% din mix; 

o țiței: 11.175,9 mii tep (3.421,7 producție internă și 7.754,2 import) – 32,6% din mix; 

o gaze naturale: 9.282,1 mii tep (8.337,7 producție internă și 944,4 import) – 27% din 

mix; 

o energie hidroelectrică, energie nuclearo-electrică, solară și energie electrică din 

import: 5.203,8 mii tep (4.889,5 producție internă și 314,3 import) – 15,2% din mix; 



o produse petroliere din import: 2.985,8 mii tep– 8,7% din mix. 

 Pentru a înțelege sistemul contextul energetic național mai bine, trebuie analizată 

individual fiecare resursă energetică care intră în mixul energetic, așa cum rezultă din 

următoarele. 

       Tabelul 2.1. Resursele primare la nivel național 

În cadrul pieței de energie electrică se pot distinge trei grupuri care au dreptul de a 

tranzacționa: 

• Producătorii; 

• Furnizorii; 

• Operatorii de rețea. 

Aceștia au dreptul de a tranzacționa două tipuri de obiecte: energie electrică și servicii 

tehnologice de sistem în cadrul platformelor organizate. Participanții pot acționa pe 

următoarele piețe: 

• Piața contractelor bilaterale cu energia electrică - PCCB 

• Piața de ziua următoare - PZU 

• Piața de echilibrare - PE 

• Piața serviciilor de sistem tehnologice - PST 

Cazanul electric de mare putere poate acționa pe toate piețele, dar de interes este 

exploatarea PZU, PE și PST [3]. 

 Piața de ziua următoare este o piață matură care tranzacționează majoritatea 

energiei electrice din România, având o cotă de 41.31 % [3].  Piața pentru Ziua Următoare 
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(PZU) este o componentă a pieței angro de energie electrică pe care se realizează tranzacții 

orare ferme cu energie electrică cu livrare în ziua următoare zilei de tranzacționare.  

 Participarea la această piață este voluntară și este permisă tuturor Titularilor de 

licență și operatorilor economici persoane juridice străine cărora li s-a acordat, de către 

ANRE, licență de a desfășura în România activitatea de furnizare sau activitatea de trader, 

care au încheiat, cu Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” 

S.A., Convenția de participare la Piața pentru Ziua Următoare. 

 Pe PZU se încheie, în fiecare zi de tranzacționare, tranzacții ferme cu energie 

electrică pentru fiecare interval orar de tranzacționare al zilei de livrare următoare, pe baza 

ofertelor transmise de participanții la PZU [3,5]. Ofertele pot fi încărcate în sistemul de 

tranzacționare numai cu respectarea orarului de tranzacționare stabilit în ore CET și numai 

dacă este disponibilă scala de preț în lei, respectiv a fost publicat de către BNR cursul de 

schimb valutar pentru ziua de tranzacționare respectivă [3]. 

 Caracteristici ale ofertelor pe PZU [5]: 

• Ofertele de vânzare/cumpărare de energie electrică se fac la nivel agregat pe 

portofoliul fiecărui participant la PZU; 

• Oferta este definită de minim o pereche cantitate-preț. Cantitatea este exprimată în 

MWh cu o zecimală, iar prețul este exprimat în lei cu două zecimale; 

• Ofertele se fac prin raportare la ora CET, respectiv primul interval de tranzacționare 

fiind intervalul dintre ora 00:00 și ora 01:00 CET; 

• Ofertele se fac pentru zona de ofertare națională, cu luarea în considerare a 

funcționării acesteia în regim cuplat sau, după caz, în regim decuplat în situații de 

ultimă instanță; 

• Ofertele pot fi de următoarele categorii: 

o Oferte corespunzătoare unui singur interval de tranzacționare, identificate ca 

oferte orare; 

o Oferte corespunzătoare mai multor intervale de tranzacționare consecutive, 

interdependente, identificate ca oferte bloc. 

 Sistemul informatic validează/invalidează ofertele transmise de participanți în 

conformitate cu criteriile stabilite prin „Procedura operațională de stabilire a formatului, 



conținutului, modului de transmitere și de validare a ofertelor pe Piața pentru Ziua 

Următoare” [3].  

 În situația normală de funcționare cuplată, tranzacțiile pe PZU se efectuează prin 

corelarea ofertelor de vânzare și de cumpărare prin mecanismul de licitație stabilit conform 

mecanismului de cuplare prin preț al regiunilor (PCR – Price Coupling of Regions), după 

parcurgerea etapelor de ofertare, validare și agregare a ofertelor, rulare a mecanismului de 

cuplare, alocarea pe portofoliile participanților a rezultatelor cuplării [3,5]. 

 OPCOM S.A. este contraparte pentru toate tranzacțiile de vânzare/cumpărare de 

energie electrică încheiate de Participanții la PZU pe această piață. Participanții la PZU obțin 

informațiile referitoare la propriile tranzacții încheiate în cadrul acestei piețe, prin accesarea 

sistemului informatic de tranzacționare. 

 Pe baza confirmărilor tranzacțiilor corespunzătoare unei zile de livrare, OPCOM S.A. 

stabilește Notificările Fizice corespunzătoare tranzacțiilor pe PZU, pe care le transmite 

operatorului de transport și sistem (OTS) și le pune la dispoziția Părților Responsabile cu 

Echilibrarea (PRE) care și-au asumat responsabilitatea echilibrării pentru Participanții la 

PZU [3,5]. 

 Prin intermediul pieței de echilibrare, se asigură siguranță și stabilitatea în 

funcționare a SEN, OTS întreprinde acțiuni de echilibrare, identificând, în principal pe baza 

raportărilor la care sunt obligați titularii de licență, nevoia de reglaj la producere sau consum 

și achiziționând energie de echilibrare care se va introduce/extrage din SEN de participanții 

la PE [3]. Energia de echilibrare este achiziționată prin intermediul contractelor încheiate pe 

o altă componentă a pieței angro, piața de servicii tehnologice, între 

producătorii/consumatorii calificați pentru furnizarea fiecărui tip de serviciu tehnologic și 

OTS [3]. Energia de echilibrare este folosită pentru următoarele scopuri: 

• a acoperi un deficit de producție, prin ordine de dispecer pentru creșterea puterii 

generate prin creșterea producției unităților dispecerizabile ori prin reducerea 

consumului unui consumator dispecerizabil,  

• a acoperi un exces de producție, prin ordin de dispecer pentru reducere de putere, 

care poate fi furnizată prin reducerea producției unei unități dispecerizabile sau 

creșterea consumului unui consumatori dispecerizabil.  

 Toți participanții la piața angro de energie electrică racordați la SEN (producători, 

furnizori, operatori de rețea, consumatori eligibili) sunt obligați să își asume 



responsabilitatea financiară, față de OTS, pentru dezechilibrele produse prin abateri între 

producția programată și cea realizată sau între schimburile programate și cele realizate. 

Acest fapt nu îi face participanți la PE, care rămâne destinată unităților calificate care pot 

primi ordine de natura celor menționate (unități dispecerizabile). Asumarea de răspundere 

se face fie direct, fie prin delegare către o terță parte, care își asumă rolul de Parte 

Responsabila cu Echilibrarea (PRE). Practic, orice deviație de la producția și/sau consumul 

prognozat și cele realizate a unui titular de licență poate atrage consecințe tehnice, prin 

necesitatea asigurării echilibrării prin reglaj primar, secundar sau terțiar și financiare, prin 

suportarea financiara a fiecărui dezechilibru de către PRE  [4]. 

 

 Figura 2.4. Schema de principiu privind funcționarea pieței de energie 

 

Serviciile de sistem sunt achiziționate pe bază de contract de la producătorii din 

piață, la cererea Transelectrica SA, pentru menținerea nivelului de siguranță în funcționare 

al sistemului electroenergetic și a calității energiei transportate la parametrii necesari. 

Principalele componente ale acestora sunt: 

• Rezerva de reglaj primar de frecvență - definit ca reglajul automat descentralizat cu 

caracteristică statică, repartizat pe un număr mare de grupuri generatoare care 

asigură corecția rapidă (în cel mult 30 secunde) a diferențelor dintre producție și 

consum, la o frecvență apropiată de valoarea de consemn. 



• Rezerva de reglaj secundar de frecvență-putere - definit ca reglajul automat 

centralizat al frecvenței (puterii de schimb cu corecția de frecvență) pentru aducerea 

frecvenței/puterii de schimb la valorile de consemn, în cel mult 15 minute. 

• Rezerva de putere corespunzătoare reglajului terțiar: 

• Rezerva terțiara rapidă - rezerva de putere asigurată de grupuri generatoare care 

sunt calificate pentru a realiza sincronizarea și încărcarea sarcinii în maximum 30 

minute. 

• Rezerva terțiară lentă - definită ca rezerva de putere asigurată de grupuri 

generatoare care au timp de pornire și preluare a sarcinii mai puțin de 7 ore. 

• Reglajul tensiunii prin energie reactivă; 

• Capacitatea de a asigura serviciul de pornire pentru restaurarea SEN; 

• Energia activă pentru acoperirea pierderilor în RET [4]. 

 Aceste servicii sunt achiziționate de la societăți producătoare de energie electrică, în 

baza unei proceduri reglementate de ANRE. 

 

2.5. Concluzii 
 

Conform Protocolului de la  Kyoto, Uniunea Europeană și-a asumat un plan de 

reducere a gazelor cu efect seră. O primă consecință a planului a fost promovarea surselor 

regenerabile prin diferite scheme financiare, conducând la creșterea ponderii acestor surse 

în cadrul sistemelor energetice. Având în vedere caracterul impredictibil, dar și viteza cu 

care aceste surse au fost implementate, au început să apară dezechilibre în toate sistemele 

energetice. Când discutăm de RES, ne referim doar la parcurile eoliene și fotovoltaice 

(acestea au cel mai mare grad de impredictibilitate). Deși s-au redus gazele cu efect de 

seră, există riscul ca exploatarea RES să nu fie făcută la potențialul maxim. Datorită 

imposibilității de stocare eficientă a energiei electrice, trebuie dezvoltate metode de 

transformare în alte tipuri de energii utile. În acest context, diferiți autori au analizat 

echilibrarea surselor regenerabile cu cazane electrice, pompe de căldură sau hidrocentrale 

cu acumulare prin pompaj. Aceste tehnologii mature pot veni în ajutorul RES, dacă sunt 

dimensionate și împerecheate corect. Majoritatea articolelor de specialitate sunt focusate 



pe cazane electrice și pompe de căldură, care pot furniza agent termic către un sistem 

centralizat de alimentare cu căldură.  

 Se poate observa, clar, că la nivel academic există o preocupare referitoare la 

integrarea în sisteme energetice a surselor regenerabile. În articolele cercetare, autorii au 

analizat integrarea cazanelor electrice, și nu numai, ca o consecință a impactului RES. 

Primele mențiuni ale utilizării cazanelor electrice sunt strâns legate de echilibrarea unui mix 

energetic populat de o sursă abundentă de producere a energiei electrice (centrale 

hidroelectrice). Astfel, aceste echipamente sunt analizate ca fiind debușee de consum a 

energiei electrice, acolo unde ea nu poate avea efect util în exces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 3. ANALIZA SCHEMELOR  DE UTILIZARE 
 



Orice sistem de alimentare centralizat cu energie termică are o politică de operare 

care dictează modul de  încărcare al agregatelor. Politica de operare cel mai des întâlnită 

este asigurarea necesarului de agent termic la consumator, la nivelul de calitate impus prin 

utilizarea echipamentelor de bază și de vârf.  În cazul instalării unui cazan electric de mare 

putere, această politică trebuie adaptată la modul de achiziție al energiei electrice. Cazanul 

electric este un echipament energetic complex, care are alte necesități comparativ cu 

echipamentele clasice (cazan apă caldă, cazan de abur, unitatea de cogenerare). Aceste 

necesități au un impact asupra modului de funcționare al întregului sistem. Pentru o 

funcționare eficientă, față de echipamentele uzuale, un cazan electric are nevoie de 

următoarele atribute specifice: 

• Calitatea apei - o anumită conductivitate a apei utilizate de cazan, precum și 

anumite proprietăți chimice; 

• Siguranță în funcționare - un sistem de pompaj cu un grad ridicat de siguranță 

în alimentare; în general, se utilizează mai multe pompe independente 

alimentate cu energie electrică din surse separate; 

• Racord electric - un racord separat la sursa de alimentare cu energie electrică, 

cu anumite condiționări tehnice, în funcție de capacitatea cazanului electric și 

de schema electrică a sistemului. 

Având în vedere diferențele clare între sezonul de iarnă și cel de vară, ele vor fi 

analizate separat. Cele mai clare diferențe, care au și impact asupra politicii de operare, se 

observă la sistemele de termoficare, fiind influențate de cele două produse livrate: ACM și 

încălzire. 

 Cazanul electric de mare putere integrat într-un sistem centralizat de alimentare cu 

energie termică este amplasat în paralel cu celelalte echipamente producătoare de energie 

termică. Astfel, se consideră că va putea debita agent termic direct în distribuitorul general 

care alimentează consumatorii. Cazanul electric este considerat ca un echipament principal 

din punct de vedere al capabilității de producere a energiei termice în cadrul sistemului. 

 

3.1. Analiza integrării în sisteme energetice 
 

3.1.1. Necesitatea CE. Politica de operare 
 



 Cazanul electric de mare putere, în relația cu sistem centralizat de alimentare cu 

energie termică, poate avea un dublu rol: 

• unitate de producere energie termică; 

• unitate back-up. 

 Având în vedere mixul energetic al fiecărei zone, dimensiunea unui CE poate fi 

diferită, dar instalarea este necesară în fiecare sistem de termoficare. SACET-urile au un 

profil de consum destul de predictibil, presupunând că nu există modificări substanțiale în 

necesarul de energie termică sau în starea rețelelor, astfel impactul cazanului electric 

asupra unui astfel de sistem este predictibil.  

 Principalul vector de acțiune în cadrul acestei analize este Piața de Ziua 

Următoare. Conform analizelor anterior realizate, Piața de Echilibrare și Serviciile de Sistem 

sunt vectori care pot fi utilizați doar în combinație cu o unitate de producție energie electrică  

(unitate de cogenerare). Utilizând filtre statistice, se pot extrage intervalele eficiente, 

intervale care din punct de vedere financiar sunt situate sub prețul  de producție al agentului 

termic realizat de instalațiile existente. 

 Pentru a putea înțelege modul de funcționare al sistemului centralizat de alimentare 

cu energie termică ales, trebuie analizate, în amănunt, politica de operare și profilul de 

consum al orașului. Astfel, s-a studiat profilul de consum pentru a se putea determina mai 

precis poziția cazanului electric în schema termomecanică, dar și pentru a putea dimensiona 

puterea cazanului electric [48].  

 Având în vedere cele două roluri pe care echipamentul trebuie să le îndeplinească, 

dimensionarea a fost realizată prin acoperirea tuturor scenariilor: 

• Unitate producere energie termică 

o CE trebui să fie corelat cu echipamentele conexe din cadrul SACET-ului 

(TES). 

o Ca unitate de producere a energiei termice, CE trebuie să aibă o dimensiune 

optimă pentru producerea unei cantități de energie termică suficiente, în 

funcție de potențialul intervalelor eficiente. 

• Unitate de back-up 

o Analizând profilul de consum se vor stabili limitele sezonului de vară și a 

sezonului de iarnă pentru utilizarea CE ca sursă de back-up. 

Dimensiunea optimă va fi stabilită în funcție de principalele echipamentele existente. 



Politica de operare, în care este integrat și cazanul electric, presupune ca acest 

agregat să exploateze anumite intervale eficiente din punct de vedere tehnic, înlocuind 

intervalul de producție al altui echipament din sistem. Cazanul electric este un echipament 

complex care are la bază două forme de energie: termică și electrică. Având în vedere 

acestea, este necesară analiza pe parte termică și analiza pe parte electrică, fiecare fiind în 

interacțiune cu o piață de energie și cu un set de echipamente complexe. Analiza pe parte 

termică presupune studierea funcționării CE ca un echipament producător de energie 

termică, echipament care intră în competiție cu celelalte echipamente producătoare de 

energie termică din cadrul sursei. Analiza pe parte electrică presupune studierea modului în 

care CE funcționează ca un echipament consumator de energie electric. Principalul furnizor 

este analizat PZU. 

Cazanul electric nu poate înlocui o sursă clasică de producere energie termică în 

totalitate, într-o schemă de funcționare obișnuită, având în vedere dimensiune selectată (20 

MW) și distribuția orară a intervalelor eficiente în comparație cu necesarul de energie 

termică, dar se poate considera dublarea unității de cogenerare. Un alt motiv pentru care a 

fost selectată să cedeze intervale funcționale unitatea de cogenerare ar fi rapiditatea cu care 

se poate interveni în cadrul procesului de producție energie termică. 

 Pentru a înțelege mai bine impactul cazanului electric asupra unui sistem de 

termoficare au fost selectați anumiți indici de referință. Intervalele de funcționare ale unității 

de cogenerare au fost raportate la intervalele eficiente de funcționare ale cazanului electric. 

Au fost analizate următoarele perechi de indici relevanți, atât pentru sezonul de iarnă cât și 

pentru sezonul de vară, așa cum rezultă din reprezentarea grafică dată în Fig. 3.1: 

• Intervale eficiente PZU / Intervale de funcționare CHP 

• Intervale eficiente PZU / Media puterii termice la nivel orar pentru CHP 

• Intervale eficiente PZU / Deviația procentuală a puterii termice a CHP-ului față de 

nominal 

• Media puterii termice la nivel orar pentru CHP /Deviația procentuală a puterii termice 

a CHP-ului față de nominal 

Puterea optimă aleasă a fost 20 MW, astfel acoperind situațiile cele mai frecvent 

întâlnite din punct de vedere al avariilor. Atât în sezonul de vară, cât și în sezonul de iarnă 

cazanul electric poate acoperi cele două roluri prezentate. 

 



Figura 3.1. Principalii indicatori de analiză pentru determinarea politicii de operare 

 Pentru o mai bună înțelegere a impactului cazanului electric asupra sistemului 

centralizat de alimentare cu energie termică s-au analizat separat sezoanele. Există o 

diferența mare între cele două perioade, atât din punct de vedere al modului de funcționare 

al echipamentelor cât și din punctul de vedere al potențialului cazanului electric. 

 

3.1.4. Analiza echipamentelor. Descriere funcțională 
 

Echipamentele analizate în cadrul conturului sunt următoarele: 

• Cazan electric; 

• Acumulator de căldură; 

• Cazan apă fierbinte; 

• Instalație de cogenerare. 

Aceste echipamente se pot încadra în două categorii: existente (CHP, CAF) și 

introduse teoretic (TES, CE) [49;50;51;52].  
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Figura 3.2. Schema de funcționare pentru conturul analizat 

 

3.1.4.1. Cazan electric de mare putere. 

 

Din punct de vedere tehnic, există două modele constructive pentru cazanele 

electrice: tip jet și cu imersie. Pentru a putea alege tipul potrivit trebuie realizată o analiză 

comparativă: 

• Tipul cu jet    

o Constructiv: producerea de agent termic se realizează într-o singură zonă, prin 

contactul dintre un jet de apă și un electrod sub tensiune. Suprafața de schimb 

este una redusă, existând unele probleme la producerea agentului termic. 

Reglarea debitului de agent termic se face prin reglarea debitului de apă 

introdus [21]. 



o Redundanță: în principiu, cazanele electrice de mare putere nu au părți în 

mișcare în interior, singurele elemente în mișcare fiind pompele de circulație. 

Cazanele cu jet analizate au o pompă de circulație internă, astfel, în cazul unei 

defecțiuni, timpul de reparație este mai mare. 

o Consum intern: constructiv, cazanele cu jet au nevoie de un debit și o presiune 

mai mare, astfel puterile motoarele aferente pompelor de circulație sunt mai 

mari (până la de patru ori mai mari decât a cazanelor cu imersie) [23]. 

o Dimensiune: deoarece cazanele cu jet au o singură zonă activă, ele sunt mai 

înguste decât cele cu imersie, dar sunt mai înalte, astfel încât este nevoie de 

echipamente speciale pentru instalare.  

o Mentenanță: acestea au nevoie de mentenanță regulată la nivelul electrodului 

și a izolației acestuia [25]. 

• Tipul cu imersie  

o Constructiv: este format din două cuve concentrice. În cuva interioară se 

produce agentul termic, prin creșterea nivelului apei până acesta atinge 

electrodul sub tensiune. Reglarea debitului de agent termic se face prin 

reglarea debitului de apă introdus.  

o Redundanță: pompele de circulație sunt amplasate în exteriorul cazanului. În 

general sunt două pompe de circulație (una activă și una în rezervă) pentru a 

crește siguranța în funcționare [24;28]. 

o Consum intern: din cauza principiului constructiv nu este necesară o suprafața 

de schimb de căldură redusă, fiind necesar un debit mai mare de apă, astfel 

consumul intern este mult mai redus. 

o Dimensiune: din cauza existenței celei de a doua cuve, cazanele cu imersie 

sunt mai voluminoase dar nu așa înalte. 

o Mentenanță: intervalul de mentenanță este unul foarte mare. Principalii 

producători oferă pentru izolațiile electrice între 3 și 5 ani garanție, iar pentru 

electrod 10 ani [24]. 

 În urma analizei comparative, se poate observa că cazanul electric cu imersie este 

mai potrivit proiectelor din domeniul încălzirii centralizate, rezolvând multe din potențialele 

probleme funcționale. Sistemul de termoficare ales nu are, fizic, în componența sa un cazan 

electric de mare putere, dar calculele au fost realizate cu ipoteza existenței unui CE [20]. 



 Utilizarea cazanului electric are dublu scop în cadrul unui SACET: back-up și 

generarea de energie termică în cadrul intervalelor de interes. Dimensionarea a avut la bază 

următoarele elemente: 

• Necesarul de putere termică în cazul unui scenariu de avarie: 

o Scenariul analizat are la bază idee unei întreruperi cu alimentare de gaz 

natural. Profilul de consum indică un necesar termic de maxim 30 MWt la vârf 

(98% din intervalele de furnizare necesită o producție sub 30 MWt) [24]. 

• Optimul din punct de vedere constructiv: 

o În urma unei comparații între cazanele electrice cu imersie și cazanele 

electrice cu jet, s-a ajuns la concluzia că cele cu imersie prezintă cele mai 

multe avantaje, raportând cazanele la o aceeași putere.  

• Costul investițional optim raportat la necesități: 

o Cazanele electrice cu imersie au un punct de inflexiune a prețului după 30 MW 

datorită limitărilor constructive, astfel cazanele în categoria 10 - 30MW au un 

cost proporțional raportat la dimensiune [24]. 

După consultarea diferiților producători de cazanele electrice de mare putere, am 

ales ca producător compania PARAT Norvegia, cu un cazan cu imersie de 0-30 MW. Deși 

puterea optimă pentru cazan ar fi de 20 MW, nu există probleme de randament la sarcină 

parțială [24;97]. De asemenea s-a luat în considerare și o eventuală dezvoltare a sistemului 

de termoficare. 

Parametru U.M Valoare 

Putere MW 0-30 

Diametru mm 2700 

Înălțime mm 5800 

Greutate 

operare 

kg 16200 

Greutate test kg 30000 

Tabelul 3.3. Caracteristici gabarit [24] 

 

Principalele funcționalități: 

• timp minim din rezervă rece nominal:  5 min.; 

• timp minim din rezervă caldă nominal: 30 sec.; 

• nu necesită transformator; 

• gamă tensiuni: 6 - 23 kV. 



 

a) Imersie 

 

b)Jet 

Figura 3.3. Schemă de principiu cazan electric a) Imersie  b) Jet 



 

Cazanele electrice de mare putere au un regim special în ceea ce privește 

caracteristicile apei de lucru. Analizând modul de operare a cazanelor electrice s-a 

determinat  o listă minimă a caracteristicelor necesare pentru apă [31], așa cum rezultă din 

tabelul 3.4: 

• Potențialul de hidrogen 

• Fierul 

• Alcalinitatea 

• Prezența oxigenului 

• Conductivitatea 

• Duritatea 

Parametrul Valoare de referință 

pH 8,5-11 

Fier < 0,5 ppm 

Alcalinitate < 400 ppm 

Oxigen < 0,005 ppm 

Conductivitate  <  600 µS 

Duritate  0 ppm 

Tabelul 3.4. Parametrii de referință pentru calitatea apei utilizată în cazanul electric 

Deși cazanele electrice lucrează în sistem închis, se estimează, din experiență, o 

pierdere tehnologică de apă, prin diferite lagăre, garnituri [15]. Apa cu care se completează 

trebuie tratată corespunzător, conform specificațiilor producătorului, înainte de a fi introdusă 

în sistem. Netratarea apei de adaos poate duce la reducerea semnificativă a duratei de viață 

a cazanului electric [14]. 

3.1.4.2. Unitatea de cogenerare. 

 

În cadrul lucrării “Tratat de inginerie termică” de Athanasovici [10], cogenerarea este 

definită ca fiind “producerea simultană într-un singur proces, cu aceeași instalație și din 

aceeași formă de energie primară, a energiei termice și a energiei electrice sau mecanice” 

[33]. În funcție de necesitățile sistemului de termoficare se pot implementa diferite soluții 

tehnice [54;55;57;70], acestea fiind clasificate în funcție de dimensiunea sistemului, după 

numărul de apartamente echivalente, în conformitate cu datele prezentate în tabelul 3.5: 

 

 



Tipul sursei și 
anvergura 

Tehnol
ogie 
  

Indice 
cogenerare 

Instalație de 
cogenerare 

Ansamblu 
cogenerare 

Dimensiune 
(în nr. 

apartamente 
convențional

e) 

kWhe/kWht Termi
c  
(MWt) 

Electric  
(MWe) 

Termic  
(MWt) 

Electri
c  
(MWe) 

C
o

g
e
n

e
ra

re
 

Micro 
cogenerare 

MAI 0,60/1,0 < 0,05 < 0,05 0,17 - 
0,30 

< 0,05 < 30 - 50 

TG 0,15/0,20 < 0,25   0,80 - 
1,70 

  < 150 - 300 

TA 0,20/0,20 < 0,25   0,80 - 
1,70 

  < 150 - 300 

Mică 
cogenerare 

MAI 0,65/1,10 < 0,90 < 1 3-6 < 1 <550 - 1100 

TG 0,20/0,25 < 4   13 - 26   < 2400 - 4800 

TA 0,27/0,27 < 3,70   12-25   < 2200 - 4400 

Medie 
cogenerare 

MAI 0,85/1,40 < 8,6 < 12 29 - 57 < 12 < 5300 - 
10600 

TG 0,50/0,65 < 18,5   62 - 123   < 11500 - 
23000 

TA 0,35/0,35 < 34   113 - 226   < 21000 - 
42000 

TG/ TA 1,30/1,30 < 9,2   31 - 61   <5700 - 11500 

MAI/ TA 1,50/1,50 < 8   27 - 53   < 5000 - 
10000 

Cogenerare  
mare  

MAI > 0,85/1,40 > 8,6 > 12 > 29 - 57 > 12 > 5300 - 
10600 

TG > 0,50/0,65 > 18,5   >62 - 123   > 11500 - 
23000 

TA > 0,35/0,35 > 34   >113 - 
226 

  > 21000 - 
42000 

TG/ TA > 1,30/1,30 > 9,2   > 31 - 61   >5700 - 11500 

MAI/ TA > 1,50/1,50 > 8   > 27 - 53   >5000 - 10000 

Tabelul 3.5. Parametrii de referință pentru calitatea apei utilizată în cazanul electric.[10] 

Soluția analizată cuprinde o instalație de cogenerare formată din două motoare 

termice GE Jenbacher  model JMS 624 GS –N LC v H02.  Conform producătorului [11], 

principalele caracteristici tehnice sunt cele date în tabelul 3.6: 

Indicatori JMS 624 

Putere electrică kW 4.401 

η el % 45,20 

Putere termică kW 4.044 

η th % 41,50 

η total % 86,70 

Nox< mg/m3N 250 

Nr cilindri - 24 

Configurație - V60° 

Tabelul 3.6. Parametrii de motoarelor termice  

3.1.4.3 Cazanele de apă fierbinte. CAF-uri. 

 

Cea mai utilizată politică de operare pentru sistemele de termoficare din România 

este cea bazată pe funcționarea unităților de cogenerare în regim de bază și a cazanelor de 

apă fierbinte în regim de vârf. În cazul analizat, sunt instalate două cazane de apă fierbinte 



cu o putere de 52 MW. Acestea sunt utilizate pentru producerea de energie termică în 

perioada sezonului de iarnă [16;32;33;69;71].  

Fiecare sistem de termoficare trebuie să aibă acces la un combustibil secundar, 

pentru o siguranță în funcționare crescută, astfel cele două cazane sunt echipate cu 

arzătoare duale (gaz natural și păcură).  

Principalele caracteristici ale cazanelor rezultă din tabelul 3.7: 

 
HWB 52 

Putere nominală MW 52 

Gradientul  nominal de temp. °C 50 

Temp. maximă de ieșire a apei °C 160 

Presiunea de lucru bar 10 

Randament gaz natural % 93 

Randament păcură % 91 

Tabelul 3.7. Parametrii de cazanelor de apă fierbinte  

3.1.4.4. Acumulator de energie termică. 

 

Acumulatorul de energie termică este un echipament al cărui rol principal este 

decuplarea producției de electricitate de cea de căldură, în centralele de cogenerare. 

Acumulatorul folosește apă de termoficare și stochează energia sub formă de căldură 

[39;40;41;42;68].  

Acumulatorul este utilizat pentru stocarea căldurii pe termen scurt, în general fiind 

încărcat conform programului zilnic de producere a energiei electrice și descărcat conform 

cererii zilnice de căldură. 

Constructiv, s-a ales un rezervor de apă cilindric cu ax vertical și capac fix conic 

sprijinit pe o structură de rezistență și stâlp central, fiind ancorat de o fundație de beton. 

Acesta are o formă circulară cu o pantă a fundului de 2% către centru și un acoperiș conic, 

asamblat din foi de tablă sudate și întărituri de profile metalice din oțel carbon. Pe corpul 

rezervorului sunt amplasate racorduri de apă și guri de vizitare.  

 



 

Figura 3.4. Schemă principiu acumulator căldură 

 

Pentru minimizarea pierderilor de căldură, anvelopa deasupra fundației este izolată 

cu un material reflectiv și conductivitate redusă (șapă bituminoasă), protejat cu o tablă 

subțire din oțel.  

Volumul apei în rezervor este constant, independent de procesul în curs: repaus, 

încărcare sau descărcare.  

La încărcare, apa caldă este introdusă în partea superioară a rezervorului la o viteză 

foarte redusă, prin intermediul unui difuzor, în timp ce apa rece este extrasă în partea 

inferioară, din difuzorul de jos a rezervorului, cu același debit.  

La descărcare, procesul se inversează, prin extragerea apei calde din zona 

superioară și introducerea aceluiași debit de apă rece la partea inferioară. Conductele 

„caldă” și „rece” sunt în legătură cu conductele TUR și RETUR ale sistemului de termoficare.  

Deoarece apa din rețeaua de termoficare are conținut scăzut de oxigen, zona plină 

a rezervorului nu va fi afectată de coroziune. Pentru evitarea apariției coroziunii în partea 

superioară și la acoperiș, s-a prevăzut o atmosferă inactivă sub formă de pernă de abur de 

foarte joasă presiune (800 Pa) în interiorul acumulatorului, introdusă printr-o vană de reglaj 

[13;35;36;37;53]. 

Conturul ales nu dispune de un sistem de acumulare, dar calculele au fost făcute cu 

prezumția că acesta ar exista. În urma calculelor de dimensionare, a reieșit un acumulator 

de căldură jurnalier atmosferic de 3.000 m3, care poate stoca 115 MWh de energie termică. 

 

 

 

 



3.2. Analiza datelor. Metode de filtrare a datelor 

 

 Datele brute au fost extrase din sistemul SCADA al SACET-ului analizat (Modern 

Calor Botoșani), fiind, ulterior, filtrate, utilizând funcții în Microsoft Excel.  

 Filtrarea datelor s-a realizat prin utilizarea de filtre logice (IF, AND, MAX, MIN). Astfel 

am eliminat datele eronate: valori foarte mari (de exemplu: consum de gaz natural peste 

limita tehnică posibilă, producție de energie electrică, termică peste potențialul tehnic al 

agregatelor), valori foarte mici (de exemplu: erori de citire ale contoarelor care înregistrează 

valori negative sau neconforme 0,0000001). Pentru toate coloanele am utilizat aceleași 

metode. Primul filtru a fost utilizat pentru determinarea datelor care nu sunt conforme ca 

ordin de mărime:  

=IF(AND(Valoare analizata<Valoare maximă tehnic; Valoare analizată>Valoare minimă 

tehnică);1;0).  

Ca exemplu, pentru producția de energie termică a fost stabilit un minim de 1,7 MW 

și un maxim de 4 MW pentru unitățile de cogenerare, reprezentând, de fapt, limite tehnice 

ale echipamentelor. Valorile care nu se încadrau au fost corelate cu limitele impuse care 

influențează direct, precum consumul de gaz natural. Dacă a fost o eroare de citire, validată 

prin prezența NULL sau a unei valori neconforme, s-au utilizat datele tehnice ale 

echipamentelor și s-a calculat consumul sau producția lipsă. În funcție de tipul valorii eronate 

(producție energie electrică, producție energie termică, consum gaz natural) am utilizat 

randamentul unității de cogenerare pentru a determina valoarea. Filtrarea datelor brute, 

pentru a scoate din analiză valorile invalide, este valabilă doar pentru analiza pe parte 

termică. În cadrul analizei pe parte electrică s-au utilizat funcții în Microsoft Excel pentru 

transformarea datelor în informații. Aceste funcții, prezentate în continuare, țin de însumarea 

rezultatelor pentru fiecare interval, spre exemplu: dispersia intervalelor generatoare, unde 

s-au însumat intervalele rezultate în urma filtrării. 

3.2.1. Analiza parte termică 

 

Schema de funcționare a sistemului de termoficare presupune utilizarea unităților de 

cogenerare în bandă și utilizarea CAF-urilor pentru vârfuri. Cazanul de abur are diverse 

funcționalități, fiind utilizat, în general, pentru acoperirea unor goluri sau vârfuri de consum. 

Acumulatorul de căldură are rolul, evident, de a decupla furnizarea energiei termice produse 

de cazanul electric de consumul necesar la nivelul sistemului.  



Baza de date utilizată are în componență următorii parametri:  

 

Figura 3.5. Principalii indicatori utilizați în cadrul analizei termice. Indicatorii bazei de date 

Baza de date are în componență 4 categorii cu diferiți parametri: 

• Interval analiză: 

o ID - număr interval 

o An - Anul de analiză 

o Lună - Luna de analiză 

o Zi - Ziua de analiză 

o Ora - Ora de analiză 

o Data - Data completă sub forma zz/ll/aaa 

• Consum gaz natural: 

o Consum total CHP 1 - Consum total unitate cogenerare 1 

o Consum CHP 1_rampă mică - Consumul de gaz natural aferent rampei 

mici 

o Consum CHP 1_rampă mare - Consumul de gaz natural aferent rampei 

mari 

o Consum total CHP 2 - Consum total unitate cogenerare 1 
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o Consum CHP 2_rampă mică - Consumul de gaz natural aferent rampei 

mici 

o Consum CHP 2_rampă mare - Consumul de gaz natural aferent rampei 

mari 

o Consum CAF 1 - Consum gaz natural cazan 1 

o Consum CAF 2 - Consum gaz natural cazan 2 

o Consum CAB - Consum gaz natural cazan abur 

• Producție energie electrică MW: 

o Producție CHP 1 

o Producție CHP 2 

• Producție energie termică MW: 

o Producție CAF 1 

o Producție CAF 2 

o Producție CAB 

Primul pas în analiza bazei de date a fost filtrarea și eliminarea datelor incoerente, 

generate de unitățile de măsură defecte, erori de citire. După ce baza de date a fost filtrată, 

analiza s-a concentrat pe funcționarea unităților de cogenerare în perioada sezonului cald. 

 Producție energie electrică  

• Pee= ῃe * Cgn   

Producție energie termică  

•  Peth= ῃeth* Cgn    

Consum gaz natural  

•  Cgn = Pee / ῃe 

Principalul scop al analizei este determinarea intervalelor în care unitățile de cogenerare 

funcționează la sarcini parțiale. Limita sarcinilor parțiale a fost stabilită prin calcul la 40% 

pentru fiecare unitate, fiind și limita recomandată de către furnizorul de echipamente [70,10]. 

Această limită are în vedere două aspecte esențiale: 

• Costul pornirilor  

• Influența pe parte mecanică a sarcinii parțiale. 

Pentru a determina intervalele eficiente analiza s-a focusat pe următorii parametri: 

• Producție energie electrică pentru CHP1 și CHP2; 

• Producție energie termică pentru CHP1 și CHP2; 

• Consumul de gaz natural CHP1 și CHP2. 



Intervalele de interes se definesc ca fiind acele intervale în care nu este convenabil 

din punct de vedere tehnic să funcționeze unitatea de cogenerare (SP) și intervalele în care 

unitatea de cogenerare este oprită (CHP STOP). Pentru a putea înțelege mai bine structura 

de funcționare raportându-ne la cele două criterii ale intervalelor de interes, acestea au fost 

analizate separat. 

Prima etapă a presupus analiza individuală a modului de funcționare a unităților de 

cogenerare. Acestea pot produce până la 4 MW termici, astfel s-au selectat intervalele în 

care acestea au funcționat între 1,7 și 2,6 MWth  cu ajutorul unor funcții logice din cadrul 

Microsoft Excel, conform reprezentării grafice intuitive din tabelul 3.8. 

 

Tabelul 3.8 . Modelul de filtrare pentru intervale de funcționare la sarcină parțială 

 Utilizând funcția IF împreună cu funcția logică AND, s-au putut selecționa intervalele 

care sunt cuprinse între intervalul 2,6 și 1,7 MW, determinând astfel intervalele de 

funcționare la sarcină parțială, pentru cele două unități de cogenerare. 

Selecția intervalelor de interes la sarcină parțială a fost realizată cu ajutorul formulei: 

𝑓𝑆𝑃
ℎ(𝑛)

= (𝑄𝑡ℎ
𝐶𝐻𝑃(𝑛)

< 2,6; 𝑄𝑡ℎ
𝐶𝐻𝑃(𝑛)

> 1,7 )     (1) 

 Analizând datele brute (energie electrică) s-au determinat, cu ajutorul funcției IF, 

intervalele în care unitățile de cogenerare au fost funcționale. S-a realizat și o corelare între 

producția de energie electrică și consumul de gaz natural, pentru a evita neconcordanțele 

ce ar putea să apară. 

 După ce au fost determinat numărul intervalelor de interes, s-a realizat o dispersie 

orară a acestora. Se poate observa, în tabelul 3.9, modul în care s-a realizat această 

CHP 1 CHP 1 CHP 2 CHP 2

EE Eth SC EE Eth SC

TEMP 

EXTERIOARA 

DATA Luna Zi Ora

 ENERGIE 

ELECTRICA 

PRODUSA 

INTERVAL 

ORAR [MW] 

 ENERGIE 

TERMICA 

PRODUSA 

INTERVAL 

ORAR [MW] 

 ENERGIE 

ELECTRICA 

PRODUSA 

INTERVAL 

ORAR [MW] 

 ENERGIE 

TERMICA 

PRODUSA 

INTERVAL 

ORAR 

[MW] 

Total CHP 

[MWh]

4 1 01-ian-15 00:00:00 1 1 0 2,0             2,1               4,4              3,6        5,69 1 0

4 2 01-ian-15 01:00:00 1 1 1 4,4             3,8               4,4              3,8        7,56 0 0

4 3 01-ian-15 02:00:00 1 1 2 4,4             3,8               4,4              3,7        7,55 0 0

5 4 01-ian-15 03:00:00 1 1 3 4,4             3,9               4,4              3,8        7,70 0 0

5 5 01-ian-15 04:00:00 1 1 4 4,4             3,8               4,4              3,8        7,60 0 0

5 6 01-ian-15 05:00:00 1 1 5 4,4             3,8               4,4              3,8        7,60 0 0

5 7 01-ian-15 06:00:00 1 1 6 4,4             3,8               4,4              3,8        7,57 0 0

6 8 01-ian-15 07:00:00 1 1 7 4,4             3,8               4,4              3,8        7,63 0 0

6 9 01-ian-15 08:00:00 1 1 8 4,4             3,7               4,4              4,0        7,66 0 0

5 10 01-ian-15 09:00:00 1 1 9 4,4             3,8               4,4              4,0        7,77 0 0

Analiza CHP 1 Analiza CHP 2

Energie 

termica

Serban Iftime:

=IF(AND(Enth CHP1<2,6;Enth CHP1>1,7);1;0)

Selectia pt CHP1

Serban Iftime:

Time stamp



dispersie și formulele utilizate. Același model de calcul a fost utilizat și pentru intervalele de 

funcționare la sarcină parțială. 

 

Tabelul 3.9. Modelul de generare a dispersiei orare pentru intervalele de interes  

Modelul de generare a dispersiei orare urmărește toate intervalele, organizate sub 

forma unei coloane cu 8760 de linii. Fiecare interval este filtrat după două reguli: intervalul 

respectă limitarea impusă și intervalul este asociat unei ore. Mai întâi se determină dacă 

intervalul respectă consemnul impus, după modelul prezentat anterior, iar dacă acesta îl 

respectă i se acordă valoarea 1 iar daca nu, valoarea 0. Intervalele cu valoarea 1 sunt apoi 

filtrate după oră prin comparație între ora consemn și ora intervalului.  

În urma filtrării datelor de producție, s-a putut observa un model de funcționare total 

diferit în sezonul de vară, față de cel de iarnă. Fiecare tip de sezon a fost analizat din punct 

de vedere funcțional, astfel încât să fie relevantă instalarea unui cazan electric. 

Funcția care determină numărul intervalelor de interes este: 

𝑓𝑆𝑃
𝑎𝑛(𝑛)

= ∑ 𝑓𝑆𝑃
ℎ(𝑛)8760

1          (2)    

Cazanul electric reprezintă un echipament suport care poate exploata anumite 

intervale de interes pentru producerea de energie termică. În acest fel trebuie privit modul 

de funcționare al unității de cogenerare. Conform datelor de la nivelul anului 2015, putem 

observa că în cazul sezonului de vară majoritatea energiei termice necesare este produsă 

de către unitatea de cogenerare, mai exact din cei 13697 MWh necesari 96% sunt produși 

de către unitatea de cogenerare și numai 4% de către CAF-uri. Ce este cel mai interesat e 

faptul că deși unitățile de cogenerare generează 96% din necesarul de energie termică, 

dacă privim din punct de vedere al intervalelor de funcționare doar o unitate de cogenerare 

funcționează, iar cealaltă unitate este oprită 81% din intervale. Trebuie menționat că în 

sezonul de vară doar o unitate din cele două funcționează fără opriri, dar asta nu înseamnă 

că unitatea care funcționează constant nu funcționează la sarcini parțiale. Astfel, s-au 

Dispersie orară

50 2 1 0 1 4 4 1 0 3 3 3 2 4 2 3 3 2 1 0 3 0 1 4 3

ID An Luna Zi Ora CHP1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 2015 1 1 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

2 2015 1 1 1 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

3 2015 1 1 2 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

4 2015 1 1 3 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

5 2015 1 1 4 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

6 2015 1 1 5 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

7 2015 1 1 6 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

8 2015 1 1 7 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

9 2015 1 1 8 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

10 2015 1 1 9 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

11 2015 1 1 10 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

12 2015 1 1 11 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

13 2015 1 1 12 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

14 2015 1 1 13 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

15 2015 1 1 14 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

16 2015 1 1 15 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

Serban Iftime:

Intervale orare

Serban Iftime:

Dispersia orară

Serban Iftime:

=COUNTIF(coloana 

intervalului;"=TRUE")

Serban Iftime:

=AND( Ora=interval 

selecatat;indice=1)



identificat 57 de intervale de interes la sarcină parțială și 3249 de intervale când o unitate 

de cogenerare a fost oprită. 

În cazul sezonului de iarnă lucrurile stau foarte diferit. Unitățile de cogenerare au un 

rol destul de mic în cadrul mixului de producție, generând numai 30% din necesarul de 

energie termică. O consecință a scăderii importanței unităților de cogenerare este scăderea 

numărul total al intervalelor de interes la 206 ( 47 SP și 159 CHP STOP) [26].   

Din punct de vedere al dispersiei orare a intervalelor de interes, se poate observa un 

potențial în zona intervalelor 04:00-08:00 și 22:00-02:00. Aceste două vârfuri pot fi 

exploatate în cadrul PZU, generând energia termică necesară. Intervalele cu funcționare la 

sarcini parțiale sunt preponderente în sezonul de vară. 

În urma analizei anului 2015, am determinat un anumit tipar de funcționare și astfel 

am analizat și anii 2016-2020. 

Indicator U.M Vară Iarnă Total 

Energie termică total MWh 18.701 96.264 114.965 

Energie termică CHP MWh 17.975 26.426 44.402 

Pondere CHP în mix % 96% 27% 39% 

Energie electrică MWh 11.152 12.790 23.942 

Nr. intervale funcționare - 4705 4079 8784 

Nr. intervale de interes: SP - 54 28 82 

Energie termică SP MWh 119 61,10 180 

Pondere int de interes: sarcină parțială % 2,53% 1,50% 2,05% 

Tabelul 3.10. Principalii indicatori de funcționare SACET pentru 2016 

. 

Indicator U.M Vară Iarnă Total 

Energie termică total MWh 20.847 92.650 113.496 

Energie termică CHP MWh 17.660 30.800 48.459 

Pondere CHP în mix % 85% 33% 43% 

Energie electrică MWh 26.911 12.597 39.508 

Nr. intervale funcționare - 4705 4055 8760 

Nr. intervale de interes: SP - 25 63 88 

Putere necesară SP MWh 56 146,26 202 

Pondere int de interes: sarcină 
parțială 

% 1,19% 3,61% 2,31% 

Tabelul 3.11. Principalii indicatori de funcționare SACET pentru 2017 

 

 

 

 



Indicator U.M Vară Iarnă Total 

Energie termică total MWh 17.532 100.866 118.398 

Energie termică CHP MWh 16.754 31.208 47.962 

Pondere CHP în mix % 96% 31% 41% 

Energie electrică MWh 27.720 12.790 40.511 

Nr. intervale funcționare - 4705 4055 8760 

Nr. intervale de interes: SP - 18 19 37 

Putere necesară SP MWh 39 40,89 80 

Pondere int de interes: sarcină 
parțială 

% 0,83% 1,01% 0,91% 

Tabelul 3.12.  Principalii indicatori de funcționare SACET pentru 2018 

 

Indicator U.M Vară Iarnă Total 

Energie termică total MWh 20.821 96.183 117.004 

Energie termică CHP MWh 18.296 30.027 48.324 

Pondere CHP în mix % 88% 31% 41% 

Energie electrică MWh 27.351 12.773 40.124 

Nr. intervale funcționare - 4705 4055 8760 

Nr. intervale de interes: SP - 17 9 26 

Putere necesară SP MWh 38 19,91 58 

Pondere int de interes: sarcină 
parțială 

% 0,81% 0,49% 0,66% 

Tabelul 3.12. Principalii indicatori de funcționare SACET pentru 2019 

 

Indicator U.M Vară Iarnă Total 

Energie termică total MWh 21.371 89.980 111.351 

Energie termică CHP MWh 17.130 26.331 43.461 

Pondere CHP în mix % 80% 29% 39% 

Energie electrică MWh 26.420 12.773 39.193 

Nr. intervale funcționare - 4705 4079 8784 

Nr. intervale de interes: SP - 62 33 95 

Putere necesară SP MWh 140 75,17 215 

Pondere int de interes: sarcină 
parțială 

% 2,97% 1,84% 2,45% 

Tabelul 3.14. Principalii indicatori de funcționare SACET pentru 2020 

Urmărind dispersia orară a intervalelor de interes pe parcursul anilor 2015-2020, se 

poate observa un vârf de noapte în care unitățile de cogenerare funcționează la sarcină 

parțială. Intervalul orar 22:00 – 02:00 reprezintă principala zonă de interes pentru 

funcționarea ca alternativă a cazanului electric.  



În urma analizei intervalelor de interes, se poate determina o funcționare a cazanului 

electric între 26 și 95 de intervale, înlocuind funcționarea unităților de cogenerare prin 

generarea de 58 și 220 MWh. 

Scopul analizei pe parte termică a fost identificarea și analiza dispersiei orare a 

intervalelor de interes pentru a fi corelate cu intervalele de interes pentru funcționarea 

cazanului electric. Intervalele de interes au fost considerate doar pentru limitări tehnice, 

limitări de funcționare pentru sursa existentă. Se poate observa că există un număr 

interesant de intervale în care funcționarea unităților de cogenerare nu este justificată. Dacă 

ne raportăm la perioada 2015-2020, putem determina un număr de 375 de intervale de 

interes care conduc la o posibilă utilizare a cazanului electric pentru producerea de 835 

MWh. Trebuie remarcat că indiferent de numărul intervalelor de interes la nivel anual, 

prezența golului de noapte și a golului de zi. Cel mai bun exemplu, îl reprezintă comparația 

dispersiei intervalelor de interes între anii 2018 (figura 3.8) și 2020 (figura 3.10). Deși este 

o diferență de 61% între cei doi ani, dacă ne raportăm la numărul intervalelor de interes, 

golurile de zi și noapte au rămas vizibile. 

3.2.2. Analiză parte electrică 
 

În primă fază se analizează structura prețului energiei electrice. Analiza pe partea 

electrică urmărește profilul pieței de energie electrică stabilind, astfel, modul optim de 

achiziționare al energiei electrice și determinarea intervalelor generatoare. S-a analizat 

principalul vector al intervalelor generatoare, PZU pentru anii 2015-2020. Conform legislației 

din România, indiferent de furnizor, tip de sursă, locație, costul energiei are următoarele 

componente la bază: 

• Prețul energiei electrice 

• Tarif de transport 

• Tarif pentru medie tensiune 

• Taxă bonus cogenerare 

• Taxă certificate verzi 

• Tarif pentru înaltă tensiune 

• Tarif de sistem 

• Tarif piețe energie 

• Taxă injecție în sistem 

• Accize 

 

 

 



Generarea prețului a utilizat următorul format, conform tabelului 3.15: 

Tip cost 
 

U.M Cost 

Cost energie electrică activă EnE lei/MWh x 

Tarif extracție din rețea TL lei/MWh 18,95 

Tarif medie tensiune TG lei/MWh 44,41 

Contribuție pentru cogenerare 
de înaltă eficiență 

Ccg lei/MWh 13,81 

Taxă certificate verzi Tcv lei/MWh 35,92 

Tarif înaltă tensiune TI lei/MWh 5,96 

Tarif de serviciu de sistem Tsis lei/MWh 12,88 

Tarif piețe de energie Tpe lei/MWh 0,06 

Taxă injecție în rețea Tir lei/MWh 0,85 

Accize Acc lei/MWh 2,37 

Tabelul 3.15. Componentele care generează prețul energiei electrice 

 

 În a doua fază se analizează intervalele eficiente din piața de energie electrică. 

Piețele de energie electrică care au fost studiate sunt: România (OPCOM), Ungaria(HUPX), 

Cehia(OTE), Slovacia (OKTE).  Eficiența intervalelor se referă la o eficiență financiară, fiind 

mai economic să consumăm energie electrică decât gaz natural, pentru producerea de 

energie termică. Cum s-a arătat anterior, principalul canal de achiziție va fi PZU. Astfel, s-a 

realizat o bază de date a pieței de ziua următoare. Principalele informații privind baza de 

date sunt:  

 

 

Figura 3.12. Principalii indicatori ai bazei de date 
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 Principalii indicatori ai bazei de date sunt structurați în două categorii: 

• Interval analiză-indicatori utilizați în mod direct: 

o ID-Număr interval 

o An 

o Lună 

o Zi 

o Oră  

o Dată 

• Financiar-lei/MWh: 

o Preț de închidere a pieței  

Analiza a utilizat doar două grupe de informații, Interval analiză și Financiar. Restul 

datelor pot fi utilizate pentru determinarea altor informații, dar în cazul de față nu sunt 

relevante pentru stabilirea unei politici de achiziție a energiei electrice.  

 Datele analizate nu necesită filtrare deoarece acestea sunt date oficiale, prezentate 

de fiecare operator de sistem, date care stau la baza tranzacțiilor din cadrul pieței de ziua 

următoare. 

 

Tabelul 3.16. Model bază de date    

 Pentru a cuprinde toate intervalele generatoare s-au analizat cele patru piețe de 

energie electrică cuplate. Analiza utilizează baza de date care include detaliile de timp ale 

intervalului analizat și prețul de închidere a pieței analizate, după cum se vede în tabelul 

3.16. Baza de date e structurată pe coloane pentru dată și prețul de închidere a pieței iar 

fiecare linie reprezintă un interval aferent. 

 Prima etapă a fost aceea a extragerii prețurilor la energia electrică activă, pentru 

fiecare piață, conform unor limitări impuse. Aceste limitări se referă la costul maxim admis 

al energiei electrice. Din punct de vedere financiar, am stabilit un minim de 5 lei/MWh, 

urmărind evoluția intervalelor eficiente până la 40 lei/MWh. Acest preț a fost stabilit în 

Pret RO Pret HU Pret SK Pret CZ

(lei/MWh) (lei/MWh) (lei/MWh) (lei/MWh)

1 2015 1 1 0 01.01.2015 202,82 202,82 119,16 119,16

2 2015 1 1 1 02.01.2015 198,72 198,72 108,90 108,90

3 2015 1 1 2 03.01.2015 176,27 176,27 99,27 99,27

4 2015 1 1 3 04.01.2015 121,19 121,19 91,22 91,22

5 2015 1 1 4 05.01.2015 94,23 94,23 86,27 86,27

6 2015 1 1 5 06.01.2015 83,34 83,34 80,55 80,55

7 2015 1 1 6 07.01.2015 77,81 77,81 77,81 77,81

8 2015 1 1 7 08.01.2015 78,26 78,26 78,26 78,26

ID An Luna Zi Ora Data



corelare cu prețul gazului natural și a costurilor de funcționare la sarcini parțiale a 

echipamentelor deja existente din cadrul SACET-ului. Nivelul maxim al costului cu energie 

electrică a fost stabilit la 191 lei/MWh. 

 Pentru extragerea prețurilor s-a utilizat o metodă de filtrare utilizând funcțiile Microsoft 

Excel. Aceasta presupune raportarea fiecărei linii la o valoare dată și acordarea unei valori 

separate, 1 dacă aceasta se încadrează și 0 dacă nu se încadrează. După cum se poate 

vedea în tabelul 3.17, PIP a fost comparat cu valorile 5,10, 20, 30 și 40 extrăgându-se astfel 

intervalele generatoare. Însumarea coloanelor aferente fiecărei valori comparative 

determină numărul intervalelor generatoare. 

Tabelul 3.17. Metodă de filtrare     

 Acest model a fost utilizat pentru fiecare piață de energie, astfel extrăgând numărul 

de intervale pentru limita de preț impusă raportată la numărul intervalului analizat (n). 

Formula utilizată pentru filtrarea intervalelor generatoare: 

𝑓𝐼𝐺
ℎ(𝑛)

= (𝑃𝐼𝑃𝐼𝐺(𝑛) < 𝑃𝐼𝑃𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡(𝑛))     (3)  

 În a doua etapă, a fost realizată o dispersie orară a numărului de intervale în funcție 

de limitarea financiară impusă. Au fost utilizate funcțiile logice COUNTIF și AND. Funcția 

COUNTIF a fost utilizată pentru numărarea intervalelor eficiente aferent fiecărui intervale 

interogat (0-23). Funcția AND a fost utilizată pentru a determina dacă PIP-ul se încadrează 

în limitarea selectată. 

COUNT

5 10 20 30 40

ID An Luna Zi Ora Data
Pret de Inchidere a 

Pietei [Lei/MWh]
5 10 20 30 40 110 169 353 422 476

1 2015 1 1 0 1.1.15 0:00 180,000 0 0 0 0 0

2 2015 1 1 1 1.1.15 1:00 202,080 0 0 0 0 0

3 2015 1 1 2 1.1.15 2:00 198,000 0 0 0 0 0

4 2015 1 1 3 1.1.15 3:00 175,590 0 0 0 0 0

5 2015 1 1 4 1.1.15 4:00 120,720 0 0 0 0 0

6 2015 1 1 5 1.1.15 5:00 93,870 0 0 0 0 0

7 2015 1 1 6 1.1.15 6:00 83,020 0 0 0 0 0

8 2015 1 1 7 1.1.15 7:00 77,520 0 0 0 0 0

9 2015 1 1 8 1.1.15 8:00 77,970 0 0 0 0 0

10 2015 1 1 9 1.1.15 9:00 76,000 0 0 0 0 0

11 2015 1 1 10 1.1.15 10:00 92,420 0 0 0 0 0

12 2015 1 1 11 1.1.15 11:00 104,050 0 0 0 0 0

13 2015 1 1 12 1.1.15 12:00 115,870 0 0 0 0 0

14 2015 1 1 13 1.1.15 13:00 117,690 0 0 0 0 0

15 2015 1 1 14 1.1.15 14:00 111,330 0 0 0 0 0

Pret intervale

Serban Iftime:

=COUNTIF(PIP;"<5")

Serban Iftime:

=COUNTIF(Indice 5;"=1")



  

 

Tabelul 3.18. Metodă de filtrare. Dispersie orară. 

 

Utilizând acest model am putut determina numărul de intervale eficiente folosind o 

limitare de cost. Dar, cel mai important impact l-a avut posibilitatea realizării unei dispersii 

la nivel orar, putând astfel stabili cu o mai mare precizie limitările politicii de operare pe parte 

electrică. Aceste limitări sunt direct legate de prezența în anumite ore ale intervalelor 

generatoare. După cum se poate vedea în figura 3.12, prezența intervalelor comasate în 

perioada 22:00-08:00 reprezintă o limitarea politicii de operare.  

Formula utilizată pentru determinarea numărului de intervale generatoare: 

𝑓𝐼𝐺
𝑎𝑛(𝑛)

= ∑ 𝑓𝐼𝐺
ℎ(𝑛)8760

1         (4)  

Dispersie orară

110 12 17 17 19 9 5 4 1 1 1 1 2 3 3

Ora

Pret de 

Inchidere a 

Pietei  RO 

[Lei/MWh]

5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0 202,82 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

1 198,72 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

2 176,27 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

3 121,19 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

4 94,23 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

5 83,34 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

6 77,81 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

7 78,26 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

8 76,28 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

9 92,75 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

10 104,45 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

11 116,28 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

12 118,13 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

13 111,74 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

Serban Iftime:

Intervale orare

Serban Iftime:

Dispersia orară

Serban Iftime:

=COUNTIF(coloana 

intervalului;"=TRUE")

Serban Iftime:

=AND( Ora=interval 

selecatat;indice=1)



Figura 3.13. Grafic dispersie orară. 

Din figura 3.13, se poate observa un profil clar al pieței de energie electrică PZU, cu 

un gol de noapte și un gol de zi. Fiecare gol având un anumit impact asupra politicii de 

achiziționare. Golul de noapte este unul important, fiind cuprins în intervalul orar 22:00 – 

08:00 cu un maxim în zona intervalului 3:00 și reprezentând 70 % din numărul de intervale. 

Figura 3.14. Grafic dispersie lunară 

Din figura 3.14, la nivel lunar, se poate observa un vârf în cadrul lunii aprilie, după 

care restul anului este destul de constant. De aici, putem concluziona că PZU este 

supralicitat, iar nevoia de energie electrică este una mare. 
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Figura 3.15. Grafic dispersie orară/medie preț   

Pentru a valida prezența golului de noapte s-a făcut o comparație între media prețului 

PIP și a numărul intervalelor de interes. Se poate observa în figura 3.15 o scădere a prețului 

energiei electrice pentru intervalul orar 22:00 –08:00, cu până la 55 % față de maxim, la 

nivelul anului 2015.  

Cum s-a prezentat anterior, principalul canal de achiziție va fi PZU, dar am analizat 

și piețele cuplate (4M), pentru o înțelegere mai bună a situației din zonă și a potențialului 

cazanului electric. Începând cu august 2013, a fost realizată cuplarea celor 4 piețe: Cehia, 

Slovacia, Ungaria și România parte a unui plan de anvergură de cuplare a tuturor piețelor 

de energie electrică din Uniunea Europeană [3,5]. Dacă urmărim figura 3.15 putem observa 

o discrepanță mai mare între minim și maxim pentru cazul pieței din România, comparativ 

cu celelalte 3 piețe analizate. Piața din Ungaria este cea mai puțin interesantă pentru 

exploatarea intervalelor generatoare, având în vedere uniformitatea orară a intervalelor și 

numărul redus al acestora. 

0

10

20

30

40

50

60

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

N
u

m
ăr

 in
te

rv
al

e

Intervale orare

Intervale de interes/Preț interval

Medie lei/MWh 5 10 20 30 40



Figura 3.16. Grafic comparativ 4M-Piețe cuplate 

Utilizând același model analiză folosit pentru PZU s-a putut determina profilul 

intervalelor de interes. Conform figurii 3.16  se poate observa că în cadrul PZU golul de 

noapte este mai ofertant decât în cazul celorlalte piețe analizate. Dacă analizăm numărul 

de intervale prezentat în figura 3.17, putem observa, de asemenea, că PZU este mai 

ofertantă pentru utilizarea unui cazan electric, deși numărul total de intervale este 

asemănător cu cel al CZ sau SK. Profilul de consum pentru CZ și SK este destul de constant, 

lucru care nu încurajează exploatarea intervalelor de interes.  

  

Figura 3.17. Număr de intervale 4M 
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3.3. Concluzii 
 

Pentru a putea determina o zonă de confort pentru utilizarea cazanului electric, s-a 

analizat potențialul pe parte termică și pe parte electrică. Fiecare parte a fost analizată din 

punct vedere tehnic și funcțional, pentru a determina dacă funcționarea cazanului electric 

se poate face într-un mod eficient, din punct de vedere tehnic și financiar. Fiecare parte 

încearcă cuplarea intervalelor generatoare (se definesc ca intervalele optime de utilizare a 

energiei electrice prin achiziție din PZU pentru alimentarea CE) și a intervalelor de interes 

(se definesc ca intervalele optime de furnizare a energiei termice de către CE, plecând de 

la unele limitări tehnice și operaționale ale celorlalte surse de producție). 

Plecând de la datele de intrare, aferente anului 2015, s-a putut stabili o zonă de 

confort pentru utilizarea cazanului electric. Prin zonă de confort înțelegem numărul și profilul 

intervalul de funcționare pe parte electrică și pe parte termică. Analizând, în primă fază, 

partea termică, s-a putut determina un număr de intervale eficiente necesare funcționării în 

perioada sezonului de vară, cu vârfuri în intervalul orar 22:00 – 02:00. Perioada de iarnă nu 

prezintă interes, din cauza funcționării constante și a necesarului de energie termică ridicat 

aferent încălzirii. Politica de operare a cazanului electric pentru SACET presupune 

înlocuirea intervalelor de funcționare ale unităților de cogenerare atunci când acestea 

funcționează la sarcină parțială, dar și acționarea ca o unitate de back-up, în cazul unor 

avarii. Se poate observa existența unui gol de noapte, în cadrul funcționării pe sezon de 

vară, care poate fi exploatat, dar trebuie menționat că existența acumulatorului de căldură 

poate înmagazina energia termică produsă în timpul acelui gol de noapte și livrată în timpul 

zilei. Consider că, printr-o analiză mai amănunțită, se poate crește numărul intervalelor de 

interes. Pentru partea termică este clar că există un potențial pentru utilizarea cazanului 

electric, exploatând intervalele generatoare.[96,97] 

Parte electrică reprezintă vectorul principal de achiziție și principalul “combustibil” 

pentru cazanul electric. Analizând baza de date și utilizând limitările financiare (max. 175 

lei/MWh costuri totale), s-a determina un număr de aproximativ 500 de intervale 

generatoare. Aceste intervale coincid, din punct de vedere al profilului, cu potențialul pe 

parte termică. Analizând profilul piețelor cuplate 4M și profilul necesar unei funcționări 

eficiente financiar pentru cazanul electric, s-a putut stabili că piața de energie electrică din 

România este mai ofertantă din punct de vedere al dispersiei intervalelor de interes și a 

numărului acestora. 



Dacă ar fi să stabilim principalele atribute ale zonei de confort, care duc la o 

integrarea mai eficientă a cazanului electric în sistemele energetice, acestea ar fi 

următoarele: 

• dispersia intervalelor eficiente - acestea trebuie fie în cadrul golului de noapte. 

• perioada - majoritatea intervalele eficiente, pentru partea termică, sunt 

prezente în perioada de tranziție a sezoanelor (martie-aprilie). Interesant este 

că și pentru partea electrică acestea sunt distribuite tot în perioada martie-

aprilie. 

Principala provocare o reprezintă integrarea eficientă din punct de vedere financiar a 

cazanului electric în sistemele energetice. Analizând numărul de intervale pentru anii 2016 

și 2017, s-a observat o scădere cu 50% a numărului intervalelor, așa cum rezultă din figura 

3.18. 

 

 

Figura 3.18. Evoluția numărului de intervale pentru anii 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Principala cauză a scăderii numărului de intervale este creșterea prețului energiei 

electrice, deși prețul gazului nu a crescut cu aceeași viteză. Prețul gazului a rămas în 

aceeași zonă, dar asta nu influențează neapărat modelul de funcționare. Deși profilul a 

rămas asemănător, se poate observa în figura 3.18 o creștere a prețului în zona golului de 

noapte pentru 2019, care se prezintă ca un an atipic dar și o asemănare a PIP pentru anii 

2015, 2016 și 2017, 2018, 2020. 
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Figura 3.38. Media intervalelor generatoare pentru perioada 2015-2020 

Un alt factor care determină apariția intervalelor generatoare în acele perioade poate 

fi trecerea de la perioada de iarna la perioada de vară, astfel apărând instabilități în producția 

de energie electrică în sistemele de termoficare, deși acestea au impact oarecum redus 

asupra sistemului energetic. 

 

Figura 3.39. Grafic dispersie anuală a intervalelor generatoare raportat la prețul mediu de 

închidere a pieței  

Coroborat cu reprezentarea grafică din figura 3.38, o concluzie interesantă în urma 

analizei dispersiei anuale și a prețului de închidere a pieței este faptul că nu există o legătură 

directă doar între PIP și numărul de intervale generatoare. Dacă luăm, de exemplu, 

intervalul 2017 – 2020, putem observa că avem variații între 50% și 300% în numărul 

intervalelor generatoare și doar 10% - 15% pentru PIP. Intervalele generatoare sunt direct 



legate de mixul energetic și de modul de producție al surselor și mai puțin legat de prețul 

final.  

Figura 3.40. Grafic dispersie lunară medie a intervalelor generatoare.   

 Pentru a înțelege mai bine structura intervalelor generatoare, s-a realizat în cadrul 

figurii 3.40 o dispersie medie lunară. Majoritatea intervalelor se află în perioada de 

primăvară care poate fi motivat de mixul energetic bazat pe regenerabile instabile și surse 

aflat în SACET-uri. Primăvara reprezintă o perioadă impredictibilă din punct de vedere al 

producției pentru SACET-urile mari din România. 

Următorul pas este realizarea unui model matematic care va putea determina zona 

de confort, în funcție de anumite repere tehnice și financiare. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLUL 4. DEZVOLTAREA MODELULUI DE CALCUL 
 

4.1. Necesitatea modelului de calcul. Scopul. 
 

 În cadrul tezei, a fost abordată tema integrării cazanelor electrice de mare putere în 

sistemele energetice, fiind analizat punctual impactul asupra unui sistem centralizat de 

alimentare cu energie termică. Analiza pe partea electrică a evidențiat existența intervalelor 

generatoare, intervalele ce pot fi utilizate drept combustibil pentru cazanul electric, iar 

analiza pe partea termică a evidențiat prezența unor intervale de interes, care pot fi utilizate 

pentru furnizarea energiei termice cu ajutorul cazanului electric. Având în vedere numărul 

și perioada optimă de utilizare a intervalelor generatoare și a intervalelor de interes, este 

necesară realizarea unui model matematic care sa selecteze limitele politicii de operare. 

 Scopul modelului de calcul este de a realiza o analiza comparativă între utilizarea 

unităților de cogenerare la sarcină parțială și utilizarea cazanului electric, urmărind costul 

cel mai mic pentru producția de energie termică. 

 Având în vedere caracterul impredictibil al intervalelor generatoare și al intervalelor 

de interes, modelul de calcul va avea două etape:  

1. Analiza statistică.  

2. Analiza de senzitivitate.  

 

4.2. Ipotezele scenariilor de calcul 
 

Principalele date utilizate în cadrul modelului de calcul sunt următoarele: 

Tip cost Simbol 

Măsurată(M)/ 
Calculată (C 
)/ Constantă 

(K) 

U.M 

Tarif extracție din rețea C TL K lei/MWh 

Tarif medie tensiune C TG K lei/MWh 

Contribuție pentru cogenerare de înaltă 
eficiență 

C cg K lei/MWh 

Taxă certificate verzi CTcv K lei/MWh 

Tarif înaltă tensiune CT I K lei/MWh 

Tarif de serviciu de sistem CT sis K lei/MWh 

Tarif piețe de energie CT pe K lei/MWh 

Taxă injecție în rețea CT ir K lei/MWh 

Accize CAcc K lei/MWh 

Cost energie electrica activă C e activ C lei/MWh e 



Cost energie electrică total C e total C lei/MWh e 

Mentenanță CHP Cmentenanță CHP  K lei/h 

Putere electrică CHP P el CHP K MWe 

Randament electric ηel K % 

Indice de cogenerare yCHP K - 

Cantitate energie electrică produsă Eel M MWh e 

Venituri energie electrică CHP Ven el CHP C lei/an 

Cost energie termică C en th C lei/MWh 

Cantitate energie termică produsă Qth M MWh th 

Cantitate gaz natural consumat B gn C MWh gn 

Cost gaz natural C u gn K lei/MWhgn 

Ore funcționare T K h 

Cost unitar CO2 C taxe co2 K lei/tCO2 

Cantitate emisii CO2 Bco2 C tCO2 

Coeficient conversie gaz natural αco2 K kgCO2/kWh 

Consum intern βcons int C % 

Cost personal Cpers C lei/h 

Costuri diverse Βdiverse K % 

Cost anual gaz natural CHP C CHP gn C lei/an 

Cost anual salariu funcționare CHP 𝐶𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑢
𝐶𝐻𝑃  C lei/an 

Coeficient impozitare salariu net 𝛼𝑖𝑚𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒+𝑡𝑎𝑥𝑒 K - 

Tabelul 4.1. Date principale de intrare 

Ipotezele privind datele de intrare sunt: 

• principalele date de intrare țin de funcționarea unităților de cogenerare și a cazanului 

electric; 

• randamentele utilizate sunt furnizate de către producătorii de echipamente; 

• informațiile financiare sunt date medii între anii 2015-2020. 

Ipotezele privind conturul și modul de funcționare ales pentru producție sunt 

[56;58;62;63;64;72]: 

• conturul ales se limitează la punctul de injecție a energiei termice în sistemul de 

transport; 

• cazanul electric are în componență un acumulator jurnalier de energie termică; 

• pierderea de energie termică generată de acumulatorul de energie termică nu a fost 

luată în considerare; 

• pierderea de energie termică în cadrul producției de energie termică cu ajutorul 

cazanului electric nu a fost luată în considerare; 

• pierderea de energie termică în cadrul producției de energie termică cu ajutorul 

unităților de cogenerare la sarcină parțială nu a fost luată în considerare; 



• contorul modelului de calcul include: unitățile de cogenerare, cazanul electric, 

acumulatorul de energie termică și  BOP. 

Ipotezele privind elementele financiare sunt următoarele: 

• prețurile de intrare reprezintă o medie a pieței la nivelul anului de analiza aferent; 

• costurile salariale nu fost indexate anual; 

• costul mentenanței presupune o mentenanță completă raportată la ora de funcționare 

a agregatelor; 

• bonusul de cogenerare nu a fost luat în considerare. Acesta se acordă pentru 

funcționarea unităților de cogenerare în sistem de înaltă eficiență [17;18;19;34].  

• principalul vector urmărit este prețul cel mai redus pentru producerea energiei termice 

raportat la EBITDA = 0. EBITDA reprezintă profitul înainte de a scădea amortizarea, 

dobânzile și cheltuielile cu impozitul pe profit fiind un indicator care măsoară 

performanța financiară a unei companii [22]. 

4.3. Realizarea modelului de calcul 
 

 Majoritatea datelor analizate, până la acest moment, sunt structurate la nivel de oră. 

Acest aspect este unul normal având în vedere specificul temei, fiind în strânsă legătură cu 

operațiunile uzuale ale pieței de energie, raportarea făcându-se la nivel orar. Astfel, modelul 

de calcul este structurat după aceleași principii, formulele de calcul fiind aplicabile pentru 

fiecare interval, ulterior fiind însumate. 

 Prima parte a modelului de calcul se focusează pe costul cel mai mic al energiei 

termice, realizat în intervalul de interes, utilizând date de consum măsurate și medii de piață 

ale sistemului de termoficare ales ca model. 

  Pentru a compara soluțiile de producție s-a analizat producția de energie termică 

utilizând unitatea de cogenerare și, apoi, producția de energie termică utilizând cazanul 

electric. În cazul de față, pentru realizarea analizei statistice, s-au utilizat date măsurate, 

deși modelul de calcul permite schimbarea indicatorilor unităților de cogenerare dar în 

condițiile unui necesar de energie termică prestabilit. În cazul modificării conturului ales, se 

pot utiliza următoarele relații, plecând de la necesarul de energie termică:  

 Indicele de cogenerare reprezintă raportul dintre puterea electrică a unității de 

cogenerare și puterea termică a instalației de cogenerare. Acest indicator este asumat de 

către producătorul echipamentelor. 



𝑦𝐶𝐻𝑃 =
𝑃𝑒𝑙 𝑐ℎ𝑝

𝑄𝑡ℎ
     (1) 

 Consumul de gaz natural reprezintă un raport între puterea electrică și randamentul 

electric [29]: 

𝐵𝑔𝑛 =
𝑃𝑒𝑙 𝑐ℎ𝑝

𝜂𝑒𝑙
   (2) 

 După determinarea datelor de consum, fie măsurate, fie calculate se va trece la 

calculul costurilor de producție.  

 Pentru a determina costul total de funcționare la nivel de interval s-a înmulțit 

consumul de gaz natural cu costul unitar al gazului natural. Acest cost reprezintă o valoare 

medie a costului gazului natural pentru anul de analiză. 

𝐶𝐶𝐻𝑃 𝑔𝑛 = 𝐵𝑔𝑛 ∗ 𝐶𝑢 𝑔𝑛      (3) 

 

 Costul salariului are la bază trei componente: producție, management și suport.  

Conform regulamentului de funcționare al SACET-ului este necesar un număr estimat 

de 27 de persoane (18 persoane producție, 3 persoane management, 6 persoane suport) 

aferente funcționării unităților de cogenerare [26,10]. 

𝐶𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑢
𝐶𝐻𝑃 = (

𝐶𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐ț𝑖𝑒
𝑎𝑛 + 𝐶𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡

𝑎𝑛

8760
) +

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡
𝑎𝑛

12 ∗ 20 ∗ 8
     (4) 

 

 Pentru producție s-au luat în calcul 18 persoane structurate pe fiecare zonă de 

interes: supraveghere cogenerare, stație electrică, zonă termoficare.  

Având în vedere că echipamentele necesită supraveghere permanentă, s-a presupus 

că personalul lucrează în trei schimburi. Pentru suport s-au luat în considerare 6 persoane. 

Costul unitar pentru producție și suport a fost estimat la 3600 lei net/lună. 

 

𝐶𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐ț𝑖𝑒
𝑎𝑛 = 𝐶𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟 ∗ 𝛼𝑖𝑚𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒+𝑡𝑎𝑥𝑒 ∗ 𝑁𝑟𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙        (5) 

𝐶𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡
𝑎𝑛 = 𝐶𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟 ∗ 𝛼𝑖𝑚𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒+𝑡𝑎𝑥𝑒 ∗ 𝑁𝑟𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙         (6) 

 



 Pentru partea de management, personalul alocat este în număr de trei. Acesta 

presupune personalul de conducere și coordonare. Costul unitar a fost estimat la 6000 lei 

net/lună. Atât în cazul costurilor pentru producție/suport și management, sumele finale au 

fost considerate sume brute. 

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡
𝑎𝑛 = 𝐶𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟 ∗ 𝛼𝑖𝑚𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒+𝑡𝑎𝑥𝑒 ∗ 𝑁𝑟𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙     (7) 

 Conform legislației în vigoare [92], organele de reglementare au stabilit un coeficient 

de conversie (kgCO2/ kWhgn)  pentru a determina cantitatea de CO2 generată în urma 

procesului de producție energie termică, utilizând gaz natural drept combustibil. Costul total 

pentru certificatele de emisii reprezintă produsul dintre cantitatea de gaz natural, coeficientul 

de conversie și costul unitar al certificatului de emisie. Costul unitar este raportat la media 

pieței [43]. 

𝐶𝑐𝑜2 = 𝐶𝑡𝑎𝑥𝑒 𝑐𝑜2 ∗ 𝛼𝑐𝑜2 ∗ 𝐵𝑔𝑛        (8) 

 Orice unitate de cogenerare are un furnizor specializat pentru realizarea mentenanței 

preventive și corective. Bunele practici propun două abordări: 

• decontarea la nivel orar sau  

• decontarea la nivel de energie produsă.  

Abordarea la nivel orar presupune un cost fix pentru fiecare oră de funcționare a 

unității de cogenerare indiferent de sarcină. Decontarea la nivel de energie electrică produsă 

presupune un cost fix aferent fiecărui MWh de energie produsă. În cazul de față, a fost 

stabilit un cost de piață mediu raportat la ora de funcționare a unității de cogenerare. 

 Costurile indirecte se referă la acele costuri care nu pot fi cuantificate clar într-o 

anumită categorie de cheltuieli. În cazul de față, s-a ales un procent, uzual folosit în astfel 

de situații, pentru a marca aceste cheltuieli. Procentul ales este de 3% din costurile cu gazul 

natural, costul cu emisiile, costul mentenanței și costurile salariale [9]. Trebuie avut în 

vedere că în cazul analizat sursa de producere este formată din două unități de cogenerare, 

astfel costurile salariale și costurile indirecte s-au împărțit. 

 

𝐶𝑖𝑛𝑑 = (𝐶𝐶𝐻𝑃 𝑔𝑛+𝐶𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑛ță 𝐶𝐻𝑃 + 𝐶𝑐𝑜2 + 𝐶𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑢) ∗ 𝛽𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒𝐶𝐻𝑃
         (9) 

 Costul producerii de energie termică este forma din suma costurilor directe (costul 

gazului natural și costul mentenanței) și suma costurilor indirecte (costul salariilor, costul 

emisiilor și costurile indirecte). 



𝐶𝑒𝑛 𝑡ℎ
𝐶𝐻𝑃 = ∑ 𝐶𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 + ∑ 𝐶𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 = 𝐶𝐶𝐻𝑃 𝑔𝑛 + 𝐶𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑢 + 𝐶𝑐𝑜2 + 𝐶𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑛ță 𝐶𝐻𝑃 + 𝐶𝑖𝑛𝑑      (10) 

 Pentru a putea compara, într-un mod optim, costul cel mai mic al energiei termice 

generat de fiecare soluție de producere s-a ales scenariul în care EBITDA este egal cu 0, 

astfel veniturile trebuie să fie egale cu cheltuielile. În cazul unității de cogenerare există 

venituri din vânzarea de energie electrică. Aceste venituri reprezintă produsul dintre 

cantitatea de energie electrică produsă și prețul unitar. Prețul unitar este ales ca media 

prețului de închidere a pieței (PIP) din cadrul pieței de ziua următoare (PZU). 

𝑉𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐶𝐻𝑃 = 𝐸𝑒𝑙 ∗ 𝐶𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣     (11) 

𝐶𝑒𝑛 𝑡ℎ
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴=0 = 𝐶𝑒𝑛 𝑡ℎ − 𝑉𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐶𝐻𝑃    (12) 

 

 Costul energiei termice în cazul producției cu ajutorul cazanului electric, este format 

din costul energiei electrice, costuri salariale, costuri cu mentenanța și costuri indirecte. 

Costul energiei electrice este format din energia activă, care este considerată în funcție de 

intervalul generator și costurile aferente diferitelor taxe. Acele taxe sunt reglementate și pot 

fi considerate constante[3].  

𝐶𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣 + (𝐶𝑇𝐿 + 𝐶𝑇𝐺 + 𝐶𝑐𝑔 + 𝐶𝑇𝑐𝑣 + 𝐶𝑇𝐼 + 𝐶𝑇𝑠𝑖𝑠 + 𝐶𝑇𝑃𝐸 + 𝐶𝑇𝑖𝑟 + 𝐶𝑎𝑐𝑐)     (13) 

 Costul energiei active este o funcție de interval generator cu o limitare aleasă de 

maxim 40 lei/MWh. 

𝐶𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣 = 𝐹(𝐼𝐺) = 𝑚𝑎𝑥 40       (14) 

 Costul salariului are la bază trei componente: producție, management și suport.  

Conform regulamentului de funcționare al SACET-ului este necesar un număr estimat 

de 21 de persoane (12 persoane producție, 3 persoane management, 6 persoane suport) 

aferente funcționării cazanului electric [26,10]. 

 

𝐶𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑢
𝐶𝑍𝐸 = (

𝐶𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐ț𝑖𝑒
𝑎𝑛 + 𝐶𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡

𝑎𝑛

8760
) +

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 
𝑎𝑛

1920
          (15) 

 

 Pentru producție s-au luat în calcul 12 persoane structurate pe fiecare zonă de 

interes: supraveghere cazan electric, stație electrică, zonă termoficare. Având în vedere că 



echipamentele necesită supraveghere permanentă, s-a presupus că personalul lucrează în 

trei schimburi. Pentru suport, s-au luat în considerare 6 persoane. Costul unitar pentru 

producție și suport a fost estimat la 3400 lei net/lună. 

𝐶𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐ț𝑖𝑒
𝑎𝑛 = 𝐶𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟 ∗ 𝛼𝑖𝑚𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒+𝑡𝑎𝑥𝑒 ∗ 𝑁𝑟𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙     (16) 

𝐶𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡
𝑎𝑛 = 𝐶𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟 ∗ 𝛼𝑖𝑚𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒+𝑡𝑎𝑥𝑒 ∗ 𝑁𝑟𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙      (17) 

 Pentru partea de management personalul alocat este în număr de trei. Acesta 

presupune personalul de conducere și coordonare. Costul unitar a fost estimat la 6000 lei 

net/lună. Atât în cazul costurilor pentru producție/suport și management sumele finale au 

fost considerate sume brute. 

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡
𝑎𝑛 = 𝐶𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟 ∗ 𝛼𝑖𝑚𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒+𝑡𝑎𝑥𝑒 ∗ 𝑁𝑟𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙       (18) 

 Costurile indirecte se referă la acele costuri care nu pot fi cuantificate clar într-o 

anumită categorie de cheltuieli. În cazul de față s-a ales un procent, uzual folosit în astfel de 

situații, pentru a marca aceste cheltuieli. Procentul ales este de 4% din costurile cu energie 

electrică și costurile salariale [9]. Acest procent include și partea de mentenanță, având în 

vedere gradul ridicat de automatizare necesar producerii cu un cazan electric.  

𝐶𝑖𝑛𝑑 = (𝐶𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 + 𝐶𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑢
𝐶𝑍𝐸 ) ∗ 𝛽𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒𝐶𝑍𝐸

           (19) 

 Costul energiei termice produse cu ajutorul cazanului electric este compus din costul 

energiei electrice, costurile salariale și costurile salariale. 

𝐶𝑒𝑛 𝑡ℎ
𝐶𝑍𝐸 = 𝐶𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 + 𝐶𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑢

𝐶𝑍𝐸 + 𝐶𝑖𝑛𝑑          (20) 

 Având în vedere că se urmărește costul cel mai mic al energiei termice, valoarea 

acestuia trebuie să fie egală cu costul energiei termice produse. 

𝐶𝑒𝑛 𝑡ℎ
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴=0 = 𝐶𝑒𝑛 𝑡ℎ

𝐶𝑍𝐸         (21) 

 După ce se obține costul cel mai mic al energiei termice produse cu ajutorul unităților 

de cogenerare și cu ajutorul cazanului electric, acesta se poate compara cu ajutorul unei 

funcții comparative. Pentru a urmări mai ușor pașii ce trebuie parcurși în fluxul logic al 

algoritmului, s-a realizat schema logică din figura 4.1.  



 

Figura 4.1. Schemă logică model de calcul 

 

4.4. Limitările modelului de calcul 
 

 Modelul de calcul are o serie de limitări și provocări, care țin, în principal, de limitările 

conturului și de limitările echipamentelor utilizate în contur: 

• eficiența unităților de cogenerare, la sarcină parțială, este calculată proporțional, fără 

a lua în considerare efectele colaterale (de exemplu declanșări parțiale). 

• zona intervalelor cu funcționare la sarcină parțială se referă la o încărcare cuprinsă 

între 40% și 60%. Zona intervalelor sub 40% nu a fost luată în considerare, fiind o 

analiză medie la nivel de oră. Există intervale scurte (ordinul zecilor de minute) cu 
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funcționare în sarcină inferioară pragului de 40%, dar  media pe interval să fie peste 

40%. 

• modelul de calcul se adresează intervalelor cu funcționare la sarcină parțială. Aceste 

intervale reprezintă, în medie, 2% din totalul intervalelor de funcționare. 

• inerțiile sistemului de termoficare nu pot fi luat în considerare la nivelul modelului de 

calcul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLUL 5. VALIDAREA MODELULUI DE CALCUL 
 

 Rezultatul final al modelului de calcul este alegerea costului cel mai mic de producere 

a energiei termice, utilizând sursa optimă. Pentru a putea valida algoritmul de calcul, s-a 

luat în considerare aplicarea acestuia pe conturul analizat anterior, în cadrul sistemului 

centralizat de termoficare. Analizând conturul total,  modelul de calcul se adresează doar 

unei zone bine definite, zonă compusă din următoarele echipamente principale: 

• sursa de cogenerare; 

• cazanul electric de mare putere; 

• acumulatorul de căldură. 

 Cazanul electric de mare putere are dublu rol în cadrul unui sistem de termoficare: 

producție punctuală și back-up. Modelul de calcul a fost aplicat pentru producția punctuală 

la nivel orar.   

 

5.1. Analiza statistică 
 

 Prima etapă de validare a modelului de calcul presupune realizarea unei analize 

statistice pentru anii 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 și 2020. Aceasta va presupune utilizarea 

datelor de consum și producție înregistrate de către sursa de cogenerare, a prețurilor din 

cadrul PZU precum și prețurile medii de piață. 

 Datele de intrare se împart în două categorii: 

• constante: prețuri unitare, taxe, ș.a.; 

• variabile: consumuri de combustibil. 

 

Acestea sunt enumerate în tabelul 5.1 și respectiv 5.2.  

 Tip data intrare Simbol U.M Valoare 
utilizată 

Tarif extracție din rețea C TL lei/MWh 19,09 

Tarif medie tensiune C TG lei/MWh 53,20 

Contribuție pentru cogenerare de înaltă eficiență C cg lei/MWh 15,47 

Taxă certificate verzi CTcv lei/MWh 35,92 

Tarif înaltă tensiune CT I lei/MWh 9,14 

Tarif de serviciu de sistem CT sis lei/MWh 13,89 

Tarif piețe de energie CT pe lei/MWh 0,07 

Taxă injecție în rețea CT ir lei/MWh 1,08 



Accize CAcc lei/MWh 2,37 

Mentenanță CHP Cmentenanță CHP  lei/h 108,9 

Cost gaz natural C u gn lei/MWhgn 150 

Ore funcționare T h 8760 

Cost unitar CO2 C taxe co2 lei/tCO2 247,5 

Coeficient conversie gaz natural αco2 kgCO2/kWh 0.202 

Coeficient impozitare salariu net 𝛼𝑖𝑚𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒+𝑡𝑎𝑥𝑒 - 1,6 

Costuri diverse unitate cogenerare βdiverse_CHP % 3 

Costuri diverse cazan electric βdiverse_CZE % 2 

Tabelul 5.1. Date intrare constante 

Tip data intrare Simbol U.M 

Cantitate energie electrică produsă Eel MWh e 

Cantitate energie termică produsă Qth MWh th 

Cantitate gaz natural consumat B gn MWh gn 

Cantitate emisii CO2 Bco2 tCO2 

Consum intern βcons int % 

Cost personal Cpers lei/h 

Tabelul 5.2. Date intrare variabile 

  

 Pentru a avea o imagine mai exactă s-a realizat analiza statistică, însumând 

rezultatele fiecărui interval. Structura prețului este una variabilă pentru cazul soluției cu 

sursa de cogenerare, impactul principal fiind generat de către prețul gazului natural și prețul 

certificatelor de emisii.  

În cazul prețului la combustibil s-a luat în considerare o medie, prețul având o variație 

gestionabilă, dar, pe de altă parte, prețul certificatelor de emisii a suportat o creștere de 

peste 10 ori raportat la intervalul analizat. 

 Analiza statistică a urmărit doar impactul generat de către intervalele de interes, astfel 

se poate observa evoluția prețului la energia termică raportat la variațiile structurii de preț. 

Spre exemplu, în anul 2015 impactul costului cu certificatele de emisii era de doar  2%, iar 

în 2020 a ajuns la un impact de 18% din costul total.  

Indicator U.M 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Cost total  SP 

CHP 

lei/an 131.746,91 104.357,70 134.434,34 46.200,55 41.584,33 140.500,80 

Cost Total 

CZE 

lei/an 53.241,32 40.861,23 45.960,83 18.175,75 13.196,43 48.855,60 

Energie 

termică SP 

MWh 234,45 179,93 202,39 80,04 58,11 215,13 



Cost MWh 

CHP_SP 

lei/MWh 561,95 579,99 664,25 577,25 715,62 653,09 

Cost MWh 

CZE 

lei/MWh 227,10 227,10 227,10 227,10 227,10 227,10 

Cant CO2 tCO2/an 152,69 117,11 152,11 47,16 41,23 124,37 

Cost CO2 lei/t - 24,75 34,65 99,00 148,50 247,50 

Cost CO2 lei/an - 2.898,57 5.270,76 4.668,61 6.123,06 30.782,41 

Număr int SP int 104,00 82,00 88,00 37,00 26,00 95,00 

Putere medie MWth/int 2,25 2,19 2,30 2,16 2,23 2,26 

Tabelul 5.3. Centralizator rezultate model de calcul 

 Analiza din tabelul 5.3 are la bază aceleași producții de energie termică realizate de 

fiecare sursă în parte. Dacă ne raportăm la intervalul analizat (2015-2020) se poate observa 

că unitatea de producere energie termică cu ajutorul cazanului electric ar fi produs 970 MWh 

în cadrul celor 432 de intervale de interes. De asemenea, trebuie observat că influența 

puterii medii este mai mare decât influența numărului de intervale de interes, luând ca 

exemplu anul 2016 și 2018. Deși numărul de intervale este aproape dublu în 2016, diferența 

raportată la prețul energiei termice este de numai 0,48%.  Puterea medie necesară furnizării 

de energie termică a unității de cogenerare ar fi de 2,24 MW pentru intervalul analiza, cu 

valori cuprinse între 2,16 și 2,3. Aceste valori sunt mai mici decât limita tehnică de 

funcționare a unităților de cogenerare. 

 Deși numărul de intervale de interes este redus raportat la numărul total de intervale 

disponibile, sumele rezultate din diferența de funcționare sunt de luat în considerare. 

Raportat la perioada de funcționare, dacă sistemul de termoficare ar funcționa doar cu 

cazanul electric în cadrul intervalelor de interes s-ar realiza o economie de aproximativ 

378.000 lei și o reducere a emisiilor cu 624 t CO2. Având în vedere că unele aspecte tehnice 

(ex: influențele funcționării la sarcină parțială a unităților de cogenerare) nu au fost luate în 

considerare, beneficiul estimat poate fi mult mai mare. 

 Se poate observa influența costurilor variabile asupra costului final pentru energia 

termică, costul certificatelor de emisii având ponderea cea mai mare. Cel mai interesant 

aspect ține de prețul final al unității de energie termică, mai exact influența veniturilor 

suplimentare aferente energiei electrice (vânzarea de energie electrică și bonusul de 

cogenerare). Având în vedere că unitățile de cogenerare funcționează la sarcină parțială, 

ele nu pot primi bonus de cogenerare. 

 



5.2. Analiza de senzitivitate 
 

 În cadrul analizei de senzitivitate s-a urmărit impactul principalilor indicatori de cost 

asupra costului cel mai mic al energiei termice.  

După cum s-a menționat anterior, modelul de calcul are în vedere o serie de indicatori 

variabili și unii constanți. Au fost selectați principalii indicatori care pot influența fundamental 

modelul de calcul, aceștia fiind supuși unor variații cuprinse între  -10 % și + 50 %. Cazul cu 

0 % reprezintă referința. Se vor compara prețurile producției din ambele tipuri de surse. 

Rezultatele acestei analize parametrice sunt date în tabelul 5.4. 

Indicator  -10% -5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Cost CO2 lei/t 220,50 232,75 245 269,50 294,00 318,50 343,00 367,50 

Cost Salariu CHP lei/h 27,78 29,33 31 33,96 37,04 40,13 43,22 46,31 

Cost Combustibil lei/MWh 135,00 142,50 150 165,00 180,00 195,00 210,00 225,00 

Energie electrică 

activă 
lei/MWh 171,00 180,50 190 209,00 228,00 247,00 266,00 285,00 

Cost Salariu CZE Lei/h 25,34 26,74 28 30,97 33,78 36,60 39,41 42,23 

Număr intervale int 81,00 85,50 90 99,00 108,00 117,00 126,00 135,00 

Preț producție CHP lei/MWh 359,40 376,53 394 427,93 462,20 496,47 530,74 565,01 

Preț producție CZE lei/MWh 224,16 225,62 227 230,01 232,94 235,87 238,79 241,72 

Tabelul 5.4. Principalii indicatori din cadrul analizei de senzitivitate. 

 

 Pentru a putea observa mai bine influența diferiților indicatori unitari asupra costului 

cel mai mic al energiei termice, s-au analizat următoarele scenarii: 

• CO2 +25% 

o Doar costul CO2 crește cu 25% față de referință 

• CO2 +50% 

o Doar costul CO2 crește cu 50% față de referință 

• Salarizare + 

o Doar salarizarea crește cu 50% față de referință 

• Energie electrică + 

o Doar energia electrică crește cu 50% față de referință 

• Cel mai favorabil scenariu CHP 

o Crește cu 50% energia electrică și scad costurile cu salarizarea, 

combustibilul și CO2  cu 30% 

• Cel mai favorabil scenariu CZE 

o Scad cu 30% energia electrică și costurile salariale. 



Figura 5.1. Rezultate scenarii senzitivitate 

 După cum se poate vedea în figura 4.2, prețul energiei termice raportate la scenariile 

descrise anterior este cuprins între 451,57 lei/MWh și 152 lei/MWh. Elementul determinant 

în variațiile de preț îl reprezintă costul certificatelor de emisii. Se poate observa că în 

scenariul creșterii cu 50% a costului cu certificatele de emisii generează cel mai mare preț 

al energiei termice, de 451,57 lei/MWh. Scenariul Optim CHP are bază cel mai mic preț al 

gazului natural și cel mai mare preț al energiei electrice din ultimii 5 ani, situație care nu a 

fost întâlnită simultan datorită mixului energetic bazat în proporție de 40 % pe hidrocarburi. 

Costul energiei termice produse de unitatea de cogenerare este de 152 lei/MWh iar de 

cazanul electric de 322 lei/MWh. Diferența apare în principal din cauza prețului la energie 

electrică. Scenariul Optim CZE are la bază un preț al energiei electrice cu 30 % mai mic 

decât referința (4 lei/MWh), preț care poate fi exploatat în PZU în aproximativ 100 de 

intervale anual. Prețul generat în acest scenariu de producția cazanului electric este de 179 
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lei/MWh iar prețul generat pentru producția în unitatea de cogenerare este cu 41% mai 

mare, ajungând la 441 lei/MWh. 

 Scenariile optime sunt cele mai eficiente din punctul de vedere al costului energiei 

termice dar la bază au indicatorii cu cel mai scăzut grad de flexibilitate. În principiu, toate 

costurile care sunt legate în vreun fel cu generarea de emisii vor crește având în vedere 

legislația europeană și evoluția pieței de profil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLUL 6. CONCLUZII. CONTRIBUȚII PERSONALE  
 

 

6.1. Concluzii finale 

 În momentul de față, Sistemul Energetic Național se confruntă cu unele probleme 

care conduc la o funcționare ineficientă. Aceste probleme sunt datorate numărului tot mai 

mare de surse regenerabile care sunt impredictibile, spre deosebire de sursele de producere 

a energiei electrice care utilizează combustibili fosili. Cazanele electrice de mare putere ar 

putea acționa pentru preluarea vârfurilor de producție realizate de sursele regenerabile, 

astfel crescând eficiența lor prin transformarea energiei electrice în energie termică, care 

poate fi utilizată de un consumator industrial, acesta beneficiind, la rândul său, de un preț al 

energiei mai mic. Un alt domeniu de aplicabilitate al acestui echipament ar fi utilizarea sa ca 

rezervă de sistem. Modele asemănătoare de utilizare ale sistemului au fost deja 

implementate în diferite țări din Uniunea Europeană, un exemplu edificator fiind acela al 

Norvegiei. 

 Principalele obiective care au fost urmărite în cadrul tezei sunt: 

• analiza utilizării actuale a cazanelor electrice de mare putere în sisteme energetice; 

• identificarea și analiza intervalelor de interes; 

• impactul estimat asupra unui sistem centralizat de alimentare cu energie termică. 

 Primele utilizări ale cazanelor electrice de mare putere pot fi identificate în zona de 

producere energie electrică din surse regenerabile (centrale hidroelectrice). Acestea erau 

utilizate în cadrul unei politicii de operare oarecum ineficiente energetic, deoarece erau 

folosite doar pentru a produce energie termică pentru consumul intern, fără a se utiliza 

acumularea sau măcar o minimă gestiune a programului de funcționare. În perioada în care 

aceste echipamente erau utilizate, sistemele energetice erau guvernate doar de necesarul 

de consum pentru industrie, fără nici o componentă de mediu sau de eficiență energetică. 

Cazanele electrice de mare putere au mai fost utilizate și în aplicații energetice industriale, 

în general împerecheate cu un echipament de producție unitar (ex: mașină de hârtie), doar 

datorită vitezei de reacție (30 sec. din rezervă caldă în regim de sarcină nominală). În urma 

analizei aplicațiilor existente în România și a literaturii de specialitate se poate concluziona 

că aceste echipamente energetice de mare putere au un rol bine definit în cadrul sistemelor 

energetice, fiind mereu cu dublu rol (producție punctuală și back-up), în general fiind utilizate 

doar un număr limitat de intervale. 



 Cazanul electric a fost analizat separat pentru fiecare zonă: termică și electrică. În 

urma analizei, s-au determinat o serie de intervale generatoare cuprinse între 90 și 476, 

intervale ce pot fi considerate “combustibil”. În cazul analizei termice au fost determinate 

intervalele de interes care aveau rolul de înlocui funcționarea defectuoasă, atât financiar cât 

și tehnic, a unităților de cogenerare, mai exact funcționarea la sarcină parțială.  

 Intervale de interes au o recurență medie de 70, dar acestea sunt direct proporționale 

cu politica de operare și dimensiunea sistemului de termoficare.  

Un alt rol determinant asupra intervalelor de interes îl are structura consumatorilor.  

Figura 6.1. Suprapunere dispersie medie 

 Un aspect interesant observat în cadrul tezei a fost rezultatul dispersiei orare a 

intervalelor de interes. Atât intervalele generatoare, cât și intervalele de funcționare la 

sarcină parțială apar cu precădere în golul de consum pe perioada nopții. Pentru a exprima 

grafic mai bine această suprapunere s-a ales utilizarea unui grafic de tip radar în figura 6.1. 

Aria albastră reprezintă numărul de intervale generatoare, iar aria verde reprezintă numărul 

intervalelor de interes în care instalația de cogenerare a funcționat la sarcină parțială. Cu 

cât aria se îndepărtează de la origine spre orele reprezentative cu atât numărul intervalelor 

crește. Concluzia principală o reprezintă suprapunerea celor două arii. 



 Spre exemplu, prin suprapunerea dispersiei celor două tipuri de intervale se poate 

observa clar similitudinea. Majoritatea intervalelor sunt între orele 23:00 – 05:00 și respectiv 

14:00 – 16:00, acestea reprezentând goluri de consum. 

 Un alt aspect pozitiv care poate eficientiza și mai mult funcționarea cazanului electric 

este posibilitatea de a redistribui intervalele de interes în funcție de necesități. După 

producerea de energie termică utilizând intervalele generatoare, energia termică poate fi 

stocată într-un acumulator. Acest scenariu a fost luat în considerare în cadrul analizelor 

tehnice dar având în vedere numărul mai mare de intervale generatoare raportat la 

intervalele de interes, utilizarea acumulatorului de energie termică sa fie făcută în corelație 

cu politica de operare a sistemului de termoficare. În cazul analizat acumulatorul de energie 

termică poate stoca toata energie termică produsă de către cazanul electric raportat la 

numărul intervalelor generatoare și a celor de interes.     

 Modelul de calcul are la bază analiza comparativă financiară între furnizarea utilizând 

unitățile de cogenerare pe gaz natural și furnizarea prin cazanul electric, astfel s-a urmărit 

costul cel mai mic al energiei termice. 

 În tabelul 6.1 se poate observa impactul utilizării cazanului electric pentru intervalele 

de interes. 

Indicator CHP CZE Diferența 

Total Cost       

467.077,72      

      

167.049,84      

      

300.027,89      

Cost 

mediu/MWh 

              

638,04      

              

227,10      

              

410,94      

Tabelul 6.1. Tabel comparativ impact utilizare CZE 

 Pentru perioada analizată s-a constatat o reducere a emisiilor cu 481 t CO2, rezultat 

din diferența de furnizare. Diferența de cost este una semnificativă, în principal datorită lipsei 

bonusului de cogenerare și creșterii costului cu certificatele de emisii. În cadrul analizei de 

senzitivitate s-a observat că scenariul optim CHP generează un preț mai scăzut cu 15% față 

de  scenariu optim CZE, scădere susținută de prețul redus al certificatelor emisii. 

 Având în vedere contextul actual al sistemelor energetice, context care solicită o 

eficiență ridicată pentru partea de producția iar fiecare MWh de energie termică sau electrică 

să aibă o amprentă cât mai redusă de carbon, cazanul electric poate avea un rol determinant 

în creșterea eficienței energetice, prin exploatarea intervalelor care în general nu sunt 

integrate în politicile tradiționale de operare. 



  

6.2. Contribuții personale 

 Lucrarea este structurată astfel încât să atingă principalele aspecte cheie din 

domeniul sistemelor energetice, domeniu care necesită îmbunătățiri, având în vedere 

impactul imprevizibil al surselor regenerabile. 

Contribuții realizate: 

• s-au analizat principalele provocări generate de impactul surselor regenerabile 

asupra sistemelor energetice dar și principalele documente strategice la nivel 

european privind impactul surselor regenerabile. 

• d-a analizat situația și modul de lucru al piețelor de energie electrică din România și 

Uniunea Europeană. Analiza a cuprins determinarea principalelor acțiuni care stau la 

baza funcționării normale precum și fluxul informațiilor și responsabilităților necesare 

generării prețurilor de închidere pe diversele piețe interne, astfel evaluându-se exact 

aria de influență a cazanului electric. 

• S-a evidențiat modul de funcționare și utilizarea cazanelor electrice de mare putere 

în diferite sisteme energetice din lume. S-a determinat politica de operare utilizată în 

sisteme energetice naționale prin analiza literaturii de specialitate. Analiza a 

prezentat și înțelegerea modului de funcționare a diferitelor tipuri de cazane electrice 

de mare putere ca elemente de producție energie termică, elemente de reglaj sau 

elemente de back-up. 

• s-a analizat politica de operare pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie 

termică selectat. Această analiză a presupus integrarea datelor de consum și 

producție pentru perioada 2015-2020. S-au studiat principalele instalații de producere 

a energiei termice utilizând combustibili fosili în raport cu o schemă de funcționare 

complexă. Schema de funcționare a trebuit adaptată prin introducerea cazanului 

electric și a acumulatorului de căldură. 

• s-a elaborat o metodă de selecție a intervalelor de interes plecând de la un set de 

atribute prestabilite, astfel realizându-se o dispersie orară a intervalelor în funcție de 

indicele de preț stabilit. 

• s-a realizat un model de calcul pentru a determina prețul cel mai mic al energiei 

termice produs cu ajutorul instalației de cogenerare sau a cazanului electric.  

• s-au evidențiat principalii factori care influențează prețul energiei termice plecând de 

la modelul de calcul. 



• s-au analizat diferite scenarii de lucru în cadrul unei analize de senzitivitate, scenarii 

care au avut la bază variații ale principalilor factori. Rezultatele au fost evidențiate 

raportându-se la prețul energiei termice produs cu ajutorul instalației de cogenerare 

sau a cazanului electric. 
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