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Despre proiect
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Partener roman: ENERO - Centrul pentru Promovarea 
Energiei Curate si Eficiente in Romania

Perioada: martie 2016-februarie 2019

www.start2act.eu



Despre proiect

Proiectul  START2ACT sprijina tinerele IMM-uri (cel mult 5 
ani) si startup-urile pentru a economisi energia si a-si 
reduce costurile la locul de munca.

Un domeniu cheie de interventie pentru cresterea 
eficientei energetice prin schimbari ale comportamentului 
este cel al echipamentelor de birou, care au cea mai mare 
crestere a consumului de energie din zona de business, 
consumand 15% din totalul energiei electrice utilizate in 
birouri, cu tendinta de a creste spre 30% pana in 2020.





La nivel naţional, consumul de energie în
sectorul locuinţelor şi sectorul terţiar
(birouri, spaţii comerciale şi alte clădiri
nerezidenţiale) reprezintă împreună 45%
din consumul total de energie.

2. EFICIENTA ENERGETICA IN BIROURI



Consum de energie în clădiri: medie 2005-2010 (locuinţe), estimare 
(nerezidenţial) 
Sursa:  INCD URBAN-INCERC



Necesar de energie finală pentru cladiri de birouri 
Sursa: Studiu BPIE “Implementarea cladirilor cu consum de energie aproape zero (nZEB) in Romania”



Emisii asociate CO2 
Sursa: Studiu BPIE “Implementarea cladirilor cu consum de energie aproape zero (nZEB) in Romania”





• Date, facturi si managementul energiei
• Incazire, racire &ventilare
• Iluminare

3. ASPECTE TEHNICE 
(prezentare bazata pe informatiile 

partenerului CarbonTrust)



De ce sa consideram eficienta 
energetica o prioritate:

1.Reducerea costurilor de operare
2.Imbuntatirea imaginii publice
3.Reducerea amprentei de carbon
4.Conformarea cu standardele
5.Implicarea angajatilor



Sa intelegem datele pe care le avem



Tipuri de facturi

Estimate

• Bazate pe istoricul consumului

• Nu sunt foarte utile

• Nu se pot utiliza pentru a emite ipoteze

Reale

• Bazate pe citirea consumului

• Citite fie de catre consumator, fie de 
catre furnizor

• Cele mai bune pentru monitorizare



Contoare inteligente 

Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE) propune instalarea 
de contoare inteligente pentru 30% dintre consumatorii de energie electrică 
până în anul 2020, urmând ca, până în anul 2026, toți utilizatorii să 
beneficieze de sisteme inteligente de măsurare a consumului.



Comparare fata de referinte 

Comparati-va consumul fata de referinte similare
Util pentru identificarea potentialului de economisire
Se compara consumul anual (din facturi)

• Cautati valoarea  kwh/m2 x suprafata dvs
• Comparati cu valoare consumului din factura dvs 
• Diferenta o reprezinta potentialul de economisire
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Benchmarks cont
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Incalzire/Racire:

Sursa: Building Energy Efficiency Survey, BEIS, 2016 –
Private office current consumption
https://www.gov.uk/government/publications/building-
energy-efficiency-survey-bees



Interventii care nu presupun costuri

Masura Economii %

Timere si sisteme de 
control

10%

Echilibrarea sistemului 8%

Setarea temperaturii 8%  per grad de incalzire 
economisire

Setarea unui interval  
“dead band”

20%

Controlul centralizat al AC 30%

Sistemul de incalzire a 
apei

20%

Utilizarea ventilatiei 
naturale

5%

Mentenanta eficienta 15% - 30%



Apa calda

Probleme cheie:

• Apa este incazita continuu, chiar si 
cand cladirea nu este ocupata

• Supradimensionarea boilerului

• Temperatura setata e prea mare

Obiective cheie

• Apa calda este consumata pana la 
sfarsitul zilei

• Setarea temperaturii la max. 60˚C
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Functionarea continua a unui boiler este 
echivalenta cu fierberea a 10 ceainice 
continuu, pe parcursul unei zile

› 20%
Economii cu 
apa calda



Reducerea necesarului pentru AC

Reducerea efectului de incalzire datorat
• Iluminat
• Computere
• Echipament sportiv
• Aparate de gatit/incalzit/frigidere etc.

Racire pe timpul noptii
• Deschiderea ferestrelor
• Folosirea functiei de ventilare, fara racire

Nu raciti incaperea, decat daca este 
necesar

Adaugati folii de filtrare a luminii solare la 
ferestre 

› 30%
Economii 
cu racirea



Interval mort (“Dead band”)

› Setarea unui dead band  pentru a evita “lupta” intre incalzire si racire

20%
Incalzire + 
Racire

Sursa: Carbon Trust HVAC Guide



Iluminat

De câtă 

lumină 

avem 

nevoie ?

Cum sunt 

comandate?
Ce tipuri 

de lămpi ?



Reducerea nivelului de iluminat
› 12%

Economii 
cu 
iluminatul 

Iluminare (lux) Activitate Zona

100 Vedere obisnuita Coridoare, vestiare, magazii

150 Perceperea unor detalii Incaperi tehnice

200 Activitate continua Foaiere, intrari, cantine

300 Activitati vizuale 
usoare/moderate

Biblioteci, sali de sport, teatre

500 Activitati vizuale 
moderate/dificile

Birouri, bucatarii, laboratoare, 
magazine

750 Activitati vizuale dificile Bicouri de proiectare, inspectia 
carnii etc

1,000 Activitati vizuale foarte 
dificile

Inspectia generala a echipamentelor 
electronice, lucrari de vopsire, 
supermarketuri

1,500 Activitati vizuale extrem de  
dificile

Inspectii si lucrari de finete, 
asamblare de precizie

2,000 Activitati vizuale 
exceptional de  dificile

Asamblare de echipamente de mare 
finete, inspectia finala a tesaturilor



Iluminat LED



Controlul iluminatului

0.5-3 ani Perioada de 
recuperare

Senzori de prezenta

• Potriviti pentru spatii comune folosite rar

• Cost: 10 - 50 EUR+ instalare

Before After

Senzori de lumina 

•Potriviti pentru zone exterioare si zone cu 
o buna iluminare naturala

•Cost: 30 -35 EUR+ instalare



Echipamente IT  

Computerele si monitoarele 
sunt responsabile pt 2/3 din 
energia consumata de 
echipamentele de birou 
Activati oprirea automata, acolo 
unde posibil
Utilizati functia stand-by, pentru 
reducerea consumului de 
energie, fara oprirea 
echipamentului.
Utilizati echipamentele 
multifunctionale cu parola 

25% Economii cu 
echipamentele



4. ACTIVITATI VIITOARE ALE PROIECTULUI: 
Mentorat pentru IMM-uri

Programe de asistenta privind eficienta energetica 
pentru IMM-uri, mai tinere de 5 ani: 

In perioada: Mai 2017 – Octombrie 2018

Absolut gratuit.

Focus: Obtinerea de economii de energie prin masuri cu 
costuri reduse sau fara costuri (schimbari 
comportamentale)



Mentorat pentru IMM-uri 

3 vizite:
Vizita 1: Evaluarea consumului de energie => 
implementarea masurilor rapide, fara costuri

Vizita 2: Evaluarea oportunitatilor de reducere a 
consumului => implementarea masurilor cu 
costuri reduse

Vizita 3: Sprijin pentru implementare => 
Identificarea masurilor mai costisitoare

Contact: start2act@enero.ro;  nicoleta.ion@enero.ro



Mentorat pentru IMM-uri

Exemple de actiuni in cadrul vizitelor:

-Evaluarea consumatorilor si modului de consum a energiei

-Analiza  consumurilor functie de facturi

-Evaluarea izolației termice prin termoviziune

-Inregistrarea consumului pe o perioada de timp



Consultanta pentru start-up-uri
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Sesiuni de mentorat pentru start-up-uri

In perioada: Mai 2017 – Octombrie 2018

Focus: 

• Servicii si produse “verzi”

• Stabilirea unor politici de aprovizionare sustenabila

• Cum sa alegem spatii de lucru eficiente energetic

Eligibilitate: toate start-up-urile

Contact: start2act@enero.ro;  nicoleta.ion@enero.ro



Puterea activă consumată pe o perioadă de 30 zile

(consumator din orasul Pucioasa, sursa ENERO) 



Puterea reactiva totala consumata pe durata unei zile

(consumator din orasul Pucioasa, sursa ENERO) 



Resurse online:

Platforma online interactiva, care ofera sfaturi pentru 
economii de energie
Perioada: Incepand cu aprilie 2017

Resurse: 

• Pagina de sfaturi pentru economia de energie

• Module de E-learning

• Competitia pentru economia de energie

• Sectiunea “intreaba expertul”

Contact: start2act@enero.ro;  nicoleta.ion@enero.ro



5. Completare formular feedback

Va rugam sa completati formularul de feed-back pe care l-ati primit la
inceputul evenimentului!

Un coleg de-al nostru le va colecta, dupa ce le-ati completat

VA MULTUMIM!

Contactati-ne pentru orice informatie suplimentara: 

Centrul pentru Promovarea Energiei Curate si Eficiente in Romania

Tel/fax: 021 665 2605
start2act@enero.ro
nicoleta.ion@enero.ro


