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1. INTRODUCERE 
 
1.1. Obiectivele studiului 
 
 
Analiza asigurării cu energie este parte a managementul energiei şi urmăreşte asigurarea 
şi optimizarea calitativă şi de costuri a serviciilor de furnizare cu energie, în corelaţie cu 
consumului de energie la diferite puncte de consum. 
Ea cuprinde: 
 

 Analiza datelor de consum din facturi si alte surse 
 Analiza pieţei de servicii de energie actuale 
 Analiza pieţei de oferte pentru servicii de furnizare a energie 
 Identificarea unor variante optime pentru serviciile de furnizare a energiei prin 

analiza comparativă  
 

 
Prin acest studiu s-a urmărit realizarea analizei asigurării cu energie pentru sursele de 
energie contractate de autorităţile locale din oraşul Pucioasa. Tipurile de energie abordate 
au fost energia electrică şi gazele naturale. 
 
Informaţiile de bază despre politica şi legislaţia în România, privind energia electrică şi 
gazele naturale, sunt prezentate în Anexa 1.  
 
Informaţii privind tarifele reglementate pentru energia electrică sunt prezentate în Anexa 
2. 
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1.2. Scurtă descriere a oraşului Pucioasa 
 

  
 
 
 
Oraşul Pucioasa este situat în partea de 
nord a Judeţului Dâmboviţa, pe cursul 
superior al râului Ialomiţa, în regiunea 
dealurilor subcarpaţilor la o altitudine de 
350 m.  
 
Caracteristici climatice: 

- temperature medie anuală: +8.5 ºC 
- precipitaţiile medii anuale: 700-

800 mm/mp 
 
Suprafaţa oraşului Pucioasa este de 42 
km2. 
 

 
Figura 1. Localizarea oraşului Pucioasa 

pe harta Judeţului Dâmboviţa                                                               
Figure 1. Pucioasa City location on 

Dambovita County Map  
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În prezent oraşul Pucioasa are 16000 de locuitori. În anul 2002 numărul populaţiei era de 
15227 locuitori, din care 7265 bărbaţi şi 7962 femei, densitatea având o valoare de 379,8 
locuitori/km².  
 

 
Principalele ramuri din industrie sunt: 

- industria textilă, 
- industria hârtiei, 
- industria alimentară, 
- industria lemnului, 
- industria chimică. 

 
Fabricile sunt de mărime medie, iar numărul de angajaţi este în jur de 30. În ultimii 15 
ani, după privatizare, multe din fabrici şi-au redus drastic activitatea (de exemplu S.C. 
Platforma Bucegi, S.C. Trainica, S.C. Risconf, etc). 
 
 
Tipurile de surse de energie consumate în zona oraşului Pucioasa sunt: 

 Energie electrică  
 Gaze naturale pentru încălzire şi preparare apă caldă de consum şi alte procese 

industriale 
 Biomasă – lemne de foc, materiale forestiere şi deşeuri agricole pentru încălzirea 

locuinţelor 
 Benzină şi motorină pentru transport 

 
Energia consumată în clădirile publice şi în oraş, în zona ce se află sub administrarea 
autorităţilor locale, este în principal: 
 
- energie electrică pentru iluminat şi funcţionarea pompelor, 
- gaze naturale pentru încălzire şi apă caldă de consum. 
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2. ANALIZA CONTRACTELOR DE FURNIZARE A ENERGIEI 
 
 
2.1. Contracte pentru furnizarea energiei electrice 
 
Furnizarea energiei electrice se face numai pe bază de contract de furnizare a energiei 
electrice încheiat de un furnizor cu consumatorul. Contractul stabileşte raporturile dintre 
furnizor şi consumator cu privire la furnizarea energiei electrice, inclusiv facturarea şi 
plata acesteia. Consumatorii captivi, până la prima opţiune de eligibilitate, vor încheia 
contracte cadru de furnizare a energiei electrice cu furnizorul de energie electrică 
elaborate de autoritatea competentă ANRE. Consumatorii eligibili pot încheia contracte 
de furnizare numai cu acei furnizori a căror licenţă de furnizare este în vigoare. 
Consumatorii eligibili de energie electrică pot încheia contracte de furnizare a energiei 
electrice pe piaţa concurenţială cu unul sau mai mulţi furnizori, pe baza contractului 
cadru elaborat de autoritatea ANRE. 
 
Contractele cadru de furnizare atât a energiei electrice cât şi a gazelor naturale la tarife 
reglementate sunt disponibile la adresele web:http://www.anre.ro/documente.php?id=255 
pentru electricitate şi http://www.anre.ro/documente.php?id=589 pentru gaz. 
 
Consumatorul este liber să aleagă unul din tarifele reglementate practicate de furnizor. 
Însă pentru aplicarea tarifului trebuie să existe tipul de măsurare adecvat (de exemplu 
pentru tariful de tipul E2 echipamentul de măsurare minimal trebuie să fie un contor cu 2 
cadrane şi un ceas de comutare).  
De asemenea puterile contractate pot fi modificate de cel mult două ori pe parcursul lunii 
calendaristice, respespectiv la solicitarea consumatorului cu cel puţin 5 zile lucrătoare 
înaintea perioadei pentru care se solicită modificarea. 
În cazul în care se aplică tarife monom, furnizorul emite lunar o factură conţinând o 
valoare estimată pentru perioada în curs, egal cu contravaloarea consumului de energie 
electrică contractat. Factura de regularizare se emite pe baza citirii grupurilor de 
măsurare/contoarelor cu următoarea periodicitate: lunar (tarif binom), trimestrial/anual 
(tarif monom). La cererea consumatorului furnizorul are obligaţia să furnizeze informaţii 
privind istoricul de consum şi a eventualelor sume de bani datorate/plătite 
consumatorului sau a penalităţilor aplicate consumatorului care decurg din întârzierile în 
plata facturilor pe ultimele 12 luni. 
 
Energia reactivă consumată în perioada de facturare cu un factor de putere raportat la 
puterea totală sub 0,92, se va plăti astfel: 

- în cazul în care consumatorul realizează un factor de putere mediu lunar sub 0,92, 
acesta va plăti diferenţa dintre cantitatea de energie electrică reactivă consumată  
şi cantitatea corespunzătoare factorului de putere de neutral la preţul în vigoare, 

- în cazul în care consumatorul realizează un factor de putere mai mic de 0,65, 
acesta va plăti energia electrică reactivă rezultată din diferenţa dintre cantitatea 
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consumată şi cea corespunzatoare factorului de putere 0,92 cu de trei ori preţul în 
vigoare, 

- energia reactivă livrată în reţeaua distribuitorului în perioada de facturare se va 
plăti integral conform reglementărilor în vigoare. 

 
Furnizorul are obligaţia să acorde despăgubiri pentru întreruperile în furnizarea energiei 
electrice ale căror cauze s-au identificat a fi din culpa furnizorului. Despăgubirea nu va 
depăsi, per întrerupere şi în limita prejudiciului suferit de consumator, contravaloarea 
energiei electrice furnizate în cursul unei zile medii, ziua medie fiind stabilită pe baza 
ultimei citiri.  
Pentru energia electrică furnizată pe o durată mai mare de 30 de minute consecutive la o 
tensiune în afara limitelor prevăzute de reglementările în vigoare (Standardul EN50160,  
Stadardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie:  
http //www.anre.ro/documente.php?id=674 ), la cererea scrisă a consumatorului în termen 
de 5 zile lucrătoare de la începerea evenimentului, furnizorul va acorda o reducere a 
preţului energiei cu 12,5% pentru energia furnizată cu abaterile menţionate. 

Pentru aceasta consumatorul trebuie să aibe montat un modul de măsură a calităţii 
energiei electrice în punctul de delimitare, pentru a cunoaşte dacă acest eveniment 
apare/va apărea. 

În regiunea oraşului Pucioasa furnizorul implicit este “FFEE Electrica Furnizare 
Muntenia Nord”-S.A, care este şi operatorul de distribuţie din această zonă.  
 
Primăria Pucioasa are contracte pentru fiecare consumator, dar primeşte în fiecare lună o 
singură factură cu anexe cu consumul de energie electrică distribuit pentru fiecare 
consumator. Contractele de furnizare a energiei electrice au unul din cele două tarife 
reglementate D sau E2 tariful de noapte-zi (Exemplu contract de furnizare a energiei 
electrice Anexa 3). Tariful E2 a fost ales pentru contractele de iluminat public.  

Pe site-ul oficial al furnizorului ELECTRICA Muntenia Nord poate fi calculat costul 
energiei electrice la diferite tarife reglementate: http://www.electricafmn.ro/agenti-
economici/tarife/calculator-factura/.  

Pentru a schimba furnizorul de energie electrică autorităţile trebuie să organizeze o 
licitaţie. În conformitate cu ofertele aplicate la licitaţie autoritatea locală poate alege 
frunizorul de energie electrică care oferă preţul cel mai mic pentru electricitate. 
 
Indiferent cine este furnizorul de energie electrică, nu se schimbă: 
 

- operatorul de distribuţie din zona în care se află consumatorul, 
- continuitatea în alimentarea cu energie electrică şi calitatea tehnică a energiei 

electrice. Acestea sunt dependente de reţeaua electrică la care este racordat 
consumatorul şi rămân în responsabilitatea operatorului de distribuţie a energiei 
electrice, 
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- serviciul de remediere în cazul întreruperilor în alimentarea cu energie electrică şi 
mentenanţă rămân, de asemenea, în responsabilitatea operatorului de distribuţie a 
energiei electrice. 

 
În situaţia în care frunizorul nu mai poate să funizeze electricitate consumatorului, 
furnizorul de ultimă opţiune (FUO) este cel ce va prelua această responsabilitate la un 
preţ stabilit conform licenţei acordate de ANRE.   

Desemnarea furnizorilor de ultimă opţiune, activitatea lor şi modul în care consumatorii 
sunt preluaţi de FUO, sunt detaliate în umătoarele reglementări stabilite de ANRE:: 

• Ordinul ANRE nr. 14/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea 
de ultimă opţiune a energiei; 

• Ordinul ANRE nr. 15/2007 pentru desemnarea furnizorilor de ultimă opţiune de 
energie electrica pentru perioada 1 iulie 2007 – 30 iunie 2008. 

Pe piaţa de energie electrică pot fi găsiţi consultanţi ce oferă suport şi consultanţă privind 
alegerea furnizorului de energie electrică şi de negociere a contractului. Acest tip de 
servicii sunt gratuite (www.costenergie.com) sau pot avea un cost ce reprezintă un 
procent din economiile realizate ca urmare a asistenţei oferite (www.gci.ro). Informaţiile 
necesare: locaţia şi adresa consumatorului, consumul pe o anumită perioadă de timp, 
facturi. Astfel consumatorul trimite cereri de ofertă către furnizori de energie electrică 
atestaţi ANRE, aceştia din urmă având obligaţia să răspundă într-un termen de maxim 30 
de zile. În funcţie de ofertele primite, consumatorul poate alege furnizorul de energie 
electrică şi negocia termenii contractului. 
ENERO a selectat doi furnizori concurenţiali şi le-a solicitat punctul de vedere privind 
alimentarea unor conumatori ce ţin de autorităţile locale. 
Din răspunsul acestora (Anexa 5) menţionăm: 
- pentru stabilirea unei variante avantajoase faţă de contractele actuale (de tip 
reglementat) se întocmeşte o analiză comparativă privind: 

 preţul mediu obţinut la tarife practicate pe o perioadă de minim 6 luni 
calendaristice (care să cuprindă atât luni de vară cât şi luni de iarnă) şi preţul 
ofertat de noul furnizor,  

 termenele de plată,  
 facturare (factura în avans cu regularizare dupa încheierea lunii de consum sau 

factura unică după luna de consum, etc.),  
 servicii suplimentare şi anume: consultanţă privitoare la eficientizarea 

consumului, elaborare curbă orară de consum, etc; 
 

-de regulă preţurile ofertate pe piaţa liberă sunt de tip monom, iar pentru consumatorii cu 
consum orar predictibil nu se negociază banda de abateri a consumului orar realizat faţă 
de cel prognozat; 
 
-factura de energie va conţine toate elementele precizate ca şi în facturile emise de 
furnizorul implicit (acciza, contribuţie pentru cogenerare, TVA, cost echivalent certificate 
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verzi), mai puţin taxele radio şi TVA, pe care clientul va trebui să le achite în nume 
propriu; 
 
-contractul  de furnizare energie electrică încheiat cu un alt furnizor decât cel implicit va 
fi unul pur comercial, toate aspectele de ordin tehnic transferându-se în contractul de 
distribuţie (reţea) pe care furnizorul are obligaţia să-l încheie cu operatorul de reţea 
pentru alimentarea acelui loc de consum 
 
-preţul energiei electrice poate fi mult mai avantajos, dar poate exista o mare stricteţe la 
plata facturilor de energie electrică, neadmiţându-se întârzieri de plată foarte mari 
(termenul de plată fiind maxim de 15-20 de zile de la data emiterii facturii de energie 
electrică). 
 
2.2. Contract de furnizare a gazelor naturale 

Conform contractelor încheiate de Primăria Pucioasa cu furnizorul de gaze naturale GDF 
SUEZ Energy Romania S.A. tipurile de tarife sunt B1, B2 sau B3. (in Anexa 4 este 
prezentat conntractul de furnizare a gazelor naturale). 

Contractul de furnizare a gazelor naturale include: părţile contractate, date şi informaţii 
generale (locul de consum, presiunea gazelor naturale), termenii şi condiţiile pentru 
furnizarea gazelor naturale, durata contractului, categoria în care este încadrat 
consumatorul, alte clauze. Adiţional este semnat Programul de consum cu consumul 
lunar estimat de-a lungul unui an de zile. Consumatorul poate transmite lunar indexul 
echipamentului de măsurare, în condiţiile şi la termenele precizate de furnizor. Dacă 
valoarea indexului nu va fi transmisă atunci va fi facturat consumul conform programului 
de consum convenit din luna respectivă. Pe parcursul derulării contractului părţile au 
dreptul să solicite modificarea Programului de consum cu minim 30 de zile anterior 
modificării acestuia. Pentru celelalte categorii de consum B4-B6 şi A2-A5 consumul de 
gaze naturale se determină lunar. 

Contractul este completat de Condiţiile standard pentru furnizarea reglementată a gazelor 
naturale la consumatorii non-casnici, aprobate prin Ordin al preşedintelui ANRE nr. 
77/2009 privind aprobarea contractelor-cadru pentru frunizarea reglementată a gazelor 
naturale. 

Furnizorul are următoarele obligaţii, printre altele: 

‐ să asigure furnizarea gazelor naturale, în condiţiile şi cu respectarea presiunii 
prevăzute în contract, precum şi a condiţiilor minime de calitate a gazelor naturale 
furnizate, în conformitate cu reglementările în vigoare; (Standardul de 
performanţă pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale Ordin 37/2007 
http://www.anre.ro/documente.php?id=598). Pentru aceasta consumatorul trebuie 
să aibă montat un modul de măsură a presiunii gazelor naturale în punctul de 
delimitare. 



 

Project co-funded  
by the European Union  

 

 

11

‐ să soluţioneze sesizările consumatorului privind serviciul de furnizare şi să 
comunice acestuia răspunsul, conform reglementărilor în vigoare; 

‐ să furnizeze la cererea consumatorului, pe baza datelor puse la dispoziţie de 
operatorul de sistem, informaţii privind istoricul de consum lunar, avut în vedere 
la emiterea facturii, pe o perioadă de până la 24 luni anterioare solicitării;  

‐ să anunţe consumatorul, în baza informaţiilor primite de la operatorul de sistem, 
asupra efectuării reviziilor şi a reparaţiilor instalaţiilor operatorului de sistem 
aflate pe proprietatea consumatorului; 

‐ să precizeze consumatorului, în cazul notificării privind limitarea, nivelul de 
presiune până la care se face limitarea şi termenele de limitare; 

‐ să preia, să înregistreze şi să soluţioneze în conformitate cu legislaţia în vigoare 
orice reclamaţie legată de funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor 
aparţinând operatorului de sistem sau consumatorului; 

‐ să informeze consumatorul cu privire la obligaţiile furnizorului care derivă din 
Standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, să 
respecte prevederile acestuia şi să plătească penalităţile prevăzute de acesta; 

 

 
 
3. STUDIU DE CAZ: SPITALUL ORĂŞENESC PUCIOASA 
 
 
Spitalul Orăşenesc Pucioasa este spital general cu 300 paturi ce deserveşte zona de nord a 
judeţului cu o populaţie de cca 70.000 locuitori, incluzând 2 oraşe - Pucioasa, Fieni şi 10 
comune arondate. Oraşul este şi o staţiune balneoclimaterică determinind astfel un aflux 
crescut de pacienţi cu afecţiuni reumatologice şi afecţiuni psihice datorită climatului 
temperat cu efect sedativ. Spitalul Orăşenesc Pucioasa este al doilea spital din judeţ ca 
mărime, importanţă şi volum de activitate. Fiind situat într-o zonă strategică 
(subcarpatică) este considerat spital ZI (de zona interioară - în caz de calamităţi, război). 
În prezent clădirea este stabilă, complet reabilitată prin fonduri guvernamentale şi Phare. 
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Figura 2. Vedere laterală a clădirii Spitalului Orăşenesc Pucioasa 
Figure 2. Lateral view of Pucioasa Hospital  

Spitalul Orăşenesc Pucioasa este unul dintre cei mai importanţi consumatori de energie 
electrică şi de gaz natural şi de aceea a fost ales pentru o analiză de detaliu. 

 

Tabel 1. Consumatorii de energie electrică: 
Table 1. Electricity consumers: 
Nr.crt Tip echipament Număr 

aparate
Putere nominala(W) Durata funcţionare, ore/zi 

 
În serviciu/ 
echivalent la nominal 
  

 
Echipament medical 

1 Ecograf 2 1000 8/4 
2 Aparat anestezie 3 1000 4/2 
3 Aparat radiologie 3 1000 10/2 
4 Aparat laborator analize 

medicale 
1 1270 3/0,5 

5 Aparat laborator analize 
medicale 

2 1000 6/1 

6 Aparat laborator analize 
medicale 

1 600 24/8 

7 Aparat laborator analize 
medicale 

1 1000 4/1 
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8 Computer tomograf1 1 2000 8/3 
 
Iluminat 

9 Becuri cu incadescenţă2 
(filament) 

200 60 24/3.5 

10 Tuburi fluorescente 1800 40 24/3.5 
 
Alţi consumatori 

12 Aparat de aer 
condiţionat 

60 1000 24/4 

13 Lift 1 15000 24/14 
14 Lift 1 18000 24/4 
15 PC 40 700 8/8 
16 Fax 2 900 8/0.5 
17 Imprimantă 30 400 8/1.5 
18 Aspirator 2 2000 8/4 
19 Frigider 100 1000 24/5 

 

 

Contractul de alimentare cu electricitate 
Conform contractului tariful este de tipul monom simplu D de joasă tensiune cu preţul 
pentru energie de 0,4454 lei/kWh.  
 
Consumul mediu lunar este de 24000 kWh/luna (date centralizate de pe facturile lunare 
puse la dispoziţie de personalul administrativ al spitalului). Conform contractului şi a 
convenţiei de consum două luni consecutive este facturat consumul estimat iar în a treia 
lună se efectuează regularizarea prin citirea indexului şi facturarea consumului actualizat. 
În lunile februarie, mai, august şi noiembrie (marcate pe grafic cu culoarea portocalie) 
este emisă factura de regularizare.  
 

                                                 
1 Consumator liniar 
2 Becurile cu incadescenţă nu se mai comercializează, deci puterea absorbită de această categorie de 
consumatori va scădea în viitor, pe măsura înlocuirii cu lămpi cu eficienţă ridicată. Din această cauză se 
estimează că în final puterea consumată de această categorie de consumatori va ajunge la 30% faţă de 
prezent 
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Spitalul Orasenesc Pucioasa
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Figura 3. Consumul lunar de energie electrică activă şi reactivă inductivă pe durata unui 

an de zile (decembrie 2009 - noiembrie 2010) 
Figure 3. Monthly electricity consumption (active and reactive) for one year 

 (December 2009 - November 2010) according to the bills 
 
Citirea indexului este facută de angajaţii societatii S.C. FFEE Electrica Furnizare 
Muntenia S.A.  
 
Costul energiei electrice conform facturilor este de 158584 RON/an, (1 Euro= 4.29 RON) 
care rezultă din: 
 
  Tarif, 

lei/kWh 
Cost, RON 

Energie activă, MWh/an 290,84 0,44543 129500 
Energie reactivă, 
MVARh/an 

11,854 0,0608 721 

Accize - 0,00213444 620 
TVA - - 27743 
TOTAL - - 158584 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Tarif valabil din data de 1.01.2010 
4 Acciza unitară consum comercial 0,50 Euro/MWh, curs euro pentru data de 01.10.2009 pentru calculul 
accizei 4,2688 lei 
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Măsurători 
 
Pentru a face o analiză a profilului de consum şi a calităţii energiei am folosit analizorul 
Fluke 1735 montat la staţia de transfomare din curtea spitalului înregistrând astfel 
parametrii de baza ai consumului.  

 
 

Figura 4. Staţia de transformare 20/0,4 kV din curtea spitalului 
Figure 4. Transformation station 20/0,4 kV from hospital yard 

 
 

 
Figura 5. Aparatul Fluke 1735 montat în interiorul staţiei de transfomare 
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Figure 5. Fluke 1735 logger monted at the transformation station 
 

 
Măsurătorile s-au desfăşurat pe o perioadă de 30 de zile 28 iulie - 27 august 2011 
totalizând 4319 date medii pe intervalul de 10 minute: tensiune, curent, putere consumată 
activă şi reactivă, energie activă şi reactivă, factorul de putere total pentru toate cele 3 
faze. Pentru fiecare mărime măsurată au fost înregistrate atât valorile maxime şi minime 
cât şi cele medii pe intervalul de timp de 10 minute. 
 
Datele măsurate sunt descărcate şi prelucrate cu ajutorul soft-ul Power Log şi al altor 
softuri specifice. 
 

 
Figura 6. Puterea activă consumată pe o perioadă de 30 zile (28 iulie -27 august 2011) 

Valorile medii pe interval de 10 minute. 
Figure 6. Active power consumed during 30 days (28 July – 27 August 2011). Avarage 

values on 10 minutes intervals 
 
Rezultate statistice: 

• Energia activă consumată în perioada de măsură (1 lună) 18692 kWh, 
• Energia reactivă consumată în perioada de măsură (1 lună) 10842 kVAr, 
• Se poate observa un consum ridicat în timpul zilei şi mai redus pe durata nopţii, 

cu medii ale puterii pe 10 minute variind între 75 kW şi 17 kW,  
• Consumuri mai mari sunt la tomograf, 
• Puterea medie zilnică în zi de lucru este cca. 29 kW 
• Puterea medie zilnică în zi de weekend este cca.18 kW 
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• Maximul puterii active consumate instantaneu este de 183 kW atins la data de 10 
august 2011 ora 9,19 (miercuri),  iar minimul este de 5,56 kW la data de 6 august 
2011 ora 10,49 (sâmbată). 

• Maximul mediei pe 10 minute a fost de 95,74 kW la data de 22 august 2011 ora 
8,39 (luni). 

• Minimul mediei pe 10 minute a fost de 11,6 kW la data de 30 iulie 2011 ora 15,39 
(sâmbătă). 

• În zi de lucru consumul de energie mediu este 700 kWh. În zilele de la sfârşitul 
săptămânii se observă firesc un consum de energie electrică mai scazut: sâmbătă 
cca 420 kWh iar duminică 460 kWh. 

 
Pe baza datelor măsurate, stabilim următorul profil al consumului de energie electrică în 
spital: 

 
Figura 7. Puterea activă totală consumată pe durata unei zile, ca rezultantă statistică a 

perioadei măsurate.  144 date mediate pe interval de timp de 10 minute. 
Figure 7. The total active load power during one day, resulting statistically from 

measurements. 144 data -10 minutes interval. 
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Figura 8. Puterea reactiva totala consumata pe durata unei zile, ca rezultanta statistica a 

perioadei măsurate.  144 date mediate pe interval de timp de 10 minute. 
Figure 8.  The total reactive load power during one day, resulting statistically from 

measurements. 144 data -10 minutes interval. 
 
 
Din figura 9 se vede că cele mai multe situaţii (cca 14%) sunt cele în care media puterii 
consumate pe 10 minute este 16 kW 
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Figura 9. Distribuţia statistică a puterii medii pe 10 minute ca şi cazuri de apariţie 

Figure 9. Average power statistical distribution  on 10 minutes intervals 
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Figura 10. Energia activă şi factorul de putere pe o perioadă de 4 zile reprezentative (sâmbătă 20 August până marţi 23 August 2011), 

date mediate pe interval de 10 minute 
Figure 10. Active energy and power factor during representatives 4 days (Sathurday 20 August to Tuesday 23 August 2011), average 

values on 10 minutes intervals 
 
Puterea activă şi factorul de putere sunt relevanţi pentru o perioadă de 4 zile: sfârşit de săptămână şi următoarele două zile lucrătoare.
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Un parametru foarte important este factorul de putere în funcţie de care puterea reactivă 
inductivă este plătită de către consumator. Factorul de putere minim pe care trebuie să-l 
asigure consumatorul la punctul de delimitare cu reţeaua furnizorului pentru a nu plăti 
energia reactivă consumată se numeşte neutral şi are valoarea stabilită la 0,92 pentru 
joasă tensiune. 
Valoarea factorului de putere cât şi valoarea energiei reactive inductive şi costul aferent 
sunt trecute în factură. 
În cazul în care factorului de putere este în mod repetat mai mic decât valoarea neutrală 
astfel determinând un cost ridicat al facturii de energie electrică se poate alege folosirea 
unor instalaţii pentru compensarea factorului de putere. De asemenea trebuie analizată cu 
atenţie valoarea investiţiei şi posibilitatea de a o amortiza în timp. 
 
Măsurătorile au arătat că factorul de putere este între intervalul 0,699 si 0,98. 
Un calcul economic este necesar pentru justificarea compensării factorului de putere prin 
montarea unei capacităţi de cca. 5-8 kVAr în staţia de transformare pe partea de joasă 
tensiune. 

Datorită existenţei consumatorilor neliniari este posibil ca factorul de putere scăzut sa fie 
cauzat de acestia din urmă. În urma măsurătorilor trebuie să existe o delimitare clară între 
factorul de putere pe fundamentală şi factorul de putere total. Dimensionarea capacităţilor 
de compensare trebuie realizată pornind de la factorul de putere pe fundamentală. 

Un factor de putere scăzut conduce şi o valoare a tensiunii în reţeaua utilzatorului sub 
valoare nominală (230/400V). Deorece aparatura medicală este sensibilă la variaţiile 
parametrilor energiei electrice, calitatea energiei în acest caz este foarte importantă şi 
trebuie tratată în cadrul contractului cu operatorul de distribuţie şi furnizor cât şi la 
nivelul spitalului, printr-o analiză corectă şi o dimensionare optimă a capacităţii de 
compensare, precum şi a eventualelor soluţii de filtre armonice, dacă se va observa 
necesitatea. 

 
 
Modelarea costurilor la diferite tarife reglementate  
 
Se observă din curba de sarcină (fig.7), că vârful de sarcină apare între orele 5,30 şi 12,00 
şi nu există practic un vârf de seară. Deci este probabil ca un tarif care include 
diferenţierea în funcţie de vârful de seară să fie mai avantajos decât cel actual. 
 
  
Facem un exerciţiu de modelare cu ajutorul aplicaţiei de pe site-ul furnizorului de energie 
Electrica Muntenia Nord http://www.electricafmn.ro/agenti-economici/tarife/calculator-
factura/ şi a măsurătorilor efectuate la spital. 
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Modelarea se face cu datele de consum pe luna august 2011 (18691 kWh), pentru a afla 
costul energiei electrice ( fără TVA, accize şi contribuţia pentru cogenerare de înaltă 
eficienţă ) pentru diferite tarife.  
 
Tarif A 
Consum energie electrică activă (zona varf de seară) = 972 kWh 
Consum energie electrică activă (rest de ore) = 17719 kWh 
Cost energie electrică activă = 9991 lei  
 
Tarif B 
Consum energie electrică activă (zona vârf de seară) = 972 kWh 
Consum energie electrică activă (rest de ore) = 17719 kWh 
Cost energie electrică activă = 7539 lei 
 
Tarif C 
Consum energie electrică activă= 18691 kWh 
Puterea contractată =50 (conform anexei 6 din contractul de furnizare a energiei electrice 
pentru perioada de facturare) 
Cost energie = 9690 lei 
 
Tarif E1 
Consum energie activă (zona de zi) = 10580 kWh 
Consum energie activă (zona de noapte, inclusiv de vineri ora 22,00 până luni la ora 7,00) 
= 8110 kWh 
Cost energie electrică activă = 8330 lei 
 
Tarif E2 
Consum energie activă (zona de zi) = 12844 kWh 
Consum energie activă (zona de noapte) = 5847 kWh 
Cost energie electrică active = 7860 lei  
 
Tarif D (existent în present) 
Consum energie activă = 18691 kWh 
Cost energie electrica active = 8325 lei  
 
Conform contractului, tariful ales este de tipul monom simplu D de joasă tensiune cu 
preţul pentru energie de 0,4454 lei/kWh indiferent de intervalul orar. 
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Figura 11. Tariful de tipul  D (prezent) şi de tipul B (recomandat) suprapuse puterii 
consumate de-a lungul unei zile tipice 
Figure 11. The tarriffs  D (presen)t and B (recommended) superimposed on a typical 
daily load profile. 
 
Concluzia este ca e mai ieftin tariful de tipul B, datorită specificului activităţii din 
cadru spitalului unde consumul de energie electrică este ridicat dimineaţa şi ziua, 
cand preţul energiei electrice este de 0,3217 lei/kWh. 
 
La tariful de tip B estimăm o economie de cca. 10% din valoarea totală a facturii de 
energie electrică. Pe o durată de un an de zile este posibilă o economie de cca. 16000 lei. 
Bineinţeles trebuie luat în calcul costul schimbării echipamentului de măsură a energiei 
consumate. Pentru tariful de tipul B este necesară montarea unui contor cu două cadrane 
pentru energie şi ceas de comutare.  
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Contractul de alimentare cu gaze naturale 
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Figura 12. Consum gaze naturale măsurat de contorul 1 pe durata unui an de zile 

(ianuarie- decembrie 2010) 
Figure 12. Natural gas consumption measured bz contor 1 during one year (January-

December 2010) 
 
În cadrul spitalului gazele naturale sunt folosite la bucătarie şi la centrala termică pentru 
încălzire. Centrala termică este una modernă şi este dotată cu 3 cazane pentru încălzire şi 
un cazan de aburi pentru spălătorie. 
 
Pentru înregistrarea consumului de gaze naturale sunt montate 3 contoare pentru fiecare 
existând un contract distinct. Acest lucru este dezavantajos ca şi condiţii de tarif, faţă de 
un singur contract care să însumeze cele trei consumuri 
 
Tabel 2. Consum gaze naturale înregistrat de cele 3 contoare: 
Table 2. Natural gas consumption measured by 3 contors: 
 

Luna 
Contor 1 

kWh 
Contor 2 

kWh 
Contor 3 

kWh 
Consum 

total kWh 
Tip tarif B4 B3 B1 - 
Jan-10 360367 20209 -208 380368 
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Feb-10 320152 17654 463 338269 
Mar-10 272371 20407 461 293239 
Apr-10 122221 19996 -190 142025 
May-10 61232 14828 376 76435 
Jun-10 65516 20008 387 85910 
Jul-10 64881 20038 -324 84595 

Aug-10 61566 -411 387 61541 
Sep-10 58517 19956 387 78859 
Oct-10 173470 20109 -208 19337 
Nov-10 195046 4810 419 200275 
Dec-10 284908 20331 461 305699 

 
 
Conform contractelor cu tarifele B1 şi B3 facturarea contravalorii serviciului de furnizare 
reglementată se face pe baza cantităţilor convenite de consumator prin Programul de 
consum (anexa la contract). În cazul în care consumul înregistrat este mai mic decât 
consumul estimat lunar, furnizorul va proceda la regularizare, începand cu prima factura 
emisă dupa momentul citirii echipamentului de măsurare. Pentru categoria de consumator 
B4 determinarea consumului de gaze naturale se face prin citirea indexului lunar. 
 
Tarifele la gaze naturale sunt stabilite în funcţie de cantitatea de gaze naturale consumată 
şi anume pentru contorul 1 tariful stabilit este de tipul B4, pentru contorul 2 tarif B3 şi 
pentru contorul 3 tariful B1 (anexa 2). 
 
Pentru tipul de tarif B4 preţul pentru 1 MWh este de 93,28 lei, preţ majorat începand cu 1 
iulie 2011 la 117,05 lei/MWh conform Ordinului nr. 29 din 24 iunie 2011 emis de 
ANRE. 
Pentru tipul de tarif B3 pentru 1 MWh este de 94,33 lei, majorat de 1 iulie 2011 la 118,10 
lei. 
Pentru tipul de tarif B1 pentru 1 MWh este de 96,48 lei, majorat de 1 octombrie 2011 la 
120,25 lei. 
 
 
Adică 
2040,247  MWh/an x 93,28 RON/1000 kWh = 190291,2 RON (contor 1) 
477,544 MWh/an x 94,33 RON/MWh = 45046,72 RON (contor 2) 
344,634 MWh/an x 96,48 RON/MWh = 33250,28 RON (contor 3) 
 
Consumul mediu lunar de gaz metan este de 186,716 MWh. De asemnea se observă o 
creştere a consumului de gaze naturale pe durata sezonului rece media lunara fiind de 
439,171 MWh atunci când gazul metan este folosit atât la bucătărie şi spalatorie cât şi la 
încălzire şi o scădere pe durata sezonului cald şi anume 163,260 MWh. 
 
Luând în considerare profilul puterii consumate şi a altor informaţii locale, consumul 
poate fi împărţiş astfel:  
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Apă caldă de consum    50000 kWh/lună 
Încălzire       130000 kWh/lună în sezonul rece 
altele (bucătărie, incinerator, etc.)  20000 kWh /lună 
 
 
Facturarea consumului de gaze naturale.  Billing of the gas consumption. 

Începând cu data de 1 iulie 2008, Autoritatea de Reglementare în Domeniul Energiei 
(ANRE) a modificat sistemul de măsurare şi facturare a gazelor naturale, trecând de la 
facturarea în unităţi volumetrice la facturarea în unităţi de energie. 

Conversia volumelor de gaze naturale în unităţi de energie se face aplicând formula:  

E = V(b) x H(s), unde E este energia gazelor naturale, calculată în kWh; V(b) este 
volumul corectat măsurat în condiţii de bază, exprimat în metri cubi; iar H(s) este puterea 
calorifică superioară la temperatura de combustie de 15 grade C, exprimată în kWh/mc. 

Măsurătorile pentru determinarea puterii calorifice superioare se efectuează de operatorii 
reţelelor de transport (Transgaz) sau de producători (Petrom, Romgaz), în fiecare Zonă de 
Calitate a Gazelor (ZCG) cu următoarea frecvenţă: determinare zilnica, determinare 
decadală, determinare lunară. 

Avantajul trecerii la facturarea cantităţilor de gaze naturale consumate în unităţi de 
energie constă în faptul că fiecare consumator va plăti contravaloarea gazelor naturale în 
funcţie de energia conţinută de acestea, respectiv de puterea calorifică superioară (puterea 
de ardere) a acestora.  

Pe teritoriul României PCs poate varia între valorile: 9,78 – 11,5 (kWh/mc) 
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Valoarile puterilor calorifice superioare înregistrate în localităţile deservite de Distrigaz 
Sud Reţele sunt disponibile pe site-ul oficial al distribuitorul de gaze naturale la adresa 
următoare: http://www.distrigazsud-retele.ro/corporate/serviciile-noastre/putere-
calorifica-superioara/ 
În zona oraşului Pucioasa valoarea puterii calorifice superioare este de aproximativ 10,50 
kWh/mc. 
  
 
Concluzii 
 

• Analiza consumului este o procedură ce identifică oportunităţile tehnice şi 
comerciale de a optimiza costurile cu energia pentru o anumită entitate, în cazul 
de faţă Primăria oraşului Pucioasa. 

 
• Condiţiile de piaţă de astăzi permit alegerea între diferite variante de furnizor şi 

condiţii contractuale, condiţii care de multe ori nu sunt conştientizate de către 
consumatorii de energie. 

 
• O barieră pentru alegerea prin competiţie a furnizorului de energie este faptul că  

furnizorul principal este şi distribuitorul de energie (aici ELECTRICA Muntenia 
Nord), şi temerea nejustificată că alegerea altui furnizor decât ELECTRICA poate 
duce la servicii mai puţin prompte din partea distribuitorului. Obligaţiile 
operatorul de distribuţie ramân neschimbate şi sunt statuate prin contract. 

 
• Autorităţile locale au ales corect pentru iluminatul public tariful de tipul E2 

zi/noapte, un tarif avatajos având în vedere specificul consumului de energie 
electrică pentru iluminat public. 

 
• Pentru alţi consumatori însă, alegerea avantajoasă a tarifului energiei electrice se 

poate face numai după cunoaşterea detaliată a profilului de consum. În lucrare, ca 
un studiu de caz, s-a determinat prin măsurători profilul consumului spitalului 
orăşenesc şi s-a identificat un tarif mai avantajos decât cel din prezent 

 
• Autorităţile locale au contracte separate privind consumul de energie electrică sau 

de gaze naturale în fiecare punct de consum. Poate fi avantajoasă gruparea unor 
consumatori (acolo unde sunt condiţii tehnice) astfel încât contractul să se refere 
la consumuri mai mari, cu profile de consum integrate. În acest fel contractul 
poate conduce la reducerea costului total, faţă de costurile din contracte separate. 

 

 

 

 


