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DESPRE UNIDO
Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) este o agenţie specializată
a Naţiunilor Unite. Mandatul său este de a promova şi accelera dezvoltarea industrială
durabilă în ţările în curs de dezvoltare şi în economiile în tranziţie, precum şi de a acţiona spre
îmbunătăţirea condiţiilor de trai în cele mai sărace ţări ale lumii prin utilizarea combinată a
resurselor şi a expertizei sale globale.
În ultimii an, UNIDO şi-a asumat un rol sporit în agenda de dezvoltare globală, concentrându-şi
activităţile asupra reducerii sărăciei, inclusiv asupra globalizării şi durabilităţii mediului. Serviciile UNIDO sunt bazate pe două funcţii principale: ca un forum global, generăm şi diseminăm
cunoştinţe legate de activitatea industrială; ca o agenţie de cooperare tehnică, oferim suport
tehnic şi implementăm proiecte.
UNIDO se axează pe trei domenii tematice principale prin care urmăreşte obţinerea unui impact
pe termen lung:
• reducerea sărăciei prin activităţi productive;
• edificarea capacităţii de negoţ;
• energie şi mediu.

DESPRE PROGRAMUL UNIDO PRIVIND
EFICIENŢA ENERGETICĂ INDUSTRIALĂ
Programul UNIDO privind Eficienţa Energetică Industrială se bazează pe experienţa şi pe expertiza unică acumulată de mai mult de trei decenii în domeniul dezvoltării industriale şi al transferului de tehnologii. Acesta reprezintă un pilon al modelului industriei verzi care este promovat
de către UNIDO. Combinând furnizarea serviciilor de suport la elaborarea politicilor şi normativelor, precum şi la consolidarea capacităţilor pentru toţi participanţii pe piaţă, UNIDO are ca
obiectiv înlăturarea barierelor principale în calea îmbunătăţirii eficienţei energetice în industrie
şi transformarea în cele din urmă a pieţei pentru eficienţa energetică industrială.
Programul UNIDO privind Eficienţa Energetică Industrială (EEI) este structurat pe următoarele
domenii tematice:
• sisteme şi standarde de management energetic;
• optimizarea sistemului energetic;
• tehnologii şi procese avansate cu emisii reduse de carbon;
• analiza comparativă (benchmarking);
• captarea şi stocarea carbonului pentru aplicaţii industriale.
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PREFAŢĂ
Conferinţa Naţiunilor Unite de la Rio+20 privind Dezvoltarea Durabilă a reafirmat cu fermitate
principiul conform căruia, în timp ce energia este o necesitate fundamentală pentru dezvoltare,
creştere economică şi crearea prosperităţii, aprovizionarea cu energie electrică şi tendinţele
actuale de consum sunt nesustenabile pentru mediul ambiant. Există necesitatea unei noi paradigme privind energia care să concilieze necesitatea creşterii economice şi a prosperităţii cu
durabilitatea generaţiilor viitoare.
Industria este şi trebuie să fie parte a unei asemenea schimbare de paradigmă. Industria de azi
este responsabilă de peste o treime din consumul global de energie şi emisiile corespunzătoare de
gaze cu efect de seră şi aceasta va conduce la creşterea cererii globale de energie în următoarele
decenii.
În vederea realizării unei dezvoltări durabile şi atingerii obiectivelor de atenuare a schimbărilor
climatice, stabilite de către comunitatea internaţională, industria va trebui să-şi sporească semnificativ eficienţa energetică şi să treacă treptat la combustibili şi la alte surse energetice cu emisii
reduse şi emisii zero. În timp ce provocarea rămâne descurajatoare, există politici, cele mai
bune practici şi alte instrumente disponibile pentru industrie, factorii de decizie şi comunitatea
internaţională pentru a sprijini şi implementa asemenea obiective. Necesitatea reală imediată şi
provocarea constă în a disemina şi implementa la nivel global cele mai bune tehnologii şi practici
disponibile pentru eficienţa energetică industrială prin împărtăşirea cunoştinţelor, consolidarea
capacităţilor, investiţii şi parteneriate.
Prezentul Ghid încearcă să aducă o contribuţie palpabilă la aceste eforturi în vederea diseminării
la nivel global a celor mai bune tehnologii şi practici disponibile pentru eficienţa energetică
industrială.
Sistemele de management energetic (SMEn) şi-au făcut apariţia de-a lungul ultimelor două
decenii, ca metodologie dovedită a celor mai bune practici pentru a asigura eficienţa energetică
durabilă şi performanţa continuu îmbunătăţită în industrie. În comparaţie cu întreprinderile
fără un SMEn, cele mai multe întreprinderi industriale care au implementat SMEn au obţinut în
medie economii anuale de energie duble sau chiar triple.
Acest Ghid caută să formeze pentru întreprinderi înţelegerea sistemelor de management energetic pentru a le permite să ia măsuri privind implementarea managementului energetic şi în
acest mod să-şi îmbunătăţească performanţa energetică, productivitatea şi durabilitatea mediului
ambiant.
Sunt bucuros să urez bun venit acestui Ghid ca fiind unul din noile instrumente ale UNIDO care
susţine şi urmăreşte obiectivele energiei durabile pentru toţi cei cu iniţiativă.
Kandeh K. Yumkella,
director general
Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO)
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Republica Moldova a semnat Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la
Schimbarea Climei (CONUSC) la 12 iunie 1992, și a ratificato la 16 martie 1995. Obiectivul
acestei Convenții este stabilizarea concentraţiei de gaze cu efect de seră (GES) în atmosferă la un
nivel care să împiedice orice perturbare antropică periculoasă pentru sistemul climatic. Noţiunea
de sistem climatic include „un ansamblu care înglobează atmosfera, hidrosfera, biosfera şi geosfera, precum si interacțiunile lor”. În conformitate cu obiectivul general actual al Convenției, care
stabilește ținta limitei maxime privind sporul temperaturii medii de la suprafața pământului și
care nu ar trebui să depășească 20C până în anul 2100 comparativ cu perioada preindustrială,
Republica Moldova a decis să întreprindă o tranziţie către o cale de dezvoltare cu emisii reduse.
Ca dovadă elocventă privind susținerea acestei poziții la 28 ianuarie 2011 Republica Moldova
s-a asociat la Acordul de la Copenhaga a Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu
privire la Schimbarea Climei. În conformitate cu acest Acord țara noastră a prezentat un obiectiv
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră care impune “o reducere de nu mai puţin de 25%
până în anul 2020 comparativ cu anul de referinţă (1990) al nivelului total naţional al emisiilor de
GES. Se stabilește că acest obiectiv va fi atins prin punerea în aplicare a mecanismelor economice
la nivel mondial axat pe atenuarea schimbărilor climatice, în conformitate cu principiile și deciziile CONUSC”.
La momentul actual Republica Moldova trece printr-un proces de reforme radicală, ca urmare
a planurilor de integrare Europeană. Conform Agendei de asociere la UE, concomitent cu alte
acte normativ legislative, este în proces de aprobare un cadru legislativ foarte ambiţios ce ţine
de schimbările climatice. Cadrul de politici elaborate recent ţine de promovarea surselor regenerabile de energie, eficienței energetice, activităţilor de împădurire, metodelor şi tehnologiilor
inovaţionale pentru mediul ambiant, explorării mecanismelor finanţării de carbon etc. Toate
aceste activități vorbesc despre o tendință evidentă privind promovarea unei economii cu emisii
reduse.
O contribuție esențială în atingerea obiectivelor Republicii Moldova în aspectul atenuării
fenomenului schimbărilor climatice o are și Proiectul „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră prin sporirea eficienței energetice în sectorul industrial din Republica Moldova”, Proiect
în cadrul căruia a fost elaborat și promovat acest Ghid. Ministerul Mediului în calitatea sa de
agenție de coordonare a acestui Proiect la nivel național aduce sincere mulțumiri tuturor celor
care au participat la elaborarea și promovarea acestor practici în Republica Moldova. Concomitent cu efectele economice și sociale, practicile din acest Ghid, vor avea un efect benefic și asupra
aspectelor de mediu valorificat prin prisma atenuării fenomenului schimbărilor climatice.
Gheorghe ȘALARU
Ministrul Mediului al Republicii Moldova
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Provocările energetice din secolul 21 au reconfirmat că energia reprezintă o premisă
fundamentală pentru dezvoltare și creștere economică. Mecanismul actual de aprovizionare cu
energie necesita o atitudine precaută, de aceea e nevoie de o paradigmă nouă în energie, care va
reconcilia necesitățile economice cu dezvoltarea durabilă pentru generațiile viitoare. Republica
Moldova s-a dovedit a fi o țară foarte ambițioasă în domeniul eficienței energetice, deoarece
necesitatea creșterii economice prin reducerea dependenței de importul de energie cu ajutorul
perfecționării modului de eficientizare.
Industria este și trebuie să fie parte a acestei paradigme. Consumul de energie în industrie la
momentul actual ocupă a treia parte din consumul total. Pentru mulți, reducerile consumului de energie înseamnă diminuarea anumitor activități sau mecanisme, ceea ce desigur duce
la micșorarea standardelor de calitate a produsului, cu atît mai mult nu rezolvă problemele de
eficiență energetică, ci doar reduc consumul de energie. De aceea, implementarea sistemului de
management al energiei prezintă un necesar minim. Pentru a atinge obiectivele privind reducerea emisiilor de CO2, comunitatea internațională și-a trasat o agendă de dezvoltare durabilă și
conservare a mediului ambiant. Industria va avea nevoie de o creștere semnificativă la capitolul
eficienței energetice, inclusiv cu trecerea treptată de la combustibili fosili și surse de energie cu
emisii de CO2 sporit la unul cu conținut mai mic sau chiar zero. În pofida situației dificile în care
se află mulți agenți economici, există politici, tehnologii și practici de performanță, care, fiind
implementate în sfera industriei, vor contribui la eficiența energetică și creșterea competitivității
întreprinderilor. La momentul actual, este nevoie de diseminare pe scara largă a informației și
implementării celor mai bune tehnologii și practici de eficiență energetică, care sunt disponibile
la ziua de azi cu ajutorul partajării cunoștințelor, capacităților, investițiilor și parteneriatelor.
Prezentul Ghid contribuie la eforturile de diseminare a informației cu privire la cele mai bune
tehnologii și practici de eficiență energetică în sectorul industrial. Sistemul de management al
energei a apărut în urmă cu două decenii și ne-a arătat cea mai bună metodologie de eficientizare
energetică, dezvoltând în continuare performanțele în industrie. Multe companii din sectorul
industrial, care deja au implementat sisteme de management energetic, înregistrează cheltuieli pe
surse energetice de două sau chiar trei ori mai mici decât companiile fără un astfel de sistem. Un
management energetic nu poate funcționa corect fără implementarea lui în programele și procedurile de management general.
Acest Ghid are scopul de creare a unei imagini clare asupra sistemului de management al energiei pentru companiile din sectorul industrial, în scopul creșterii performanței energetice,
productivității și desigur a conservării mediului ambiant.
Sunt bucuros să vă prezint acest Ghid în calitate de instrument pentru suportul și realizarea obiectivelor în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă.
Împreună spre o dezvoltare durabilă.
Mihail STRATAN
Director, Agenția pentru Eficiență Energetică
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Ghid practic pentru

Implementarea unui Sistem de Management Energetic

1. Introducere
“Energia este o resursă controlabilă – Utilizarea ei în mod
eficient contribuie la creşterea profiturilor prin reducerea
costurilor.”
Accesul la energie devine tot mai costisitor şi dăunător mediului. În multe ţări era energiei ieftine
se apropie de sfârşit.
Utilizarea eficientă a sistemului prezentat în acest Ghid va ajuta organizaţiile de orice dimensiune
să gestioneze consumul de energie într-o manieră durabilă. Aceasta va avea ca rezultat:
•

costuri reduse;

•

impact diminuat asupra mediului;

•

competitivitate sporită.

1.1. Linia de început
Sunt rar întâlnite organizaţii care nu pot face reduceri semnificative ale costurilor de energie prin
punerea în aplicare a unor schimbări mici în modul de utilizare a energiei. În organizaţii acest
simplu fapt este rareori acceptat de către conducerea de vârf.

Costul energiei poate fi redus în mod semnificativ – acesta
poate să nu necesite investiţii financiare
Conform celor promovate în acest Ghid, la baza reducerii semnificative şi durabile a costurilor aferente consumului de energie pentru organizaţiile de toate dimensiunile va sta o abordare
sistematică.
Aceasta nu este o provocare dificilă din punct de vedere tehnic; este o provocare pentru modul în
care sunt gestionate resursele organizaţiei, inclusiv energia şi resursele umane.
Întotdeauna există loc pentru îmbunătăţiri, chiar şi în cadrul organizaţiilor cu o performanţă
energetică de talie mondială. În Danemarca, una dintre economiile cele mai eficiente din punct
1

de vedere energetic se estimează că este posibilă în continuare o îmbunătăţire cu 40%, utilizând
tehnologiile disponibile şi cele mai bune practici de exploatare.

Aceasta necesită concentrare, insistenţă, o abordare
sistematică şi, mai presus de toate, dorinţa de a schimba
pentru a îmbunătăţi.
Există numeroase discuţii cu privire la definiţiile specifice ale unor termeni precum eficienţa
energetică, utilizarea energiei, consumul energiei, intensitatea energiei etc. Nu este atât de important ce definiţii se utilizează. Ceea ce este important este reducerea cantităţii de energie utilizată
în organizaţie până la minimul necesar pentru a efectua operaţiuni într-un mod productiv, sigur
şi durabil cu respectarea cerinţelor de calitate solicitate atât de clienţii interni, cât şi de cei externi.

1.2. Scopul Ghidului
Scopul acestui Ghid este de a ajuta organizaţiile de toate dimensiunile, şi în particular ÎMM
(întreprinderile mici şi mijlocii), să-şi îmbunătăţească performanţa energetică într-un mod logic,
controlat şi sistematic, economisind astfel energie şi reducând costurile. Aceasta poate fi realizat
prin adoptarea unei abordări sistematice a gestionării energiei, care se bazează pe ciclul Deming
pentru îmbunătăţirea continuă Plan-Do-Check-Act (Planificare – Implementare – Verificare –
Acţiune).
Prezentul Ghid încearcă să facă cât mai simplu posibil procesul de Implementare a sistemului de
management energetic (SMEn).
Figura I. Privire de ansamblu asupra unui sistem de management energetic

Figura I prezintă principiul de îmbunătăţire continuă a performanţei prin intermediul ciclului
Planifică – Implementează – Verifică – Acţionează.
2

Prezentul Ghid este bazat pe abordarea şi pe structurile unui şir de standarde ale sistemului de
management energetic, inclusiv ISO 50001:2011 sisteme de management energetic. Abordarea
sistemului de management energetic are o istorie de succes şi de lungă durată în toate ramurile
industriei. Informaţiile prezentate aici au fost structurate astfel încât să se alinieze cu alte standarde privind sisteme de management populare în industrie, cum ar fi cele de calitate (ISO 9001),
de sănătate şi securitate ocupaţională (OHSAS 18001), de siguranţă alimentară (ISO 22000) şi de
management al mediului (ISO 14001). Prin urmare, organizaţiile pot, dacă este cazul, să integreze un sistem de management energetic cu sistemul(mele) lor de management deja existent(e).
A se reţine că, deşi acest Ghid este structurat astfel încât poate fi utilizat ca un standard privind
sistemul de management energetic, nu este necesar ca toate organizaţiile să aspire la certificare
la un standard în scopul de a utiliza principiile enunţate în prezentul Ghid şi de a îmbunătăţi cu
succes performanţele lor energetice.

1.3. Structura Ghidului
Prezentul Ghid este structurat cât mai aproape posibil de modul în care o organizaţie ar acţiona
în practică în privinţa proiectării, implementării şi operării unui sistem de management energetic
(SMEn).
Acesta parcurge fiecare compartiment în modul în care aţi planifica şi implementa un SMEn
eficient.
Ghidul include un set de instrumente (tabele electronice, exemple şi modele) oferite pentru a ajuta la implementarea unui SMEn. Astfel de materiale de suport se regăsesc pe CD-ul care însoţeşte
Ghidul. Instrumentele care nu sunt autoexplicative conţin instrucţiuni privind modul de utilizare
a lor. Instrumentele în cauză sunt menţionate pe tot parcursul Ghidului, iar trimiterile la aceste
instrumente sunt marcate prin următorul simbol:

Pentru informaţii mai detaliate, studii şi îndrumări ulterioare în privinţa rezultatelor, subiecte şi
probleme tehnice care depăşesc domeniul de aplicare al Ghidului, se oferă de asemenea referinţe
la surse. Trimiterile la atare surse sunt marcate prin următorul simbol:

1.4. Ce prezintă managementul energetic?
Managementul energetic îndeplineşte într-o manieră economică acţiuni organizatorice, tehnice
şi comportamentale în scopul de a îmbunătăţi performanţa energetică a organizaţiei.
Managementul energetic semnifică acordarea unei atenţii sistematice energiei cu obiectivul de a
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îmbunătăţi continuu performanţa energetică a organizaţiei şi de a menţine aceste îmbunătăţiri
obţinute. Acesta asigură că organizaţia parcurge continuu ciclul de elaborare a politicilor (inclusiv evaluarea obiectivelor), planificarea acţiunilor, implementarea acţiunilor şi verificarea rezultatelor, revizuirea progreselor şi actualizarea politicilor şi a obiectivelor, după caz.
Abordarea Planifică – Implementează – Verifică – Acţionează (PDCA/ Plan-Do-Chek-Act)
este reflectată în standardele existente precum este prezentat mai jos în Figura II. Această figură
include toate elementele principale ale managementului energetic. În acest Ghid descris fiecare
dintre elementele în cauză.
Figura II. Abordarea PDCA
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Implementarea unui sistem de management energetic nu este un scop în sine. Importante sunt
rezultatele acestui sistem: îmbunătăţirea performanţei energetice prin acordarea atenţiei la
consumul de energie în practicile cotidiene. Capacitatea de funcţionare a unui sistem de management energetic depinde de voinţa organizaţiei de a gestiona utilizarea energiei şi costurile aferente energiei, precum şi de a implementa modificările necesare în operaţiunile cotidiene pentru a
facilita aceste îmbunătăţiri şi reduceri de costuri.
Figura II ne oferă o prezentare generală simplificată a SMEn. Ea ne prezintă un ciclu general începând cu responsabilitatea şi angajamentul managementului. Acesta este prezentat ca un punct
de decizie fără de care sistemul va întâmpina în calea sa dificultăţi pentru a fi eficient.
Ciclul continuă prin elaborare a unei politici, planificare, implementare şi operare, verificare şi
revizuire de management.
Cele trei activităţi, precum responsabilitatea managementului, politica şi revizuirea de management sunt grupate pentru a arăta că acestea sunt activităţi care implică conducerea de vârf unde
se formează suportul pentru edificarea SMEn.
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Sarcina de obţinere a unui angajament real al conducerii este una critică pentru succesul unui
sistem eficient de management energetic.
Elaborarea informaţiilor cu privire la energie şi a planurilor corespunzătoare reprezintă activitatea de bază care examinează statutul organizaţiei în ceea ce priveşte performanţa energetică şi
identifică acţiunile de îmbunătăţire ce pot fi întreprinse.
Operaţiunile şi monitorizarea zilnică a performanţei sunt considerate drept activităţi
operaţionale zilnice care sunt efectuate pentru îmbunătăţirea continuă a performanţei energetice
şi care asigură durabilitatea performanţei în cauză.
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Implementarea unui Sistem de Management Energetic

2. De ce să gestionăm energia?
Diminuarea consumului de energie este o afacere perfectă; aceasta micşorează costurile,
atenuează emisiile gazelor cu efect de seră şi îmbunătăţeşte imaginea companiei. Această activitate, de asemenea, reduce expunerea la preţurile volatile ale energiei şi contribuie la asigurarea
securităţii aprovizionării cu energie prin diminuarea dependenţei de resursele energetice importate. Așadar, de ce deseori este dificil să se implementeze măsuri de economisire a energiei? De ce
nu se întreprind schimbări simple în comportamentul organizaţiei care ar micşora cantitatea de
energie utilizată?
Este bine cunoscut faptul că multe companii sunt reticente în a pune accent pe managementul
energetic sau în a investi în măsuri de eficienţă energetică. Cu toate acestea, există multe exemple
bune care demonstrează faptul că o abordare sistematică în gestionarea performanţei energetice
poate fi cu succes combinată cu priorităţile companiilor. Aceasta este valabil pentru organizaţiile
de toate dimensiunile, atât în sectorul public, cât şi în cel privat. Figurile III şi IV de mai jos arată
modul în care costurile energiei sunt afectate de diferite abordări de management energetic.
Figura III arată cum se comportă în timp costurile aferente energiei atunci când organizaţiile
implementează ocazional acţiuni de economisire a energiei, drept răspuns la creşterea costurilor. Costurile energiei vor continua să fluctueze şi să iasă de sub control dacă o organizaţie nu-şi
gestionează utilizarea energiei pe bază zilnică şi nu integrează acest proces în operaţiunile normale de producere.
Figura III. Rezultatele managementului energetic ocazional
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Sursa: Autoritatea Energiei Durabile a Irlandei.
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În Figura IV se poate vedea că, punând accentul pe îmbunătăţirea continuă cu ajutorul unui
sistem de management energetic, pot fi menţinute îmbunătăţirile performanţei energetice şi costurile continuă să se micşoreze în timp.
Figura IV. Rezultatele unui proces sistematic de management energetic
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O abordare sistematică de management energetic oferă următoarele beneficii:

Beneficii directe
• economii în costurile energiei;
• prioritate în operaţiunile cotidiene pentru oportunităţile de economisire a energiei fără cost şi
cu costuri reduse;
• emisii reduse de gaze cu efect de seră;
• expunere diminuată la schimbarea preţurilor la energie;
• amprenta emisiilor reduse de carbon;
• securitate sporită în aprovizionare, prin reducerea dependenţei de importurile de combustibil;
• grad sporit de conştientizare în rândurile personalului şi o mai mare participare a acestuia;
• cunoaştere mai bună a utilizării şi a consumului de energie, precum şi oportunităţi de
îmbunătăţire;
• proces argumentat de luare a deciziilor;
• incertitudine redusă, deoarece este mai bine înţeles consumul de energie în viitor.

Beneficii indirecte
• publicitate pozitivă;
• imagine corporativă îmbunătăţită;
• eficienţă operaţională îmbunătăţită;
• practici îmbunătăţite de întreţinere;
• securitate şi sănătate îmbunătăţită.
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2.1. Studii de caz şi exemple
Exemple de efecte directe ale managementului energetic
Prin remedierea scurgerilor, o întreprindere a redus utilizarea de aer comprimat cu peste 50%.
Aceasta le-a permis să deconecteze compresorul de 75 kW, care funcţiona continuu, şi să reducă
semnificativ costurile. Acest exemplu ilustrează că nu întotdeauna proiectele cu costuri mari
economisesc cele mai mari cantităţi de energie.
Ca urmare a unui audit energetic, efectuat la o fabrică de produse lactate, 203 motoare electrice
cu o putere totală de 1.216 kW au fost echipate cu convertoare de frecvenţă. Preţul unui convertor de frecvenţă de 5,5 kW este de aproximativ € 600. Economia anuală estimată este de € 90.000
(1.325 MWh); investiţiile au fost estimate la € 311,000. Durata de recuperare a investiţiilor este
de 3,4 ani.
Ventilatorul de aer al sistemului de ardere de la una din cele mai mari fabrici de lactate din Styria
(Austria) a fost acţionat de un motor cu o capacitate nominală de 30 kW, cu o schemă de pornire
în stea-triunghi. Ventilatorul a Înregistrat un consum anual de energie de cca 152.400 kWh. Prin
instalarea unui convertor de frecvenţă, a fost redusă viteza motorului, iar debitul real de aer a fost
adaptat la fluxul necesar. Această acţiune a dus la economii de energie de cca 86%. Investiţiile au
fost de $ 8.000, cu o durată de rambursare a investiţiilor de 9 luni.
La o fabrică de lactate din Austria, unul din cei mai mari producători de brânzeturi din Europa,
aerul comprimat a fost furnizat de trei compresoare, care erau controlate prin nivele ajustate de
presiune. Nu exista echipament de control al circuitelor şi nu se utiliza energia termică reziduală.
Sarcin foarte fluctuantă de funcţionare şi metoda de operare a compresoarelor au cauzat un
consum ridicat de energie. Instalarea unui motor foarte eficient şi a echipamentului de control al
circuitelor ce optimizează raportul dintre viteza corespunzătoare sarcinii totale, sarcinii parţiale
şi mersului în gol al compresoarelor, utilizarea energiei termice reziduale pentru încălzirea halei
din vecinătate şi reducerea scurgerilor au necesitat costuri de implementare de € 50.000, care la
rândul lor au generat economii de € 24,975 pe an. Astfel, costurile de investiţii au fost recuperate
în termen de doi ani.
Fabrica de lactate “Namdalsmeieriet” a investit într-o instalaţie combinată de recuperare a energiei termice şi de purificare. Aerul de combustie este preîncălzit de către gazele de ardere şi dioxidul de sulf este utilizat pentru neutralizarea apelor reziduale alcaline. Cca 91% din conţinutul de
SO2 din gazele de ardere sunt absorbite în apa reziduală. Costurile aferente energiei sunt reduse
cu cca € 25.000 pe an, iar costurile corespunzătoare preparatelor chimice – cu cca € 17.000 pe an.
Un edificiu impunător de birouri a avut o propunere de modernizare a iluminatului cu utilizarea
tehnologiei LED, cu o durată de recuperare a investiţiilor de peste 6 ani, economisind anual $
40.000. O examinare sistematică alternativă a sistemului de iluminat a dus la economii de peste
$ 50.000, prin implementarea acţiunilor cu costuri reduse, şi anume eliminarea unui şir de accesorii de iluminat şi evitarea investiţiilor. Nivelelele de iluminare au fost menţinute la valorile
necesare. Acesta este un exemplu atât de evitare a costurilor, cât şi de economisire a energiei prin
măsuri cu costuri mici.
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O companie producătoare a redus până la $ 50.000 costurile cu încălzirea, ventilarea şi aerul
condiţionat, fără a suporta cheltuieli, printr-o contestare sistematică a condiţiilor din încăperi.
Acesta este un rezultat foarte frecvent întâlnit.
O unitate militară a redus necesităţile sale de încălzire cu peste 30% prin contestarea modului
în care sistemele de încălzire au fost operate şi controlate. Aceasta a fost realizat fără a suporta
anumite costuri.
O întreprindere de producere a investit masiv în motoare cu viteză variabilă pentru ventilatoare, fiind sigură pe caracteristicile specificate de furnizor, precum că durata de recuperare a
investiţiilor poate fi mai mică de un an. Deşi cele specificate de către furnizor se confirmă des,
în acest caz ele nu s-au adeverit. Nu au fost realizate economii de energie, deoarece ventilatorul
a fost solicitat să funcţioneze permanent şi la viteză deplină. Este important să se cunoască dacă
sarcina este variabilă şi dacă motoarele pot fi încetinite. În cazul în care viteza este redusă la unele
valori fixe mai mici, aceleaşi economii pot fi obţinute prin schimbarea rapoartelor centurii scripetului sau prin reducerea diametrului rotorului la pompă. Aceste activităţi vor duce la costuri
mult mai mici.

Exemple de efecte indirecte ale managementului energetic
Ca rezultat al managementului energetic, o fabrică de lactate a schimbat procesul de curăţare
chimică, reducând astfel consumul de apă cu 6%, de soluţie alcalină cu 46% şi de acid cu 34%.
Un magazin de produse alimentare a investit în congelatoare mai eficiente, care nu numai că au
dus la micşorarea costurilor legate de energia electrică cu 26%, dar au contribuit, de asemenea,
la economii pe contul asigurării produselor congelate. Asigurarea nu a mai fost necesară datorită
noului sistem care utilizează câteva agregate.
Instalarea motoarelor cu viteză variabilă la un cazan cu circulaţie forţată a dus nu doar la o recuperare rapidă a investiţiilor prin economiile realizate de energie, dar, de asemenea, şi la reducerea nivelului de zgomot, care la rândul său a dus la reclasificarea edificiului centralei termice şi
respectiv la excluderea necesităţii de a întreprinde măsuri de protecţie contra zgomotului.
Se estimează că beneficiile non-energetice de pe urma acţiunilor de eficienţă energetică pot fi
de până la două ori şi jumătate mai mari decât cele de reducere a costurilor legate de energia.
Cercetările în acest domeniu sunt în curs de finalizare.
Notă privind instrumentele: Există o serie de instrumente care însoţesc acest Ghid şi care pot fi
găsite pe CD-ul ce însoţeşte Ghidul. Unul din aceste instrumente este tabelul electronic cu denumirea Instrumente SMEn.xls. Acest instrument conţine un şir de pagini de calcul care corespund
instrumentelor la care se fac trimiteri în acest Ghid. Toate instrumentele conţin instrucţiuni de
utilizare.
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Exemple adiţionale ale efectelor managementului energetic pot fi identificate la
adresele următoarelor instituţii:

US Department of Energy
http://www1.eere.energy.gov/industry/bestpractices/case_studies.html

Sustainable Energy Authority of Ireland
www.seai.ie/Your_Business/Large_Energy_Users/Resources/Energy_Management_Systems/
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3. Primii paşi
3.1. Autoevaluarea
Una dintre primele activităţi care urmează să fie întreprinse atunci când se pune în aplicare un
sistem de management energetic este verificarea nivelului existent de management energetic
în cadrul companiei. Scopul unei asemenea autoevaluări este de a identifica pentru organizaţie
priorităţile de bază privind procesul de implementare.
Întrebările-cheie sunt:
• Ştie conducerea de vârf că economii semnificative ale costurilor aferente energiei pot fi
obţinute prin măsuri simple cu costuri mici fără a fi nevoie de investiţii financiare?
• Este conducerea de vârf angajată în procesul de reducere a costurilor corespunzătoare energiei
şi există o politică energetică aprobată de către conducerea de vârf?
• Au fost identificate roluri, responsabilităţi şi autorităţi pentru toate persoanele care au o
influenţă asupra consumului semnificativ de energie şi sunt oare acestea documentate?
• Au fost cuantificate şi documentate utilizările semnificative de energie?
• A fost stabilită linia de bază aferentă performanţei energetice în raport cu care poate fi măsurat
progresul?
• Au fost identificaţi indicatorii sau sistemele de indicatori care să fie utilizaţi la măsurarea progresului faţă de linia de bază?
• Au fost identificate şi documentate obiectivele şi ţintele energetice ale organizaţiei?
• Au fost stabilite planuri de acţiuni în domeniul energiei?
• Este sistemul de management energetic evaluat cel puţin o dată pe an şi sunt îmbunătăţirile
realizate în baza rezultatelor evaluării?
Set de instrumente: În setul Instrumente ale SMEn este prezentată o mostră a listei
de autoevaluare pentru a oferi suportul corespunzător acestui pas.

3.2. Asigurarea angajamentului conducerii de vârf
Este crucial ca orice sistem eficient de management energetic să deţină angajamentul deplin al
conducerii de vârf a organizaţiei. Acest angajament poate fi demonstrat prin semnarea politicii
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energetice, dar, în general, pentru a face posibil un management energetic de succes este nevoie
de mai mult din partea conducerii de vârf.
Pentru a obţine angajament şi sprijin deplin este important să se convingă conducerea de vârf
că, având un SMEn, este un avantaj pentru organizaţie (economisirea energiei, reducerea costurilor etc.). Cazul de afaceri pentru implementarea managementului energetic prevăzut în Ghid
este destinat să contribuie la asigurarea suportului din partea conducerii de vârf. Acesta poate fi
completat prin adăugarea unor date convingătoare şi informaţii cu privire la:
• tendinţe ale utilizării de energie, costuri aferente energiei şi alte aspecte legate de energie;
• estimarea datelor privind economiile în baza informaţiilor generice disponibile din măsurile
de economisire implementate;
• analiza comparativă a datelor din sectorul din care face parte întreprinderea;
• studii de caz care descriu realizările managementului energetic.
Angajamentul este mai mult decât o declaraţie de suport – acesta ar trebui să stabilească
răspunderea în rândul managerilor implicaţi în procesul de implementare a strategiei şi ar trebui
să fie solicitate rapoarte periodice privind progresele înregistrate. Cerinţele minime pentru
afişarea angajamentul conducerii de vârf sunt:
• stabilirea unei politici energetice (trebuie să fie implementată şi menţinută);
• desemnarea unui reprezentant al managementului (şi identificarea personalului de bază suplimentar necesar pentru a dezvolta şi implementa cu succes SMEn în cadrul organizaţiei);
• asigurarea resurselor (timp, buget, personal şi informaţii);
• elaborarea, coordonarea şi comunicarea tuturor rolurilor, responsabilităţilor şi autorităţilor
care se vor aplica pentru fiecare activitate implicată în dezvoltarea, implementarea şi operarea
SMEn. Importanţa acestei activităţi nu poate fi supraestimată;
• comunicarea importanţei managementului energetic pentru organizaţie;
• stabilirea obiectivelor şi ţintelor energetice;
• luarea pe parcurs a deciziilor necesare pentru a susţine îmbunătăţirea performanţelor energetice;
• desfăşurarea revizuirilor de management.
Având angajamentul total al conducerii de vârf, nu înseamnă că sunt compromise alte priorităţi
organizaţionale. Aceasta presupune că aspectele de performanţă energetică sunt corect ordonate
şi se încadrează în obiectivele şi provocările generale.

3.2.1. Elaborarea cazului de afaceri
Înainte ca o companie să poată să iniţieze implementarea unui sistem de management energetic,
ea trebuie să obţină angajamentul conducerii de vârf. Pentru acest angajament, managerul îşi va
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manifesta interesul în privinţa situaţiei energetice actuale a companiei. Decizia de a implementa
un sistem de management energetic va fi luată doar atunci când conducerea de vârf este convinsă
că există beneficii de pe urma îmbunătăţirii situaţiei energetice.
Prin completarea cazului de afaceri este stabilit statutul actual al consumului de energie şi al
aspectelor conexe, oferind punctul de pornire pentru dezvoltarea unei politici de management
energetic.
Informaţiile necesare pentru cazul de afaceri sunt următoarele:
• cantitatea totală de energie consumată, divizată în combustibili şi energie electrică;
• preţuri la energie;
• date privind producţia în scopul cunoaşterii pe viitor a ratelor de creştere sau descreştere;
• în cazul în care pentru sectorul de activitate al organizaţiei sunt disponibile date comparative,
acestea pot furniza dovezi precum că îmbunătăţirea poate fi obţinută.
Cazul de afaceri ar trebui să includă o estimare a potenţialului de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi a economiilor de energie, precum şi creşterea corespunzătoare în profitabilitatea
operaţională. Acesta ar trebui, de asemenea, să includă o estimare a costurilor de implementare,
în particular resurse umane, financiare şi tehnice.
Este important să i se accentueze conducerii de vârf că, pentru majoritatea organizaţiilor, acesta
este un proces important de schimbare a managementului şi nu un proiect de natură tehnică.
Set de instrumente: Pentru a asigura suportul corespunzător, la această etapă este
oferit un exemplu de prezentare a unui caz de afaceri.

3.3. Stabilirea domeniului şi limitelor de aplicare
Este necesar să se definească ce va fi acoperit de către SMEn. Uneori, o organizaţie va decide să
nu includă unele aspecte.
Exemple ale deciziilor care urmează să fie luate în privinţa domeniului şi limitelor de aplicare
sunt:
• Toate edificiile din cadrul organizaţiei urmează să fie incluse?
• Toate întreprinderile din cadrul organizaţiei urmează să fie incluse? Aceasta se va aplica numai
în cazul în care un sistem este dezvoltat la un nivel corporativ. Ar putea să se decidă implementarea conceptului-pilot pentru o instalaţie sau un număr mic de instalaţii.
• Toate departamentele sunt incluse?
• Toate procesele sunt incluse?
• Toate sursele de energie sunt incluse?
• Transportul este inclus?
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• Managementul apelor este inclus? În timp ce apa nu este o sursă de energie, gestionarea acesteia este foarte similară cu cea a managementului energetic şi multe organizaţii aleg să gestioneze
apa prin intermediul aceluiaşi sistem. Acelaşi principiu este aplicabil şi pentru alte utilităţi, cum
ar fi cele cu azot sau alte gaze de proces procurate în cantităţi mari.
Odată ce domeniul şi limitele de aplicare sunt decise, acestea urmează să fie documentate.

3.4. Desemnarea reprezentantului managementului
Reprezentantul managementului este responsabil pentru stabilirea, implementarea şi
îmbunătăţirea sistemului de management energetic. Persoana în cauză este numită de către conducerea de vârf şi i se oferă autoritatea şi resursele necesare pentru a îndeplini sarcina de implementare. Timpul reprezentantului managementului energetic nu trebuie să fie exclusiv dedicat
implementării sistemului de management energetic. În practică, persoana în cauză îndeplineşte,
de asemenea, o funcţie care are o relaţie foarte puternică cu managementul energetic (de exemplu, inginerul-şef, responsabilul de mediu, responsabilul de producţie, responsabilul de operaţiuni
etc.).
Reprezentantul managementului ar trebui să deţină cel puţin următoarele responsabilităţi:
• implementarea sistemului de management energetic;
• raportarea către conducerea de vârf cu privire la performanţa sistemului de management energetic;
• raportarea către conducerea de vârf privind performanţa energetică a organizaţiei;
• formarea unei echipe de management energetic ori de câte ori este oportun şi posibil;
• planificarea şi conducerea activităţilor de management energetic.
În cadrul echipei de management energetic sunt necesare un şir de abilităţi. Acestea sunt adesea împărţite între reprezentantul managementului şi managerul energetic dacă în structura
organizaţiei rolurile în cauză sunt separate. Aptitudinile respective se referă la:
• nivelul înalt al abilităţilor de comunicare, inclusiv abilităţi de colaborare, de negociere şi de
consultare;
• facilitarea activităţilor echipei şi a reuniunilor de gestionare;
• experienţă probată în managementul proiectelor;
• o înţelegere a costurilor aferente energiei şi structurilor tarifare disponibile;
• familiarizarea cu sisteme și tehnologii de eficienţă energetică;
• cunoştinţele şi experienţa în managementul schimbării;
• alte aptitudini, experienţă şi cunoştinţe relevante ar putea include:
i. Experienţă în implementarea sistemelor de management energetic;
16

ii. Motivaţia şi disponibilitatea de perfecţionare profesională ulterioară şi însuşirea aptitudinilor;
iii. Abilitateaa de a folosi programe de procesare a textelor, pagini electronice de calcul şi baze
de date;
iv. O înţelegere a operaţiunilor şi a altor domenii precum siguranţă, calitate, finanţe şi aspecte de
mediu;
v. Dorinţa de a evalua situaţia actuală.
EXEMPLU: Când reprezentatul managementului are succes?
Când persoana în cauză este în măsură:
• să obţină control asupra modului de utilizare a energiei. Să se asigure că energia este
achiziţionată în modul cel mai economic, să promoveze o gestiune bună şi să reducă pierderile;
• să măsoare şi monitorizeze performanţa energetică, să facă comparaţii cu anii precedenţi şi cu
repere interne şi externe;
• să informeze managerii şi supervizorii de linie, într-un mod simplu şi clar, în privinţa
performanţei energetice. Să raporteze performanţa energetică conducerii superioare într-un format care este integrat în alte procese de planificare şi de afacere. Să asigure că cererile de investiţii
sunt însoţite de date şi de un plan realist de afaceri;
• să implice personalul – să solicite aportul şi ideile lor. Să împărtăşească realizările obţinute cu
cei care au contribuit la acest proces. Aceasta va motiva, va crea entuziasm şi realizări ulterioare;
• să informeze managementul superior şi personalul întreprinderii privind realizările obţinute şi
să asigura suport şi entuziasm continuu pentru sistemul de management energetic.

3.4.1. Roluri, responsabilitate şi autoritate
Implementarea cu succes a unui sistem de management energetic va solicita angajamentul şi
efortul personalului de la fiecare nivel al organizaţiei. La etapa de planificare, se vor identifica persoanele care au atât un efect direct, cât şi indirect asupra utilizării de energie în cadrul
organizaţiei, precum şi necesităţile corespunzătoare de instruire pentru personalul respectiv.
Pentru fiecare loc de muncă identificat, urmează să se enumere rolurile şi responsabilităţile în
termenii SMEn, începând cu nivelul de vârf al conducerii şi continuând acest proces pentru restul posturilor de muncă din organizaţie.
Atunci când rolurile şi responsabilităţile sunt documentate, este important să se definească în
mod clar cine are autoritate pentru fiecare element al SMEn. Aceasta va evita orice conflict sau
neînţelegere între, de exemplu, personalul din producţie şi cel responsabil de întreţinere.
Reprezentantul managementului urmează să se asigure că fiecare persoană implicată în procesul de îmbunătăţire a performanţei energetice din organizaţie cunoaşte clar rolul său, care sunt
responsabilităţile şi ce nivel de autoritate deţine în suportul SMEn.
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3.5. Stabilirea echipei de management energetic
În funcţie de dimensiunea organizaţiei, ar putea fi luată în consideraţie stabilirea unei echipe de
management energetic. Scopul formării unei echipe de management energetic este de a implica
în dezvoltarea şi implementarea SMEn diferite departamente sau subdiviziuni ale organizaţiei (de
exemplu, de achiziţii, de producţie, de întreţinere a instalaţiilor). Echipa de management energetic oferă dovezi clare referitoare la importanţa cooperării din toată organizaţia pentru a asigura
succesul SMEn, fiind adesea primul pas concret în schimbarea culturii organizaţiei cu privire
la energie. Rolul echipei este de a asista reprezentantul managementului energetic pe parcursul
procesului de implementare a sistemului de management energetic.
O echipă este un grup de cooperare cu un scop comun. Membrii acestuia se ajută reciproc pentru
a atinge obiectivele echipei.
Echipa poate include unele sau toate din următoarele:
• reprezentantul managementului;
• managerul sau inginerul responsabil de energie (notă: În organizaţii mai mici, reprezentantul
managementului poate fi, de asemenea, managerul responsabil de energie sau cel responsabil de
mediu, sănătate şi siguranţă sau cele toate trei domenii);
• persoanele care şi-au manifestat interes şi a căror asistenţă va aduce beneficii la o implementare armonioasă;
• un reprezentant din fiecare domeniu-cheie cu utilizare semnificativă de energie, astfel încât să
fie reprezentate toate departamentele organizaţiei. Mărimea echipei va varia în funcţie de amploarea şi complexitatea organizaţiei şi a utilizărilor sale de energie;
• directorul financiar;
• managerul(ii) de producţie şi/sau managerul(ii) responsabil(i) de operare;
• managerii din domeniul calităţii, sănătăţii şi securităţii;
• personalul din comunicare sau instruire;
• alte departamente relevante, care ar putea avea un impact asupra utilizării de energie sau care
pot să ofere ajutor potenţial.
În general, un manager responsabil de energie va avea sarcina:
• să ofere îndrumare şi consultanţă reprezentantului managementului;
• să ofere asistenţă la elaborarea unei politici de management energetic, revizuirii energetice şi a
planului de acţiuni;
• să asiste la diseminarea de informaţii şi la raportarea progresului aferent programului;
• să asiste la promovarea iniţiativelor de management energetic;
• să ofere suport general pentru reprezentantul managementului.
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De menţionat că în cele mai multe cazuri un manager responsabil de energie nu este angajat
de bază, cu excepţia cazurilor în care organizaţia este una de dimensiuni mari sau utilizarea de
energie reprezintă o parte semnificativă din costurile sale de funcţionare. De obicei: managerul
responsabil de energie are un alt rol, precum inginer de întreţinere, director tehnic etc.
EXEMPLU :
Rolurile şi responsabilităţile a conducerii de vârf vor fi următoarele:
• stabilirea politicii energetice;
• numirea reprezentantului managementului energetic;
• asigurarea disponibilităţii resurselor adecvate pentru implementarea şi întreţinerea SMEn;
• comunicarea către restul organizaţiei în privinţa importanţei implementării SMEn.
Reprezentantul managementului şi echipa de management energetic vor fi
responsabile pentru:
• identificarea resurselor necesare pentru implementarea SMEn;
• asigurarea că SMEn este implementat şi întreţinut;
• raportarea cu privire la performanţa sistemului la etapa revizuirii de către conducerea de vârf;
• oferirea recomandărilor pentru îmbunătăţire la etapa revizuirii de către conducerea de vârf.
Personalul de producţie va fi responsabil pentru:
• participarea la implementarea cu succes a planurilor de acţiuni;
• participarea la instruirile disponibile pentru îmbunătăţirea aptitudinilor de management energetic;
• urmărirea modificărilor în operări şi proceduri pentru a îmbunătăţi performanţa energetică;
• formularea de recomandări pentru îmbunătăţirea în continuare a SMEn.

Set de instrumente: În setul Instrumente ale SMEn este oferită matricea de alocare
a rolurilor şi responsabilităţilor.

3.6. Definirea politicii energetice
Este esenţial ca orice sistem eficient de management energetic să beneficieze de suportul deplin
din partea conducerii de vârf a organizaţiei.
Declaraţia de politică energetică este un document oficial cu care conducerea de vârf
demonstrează angajamentul său şi suportul acordat sistemului de management energetic pentru
îmbunătăţirea continuă a performanţei energetice.
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Scopul politicii energetice este de a documenta la un nivel înalt angajamentul organizaţiei şi
abordarea de ansamblu pentru managementul energetic. Aceasta nu este necesar să conţină
detalii privind modul în care organizaţia îşi va gestiona utilizarea energiei. Aceasta formează baza
pentru toate celelalte părţi ale SMEn.
Nivelul de complexitate a sistemului de management energetic va fi diferit în funcție de scara şi
complexitatea activităţilor de utilizare a energiei din organizaţii. Nu este necesar sau de dorit ca
SMEn să fie extrem de sofisticat şi/sau birocratic.
Politica energetică necesită următoarele:
• trebuie să corespundă naturii şi volumului utilizării de energie din organizaţie;
• este necesar să fie revizuită şi actualizată în mod regulat (de exemplu, anual) pentru a se asigura ca aceasta rămâne relevantă. Această examinare va fi, de obicei, parte a revizuirii obişnuite de
management a SMEn în ansamblu;
• trebuie să fie comunicată tuturor angajaţilor şi terţilor pentru a le demonstra că conducerea de
vârf este angajată în sistemul său de management energetic.
Politica energetică nu este doar un enunţ al managementului. Trebuie să se ţină cont, că fără a
avea un angajament real din partea managementului de vârf, aceasta nu va fi realizată.
Politica energetică necesită să includă referinţe către următoarele:
• angajamentul de îmbunătăţire continuă a performanţei energetice prin elaborarea şi atingerea
obiectivelor şi ţintelor relevante;
• angajamentul de a furniza resursele necesare pentru atingerea obiectivelor şi ţintelor sale energetice;
• angajamentul de a elabora măsurile necesare pentru a demonstra îmbunătăţirea performanţei;
• angajamentul de a respecta toate cerinţele legale şi de altă natură care se aplică pentru
activităţile de utilizare a energiei;
• suportul corespunzător pentru achiziţia de produse şi servicii energetice eficiente atunci când
acestea sunt fezabile din punct de vedere economic.
Pentru a demonstra angajamentul său faţă de SMEn, politica trebuie să fie semnată de către conducerea de vârf.
Un exemplu al politicii energetice care ar putea fi utilizată ca bază este prevăzută în setul de
instrumente din Ghid. Exemplul în cauză include toate cerinţele aferente unei politici energetice bune şi practice. Acesta este prezentat ca o politică separată doar pentru energie. Multe
organizaţii ar putea decide să integreze politica energetică în politica lor de mediu. Aceasta poate
fi o idee bună, deoarece există adesea suprapuneri semnificative. Pentru a fi eficientă, politica
trebuie în continuare să includă toate elementele descrise în acest compartiment.

Set de instrumente: În suportul acestei etape este oferit un exemplu de politică
energetică.
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3.7. Stabilirea structurii pentru implementarea SMEn
Pentru implementarea unui SMEn de succes va fi necesar un nivel de planificare şi de management al proiectului. Domeniul de aplicare al acestui proiect este să fie cât mai aproape de
conţinutul prezentului Ghid.
În prima instanţă planul trebuie să menţină SMEn cât mai simplu posibil. Complexitatea ar putea
fi adăugată odată cu acumularea experienţei în viitor, deşi probabil se va ajunge la concluzia că
simplitatea este întotdeauna mai bună.
Reprezentantul managementului trebuie să fie implicat în acest proces şi după caz să ofere suport
în implementarea sa.
De menţionat că utilizarea unui SMEn nu este un proiect cu un punct final, ci este un proces
continuu de management.

Set de instrumente: Pentru examinare este inclus un model de proiect. Acesta
utilizează o aplicaţie de management a proiectului numită OpenProj, care poate fi
descărcată de pe adresa http://openproj.org/

3.7.1. Conştientizarea organizaţională
Pentru a îmbunătăţi performanţa energetică este important ca tot personalul şi angajaţii prin
contract să fie conştienţi de angajamentele organizaţiei. Multe organizaţii vor promova instruiri
de conştientizare a personalului cu privire la importanţa managementului energetic şi reducerii costurilor aferente energiei. De asemenea, multe organizaţii includ contextul schimbărilor
climatice şi al emisiilor gazelor cu efect de seră (GES) şi legătura dintre consumul de energie al
organizaţiei şi emisiile GES.

3.8. Perceperea rolului comunicării, documentelor şi înregistrărilor
Pentru managementul şi exploatarea eficientă a SMEn este necesar să fie documentat un şir de
elemente. Ceea ce urmează este o listă de documente tipice care pot fi necesare; această listă va fi
diferită de la o organizaţie la alta:
• politica energetică;
• revizuirea energetică;
• copii ale auditelor energetice sau ale rapoartelor de evaluare;
• obiective, ţinte şi planuri de acţiuni;
• planuri de instruire;
• lista parametrilor critici de operare;
• schiţe tehnice ale sistemelor şi echipamentelor, inclusiv procese şi diagrame şi/sau diagrame;
ale fluxului de proces;
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• specificaţii tehnice ale echipamentului;
• specificaţii de achiziţii ale echipamentului utilizator de energie;
• indicatorii de performanţă energetică (IPEn) ;
• linia de bază;
• Registre ale operatorilor
• Înregistrări cu privire la întreţinere şi deservire;
• procese-verbale ale întrunirilor cu privire la energie;
• și altele după caz.
Într-o anumită măsură, această listă poate părea excesiv de birocratică, dar pe termen lung
informaţiile în cauză vor fi de nepreţuit în a ajuta organizaţia să-şi îmbunătăţească performanţa
energetică şi să-şi menţină această tendinţă de îmbunătăţire. Odată ce este implementat un
sistem, acesta este uşor de întreţinut.

3.8.1. Controlul documentelor
Pentru organizaţii este caracteristic să întâmpine dificultăţi la identificarea documentelor importante, cum ar fi desene tehnice şi manuale de operare. Aceasta este o situaţie neproductivă
şi următoarele instrucţiuni ar trebui să ajute în a pune în aplicare o metodă sistematică simplă
de gestionare a documentaţiei. Se aplică aceleaşi principii, indiferent dacă documentele sunt pe
suport de hârtie sau în format electronic.
Documentele trebui să fie:
• aprobate spre utilizare pentru a se asigura că acestea sunt corecte. Aprobarea documentelor
trebuie să fie efectuată înainte ca acestea să fie utilizate;
• periodic revizuite şi actualizate pentru a se asigura că acestea nu sunt expirate, de exemplu, că
practicile de lucru nu s-au schimbat. Aceasta nu trebuie să fie la fel de laborios pe cât pare. Multe
documente ar putea să nu necesite să fie actualizate, dar periodic este necesar să fie revizuite
pentru a fi siguri de aceasta;
• revizuirea actuală ar trebui să fie clar identificată, iar revizuirile vechi să fie arhivate pentru a
se asigura că este utilizată ultima versiune;
• acestea trebuie să fie lizibile;
• acestea trebuie să fie rapid localizate şi identificate.
Merită să se menţină un sistem de numerotare a documentelor care este o listă simplă a tuturor
documentelor relevante.

Set de instrumente: Setul Instrumente ale SMEn include un exemplu de listă a
documentelor (a se vedea pagina Documente).
22

3.8.2. Controlul înregistrărilor
Scopul înregistrărilor este de a avea un document la care să se facă referinţă atunci când este
necesar să se verifice ceea ce s-a întâmplat anterior. Exemple de înregistrări sunt planurile de instruire, registrele operatorilor, planurile de acţiuni şi diverse alte instrumente de calcul în tabele
electronice asociate cu acest Ghid.
Înregistrările sunt, de asemenea, dovada documentată pentru a demonstra conformitatea cu
cerinţele SMEn. Ele vor ajuta să se demonstreze cu uşurinţă respectarea sistemului de management energetic atunci când urmează să fie efectuat un audit (intern) în privinţa acestuia. Exemple
de înregistrări sunt: rapoarte, procese-verbale ale întrunirilor, programe de instruire etc. Pentru
comoditatea proprie a organizaţiei şi cea a auditorului se recomandă a avea controale care să
urmărească faptul că rapoartele sunt:
• lizibile pentru motive evidente;
• uşor localizate şi identificate.
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Ghid practic pentru

Implementarea unui Sistem de Management Energetic

4. Dezvoltarea informaţiilor
și a planurilor energetice proprii
Planificarea – Transpunerea angajamentului şi a politicii
energetice în obiective, ţinte şi planuri de acţiuni
Planificarea este un pas-cheie în procesul de implementare a unui sistem de management energetic. Este fundamental să se cunoască cât de multă energie este utilizată, unde şi în ce scop. Cele
mai multe organizaţii au o bună cunoaştere în privinţa structurii costului de bază, dar puţine
par să înţeleagă unde este folosită energia. Mulţi par să simtă că această stare de lucruri este
acceptabilă, dar cărui alt cost semnificativ şi controlabil i se acordă o atenţie atât de mică?
Scopul acestui pas este de a examina modul în care se utilizează energia. Cum va fi măsurată
îmbunătăţirea performanței şi identificate oportunităţile de a reduce această utilizare printr-o
îmbinare a îmbunătăţirilor în procesul de gestiune, proiecte tehnice, instruiri şi alte mijloace?
Acest proces este denumit o revizuire energetică. De asemenea, va fi necesar să se dezvolte linia
de bază în raport cu care se vor măsura îmbunătăţirile şi, de asemenea, indicatorii care vor
demonstra progresul în raport cu obiectivele şi ţintele.
Aceasta, de asemenea, implică cunoaşterea oricăror cerinţe legale sau de ală natură (precum cele
corporative sau ale clientului), care trebuie să fie luate în consideraţie în procesul de planificare a
activităţilor de management energetic.
Un alt mod de a pune aceasta în aplicare este să afirmăm că scopul planificării este acela de a
traduce politica energetică într-un set de acţiuni specifice, care urmează să fie implementate în
perioada următoare în scopul îmbunătăţirii performanţei energetice.
Cu un angajament real al managementului şi o politică energetică rezonabilă implementată se va
crea o bază bună de planificare a activităţilor de management energetic.
Scopul procesului de revizuire energetică este de a examina într-un mod sistematic utilizarea
energiei şi de a concentra eforturile pe cele mai semnificative utilizări de energie şi oportunităţi.
Merită efortul de a efectua analize energetice, deoarece acestea sunt baza tuturor activităţilor care
urmează să fie efectuate în perioada următoare (de obicei, un an).
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Întrebările la care este necesar să se identifice răspunsuri sunt:
• Сât de multă energie se utilizează?
• Care este tendinţa acestei utilizări?
• Unde se utilizează energia? Răspunsul la această întrebare ne oferă informaţii în privinţa celor
mai semnificative utilizări.
• Ce factori determină această utilizare, de exemplu, care variabilă cauzează schimbări în utilizarea energiei?
• Care sunt persoanele cu impact semnificativ asupra performanţei energetice a organizaţiei?
• Ce indicatori pot fi utilizaţi pentru a măsura şi gestiona performanţa energetică a organizaţiei?
• Care sunt oportunităţile de îmbunătăţire a performanţei energetice a organizaţiei?
• Care sunt obiectivele şi ţintele de îmbunătăţire a performanţei energetice a organizaţiei?
• Care sunt planurile de acţiuni ale organizaţiei privind performanţa energetică pentru perioada
următoare?
Acest proces de planificare energetică (vezi Figura V) va fi iniţial realizat ca parte a implementării
sistemului de management energetic, iar părţile relevante vor fi după caz actualizate pe parcurs.
1. Accesul la facturile privind energia şi la indicaţiile echipamentelor interne de măsurare (dacă
sunt disponibile).
2. În scopul înţelegerii utilizărilor, consumului şi performanţei şi pentru a verifica utilizarea de
energie din perioadele precedente, se va efectua analiza tendinţelor şi a datelor.
3. Pentru a identifica şi cuantifica USE, se va analiza utilizarea şi consumul energiei. Aceasta se
va actualiza în mod regulat.
4. Pentru fiecare USE se vor identifica, cuantifica şi analiza factorii de influenţă. Pentru a determina efectele factorilor de influenţă se va utiliza analiza de regresie sau alte analize. Acestea se
vor actualiza periodic.
5. Se va elabora linia de bază şi indicatorii de performanţă energetică (IPEn), inclusiv un plan de
măsurări pentru a adăuga orice echipamente de măsurare care ar putea fi necesare. Atunci când
este posibil, IPEn se vor baza pe analiza de regresie. Aceştia se vor actualiza în mod regulat.
6. Activităţile de operare, întreţinere, proiectare şi procurare aferente fiecărui USE vor fi revizuite în privinţa eficienţei, inclusiv elaborarea unui plan de măsurare a oricăror parametri critici
de operare. Pentru a asigura nivelele adecvate de competenţe, se va evalua tot personalul care ar
putea afecta performanţa energetică a fiecărui USE.
7. Ocazional, după caz, pentru a identifica oportunităţi de economisire a energiei suplimentar celor identificate, se vor efectua audite şi inspecţii tehnice privind energia. Se va lua în
considerație, de asemenea, potenţialul pentru surse regenerabile şi alternative.
8. Adăugător la sursele de mai sus ale oportunităţilor de îmbunătăţire, întreg personalul şi cole26

gii vor fi încurajaţi să propună oportunităţi. Elaborarea planului de acţiuni va include asigurarea
că obiectivele şi ţintele sunt îndeplinite. La selectarea oportunităţilor, care să fie incluse în planul
de acţiuni, suplimentar la analiza fezabilităţii tehnice, financiare, legale şi de altă natură, se vor
lua în consideraţie toate elementele descrise mai sus. De asemenea, se vor elabora planuri de instruire pentru persoanele cu potenţial de influenţă asupra performanţei energetice a organizaţiei.
În Figura V este prezentată diagrama fluxului de lucru aferent procesului de planificare
energetică ce urmează să fie implementat.
Figura V. Procesul de planificare energetică

4.1. Colectarea şi analiza datelor privind energia
Scopul acestui pas este de a stabili utilizarea de energie şi tendinţele aferente în termeni absoluţi.
În mod ideal, pentru a stabili aceste tendinţe ar putea fi utilizate facturile de energie din ultimii
trei ani. O metodă utilă este de a dezvolta tendinţe anualizate (12 luni consecutive) de utilizare a
energiei. De asemenea, va fi necesar să fim conştienţi în privinţa surselor actuale de energie şi cât
de multă energie este estimată să fie utilizată în perioada următoare.
Pe pagina ER1 Data din Instrumentul SMEn este prezentat un exemplu de înregistrare a
utilizărilor de energie. Utilizarea paginii în cauză presupune adăugarea datelor din facturile lunare aferente energiei. Acestea vor include energie electrică, combustibili şi alte surse identificate
pe parcursul revizuirii energetice.
27

De menţionat că pagina ER1 Data ar putea fi, de asemenea, utilă în managementul utilizărilor
de apă, dacă apa este în afara limitelor domeniului de aplicare al SMEn. Tehnicile utilizate în
managementul utilizării de apă sunt foarte similare cu cele aferente managementului energetic.
În funcție de sursele de combustibili utilizate de organizaţie, pe pagina ER1 ar putea fi necesare
coloane adiţionale. De exemplu, multe organizaţii folosesc ca surse de energie numai electricitatea şi gazele naturale, în timp ce altele pot să utilizeze energie electrică importată, generare proprie de energie electrică, ţiţei, cărbune, deşeuri în calitate de combustibil, abur rezidual procurat
de la o întreprindere vecină şi altele. Cu scopul monitorizării şi considerării alternativelor, este
necesar să fie înregistrate toate sursele de energie.
Pagina ER1 poate fi, de asemenea, utilizată în scopuri bugetare pentru a ajuta la pronosticul
utilizării de energie pentru perioadele ulterioare.
Figura VI. Tendinţa de utilizare a energiei (conform datelor din facturi)

Figura VI prezintă tendinţa lunară de utilizare a energiei a unei fabrici. Aceasta pare să indice
un efect sezonier şi o linie de bază a fiecărei utilizări de energie, adică aproximativ 60.000 kWh
pentru energie electrică şi 25.000 kWh pentru combustibil. În acest caz, utilizarea de combustibil
este prezentată în kWh. Pentru a facilita comparaţiile, unele organizaţii folosesc aceste unităţi de
măsură, pe când altele aplică GJ.
Tendinţa din Figura VII reprezintă aceleaşi date, dar pe o bază anualizată, adică fiecare punct
de pe linia de tendinţă este totalul ultimelor 12 facturi. Acest punct de vedere al aceloraşi date
permite vizualizarea tendinţelor generale de utilizare, ceea ce este foarte util pentru prognozare şi
bugetare.
Datele din Figura VII prezintă o utilizare foarte stabilă în ultimii ani, dar o reducere a utilizării
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de energie electrică în ultimele luni. Este necesar să se înţeleagă ce a cauzat aceste tendinţe şi
schimbări.
Figura VII. Tendinţe energetice anualizate

Examinarea atentă a acestor tendinţe simple, bazate pe facturile aferente energiei, va dezvălui
câteva probleme care ar putea ajuta la reducerea utilizării de energie. Este important să se
urmărească atât cantitatea de energie utilizată, cât şi costul ei. De îndată ce sunt recepţionate şi
analizate facturile aferente energiei, datele aferente acestora urmează să fie adăugate pe pagina de
calcul ER1 Data.
Prognoza consumului de energie în viitor – este necesar să se poată prognoza utilizarea în viitor pentru un şir de scopuri, inclusiv pentru întocmirea bugetului pentru anul următor. Prin
includerea acestei prognoze în analiza facturilor, întotdeauna va fi uşor să se înţeleagă încotro se
îndreaptă utilizarea.

Set de instrumente: În Instrumente ale SMEn este adăugată o pagină ER1 Data
pentru a oferi suportul corespunzător la înregistrarea datelor din facturi. Datele în
cauză sunt mai apoi analizate pe pagina ER2 Tendinţe.

4.2. Determinarea utilizatorilor semnificativi de energie
Scopul acestui pas este de a stabili unde la întreprindere este utilizată cea mai multă energie.
Odată ce se cunoaşte care sunt cei mai semnificativi utilizatori de energie (adică, procese, sisteme, echipament etc.), toate eforturile vor fi concentrate asupra acestor utilizatori. În particular, aceasta va include personalul care influenţează consumul de energie al acelor utilizatori. De
asemenea, se va concentra atenţia asupra utilizatorilor cu potenţial semnificativ de îmbunătăţire,
acestea sunt domenii care ar putea să nu fie cei mai mari utilizatori, dar care pot avea un
potenţial înalt de economisire a energiei.
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În scopul identificării celor mai mari utilizatori de energie (USE), trebuie să se cunoască cât
de multă energie foloseşte fiecare proces sau sistem. Într-o lume ideală vor fi montate echipamente de măsurare a energiei la toţi utilizatorii mari, iar apoi aceste echipamente de măsurare
se utilizează pur şi simplu pentru a cuantifica consumul aferent fiecărei utilizări. În realitate, nici
unul sau puţini dintre acești utilizatori vor dispune de echipamente de măsurare. În acest caz, va
fi necesară o modalitate de estimare a consumului lor. Această activitate va trebui să fie efectuată
pentru fiecare sursă de energie, adică energie electrică şi fiecare tip de combustibil. În unele
cazuri, poate fi mai oportun să se judece în termeni de proces sau de sisteme, decât în termeni de
părţi de echipament.
Figura VIII. Utilizatori semnificativi de energie
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Fişierul cu Instrumente ale SMEn include pagini de calcul/ instrumente pentru a ajuta la stabilirea USE. Această pagină de calcul va genera o diagramă de structură radială a acestor utilizări de
energie şi le va sorta în ordinea consumului de energie. Este necesar să se încerce a se cuantifica
pe tipuri de utilizări cel puţin 80% din energia facturată, adică se doreşte a se cunoaște exact
unde se consumă cele 80% din energie. Dacă poate fi depăşit nivelul de 80%, atunci rezultatul va
fi şi mai bun. Unele organizaţii pot găsi mai folositoare utilizarea diagramelor Sankey, decât cele
de structură radială, dar orice metodă este pe deplin acceptabilă odată ce se cunoaşte unde este
folosită energia.
Gruparea echipamentului pe sisteme energetice (de exemplu, procese de încălzire, aer comprimat, sisteme de abur etc.) este o practică foarte bună şi importantă. Înţelegerea dinamicii de
utilizare a energiei într-un sistem va conduce la economii optime de energie. Pentru organizarea
echipamentelor în sisteme sunt valoroase hărţi ale procesului cu fluxuri identificate de energie.
Pentru analiza datelor cu privire la energie şi crearea informaţiilor utile există multe alte tehnici
disponibile. Tabele, diagrame de structură radială, diagrame de tip bare, comparaţii pe parcursul
mai multor ani, proces de cartografiere şi balanţe energetice sunt unele dintre cele mai importante. Tehnici mai sofisticate includ analize statistice, care au devenit populare în industrie cu
programele şase sigma.
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Metodologia pentru determinarea USE
Există o serie de modalităţi de identificare şi cuantificare a USE. Acestea includ:
• Dacă sunt disponibile echipamente de măsurare la fiecare sau unele surse de energie, atunci
aceste măsurări ar putea să ajute sau chiar să ofere o imagine completă în privinţa utilizării de
energie. De asemenea, acestea ar putea duce la identificarea lacunelor pentru îmbunătăţirea pe
viitor a necesităţilor de măsurare. De asemenea, ar putea fi disponibile echipamente secundare de
măsurare, de exemplu pentru electricitate, dar nu şi la combustibil sau invers.
• Dacă nu există contorizare secundară, ceea ce este foarte comun, poate fi necesar să se
efectueze estimări prin intermediul altor mijloace. Una dintre acestea se face prin totalizarea consumului estimat pentru diferiţi utilizatori. În acest sens, exemple sunt ER3 USE – Motoare, Utilizatori de energie termică şi Iluminat oferite pe paginile respective de calcul în cadrul fişierului
Instrumente ale SMEn. În particular, pagina de calcul ER3 USE – Motoare necesită ca fiecare
motor electric de orice semnificaţie (semnificaţia va varia în funcţie de dimensiunea operaţiunii)
să fie tabulat şi corespunzător estimat consumul său de energie. Prin totalizarea tuturor motoarelor semnificative se va vedea ce parte din consumul total de energie electrică este conştientizată.
De obicei, după motoare o altă utilizare principală de energie electrică este iluminarea. Alte
procese de producţie utilizează, de asemenea, energia electrică pentru încălzire şi dacă aceasta se
întâmplă, atunci urmează să fie investigate alte alternative. Aceeaşi metodologie poate fi utilizată
şi pentru a determina semnificaţia diferitor utilizatori de energie termică.
Exemplu: Estimarea consumului de energie
Dacă un proces anumit are 6 motoare electrice cu puteri nominale de 7,5 kW şi acestea sunt
operate 12 ore pe zi, 5 zile pe săptămână timp de 50 de săptămâni pe an, consumul total poate fi
estimat prin:
1. Consumul de energie a motorului este, de obicei, mai mic decât nominalul, să se presupună
cu 10% mai puţin,
2. Astfel, rezultă 7,5 kW × (1 - 10%) × 12 ore × 5 zile × 50 săptămâni
3. Total 20.250 kWh pe an.
Această ecuaţie este foarte importantă pentru estimarea sarcinii:
Consumul de energie = puterea nominală (kW) x LF x DF x Ore
unde,
LF = factorul de sarcină
DF = factorul de utilizare
• În cazul în care sarcinile motorului sunt stabile, valorile măsurate la faţa locului cu un contor
de energie vor permite să se facă estimări precise. Utilizarea unui ampermetru pentru a estima
energia este considerabil mai puţin exactă din cauza variaţiei factorului de putere. Structura
poate fi ilustrată prin utilizarea după preferinţă a diagramelor cu structură radială, a diagramelor
Sankeys, a diagramelor de bare.
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Odată ce este disponibilă o structură a diferitor utilizări de energie, ar fi o idee bună să se verifice
totalul obţinut în comparaţie cu facturile aferente energiei.
Odată ce au fost identificaţi USE, cele mai mari eforturi se vor concentra asupra lor. Selectarea
USE, după cum s-a menţionat anterior, poate fi bazată fie pe consumul absolut de energie sau pe
scara de economii potenţiale. Aceasta înseamnă că pentru aceste elemente se va:
• Găsi ce variabile determină utilizarea lor. Aceasta este procesul de producţie, vremea, gradul
de ocupare etc.
• Afla care personal influenţează aceste activităţi şi se va verifica dacă aceştia sunt corespunzător
instruiţi în privinţa modului de operare şi întreţinere a acestor activităţi. Această activitate va
contribui la dezvoltarea unor planuri de formare pentru tot personalul relevant.
• Documenta parametrii critici de operare pentru fiecare USE. În multe sisteme de furnizare,
pentru utilizarea energiei, este importantă specificarea parametrilor de livrare. Fişierul Instrumente ale SMEn include un tabel (ER7 Parametri critici de operare) cu exemple aferente
parametrilor critici de operare pentru diferiţi USE.
• Stabili linia de bază aferentă utilizării de energie. În anumite cazuri, aceasta poate fi în termeni absoluţi, dar în mod ideal, aceasta ar trebui să fie în termeni corespunzători factorilor săi
de influenţă, deoarece, atunci când sunt efectuate comparaţii cu linia de bază, pot fi efectuate
corecţii pentru circumstanţe în schimbare.
• Stabili indicatorii de performanţă pentru fiecare USE. Iarăşi, în mod ideal, aceştia ar trebui să
ţină seama de factorii relevanţi de influenţă.
• Identifica oportunităţi de reducere a utilizării de energie pentru fiecare USE.
• Stabili obiective şi ţinte pentru fiecare USE. Este de aşteptat că, dacă este posibil, va fi
îmbunătăţită performanţa energetică a fiecărui SEU. Pentru a facilita această activitate a se
analiza rapoartele anterioare de audit energetic.
• Efectua o examinare mai detaliată a acelui USE, pentru care nu au fost identificate oportunităţi
de îmbunătăţire a performanţei energetice, scopul urmărit fiind identificarea oportunităţilor.
Această examinare trebuie să analizeze întregul sistem aferent acelui USE, folosind tehnici cum
ar fi optimizarea sistemului.

Terminologie utilizată:
• Termenii audit energetic, analiza/ revizuire energetică, profil energetic, analiza aspectelor
energetice, diagnosticul energetic şi alții au semnificaţii similare în acest context, deşi nu sunt
identice. Nu este important care termen este utilizat odată ce sunt efectuate principalele activităţi.
• Termenii precum factorul de influenţă a utilizării de energie, factor energetic, variabila
energetică sunt utilizaţi mai mult sau mai puţin unul în locul altuia în acest context.

Set de instrumente: În fişierul Instrumente ale SMEn, pentru a oferi suport în determinarea USE, sunt oferite tabelele ER3 USE – Motoare, ER3 USE – Utilizatori
de energie termică, ER3 – Iluminat, ER6 – Parametri critici de operare.
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4.3. Stabilirea influenţei diferitor factori asupra
utilizării de energie
Utilizarea de energie aferentă tuturor instalaţiilor este determinată de către o anumită activitate
până la un anumit nivel. În acest Ghid sunt analizaţi doi factori semnificativi de influenţă, dar
unele circumstanţe specifice pot solicita investigarea altor factori de influenţă. Factorii de energie
sau variabilele de energie se mai întâlnesc, de asemenea, cu denumirea de drivere. Cei doi factori
de influenţă consideraţi aici sunt: activitatea de producţie şi vremea. Experienţa a demonstrat că
cel mai des întâlniţi sunt anume aceşti doi factori de influenţă. Factorii de influenţă sunt acele
activităţi şi/sau factori care cauzează o schimbare în utilizarea de energie, de exemplu, când în
exterior este frig ar putea să se folosească mai multă energie termică decât atunci când este cald.
Factorii de influenţă sunt cunoscuţi, de asemenea, ca factori energetici sau variabile energetice.
În standardul ISO 50001 aceştia sunt numiţi variabile energetice.
Ca un exemplu simplu, cunoscând consumul specific de combustibil în litri la 100 km, se poate
afla care este performanţa energetică corespunzătoare unui automobil. De asemenea, poate fi
prognozat consumul de combustibil prin înmulţirea distanţei parcurse la consumul documentat de combustibil. Acest lucru va oferi în mod normal, un rezultat precis. Însă există abateri
din cauza diferitor parametri, care includ stilul de conducere, condiţii de trafic, vârsta şi starea
vehiculului etc.

Activitatea de producere
Se va considera cazul simplu, atunci când organizaţia produce doar un singur produs, de asemenea, este posibil să se examineze cazuri mai complexe.

Condiţiile meteorologice
Dacă o cantitate semnificativă de energie a organizaţiei este utilizată pentru încălzire sau răcire,
atunci condiţiile meteorologice trebuie să fie factorul de influenţă pentru o parte semnificativă
a utilizării de energie. Aceasta va implica punerea în aplicare a conceptului grade-zile. Nu este
scopul acestui Ghid de a explica pe deplin conceptul în cauză, în afară de a indica faptul că
grade-zile este o unitate de măsură ce arată cât de cald sau frig a fost şi, corespunzător, trebuie
să fie într-o legătură directă cu spaţiile necesare pentru răcire sau încălzire. La un nivel foarte
simplu, dacă temperaturile exterioare sunt egale sau mai mari decât temperaturile interne necesare, atunci nu este necesar să se încălzească încăperea. Nu este neobişnuit de a vedea cazuri când
sistemele de încălzire funcţionează atunci când este cald sau vară, şi invers pentru sisteme de
răcire – pe parcursul perioadei de iarnă.
Condiţiile meteorologice au un efect semnificativ asupra performanţei energetice aferente sistemelor de răcire şi dacă aceste sisteme sunt USE, atunci acestea ar putea fi necesar să fie luate în
consideraţie. Aceasta se datorează efectului temperaturii de condensare, în cazul în care temperatura ambiantă uscată afectează sistemele de răcire şi temperatura ambiantă umedă afectează
condensatoarele de evaporare şi turnurile de răcire.
Zile-grade încălzire şi răcire.
www.degreedays.net
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Sarcina de bază şi analiza consumului de energie
Sarcina de bază aferentă utilizării de energie se înregistrează în lipsa activităţii care influenţează
această utilizare, adică, este vizată acea utilizare care nu depinde de vreun factor de influenţă. De
exemplu, dacă 25% din energia organizaţiei este utilizată atunci când nu există activitate de producere sau meteorologică, atunci aceste 25% trebuie să fie o ţintă pentru investigare în privinţa
potenţialului de reducere. Este necesar să se investigheze ce echipament utilizează această energie
şi de ce. De obicei, această utilizare nu creează valoare adăugată şi corespunzător trebuie să fie
redusă sau eliminată, în limita fezabilităţii practice. Multe organizaţii nu sunt conştiente de costurile mari aferente utilizării de energie la sarcina de bază. Conceptul de analiză a consumului de
energie stipulează că orice energie care nu contribuie la procesul de producere sau nu este legată
de condiţiile meteorologice este risipită şi corespunzător trebuie să se ţintească eliminarea sau
reducerea la minimum a acesteia. Această declaraţie trebuie să fie luată în consideraţie în activitatea întreprinderii pentru a decide măsura în care acesta poate aduce beneficii indicatorului de
performanţă.
Cauze ale unei sarcini de bază mari sunt multe şi diverse, dar ar putea include compresoare de
aer lăsate să funcţioneze atunci când nu este utilizat aerul comprimat, iluminarea, calculatoare,
ventilatoare, sisteme de ventilare, pompe etc. Des se întâlnesc elemente ale sarcinii de bază ce
cuprind serverele pentru reţele de calculatoare şi posibilele sisteme de răcire asociate acestora.
Conceptul analizei consumului de energie este foarte important şi se încadrează în altă parte a
SMEn care include:
• linia de bază;
• elaborarea şi verificarea indicatorului de performanţă energetică.
În toate cazurile este necesar să fie identificat şi cunoscut factorul care determină utilizarea de
energie.

Set de instrumente: A se vedea pagina de calcul ER4 din fişierul Instrumente ale
SMEn.

4.4. Stabilirea liniei de bază şi determinarea IPEn
4.4.1. Linia de bază
Scopul liniei de bază aferentă energiei este de a stabili un punct de reper pentru măsurarea
îmbunătăţirii performanţei energetice. Aceasta poate fi un subiect foarte complex, dar în acest
Ghid se încearcă să se simplifice procesul.
La nivelul cel mai simplu, linia de bază ar putea fi cantitatea totală de energie electrică şi alţi
combustibili utilizaţi în anul precedent implementării SMEn. Avantajul acesteia constă în faptul
că utilizarea de energie în viitor este pur şi simplu comparată cu linia de bază. Dezavantajul este
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că aceasta ignoră efectele factorilor de influenţă. De exemplu, cantitatea de producţie ar putea să
scadă sau să crească în mod semnificativ şi acest fapt ar putea fi motivul cel mai relevant pentru
schimbarea în utilizarea de energie, decât orice schimbare reală în performanţa energetică.
Un alt exemplu simplu şi folosit adesea pentru linia de bază este de a selecta o măsură a consumului specific de energie, cum ar fi kWh pe unitate de producţie. Aceasta are avantajul că este
simplă şi pare să ofere oportunitatea de a efectua comparaţii cu alte organizaţii similare. Există
cazuri când această metodă este bună, dar există şi mai multe cazuri când metoda respectivă nu
este cea mai reuşită. La un număr mare de organizaţii există o sarcină de bază înaltă sau o varietate complexă de produse. În cazul unei sarcini de bază mari, nivelul de producţie are o influenţă
mai mare asupra acestui indicator, adică, dacă volumele de producţie cresc, raportul consumului
pe unitate de producţie scade şi se pare că se observă o îmbunătăţire a performanţei energetice,
dar de fapt nu este aşa. Aceşti indici sunt foarte populari în perioadele de creştere a producţiei,
deoarece ele tind să demonstreze îmbunătăţirea performanţei, dar în perioada în care producţia
este în descreştere demonstrează contrariul.
Cea mai bună metodă de stabilire a liniei de bază este să se utilizeze factorii de influenţă, care
au fost definiţi mai sus, pentru a prezice cantitatea de energie care trebuia să fie utilizată şi să se
compare cu valoarea ce a fost efectiv obţinută. Conform acestei metode linia de bază reprezintă o
linie dreaptă pe graficul de regresie a factorului de influenţă faţă de utilizarea de energie. Această
linie se va deplasa în jos odată cu îmbunătăţirea performanţei.
Este în afara scopului acestui Ghid de a da detalii complete în privinţa modului de funcţionare a
acestor metode, dar, pentru a-i permite cititorului să pătrundă mai adânc în detalii, mai jos sunt
oferite unele referinţe.

Monitoring and Targeting – in-depth management guide – Carbon Trust
http://www.carbontrust.com/media/31683/ctg008_monitoring_and_targeting.pdf

4.4.2. Indicatorii de performanţă energetică (IPEn)
Scopul acestei activităţi este de a identifica un număr mic de indicatori de performanţă
energetică ce vor contribui la sporirea încrederii că ţintele de performanţă sunt atinse şi să
alerteze într-un stadiu incipient despre orice probleme dacă ţintele în cauză nu sunt atinse.
Cel mai des întâlnit şi cel mai simplu indicator de performanţă energetică este cel de conformitate cu bugetele financiare. La multe organizaţii aceasta ar putea fi interpretat ca un management
de succes al energiei …….dar nu este! Scopul general al sistemului de management energetic este
de a îmbunătăţi performanţa energetică, dar şi de a îmbunătăţi continuu această performanţă.
În mod ideal, va fi cel puţin un indicator major IPEn pentru fiecare sursă de energie (electricitate,
combustibil etc.) pentru a indica la nivelul de vârf faptul că în general activitatea este ţinută sub
control. Acest lucru adesea este foarte dificil şi depinde de raportul dintre producţie şi factorul de
influenţă a utilizării de energie. Trebuie să se încerce, de asemenea, să se deţină un IPEn pentru
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fiecare din utilizările semnificative de energie.
Este important să se elaboreze aceşti indicatori la etapa de planificare, astfel încât să fie posibilă
monitorizarea lor pe parcursul fazei de verificare. După ce s-a început utilizarea acestor indicatori, în scopul îmbunătăţirii eficienţei lor la indicarea nivelului de îmbunătăţire, indicatorii în cauză
ar putea necesita modificări.

Indicatori IPEn simpli
Deşi este de dorit să se păstreze cât mai simplu posibil toate aspectele aferente SMEn, este nevoie
de prudenţă pentru ca acestea să nu fi prea mult simplificate până în punctul în care nu se câştigă
nici o valoare. IPEn sunt un astfel de domeniu. Un IPEn simplu este analiza utilizărilor anuale.
În funcţie de posibilităţile de măsurare şi contorizare ar putea să se păstreze o tendinţă analizată
zilnică (şi anume, fiecare zi se adaugă la celelalte 365 de zile anterioare de utilizare) pentru fiecare
utilizator semnificativ, de exemplu, energia electrică totală, combustibil pentru cazan, energie
electrică pentru aer comprimat, energia electrică pentru refrigerare etc. Dacă din punctul de vedere al cantităţii de producţie operaţiunile sunt foarte stabile, atunci acest fapt poate fi un început
bun şi indicatorii respectivi s-ar putea dovedi să fie foarte valoroşi.

Set de instrumente: A se vedea tabelul ER5 IPEn din fişierul Instrumente ale
SMEn.

Rate simple
Sunt diferite opinii privind meritul utilizării ratelor simple în calitate de IPEn. În cazul unor
procese simple în industriile cu intensitate energetică înaltă şi cu sarcini de bază reduse, aceşti
indicatori au anumite merite. În aceste cazuri, indicatorii în cauză sunt adesea folosiţi pentru a
compara performanţa energetică aferentă diferitor instalaţii din cadrul unei organizaţii cu cele
mai bune practici internaţionale.
Un exemplu al unei rate simple, care este utilizată frecvent şi care în mod normal are o valoare
mică este consumul specific de energie (CSE) pentru diferite utilităţi. Ca un exemplu este utilizat CSE pentru aerul comprimat, în kWh/Nm3 de aer produs. Acest indicator poate fi înşelător
deoarece, de exemplu, dacă se repară scurgerile sau se reduce consumul de aer comprimat, atunci
indicatorul CSE aproape întotdeauna se va majora. Astfel, majorarea CSE poate fi un indicator de
îmbunătăţire sau de agravare a performanţei. Utilizarea acestor rate poate distrage atenţia de la
indicatorii cu adevărat sugestivi ai performanţei energetice. Chiar şi tendinţele simple anuale ale
utilizării de energie deseori sunt cu adevărat mai valoroase.
A se reţine că utilizarea CSE este valoroasă pentru întreprinderi unde poate fi stabilit CSE
al compresoarelor individuale şi utilizarea ulterioară a acestui indicator pentru a compara
performanţa. Cu toate acestea, costul instrumentării implicate (îndeosebi echipamente de
măsurare a fluxului de aer), de obicei, va face nerentabilă stabilirea acestui nivel de informare.
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Indicatorii de performanţă energetică şi influenţa factorilor (externi)
Pentru a prezenta progresele înregistrate în performanţa energetică se poate utiliza analiza de
regresie a utilizării de energie faţă de factorul(ii) de influenţă. Aici se sugerează că aceasta este o
metodă ideală pentru a elabora şi monitoriza IPEn proprii.
În activitatea organizaţiilor se doreşte îmbunătăţirea performanţei şi demonstrarea acestei
îmbunătăţiri. Pentru a efectua acest lucru, va fi necesar să fie reduse panta liniei de regresie şi/sau
intersecţia acesteia cu axa Y. Acest Ghid nu urmărește scopul de a intra în mai multe detalii în
acest subiect. Pentru a monitoriza performanţa într-un mod continuu, se vor utiliza, de asemenea, principiile sumei cumulative (CUSUM).
Capacitatea de a demonstra îmbunătăţirile performanţei este esenţială pentru obţinerea sau
câştigarea angajamentului conducerii. Conducerea doreşte să vadă rezultate clare şi rentabilitatea
investiţiei pentru măsurile întreprinse. Când rezultatele performanţei energetice sunt poluate cu alţi factori determinanţi care nu pot fi controlaţi, rezultatul indicat de performanţă oferă
o reprezentare falsă. În practică, aceasta este una din cauzele pentru care conducerea nu mai
doreşte să investească în măsuri de economisire a energiei, deoarece investiţiile în cauză par să
nu fie recuperate. Atunci când se poate demonstra recuperarea acestor investiţii, dar că alţi factori determinanţi afectează negativ performanţa energetică a organizaţiei, acest lucru va contribui la menţinerea angajamentului conducerii.

4.5. Identificarea cerinţelor legale şi de altă natură
Multe organizaţii au cerinţe externe impuse în privinţa utilizării lor de energie. Acestea vor include legi locale şi naţionale, precum şi cerinţe corporative sau ale clienţilor. Pentru a gestiona în
mod eficient energia, organizaţia trebuie să cunoască aceste cerinţe.
Se recomandă ca aceste cerinţe să fie revizuite în mod regulat (poate chiar la fiecare 6 luni) şi să
fie puse în aplicare planuri pentru a asigura conformitatea cu acestea.
Următoarea este o listă de exemple care ar putea să ajute la efectuarea unei revizuiri în privinţa
acestor elemente:
• regulamentele de construcţii ar putea include cerinţe pentru materiale de izolare a edificiilo;.
• în cazul în care organizaţia are sediu în Europa, ar putea fi subiectul multor directive UE, inclusiv Schema de Comercializare a Emisiilor;
• posibil să fie necesară expedierea rapoartelor periodice privind utilizarea de energie pentru
scopuri ale managementului corporativ. Unii clienţi specifici pot solicita prezentarea declaraţiilor
de abordare în privinţa managementului energiei şi a emisiilor de carbon;
• guvernul poate avea cerinţe de raportare a intensităţii energetice, de a numi în funcţia de
manager energetic persoane instruite în mod corespunzător, de a evalua consumul de energie, de
a prezenta planuri de management energetic şi/sau alte acţiuni legate de energie;
• prin elaborarea unei liste a tuturor acestor cerinţe va fi mai uşor să se respecte cerinţele,
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uşurând astfel planificarea rapoartelor ce au un conţinut similar pentru diferite autorităţi.

Set de instrumente: A se vedea Tabelul legal din fişierul Instrumente ale SMEn.

Tabelul cerinţelor legale include următoarele rubrici:
• indicator (Nr.); un număr de ordine pentru a ajuta la identificarea fiecărei cerinţe;
• titlul; denumirea cerinţei;
• categorie: specificare proprie;
• data identificată;
• relevanţa; da sau nu, necesită acest element acţiune sau monitorizare;
• procesul tehnologic, maşina sau secţia întreprinderii care este afectată de aceste cerinţe;
• acţiunile necesare; o descriere scurtă a impactului şi modul în care se va conforma;
• responsabili; cine este responsabil pentru elementele de acţiuni;
• data acţiunii; când va fi finalizată acţiunea;
• data de conformitate; când a fost finalizată acţiunea.
De notat că acest tabel va fi în uz continuu pe tot parcursul elaborării şi îmbunătăţirii SMEn şi va
fi verificat în privinţa respectării la etapa de verificare a sistemului.

4.6. Identificarea oportunităţilor pentru îmbunătăţire
Va fi necesar să se elaboreze un registru (o listă) a tuturor posibilităţilor sau ideilor de economisire a energiei. Este important să se realizeze că acest registru este o bază de date de durată
şi va creşte permanent în volum. Acesta este principalul instrument de îmbunătăţire continuă
în SMEn. În acest Ghid termenul lista oportunităţilor energetice este folosit pentru registrul în cauză. Lista oportunităţilor energetice va include pentru fiecare oportunitate cel puţin
următoarele elemente:
• numărul de identificare;
• o scurtă descriere a fiecărei oportunităţi. Aceasta trebuie să fie cât mai specifică, urmând să fie
prevăzut şi un termen de acţiune;
• serviciul vizat de oportunitate, adică aburi, energie electrică, management, aer comprimat etc.;
• economii potenţiale de economisire în termeni energetici, unităţi monetare, emisii de carbon
şi alte beneficii posibile;
• persoana responsabilă de implementarea oportunităţii;
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• statutul oportunităţii, adică, idee aprobată, anulată, amânată, în progres, completată, închisă;
• date; există o serie de date importante în ciclul de viaţă al fiecărei oportunităţi, inclusiv
iniţierea, termenul de realizare, finalizarea;
• metoda de verificare a economiilor, adică cum se va determina că oportunitatea a realizat
economiile preconizate.
Set de instrumente: În suportul acestei etape în fişierul Instrumente ale SMEn este
oferit un exemplu de model al listei de oportunităţi energetice (a se vedea pagina
ER9 Lista oportunităţi).
Această listă poate deveni una destul de complexă şi gestionarea acesteia este punctul principal
al îmbunătăţirii continue a SMEn. În cazul în care registrul urmează să fie în format electronic,
atunci este nevoie de precauţie pentru a se asigura că există o copie a registrului, precum şi că
acesta este arhivat şi protejat împotriva editării accidentale sau neautorizate. Această abordare
se aplică, de asemenea, pentru toate celelalte documente electronice utilizate în cadrul SMEn.
Modelul oferit în acest context este un ghid şi nu asigură protecţie împotriva editării sau ştergerii
accidentale, aşa cum ar fi aplicaţiile care lucrează cu baze de date mai complexe.
După o examinare iniţială de către managerul energetic, în lista de oportunităţi trebuie să fie
adăugate toate ideile care ar putea ajuta în mod real la îmbunătăţirea performanţei energetice.
Ideile vor parveni dintr-o varietate de surse:
• audite energetice, evaluări sau diagnostice;
• sugestii de la angajaţi;
• revizuirea ideilor de succes de la alte întreprinderi;
• participarea la conferinţe, instruiri, reţele de comunicare etc.;
• ingineri de vânzări (dar să se acorde atenţie că aceştia nu sunt, de obicei, imparţiali şi
independenţi);
• literatura, reviste, ghid al bunelor practici;
• site-uri de internet, motoare de căutare etc.

4.6.1. Măsuri de bună gospodărire
O bună gospodărire este, aşa cum o arată cuvintele, gestionarea cu grijă a resurselor companiei,
în acest caz particular, a energiei. În principiu, măsurile de bună gospodărire se bazează pe lucruri simple şi pe o bună abilitate tehnică, dar nu pe tehnologii avansate şi modificări semnificative.
Opţiunile unei gospodăriri bune sunt uşor de implementat şi, de obicei (aproape), gratuite!
Duratele de rambursare sunt extrem de scurte, iar economiile sunt instantanee. De obicei, principalul obstacol în calea implementării lor este o rezistenţă la chestionarea practicilor existente şi
întreprinderea schimbărilor necesare.
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Practica a demonstrat că la multe întreprinderi cantitatea de energie care poate fi economisită
prin intermediul bunei gospodăriri poate fi de la 25 până la 50% din potenţialul total de economisire a energiei. De obicei, potenţialului total de economisire a energiei include, de asemenea,
măsuri mai costisitoare şi modificări în infrastructura energetică sau în procesele de producţie.
Pentru a vedea dacă este posibil de implementat măsuri de bună gospodărire, pot fi adresate
următoarele întrebări pentru fiecare element care utilizează energia:
• Trebuie neapărat să fie folosit acest dispozitiv sau sistem?
• Ce se poate face ca acesta să folosească mai puţină energie?
• Este posibil de folosit o formă mai ieftină de energie?
Pentru a răspunde la aceste întrebări ar putea fi benefic să se solicite suportul unui expert.
Rezultatele unei bune gospodăriri sunt:
• eliminarea consumatorilor de energie care nu sunt necesari;
• minimizarea pierderilor de energie;
• de obicei, proceduri operaţionale îmbunătăţite (de asemenea, ar putea beneficia procesele de
producţie);
• nivel optimizat de producţie (creşterea eficienţei = mai puţină energie per produs);
• costuri reduse cu energia.
Diagrama din Figura IX prezintă toate oportunităţile disponibile reprezentate pe o diagramă cu
bule în baza dificultăţii tehnice şi costurilor de investiţii. Dimensiunea bulelor este proporţională
cu cantitatea economiilor. Bulele din secţiunea din stânga-jos sunt cu costuri mici, simple
din punct de vedere tehnic şi trebuie să fie finalizate în primul rând. Aceasta nu se respectă
adesea. Multor ingineri le plac provocările şi corespunzător pot prefera să acorde prioritate
oportunităţilor dificile şi cu costuri mari. Din punctul de vedere al organizaţiilor, acest fapt
reprezintă o gestiune slabă a resurselor. O diagramă cu bule de acest tip este un ajutor bun, dar
nu este critic să se utilizeze acest tip de diagramă.
Figura IX. Stabilirea priorităţilor pentru oportunităţi
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4.7. Identificarea persoanelor care ar putea avea un impact semnificativ asupra utilizării de energie
În toate organizaţiile există un număr de persoane care au un impact semnificativ asupra utilizării de energie. Aceste persoane necesită să fie identificate şi evaluat nivelul lor de
competenţă pentru a se asigura că ei îşi înţeleg rolul şi influenţa pe care o au asupra utilizării de
energie.
Aceste persoane pot fi:
• Operatorii de echipamente sau procese care utilizează cantităţi mari de energie. Aceştia sunt
de obicei într-o poziţie de a avea un impact semnificativ direct asupra utilizării de energie prin
modul în care ei operează echipamentul sau procesul. De obicei, aceştia sunt operatorii de cazane
şi alte utilităţi cu utilizări mari de energie.
• Operatorii de producere sau de procese de producere.
• Inginerii şi managerii de producere sau de procese de producere.
• Personalul de întreţinere, inclusiv meseriaşii, precum şi inginerii şi supraveghetorii lor.
• Personalul de securitate, curăţenie şi siguranţă. În comparaţie cu majoritatea angajaţilor, de
obicei ei văd instalaţiile într-un mod diferit şi în momente diferite. Ei sunt adesea conştienţi de
risipa de energie în afara orelor de lucru.
• Persoane care îi pot influenţa pe alţii. Această categorie include managerii, personalul de
supraveghere, liderii de echipă etc. Este important ca ei să-şi înţeleagă rolul dintr-o perspectivă
a energiei şi să-şi folosească poziţiile pentru a influenţa pozitiv alte persoane din cadrul
organizaţiei.
Odată ce au fost identificate persoanele relevante, este necesar să se verifice cunoaşterea rolului
lor în privinţa utilizării de energie.
În cazul în care se identifică lacune în cunoştinţele lor, pentru a reduce aceste goluri, va trebui să
se planifice, organizeze şi documenteze instruirea relevantă.
Set de instrumente: În fişierul Instrumente ale SMEn este oferit un exemplu al
modelului matricei de instruire.

4.8. Stabilirea obiectivelor şi ţintelor energetice
4.8.1. Pasul 1 – Obiective
În procesul de stabilire a obiectivelor se ia în consideraţie ceea ce s-a însuşit în privinţa utilizării
de energie, factorii săi de influenţă şi oportunităţile potenţiale identificate pe parcursul etapelor precedente de planificare. Obiectivele tind să fie pe termen lung şi mai puţin specifice decât
ţintele. Un exemplu al unui obiectiv ar putea fi acela de a instrui în următorii doi ani toţi operatorii de utilităţi în aspecte energetice ale rolurilor lor. Alt obiectiv ar fi de a îmbunătăţi în următorii
trei ani cu 10 procente eficienţa sistemului de aburi.
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Figura X. Paşii întreprinşi pentru stabilirea obiectivelor şi ţintelor
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Figura XI. Relaţia dintre obiective, ţinte şi planuri de acţiuni

4.8.2. Pasul 2 – Ţinte
Ţintele sunt adesea menţionate ca ţinte SMART, aşa cum se prezintă în figura XII de mai jos.
Figura XII. Ţinte SMART
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Ţintele trebuie să sprijine realizarea obiectivelor, adică, fiecare obiectiv va avea probabil o serie
de ţinte asociate acestuia. Un exemplu al unei ţinte care sprijină obiectivul de instruire menţionat
mai sus ar fi “de a instrui până la sfârşitul lunii octombrie 5 operatori în domeniul energiei de
refrigerare”. Această ţintă este specifică, măsurabilă, posibil de atins, relevantă şi determinată în
timp (SMART).

4.9. Elaborarea planurilor de acţiuni
Scopul acestei secţiuni este de a transpune toate lucrările de pregătire/ planificare în planuri de
acţiuni pentru perioada ce va urma, de obicei un an. Aceste planuri vor forma baza activităţilor
de economisire a energiei. De notat că planurile de acţiuni nu sunt în întregime nişte liste de
proiecte tehnice de investiţii şi vor include şi buna gospodărire, activităţi organizatorice şi de
management.
Planul de acţiuni este o acţiune specifică ce va fi luată în consideraţie pentru îmbunătăţirea
performanţei energetice. În acest context, acţiunile sunt acele activităţi care urmează să fie finalizate în perioada următoare.
Ţintele trebuie să fie SMART, aşa cum este arătat mai sus, dar planurile de acţiuni trebuie să fie
mai SMARTER ca să includă ţinte evaluate şi recalculate. Aceasta înseamnă că trebuie să se verifice economiile efectiv realizate la finalizarea unei acţiuni specifice şi să se reevalueze sau verifice
oportunităţile sau îmbunătăţirile suplimentare. Efortul necesar pentru a verifica economiile
efective va varia în funcție de valoarea şi complexitatea oportunităţii de economisire a energiei.
Verificarea economiilor poate fi deseori complexă, de aceea este necesar să fie separate efectele
factorilor de influenţă asupra utilizării de energie de cele de economisire în sine.
Stabilirea criteriilor de prioritate pentru elementele planului de acţiuni:
• cerinţe legale;
• risc mic, preţ mic;
• element cu impact mare care ar putea ridica gradul de conştientizare a programului, de exemplu, iluminatul, chiar dacă acesta nu este un USE;
• alte elemente care pot afecta deciziile includ: rezistenţa părţilor interesate, capacitatea tehnică,
ţintele, uşurinţa în implementare, etc.

Set de instrumente: Pagina ER8 Lista de oportunităţi din fişierul Instrumente ale
SMEn poate fi de ajutor la elaborarea planurilor de acţiuni.
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Ghid practic pentru

Implementarea unui Sistem de Management Energetic

5. Elaborarea operaţiunilor zilnice
Efectuând activităţi zilnice pentru a îmbunătăţi
performanţa energetică
Acesta este un pas-cheie în SMEn. Este partea în care sunt implementate economiile efective
de energie şi îmbunătăţirile corespunzătoare ale performanţei. Este o parte dintr-un ciclu de
îmbunătăţire continuă în colaborare cu următoarea fază de “verificare” unde este verificat sistemul de performanţă energetică.

5.1. Determinarea controalelor operaţionale
Aceasta este o parte foarte critică a sistemului de management energetic. Este o parte unde
sunt exploatate echipamentele utilizatoare de energie şi unde, deseori, există oportunitate
semnificativă de a afecta performanţa energetică a organizaţiei. Multe organizaţii presupun că
dacă acestea achiziţionează echipamente eficiente energetic, atunci operaţiunile lor vor fi în mod
automat eficiente energetic. Aceasta s-a demonstrat în repetate rânduri că nu este adevărat. De
fapt, în multe cazuri echipamentele mai puţin eficiente, dar exploatate într-un mod eficient vor
consuma mai puţină energie decât echipamentele eficiente prost exploatate.

Este extrem de important ca toţi utilizatorii semnificativi
de energie să fie exploataţi şi întreţinuţi în modul cel mai
eficient fezabil privind energia. Acest domeniu este foarte
des neglijat.
5.1.1. Operarea
Modul în care este operat echipamentul şi procesele care utilizează energie poate avea un efect
semnificativ asupra performanţei energetice. Este foarte posibil să se opereze cazane, instalaţii
frigorifice, compresoare de aer, sisteme de pompare etc. într-un mod în care se consumă mai
multă energie decât este necesar. Operarea USE este adesea efectuată de către personalul de
întreţinere. Acest fapt este valabil indiferent de persoana care operează USE. Următoarele elemente trebuie să fie luate în consideraţie.
• Fiecare USE trebuie să aibă lista parametrilor critici de operare elaborate în timpul fazei de
planificare. Aceşti parametri de operare trebuie să fie înţeleşi şi respectaţi.
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• Modul în care funcţionează sistemele de control este adesea înţeles greşit şi duce la operare
în regim manual a echipamentului. Aceasta rareori este o idee bună în cazul în care în prima
instanţă sistemul de control a fost configurat corect.
• Parametrii de operare care afectează utilizarea de energie trebuie să fie înregistraţi. Aceştia
trebuie să fie revizuiţi în mod regulat de către o persoană competentă. Deseori întâlnim întreprinderi care deţin registre bune ale operatorilor, dar nu atât de frecvent se întâlnesc persoane
care să le verifice, cu excepţia cazului în care apar probleme.
Fiecare dintre aceste elemente trebuie să fie elaborat, documentat şi comunicat personalului
operaţional relevant.
Figura XIII. Schema de operare energetic eficientă
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Tot ce subliniază această figură este faptul că persoanele care operează USE trebuie să înţeleagă
impactul lor asupra utilizării de energie şi efectele acţiunilor asupra performanţei energetice a
organizaţiei. În cadrul organizaţiei aceste persoane sunt indiscutabil printre cei mai semnificative
din punctul de vedere al energiei şi deseori nu au fost instruite în privinţa aspectelor energetice
ale muncii lor.

5.1.2. Întreţinerea
Se pare destul de evident faptul că întreţinerea ineficientă va duce la creşterea consumului de
energie la majoritatea sistemelor tehnice şi echipamente. Cu toate acestea, rareori se întâlneşte
cazul în care acest aspect se ia în consideraţie la etapa de planificare a activităţilor de întreţinere.
Aceasta este similar cu performanţa energetică a unui automobil, care va consuma mai mult
combustibil decât este necesar dacă nu sunt potrivite filtrele de aer, filtrele de combustibil, sistemele de eşapament, rulmenţii, lubrifianţii, presiunea potrivită în pneuri etc.
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Companii externe de deservire
Nu este ceva neobişnuit să întâlnim cazuri în care unor USE tipici este transmisă către companii
externe de deservire. Aspectele menţionate în această secţiune se aplică în egală măsură furnizorilor externi de servicii şi personalului propriu de întreţinere. Furnizorii externi sunt deseori aleşi
în baza celui mai mic cost. În cazul în care capacitatea tehnică este luată ca un criteriu de selecţie,
atunci adesea nu se ia în considerare capacitatea tehnică în domeniul performanţei energetice.
USE tipici, care sunt adesea deserviţi de către o companie externă, includ compresoarele de aer,
instalaţiile de răcire şi cazanele. Chiar şi atunci când aceste echipamente sunt deservite de către
producătorul lor, deseori acesta nu se concentrează asupra performanţei energetice, în special
a sistemului în care echipamentul reprezintă doar o parte componentă. Un exemplu foarte des
întâlnit şi simplu pe această temă este stabilirea presiunii de condensare în sistemele de refrigerare. Companiile de prestare a serviciilor de deservire (şi personalul intern), de obicei, stabilesc
o valoare mai mare decât este necesar, pentru că aceştia au fost învăţaţi că este important să se
menţină cât mai mare posibilă căderea de presiune prin dispozitivul de expansiune. Acest aspect
duce la temperaturi de condensare excesiv de mari care, la rândul său, duce la consumul excesiv
de energie. Adesea este posibil să se reducă temperatura de condensare până la o asemenea valoare încât pot fi obţinute economii în consumul de energie între 10 şi 20% fără costuri. Reducerea
în continuare a consumului de energie poate solicita investiţii în modificări de natură tehnică în
funcţie de tipul sistemului de refrigerare utilizat.
Principalele componente ale sistemului de management al întreţinerii care sprijină eficient
performanţa energetică sunt următoarele:
• Planificarea întreţinerii preventive trebuie să fie efectuată în conformitate cu recomandările
producătorului. Aceasta va necesita planificarea, completarea şi documentarea activităţilor de
întreţinere. Conform necesităţilor organizaţiei, aceste activităţi ar putea fi computerizate.
• Persoanele care efectuează întreţinerea echipamentului trebuie să fie conştiente în privinţa
impactului activităţii lor asupra eficienţei energetice a USE.
• Setările care vor afecta performanţa energetică a echipamentului trebuie să fie cunoscute şi
corect stabilite.
Figura XIV. Schema de întreţinere energetic eficientă
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5.2. Asigurarea competenţei şi a conştientizării personalului
Trebuie să ne asigurăm că toate persoanele care ar putea avea un impact asupra performanţei
energetice, în special, persoanele care pot afecta performanţa energetică a USE, sunt în mod
corespunzător competente şi conştiente de rolul lor. Aceasta se referă la toţi angajaţii şi la personalul extern.
Pe parcursul etapei de planificare au fost identificate persoanele care sunt cele mai semnificative în privinţa impactului asupra consumului de energie şi s-a decis nivelul necesar de instruire
pentru fiecare persoană în parte, pentru a se asigura că aceasta este competentă să îndeplinească
rolurile lor cu impact asupra performanţei energetice.
De obicei, implementarea acestei instruiri este unica şi cea mai dificilă activitate pentru punerea
în aplicare a unui sistem de management energetic viabil în ceea ce priveşte timpul angajaţilor
pentru participarea la instruiri şi costul formatorilor. Totuși, dacă se efectuează în mod eficient,
această activitate este, de asemenea, o componentă unde vor fi obţinute economii foarte considerabile.

5.2.1. Conştientizarea
Toţi angajaţii şi părţile contractante trebuie să fie informaţi în privinţa angajamentului
organizaţiei de a îmbunătăţi performanţa energetică. Acest lucru poate fi uşor de atins prin realizarea politicii energetice şi informarea persoanelor despre progresele înregistrate. Această activitate nu trebuie să fie una excesiv de dificilă. Este doar o idee bună ca toate persoanele în cauză să
aibă o imagine de ansamblu despre ceea ce se întâmplă. De asemenea, toţi trebuie să fie conştienţi
de beneficiile pentru organizaţie în urma îmbunătăţirii performanţei energetice.
De asemenea, actualizările periodice ale realizărilor de îmbunătăţire a performanţei energetice
pot oferi angajaţilor un factor de confort în cazul în care aceştia sunt interesaţi de îmbunătăţirea
performanţelor companiei şi de impactul asupra mediului ambiant.
Fiecare trebuie să-şi înţeleagă rolul, responsabilitatea şi autoritatea în relaţia cu SMEn.

5.2.2. Instruirea
Toţi angajaţi care lucrează cu USE trebuie să fie instruiţi în privinţa oricăror proceduri sau
practici de operare care afectează performanţa muncii lor şi, în particular, impactul lor asupra performanţei energetice. De exemplu, operatorii de cazane trebuie să fie instruiţi asupra
parametrilor de operare, pe care ei trebuie să-i ţină sub control şi care afectează eficienţa cazanului, cum ar fi particulele solide dizolvate, presiunea cazanului, setările de combustie, operaţiunile
manuale, utilizarea recuperării căldurii etc.
Teme specifice de instruire pentru persoanele cu impact potenţial semnificativ asupra energiei:
• parametrii critici de operare pentru procesele controlate de aceştia;
• metodologii sau proceduri de operare pentru procesele lor proprii;
• impactul abaterii de la aceste criterii şi proceduri de operare.
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Materialul de instruire trebuie să fie elaborat și furnizat de către cineva cu experienţă în domeniul energetic al tehnologiei specifice. Această persoană ar putea fi un inginer de proiect, inginer
de proces, supraveghetor operaţional, consultant extern etc. A se evita antrenarea producătorilor
de tehnologii specifice, de exemplu, compresoare de aer, cazane, pompe etc., deoarece de multe
ori aceştia nu vor înţelege cererea dumneavoastră specifică şi corespunzător instruirea în acest
caz este limitată la tehnologia propriu-zisă, decât la aplicarea ei specifică la întreprindere.
Trebuie să fie menţinută documentarea tuturor seminarelor completate de instruire. Aceasta
poate fi pe suport de hârtie sau în format electronic şi în cele mai multe cazuri se vor utiliza procese existente de management în domeniul de instruire.

5.2.3. Competenţele
Aceasta înseamnă că toate persoanele responsabile sunt capabile să-şi facă munca în baza
educaţiei corespunzătoare, formării profesionale, aptitudinii sau experienţei. Este responsabilitatea managementului organizaţiei de a se asigura că toate persoanele care lucrează pentru
aceasta sunt competente să-şi îndeplinească rolurile şi sarcinile încredinţate.
De asemenea, este necesar să se asigure că angajaţii externi şi furnizorii de servicii sunt
competenţi în acele domenii care ar putea afecta performanţa energetică. Acest deziderat poate
fi efectuat prin verificarea informaţiei din CV sau prin specificarea cerinţelor corespunzătoare în
timpul procesului de licitaţie sau de selectare a furnizorului.

5.3. Implementarea planurilor de acţiuni
Activitatea în cauză face parte din operaţiunile zilnice ale SMEn pentru a se asigura că acţiunile
programate pentru realizarea planului de acţiuni sunt abordate, îndeplinite şi verificate astfel
încât acestea să producă rezultatele aşteptate. Managerul energetic trebuie să verifice în mod
regulat progresele înregistrate de diferitele acţiuni privind nivelul de îndeplinire şi finalizare.
Această activitate include actualizarea progresului, comunicarea succeselor şi abordarea elementelor care nu înregistrează progrese conform programului.

Cauze de eşec în realizarea acţiunilor planificate
Acestea sunt multe şi diverse, dar unele probleme comune sunt enumerate aici şi ar putea prezenta interes:
• lpsa de angajament real al managementului, ceea ce poate duce la faptul că persoanele nu sunt
cu adevărat concentrate asupra realizării obligaţiilor atribuite, ştiind că aceasta nu va avea nici un
efect asupra nivelului lor de performanţă;
• lipsa de abilitate tehnică suficientă pentru a depăşi obstacolele inevitabile care vor fi întâmpinate;
• “sunt prea ocupat şi am alte priorităţi” este un indicator al lipsei de angajament real al managementului, dacă acest lucru este un răspuns acceptabil la întârzier;.
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• lipsa de finanţare asupra căreia s-a convenit la etapa de planificare;
• lipsa de comunicare şi de înţelegere a aşteptărilor. Trebuie să se asigure că fiecare îşi înţelege
rolul şi aşteptările de la ei.
Dacă pregătirea şi planificarea sunt elaborate eficient, atunci aceste obstacole trebuie să fie mai
puţin problematice.

5.4. Proiectarea pentru eficienţa energetică
Este mult mai uşor şi mai ieftin de a proiecta de la început o performanţă energetică bună într-un
proces sau instalaţie nouă, decât să fie efectuate modernizări mai târziu. Cu toate acestea, este o
oportunitate de afaceri foarte importantă, care rareori este luată în considerație. Nu este necesar
să se cheltuiască mai mult capital în crearea unui proces energetic eficient în comparaţie cu un
proces mai puţin eficient. Nu este suficient să se adauge tehnologie suplimentară pentru a economisi energie, deşi acest aspect este o parte a procesului. Oportunitatea majoră constă în contestarea în prima instanţă a specificaţiilor şi dimensiunilor necesare.

5.4.1. Proiectarea Eficienţei Energetice (PEE)
Pentru implementarea unei abordări sistematice a PEE pot fi utilizaţi următorii paşi.
Figura XV. Proiectarea diagramei eficienţei energetice

Contestare
serviciu
energetic

Proiectare şi
Proiectare şi
Asigurare că
contestare
contestare
controlul
Proiectare şi contestare
de distribuţie
sistem sistem
de
sistem de
operaţional
distribuţie
generare
este înlesnit

Proiectare şi
contestare
setări

Aceşti paşi implică următoarele:

Pasul
Contestarea serviciilor
energetice

Descriere

Este foarte important ca specificarea solicitată de către utilizator
pentru serviciile energetice să fie corectă şi nu supra specificată.
Serviciile energetice reprezintă activitatea care este necesară,
de exemplu, iluminarea sau curăţarea.
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Exemple sunt: ce presiune a aburului este necesară? Aburul este
neapărat necesar? Cât de multe modificări de aer sunt necesare?
Merită să se depună efort la această etapă, deoarece este baza tuturor
celorlalte decizii.
Controlul operaţional corect aferent întregului sistem este critic
pentru funcţionarea eficientă a acestuia. La începutul etapei de
Asigurarea că este
proiectare este important să se ia în consideraţie controlul
înlesnit controlul
operaţional. De exemplu: poate fi luată în consideraţie variaţia
operaţional
sarcinii? Poate fi aceasta redusă pe timp de noapte sau în zile de
odihnă? Există întrerupătoare locale care pot deconecta echipamentul
când nu este utilizat? Sunt acestea întreţinute şi accesibile? etc.
Cum va fi distribuit serviciul către utilizator? Este izolaţia adecvată
Proiectarea şi contepentru serviciul specific? Sunt necesare măsuri speciale de precauţie
starea sistemului de
pentru a minimiza riscul de scurgere, cum ar fi la conductele sudate?
distribuţie
etc.
Proiectarea şi conteUnul din ultimii paşi este de a specifica și proiecta echipamentul de
starea sistemului(lor) de generare, cum ar fi cazane, chillere, pompe, compresoare de aer etc.
generare
A se asigura că sistemul de automatizare este cât mai simplu posibil şi
Proiectarea şi contestar- va fi înţeles de ingineri şi personal operaţional. Deseori aceasta nu se
ea controalelor
întâmplă. O bună documentare a specificaţiilor solicitate de utilizator
vor ajuta la acest lucru.

5.4.2. Transferul în exploatare
Transferul în exploatare este un pas adesea neglijat la implementarea proiectelor. Scopul este
simplu, de a se asigura că echipamentul sau sistemul instalat funcţionează aşa cum a fost proiectat. Nu este neobişnuit să se întâlnească instalaţii bine concepute şi construite care funcţionează
într-un mod foarte ineficient, deoarece inginerii care recepţionează în exploatare nu înţeleg pe
deplin complexitatea proiectului.
Lipsa unui transfer adecvat în exploatare este o cauză foarte des întâlnită a neatingerii valorilor
proiectate ale sistemelor, deşi acestea ar putea fi bine proiectate şi construite.

5.4.3. Comunicarea
Personalul operaţional, inginerii, supraveghetorii, operatorii etc. trebuie să fie pe deplin
familiarizaţi cu intenţia de proiectare a sistemelor pe care urmează să le exploateze.

5.5. Definirea practicilor de achiziţii şi specificaţiilor de procurare
Procesul de achiziţii sau de procurare în organizaţie are un efect important atât asupra cantităţii
utilizate de energie, cât şi asupra costurilor aferente acesteia. Procesul de achiziţii afectează utilizarea prin procurarea de produse, servicii şi echipamente eficiente energetic, precum şi costurile printr-o utilizare redusă şi costurile de achiziţie a energiei.
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Această oportunitate trebuie să fie luată în calcul la elaborarea metodologiilor de procurare.
Multe organizaţii nu au o abordare sistemică în acest domeniu important.
Costul ciclului de viaţă reprezintă un aspect critic al modului în care se procură echipament şi
sisteme care utilizează energie. De exemplu, un motor electric utilizează, de obicei, mai multă
energie în primul său an de funcţionare decât costul procurării acestuia. Corespunzător, costul
de procurare este mai puţin important decât eficienţa energetică a motorului. De obicei, acelaşi
lucru se aplică pentru compresoare de aer şi sisteme de pompare.

5.5.1. Deservirea
În mod obişnuit, atunci când resursele interne sau de expertiză nu sunt disponibile sau adecvate,
majoritatea organizaţiilor procură servicii de la alte companii pentru a fi ajutate la soluţionarea
unui şir de sarcini. Unele dintre aceste servicii externe pot avea un impact semnificativ asupra
utilizării de energie. Acestea includ:
• companii care deservesc USE;
• consultanţi în domeniul eficienţei energetice;
• manageri de proiect şi proiectanţi pentru extinderea, modificarea sau modernizarea
instalaţiilor.
În procesul de selectare a acestor servicii este foarte util să se evalueze capacităţile lor de
cunoştinţe în domeniul eficienţei energetice. Acest aspect trebuie să fie un criteriu la selectarea
companiilor în cauză.
Economiile de energie pot să depăşească economiile de pe urma angajării celui mai ieftin furnizor de servicii.

5.5.2. Echipamentul
Atunci când are loc achiziţionarea de echipamente consumatoare de energie, trebuie să se ia în
consideraţie potenţialul unor alternative cu consumuri mai mici de energie. Aceasta include
totul, de la elemente energetic intensive mari, precum motoarele electrice, compresoarele de aer
etc., până la elemente mici, precum becurile de iluminat.
• Există o politică de procurare şi înlocuire a corpurilor şi becurilor de iluminat? Adesea se
procură cea mai ieftină opţiune şi apoi aceasta este înlocuită în procesul de funcţionare.
• Există o politică de procurare a echipamentelor IT, precum PC-uri, imprimante, copiatoare,
servere etc.?
• Există o politică de procurare a motoarelor electrice? Sunt motoarele întotdeauna cele mai eficiente? Se ia în consideraţie rebobinarea faţă de înlocuirea motoarelor electrice, rebobinarea motoarelor reduce eficienţa lor energetică? De obicei, este mai benefic să se înlocuiască motoarele
mici, numai o dată să se rebobineze motoarele mari şi apoi să fie înlocuite. Marcarea motoarelor
pentru reparaţie sau înlocuire înaintea ieşirii lor din funcţiune poate fi foarte eficientă.
• Este evaluat costul ciclului de viaţă (CCV) atunci când se procură elemente mari?
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5.5.3. Energia
Achiziţia energiei poate fi un subiect complex, în particular în pieţe de energie deschise pentru
competiţie. Oportunităţile de achiziţie variază considerabil de la o ţară la alta şi corespunzător
depăşeşte scopul acestui Ghid de a da instrucţiuni detaliate cu privire la modul de procurare a
energiei în orice ţară sau regiune.
Principiile de bază (acestea vor varia) la îmbunătăţirea metodologiei de procurare sunt:
• A se studia diverşi furnizori care pot satisface cererea pentru fiecare dintre sursele de energie.
• A se elabora profiluri detaliate de utilizare a fiecărei surse de energie. Acestea vor fi de ajutor la
estimarea costurilor pentru fiecare tip de energie de la fiecare furnizor.
• A se obţine angajamentul de la fiecare furnizor potenţial de a furniza acelaşi profil proiectat.
Aceasta va servi drept bază de comparaţie între furnizori.
• În situaţii mai complexe poate fi necesar ajutorul unei consultanţe profesionale.
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Ghid practic pentru

Implementarea unui Sistem de Management Energetic

6. Determinarea îmbunătăţirii
aduse de sistem
Verificarea – Are loc sau nu o îmbunătăţire a performanţei
şi a economiilor corespunzătoare de energie? Dacă nu,
atunci ce este necesar să se întreprindă pentru a fi
îmbunătăţită?
Acesta este un alt pas important într-un SMEn. În cadrul operaţiunilor zilnice sunt implementate măsuri de economisire a energiei şi de îmbunătăţire a performanţei. La această etapă sunt
verificate valorile reale ale îmbunătăţirilor proiectate în performanţa sistemului şi în performanţa
energetică:Organizaţia îmbunătăţeşte cu adevărat performanţa? Răspunsul la această întrebare
are o influenţă-cheie asupra angajamentului (rămas) din partea organizaţiei faţă de managementul energetic: Măsurile întreprinse dau cu adevărat rezultate?
Pe scurt, această fază de verificare constă din următoarele elemente-cheie care trebuie să
răspundă la întrebările corespunzătoare:
• Monitorizare, măsurare şi analiză: “Este cu adevărat îmbunătăţită performanţa energetică a
organizaţiei?”
• Evaluarea conformării cu cerinţele legale/ de altă natură: “Respectă organizaţia cerinţele legale
sau de altă natură la care s-a angajat să adere?”
• Auditul intern: “Funcţionează SMEn al organizaţiei aşa cum s-a cerut şi specificat?”
• Non-conformităţi, corecţii, acţiuni corective şi preventive: “Întreprinde organizaţia măsuri
corespunzătoare pentru a face faţă non-conformităţilor survenite şi potenţiale?”
• Controlul înregistrărilor: “Poate organizaţia să dovedească conformitatea cu cerinţele sistemului său de management energetic?”

6.1. Măsurarea, monitorizarea şi analiza
Monitorizarea şi măsurarea este managementul performanţei energetice prin intermediul
comparaţiilor regulate ale consumului real cu cel preconizat de energie.
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6.1.1. Monitorizarea şi măsurarea
Caracteristicile-cheie ale sistemului de management energetic care indică îmbunătăţirea cu succes a performanţei energetice trebuie să fie monitorizate şi măsurate. Aceste caracteristici-cheie
includ:
• rezultatele obţinute de pe urma planificării energetice, inclusiv planurile de acţiuni;
• relaţia dintre utilizatorii semnificativi de energie şi factorii de influenţă;
• indicatorii de performanţă energetică;
• eficienţa planurilor de acţiuni la atingerea obiectivelor şi ţintelor;
• monitorizarea eficacităţii controlului operaţional.
În procesul de stabilire a sistemului de monitorizare şi măsurare care să poată îndeplini sarcina
organizaţia trebuie să răspundă la următoarele întrebări:
• Cum va fi măsurată şi înregistrată utilizarea de energie aferentă USE?
• Cine va fi responsabil de monitorizare, măsurare şi analize?
• Cum poate fi identificată legătura dintre factorii monitorizaţi de influenţă şi utilizarea de energie?
• Care este frecvenţa de monitorizare necesară operaţiunilor din organizaţie?
Monitorizarea şi măsurarea nu implică în mod automat instalarea echipamentelor de măsurare a
energiei. Nu este necesar să se instaleze echipamente de măsurare a energiei la toate utilajele sau
echipamentele. Uneori s-ar putea chiar să nu fie necesară instalarea echipamentelor de măsurare
la o linie sau secţie de producţie din cadrul organizaţiei, de exemplu, când utilizarea de energie
nu este semnificativă, sau nu poate fi influenţată, sau nu variază în mod semnificativ. În ultimul
caz poate fi suficient să se utilizeze un echipament de măsurare portabil.
Exemple ale instrumentelor de monitorizate a energiei pot include:
• contoare electrice;
• contoare pentru debitul de aburi;
• presiunea de condensare;
• temperatura încăperilor.
Pentru a determina eficienţa economică aferentă echipamentelor de măsurare, costul contoarelor
trebuie comparat cu economiile estimate de energie. Costurile contorizării includ: proiectarea,
achiziţionarea, instalarea, operarea şi întreţinerea, verificarea, stocarea şi analiza datelor înregistrate.
EXEMPLU: Contorizarea energiei
Când este necesar să se instaleze echipamentul de măsurare a energiei
• Costul echipamentului de măsurare se va recupera pe seama economiilor de energie?
• Echipamentul de măsurare este necesar pentru a monitoriza un IPEn?
• Fluxul măsurat este foarte critic?
• Este necesar pentru monitorizarea unui parametru critic de operare?
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Căi alternative de a monitoriza şi măsura utilizarea de energie, în locul unor măsurări permanente, pot fi măsurările instantanee cu echipamente de mână pentru cazurile în care nu sunt
aşteptate fluctuaţii majore ale sarcinii; sau prin estimări (citirea valorilor de pe plăcuţa echipamentului).

6.1.2. Analize (monitorizarea şi stabilirea ţintelor)
Analiza transformă datele într-o informaţie utilă, în baza căreia pot fi întreprinse acţiuni. Pentru
multe aplicaţii destul de potrivite sunt paginile de calcul din Excel. De asemenea, pot fi construite diferite diagrame, de exemplu, utilizarea de energie faţă de volumul de producţie, consumul
specific de energie faţă de producţie, graficul CUSUM (această tehnică oferă o linie de tendinţă,
calculează economiile/ pierderile la zi şi arată modificările de performanţă; CUSUM reprezintă
diferenţa dintre valorile de consum ale liniei de bază şi cele reale etc. Linii în formă de tendinţe
(stabilirea ţintelor) sunt utilizate pentru a prognoza consumul aşteptat de energie, iar controlul
regulat (monitorizarea) scoate la iveală non-conformitatea procesului care conduce la acţiuni de
îmbunătăţire a performanţei.
Pe graficul din figura XVI există trei caracteristici importante:
• Intercepţia – Energia care este necesară chiar dacă producţia este redusă la zero (în acest caz
este de 113,5 MWh/lună).
• Panta – Cantitatea de energie necesară pentru a produce o unitate suplimentară de producţie,
ceea ce indică eficienţa procesului de producere.
• Dispersia – Distribuirea punctelor de date în raport cu linia de tendinţă indică variaţia de la o
perioadă la alta a consumului de energie pe unitate de producţie. Diferenţele mari între punctele
de date şi valorile liniei de tendinţă duce la concluzia că procesul este slab controlat.
Figura XVI. Graficul ce reprezintă datele măsurate şi linia de tendinţă
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6.2. Instrumente de calibrare
Pentru monitorizarea şi măsurarea credibilă, echipamentul utilizat trebuie să furnizeze date
precise (este 1 kWh măsurat cu adevărat 1 kWh (sau mai puţin/ mult)?) şi repetabile (reprezintă
echipamentul 1 kWh ca 1 kWh de fiecare dată când sunt efectuate măsurări sau apar devieri
la măsurări sau monitorizări repetate?). O eroare de 1°C în temperatura de evaporare a unei
instalaţii frigorifice poate conduce la o variaţie de 3% în utilizarea de energie, ceea ce este semnificativ pentru o instalaţie mare.
Când se determină precizia sistemului de măsurare, urmează să se asigure că echipamentele de
măsurare instalate sunt verificate conform cerinţelor, sau s-ar putea lua în consideraţie efectuarea
unei analize simple de risc:
• Cum se va cunoaşte dacă sunt monitorizaţi IPEn şi parametrii critici?
• Cum se poate afla dacă aceste echipamente de măsurare au nivelul necesar de precizie?
• Care sunt instrumentele critice utilizate?
• Poate instrumentul avea un efect semnificativ asupra rezultatelor de utilizare/ monitorizare a
energiei în cazul în care se depăşesc limitele de precizie?
• Care este probabilitatea că instrumentul critic va depăşi limitele de precizie?
• Este posibil de verificat precizia echipamentelor de măsurare folosind date furnizate de alte
echipamente, inclusiv informaţia disponibilă în factura furnizorului de energie?
Apoi pot fi determinate care instrumente trebuie să fie supuse celor mai frecvente întreţineri şi
verificări.
În mod normal, activitatea de verificare a echipamentelor de măsurare este efectuată ca o activitate de întreţinere în cadrul controlului operaţional.

6.3. Evaluarea conformităţii cu cerinţele legale şi de altă natură
Pentru a stabili conformitatea cu cerinţele legale şi de altă natură este necesară o verificare de
rutină. În acest sens, trebuie să se verifice dacă activitatea este conformă tuturor cerinţelor relevante. De câteva ori pe an trebuie efectuat o revizuire a listei cerinţelor legale pentru a se asigura
că acestea sunt respectate. De asemenea, trebuie să se monitorizeze cerinţele ce s-au schimbat
pentru a se asigura că lista este actualizată.

6.4. Efectuarea auditului intern
Scopul unui audit intern este de a verifica dacă SMEn funcţionează precum a fost proiectat. Nu
este neobişnuit să întâlnim un sistem de management foarte bine conceput, dar care este ignorat
în practică. Nu are sens să se proiecteze un SMEn dacă nu se planifică utilizarea efectivă a acestuia.
Un audit intern al SMEn este o revizuire independentă şi sistematică a unei părţi sau a întregului
SMEn al organizaţiei. Scopul auditului este de a stabili dacă planurile, activităţile şi procedurile
descrise în sistem se desfăşoară în modul în care sunt solicitate de SMEn, de exemplu:
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• Sunt realizate ţintele preconizate?
• Sunt respectate planurile şi controalele stabilite de organizaţie?
• Este realistic să se sugereze faptul că planurile şi procedurile organizaţiei vor duce la atingerea
obiectivelor stabilite în EnMS?
În procesul de audit intern trebuie să fie descrie următoarele:
• planul de audit pentru a se asigura că toate secţiunile sistemului sunt auditate anual;
• modul în care trebuie să fie auditate mai frecvent domeniile care contribuie cel mai mult la
utilizarea semnificativă de energie;
• cerinţele de competenţă pentru auditorii interni;
• modul în care sunt coordonate scopurile şi obiectivele auditului;
• modul în care sunt înregistrate, raportate şi abordate constatările auditului;
• modul în care sunt gestionate acţiunile solicitate de corecţie în timpul auditelor ulterioare;
• persoana(ele) responsabilă(le) pentru asigurarea faptului că acţiunile ce trebuie urmate sunt
întreprinse fără întârzieri pentru a elimina non-conformităţile depistate şi cauzele acestora;
• cum verificarea au fost stipulate în procesul de audit acţiunile întreprinse de abordare a problemelor şi raportarea rezultatelor verificării.
Procesul de audit intern poate fi uşor integrat în alte procese de audit ale sistemului existent de
management.
Persoana (persoanele) care efectuează auditul intern trebuie să aibă o anumită experienţă sau
instruire în domeniul sistemelor de audit şi să înţeleagă cerinţele EnMS.

6.4.1. Non-conformităţile, corectarea, acţiuni corective
şi preventive
O non-conformitate poate fi definită ca un eşec de a îndeplini o cerinţă specifică. Devierile de la
ţintele specifice nu pot fi neapărat o non-conformare, dar, de obicei, acestea sugerează o investigare în cazul în care abaterea depăşeşte valorile existente/ planificate.

EXEMPLU: Non-conformitate
O fabrică de produse lactate planifică să reducă cantitatea de apă necesară pentru prelucrarea
unui litru de lapte de la 10 la 8 litri. Întreprinderea îşi stabileşte această ţintă şi monitorizează
abaterile corespunzătoare, prin stabilirea unui nivel mai mic de alarmă în valoare de 7 litri de
apă la un litru de lapte şi un nivel superior de alarmă 12 litri de apă la un litru de lapte. Se ştie
din istoria de activitate a întreprinderii că aceste nivele de alarmă reprezintă o fluctuaţie normală
legată de calitatea laptelui şi de temperatura mediului ambiant. Non-conformitatea are loc doar
atunci când este depăşită limita superioară sau cea inferioară. Variaţiile în limitele valorilor stabilite sunt subiectul unei investigaţii de rutină.
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Corecţia, procesele acţiunilor corective şi preventive reprezintă un mod cu ajutorul căruia poate
fi corectată orice abatere de la cerinţele SMEn, pentru a se asigura că se îndeplinesc cerinţele de
sistem, precum şi angajamentul de îmbunătăţire continuă a politicii energetice a organizaţiei.
Întrebările care trebuie formulate în procesul acţiunilor corective şi preventive pot fi identificate
din mai multe surse din SMEn, inclusiv:
• rezultatele auditelor interne şi externe;
• rezultatele evaluării revizuirilor de conformitate;
• eşecurile în a atinge ţintele specifice în procesele de măsurare şi monitorizare;
• eşecurile de a se conforma cu procedurile controlului operaţional, care au fost identificate în
urma inspectărilor în teren;
• eşecurile în a respecta termenele-limită de realizare conform planurilor de acţiuni ale sistemului de management energetic.
În următoarea secţiune a acestui Ghid se va vedea că va fi necesar să se prezinte către managementul organizaţiei o analiză a stării de corecţie, a acţiunilor corective şi preventive. Prin urmare,
va fi necesar să se gestioneze aceste acţiuni pentru a se asigura date uşor accesibile pentru acest
proces de raportare.
Termenii folosiţi în acest proces sunt definiţi precum urmează:
• non-conformitate: neîndeplinirea unei cerinţe;
• corecţie: acţiune de eliminare a unei non-conformităţi depistate;
• acţiune corectivă: acţiune de eliminare a cauzei non-conformităţii depistate;
• acţiune preventivă: acţiune de eliminare a cauzei unei potenţiale non-conformităţi.
Pentru claritate, termenii de mai sus sunt explicaţi schematic în figura XVII.
Modul în care pot fi gestionate procesele de corecţie, acţiunile corective şi preventive este
următorul:
• enumerarea fiecărei acţiuni conform sursei – audite, inspecţii, evaluări de conformitate etc.;
• descrierea scurtă a non-conformităţii sau a potenţialei non-conformităţi – de exemplu, chillerul nr.3 a fost lăsat să funcţioneze timp de 5 săptămâni, pe când se ştia că chillerul nr.2 are o
performanţă mai bună, sau în ultimele 4 săptămâni nu a fost verificat de supraveghetor registrul
operatorului;
• identificarea locurilor unde a survenit non-conformitatea – de exemplu, oficiu, încăperea
compresorului, a instalaţiei extruder etc.;
• identificarea persoanelor responsabile pentru domeniul vizat – de exemplu, securitate/ operator de proces;
• identificarea cauzei non-conformităţii (potenţiale);
• evaluarea necesităţii de acţiune pentru a se asigura că non-conformitatea nu va surveni sau
reaparea;
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• identificarea persoanei responsabile pentru completarea corectării/ acţiunii corective/ acţiunii
preventive;
• identificarea termenului stabilit pentru finalizarea acţiunilor corective;
• identificarea datei efective când au fost finalizate măsurile corective;
• identificarea datei când a fost revizuită acţiunea pentru a fi finalizată.
Set de instrumente – În suportul acestui pas în fişierul Instrumente ale SMEn este oferit un exemplu de non-conformităţi.
Figura XVII. Schemă: corecţie, acţiune corectivă şi acţiune preventivă

Non-conformitate

Corecţie

Cauză a
non-conformităţii

Non-conformitate

Acţiune de
corecţie

Cauză a
non-conformităţii

Non-conformitate
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7. Susţinerea şi perfecţionarea
continuă
A acţiona – Continuarea edificării suportului pentru sistem
şi îmbunătăţirea lui
7.1. Efectuarea revizuirilor de management
Scopul revizuirii de management este de a:
• demonstra conducerii de vârf cât de bine funcţionează SMEn;
• evidenţia domeniile problematice unde ar putea fi obstacole la implementare;
• continua edificarea suportului pentru sistem;
• propune şi coordona planuri pentru perioada următoare, de obicei, pentru anul următor.
Prima revizuire de management trebuie să aibă loc imediat după completarea etapei iniţiale de
planificare şi ulterior o dată pe an (de obicei). În unele organizaţii acest lucru ar putea fi legat de
procesul bugetului anual.
La şedinţa revizuirii de management trebuie să participe toţi membrii echipei de conducere, inclusiv reprezentantul managementului şi managerul energetic. De asemenea, ar putea fi potrivită
participarea altor persoane, în funcţie de modul în care este structurat SMEn. Nu este probabil
necesar ca toţi membrii echipei de management energetic să participe la şedinţa de revizuire de
management, dar unele organizaţii vor vedea un beneficiu în a avea prezentă toată echipa.
Formatul şedinţei va fi probabil o prezentare de către managerul energetic sau de către reprezentantul managementului, urmată de discuţii şi de luare a deciziilor (pe viitor se presupune că
prezentarea va fi efectuată de către managerul energetic).
Este necesar să fie păstrate înregistrări ale materialelor prezentărilor şi ale procesului-verbal al
şedinţei, inclusiv elementele de acţiuni şi deciziile luate.

7.1.1. Informaţii pentru şedinţa de revizuire
Aşa cum s-a menţionat mai sus, managerul energetic va face o prezentare către echipa conducerii
de vârf. Această prezentare trebuie să includă următoarele elemente:
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• Revizuirea performanţei energetice în comparaţie cu ultima întrunire de revizuire. Probabil aceasta va include tendinţele facturilor pentru fiecare sursă de energie şi tendinţele IPEn în
comparaţie cu ţintele. S-a îmbunătăţit precum a fost prevăzut sau nu performanţa energetică a
organizaţiei? Dacă nu, atunci de ce şi ce trebuie făcut pentru a o îmbunătăţi? A se menţine cât
mai simplu şi mai clar posibil.
• Revizuirea stării actuale privind obiectivele şi ţintele. Au fost ele respectate şi dacă nu, atunci
de ce, ce este necesar de întreprins pentru a reveni la calea corectă?
• Care este starea elementelor elementelor care urmau să fie implementate de la şedinţa
anterioară a revizuirii de management? Evident, toate trebuie să indice termenul-limită de finalizare, iar dacă acesta nu a fost respectat, atunci de ce?
• Este politica energetică adecvată în continuare pentru scopul stabilit sau ea are nevoie de actualizare? Actualizările recomandate trebuiau să fi fost pregătite pentru discuţii.
• Revizuirea stării cerinţelor legale şi de altă natură. Pentru a menţine managementul informat,
a se discuta despre orice modificări semnificative.
• Revizuirea rezultatelor şi constatărilor majore ale oricărui audit intern sau extern privind
SMEn. Nu este necesar să se ajungă la prea multe detalii.
• Care este starea oricăror acţiuni corective şi preventive? Din nou este necesar un rezumat. Nu
este necesar să se ajungă la detalii, cu excepţia cazului unui anumit moment (acţiune) care este
foarte semnificativ.
• Ce este necesar să fie efectuat pentru a îmbunătăţi în continuare performanţa în perioada
următoare (an)? Conducerii urmează să i se comunice de ce este nevoie. Acest aspect va fi discutat în cadrul şedinţei şi vor fi luate deciziile corespunzătoare.
• Ce resurse sunt necesare în perioada următoare? Acestea includ resursele financiare, tehnice şi
umane. Cât timp de lucru este necesar pentru personalul intern?
• Cum se va îmbunătăţi performanţa energetică în perioada următoare, presupunând că managementul este de acord să sprijine SMEn, după caz?
Cel mai bine toate elementele de mai sus trebuie să se păstreze cât mai succint şi mai simplu posibil. Obiectivul şedinţei este de a concentra atenţia conducerii de vârf asupra SMEn şi de a o face
să ia decizii pentru a susţine sistemul pe viitor.
Deşi există un anumit volum de lucru pentru a pregăti pentru şedinţă materialul de mai sus,
odată ce SMEn este unul funcţional, toate aceste detalii vor fi imediat disponibile. În principiu
acesta este un rezumat succint al modului în care funcţionează sistemul.
La şedinţa de revizuire nu trebuie să existe surprize majore. Dacă există o problemă semnificativă
în SMEn sau performanţa energetică, aceasta trebuia să fie adusă la cunoştinţă persoanei responsabile de management la momentul respectiv.

Set de instrumente: În suportul acestei etape este oferit un model de prezentare în
Power Point (folosind date model elaborate în capitolele anterioare).
64

7.1.2. Rezultatele şedinţei de revizuire
În principiu, rezultatele şedinţei de revizuire sunt deciziile şi acţiunile necesare pentru a
îmbunătăţi performanţa în perioada următoare şi abordarea oricăror probleme sau obstacole
menţionate în timpul prezentării.
Rezultatele sunt următoarele:
• Care va fi performanţa întreprinderii în anul următor? Este important că sunt implementaţi
IPEn obiectivi, ceea ce va demonstra succesul sau atingerea îmbunătăţirilor performanţelor planificate.
• Este necesară actualizarea liniei de bază şi/ sau a IPEn?
• Există modificări care urmează să fie efectuate în politica energetică?
• Există modificări necesare în obiectivele şi ţintele organizaţiei sau în alte elemente ale SMEn?
• Ce resurse vor fi alocate pentru îmbunătăţirea performanţei energetice în perioada următoare?
Aceasta este o decizie critică. Dacă nu sunt puse la dispoziţie resurse adecvate, atunci poate fi
dificil de realizat îmbunătăţirile planificate ale performanţei. Într-o măsură oarecare această
decizie este ca un contract între management şi managerul energetic sub forma de: “Se vor face
următoarele îmbunătăţiri, dar e necesar suportul conducerii de vârf prin oferirea resurselor necesare”.

Acesta este sfârşitul manualului, dar nu este
sfârşitul de fapt al SMEn. Implementarea SMEn
nu este un proiect cu un termen final specificat;
este un proces al unei îmbunătăţiri continue.
Rezultatul revizuirii anuale de management este
punctul de plecare al activităţilor pentru anul următor.
Set de instrumente; În suportul acestei etape este oferit un model al procesuluiverbal al şedinţei de revizuire de management, care prezintă cum ar putea fi luate
deciziile, aprobate acţiunile etc.
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8. Anexe
8.1. Setul de instrumente din Ghid
Pentru a sprijini procesul de implementare a SMEn, pe CD-ul care însoţeşte Ghidul sunt oferite
următoarele instrumente, exemple şi modele:
1. Instrumente ale SMEn.xlsx
2. Exemplu de politică energetică
3. Exemplu de plan de proiect
4. Prezentarea cazului de afacere
5. Model de prezentare a revizuirii de management
6. Model de proces-verbal al revizuirii de management

8.2. Abrevieri utilizate
CUSUM

Suma cumulativă

DF		

Factorul de utilizare

PEE		

Proiectarea eficienţei energetice

SMEn		

Sistem de management energetic

IPEn		

Indicator de performanţă energetică

RE		

Revizuirea energetică

SCE		

Schemă de comercializare a emisiilor

GES		

Gaze cu efect de seră

ISO		

Organizaţie internaţională pentru standardizare

LED		

Diodă de emitere a luminii

LF		

Factor de sarcină

PDCA		

Planifică – implementează – verifică – acţionează

P&IDs		

Diagrame de proces şi instrumentare

CSE		

Consum specific de energie

USE		

Utilizare semnificativă de energie

SMART

Specific, măsurabil, posibil de atins, relevant, determinat în timp
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8.3. Resurse adiţionale
US Department of Energy (DOE)
http://www1.eere.energy.gov/industry/bestpractices/case_studies.html
Sustainable Energy Authority of Ireland
www.seai.ie/Your_Business/Large_Energy_Users/Resources/Energy_Management_Systems/
Heating and Cooling Degree Days
www.degreedays.net
Monitoring and targeting—in-depth management guide; Carbon Trust
www.carbontrust.com/media/31683/ctg008_monitoring_and_targeting.pdf
Making the business case for a carbon reduction project – how to win over the board and influence people; Carbon Trust
http://www.carbontrust.com/about-us/press/2012/08/making-the-business-case-for-energyefficiency
Make the business case, DOE eGuide ISO 50001
https://save-energy-now.org/EM/SPM/Pages/Step1.aspx

8.4. Tabel sumar al unui SMEn
Următorul tabel este un sumar al tuturor sarcinilor necesare pentru implementarea, operarea
şi îmbunătăţirea unui SMEn. Această listă poate fi utilizată pentru un şir de scopuri pentru a
asigura implementarea eficientă. Aceste scopuri includ:
• Bază pentru roluri, responsabilităţi şi autorităţi, unde fiecare sarcină este atribuită membrilor
relevanţi ai organizaţiei. Trebuie să fie indicat cine va conduce fiecare sarcină, adică deţine
responsabilitate generală pentru aceasta, cine va participa la completarea sarcinii şi cine este
necesar să fie informat în privinţa progresului sau completării.
• Bază pentru managementul de proiect la implementarea proiectului, unde fiecărei sarcini îi
este atribuit şi stabilit un termen de completare. Pentru a facilita un management eficient, coloana din stânga ar putea fi inserată într-o aplicaţie de management al proiectului precum „OpenProj”.
• Poate fi utilizată în calitate de listă de verificare pentru un audit intern, unde fiecare sarcină
este auditată în privinţa conformităţii.
Tabelul, de asemenea, evidenţiază (celulele marcate în verde) sarcinile care sunt considerate ca
fiind cele esenţiale pentru implementarea cu succes a unui SMEn şi îmbunătăţirea continuă a
performanţei energetice.
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Participarea la întrunirea revizuirii
de management.

Asigurarea că performanţa energetică este
considerată în planificarea strategică şi
pe termen lung.

Participarea la revizuirea de
management

Considerarea performanţei
energetice în planificarea de
lungă durată

Trimestrial

Anual

După caz

Anual

Pagina Legal

Strategia energetică

Prezentare şi procesverbal

Politica energetică

Pagina politică

Revizuire anuală până
la revizuirea de management
Anual

Această pagină

Pagina domeniu

Documentaţia
relevantă

Continuu

Planificare
Identificarea şi documentarea tuturor cerinţelor
legale şi de altă natură aplicabile utilizării de
energie din organizaţie.

În baza oportunităţilor disponibile dar în conforStabilirea obiectivelor şi ţintelor
mitate cu angajamentele relevante.

Revizuirea şi aprobarea documentului de
politică energetică.

Revizuirea/ Aprobarea politicii
energetice

asiguraţi cu resurse şi sprijiniţi în rolurile lor la
implementarea SMEn.

Limite: ce părţi ale organizaţiei sunt incluse.
Asigurarea că personalul înţelege rolurile,
responsabilităţile şi autorităţile sale şi aceştia sunt

Elaborarea politicii energetice

Cerinţe legale şi de altă natură

Frecvenţa

Pregătire & Angajament
Domeniu: ce surse şi utilizări de energie sunt
incluse.
Revizuire anuală

Ce este necesar?

Elaborarea şi revizuirea periodică a
documentului de politică energetică.

responsabilităţilor

Gestionarea rolurilor şi

Definirea domeniului şi
limitelor de aplicare a SMEn

Sarcina

Echipa de management
energetic

Conducerea de vârf şi
echipa de management
energetic

Echipa de management
energetic, echipa de
management a proiectului

Echipa de management
energetic şi conducerea de
vârf

Tot personalul şi părţile
contractante

După caz

Tot personalul şi părţile
contractante afectate

Echipa de management
energetic

Comunicare
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Operarea USE

Control operaţional –

Control documente

Promovarea conştientizării
energiei

Comunicarea externă

Comunicarea internă

Implementarea instruirii

Completarea paşilor de revizuire energetică (ER1 - ER8)

Deciderea asupra nivelului şi conţinutului
comunicărilor externe aferente managementului
energetic.
Asigurarea că este promovat nivelul
corespunzător de conştientizare a problemelor
aferente energiei.
Asigurarea că documentele şi înregistrările
critice aferente performanţei energetice şi SMEn
sunt înregistrate şi întreţinute şi acestea sunt disponibile pentru persoanele care au nevoie de ele.
Asigurarea că tot echipamentul şi sistemele cu
utilizări semnificative de energie sunt operate
într-un mod eficient.

Asigurarea că persoanele relevante sunt
conştiente în privinţa activităţilor aferente SMEn,
persoanele în cauză având oportunitatea să contribuie la îmbunătăţirea performanţei energetice.

Completarea tuturor paşilor în procesul de
revizuire energetică.
Operare
Asigurarea că tot personalul, inclusiv
organizaţiile contractate, care ar putea avea impact semnificativ asupra utilizării de energie, este
competent să realizeze rolurile sale printr-un mix
de educaţie, instruire, experienţă şi aptitudini.

Continuu

Continuu

Continuu

După caz

Continuu

Conform planului

Anual

După caz

Personalul operaţional

Înregistrările
operaţionale, pagina
Op Cont, ER6

După caz

Pagina documente

Materialele de
conştientizare

După caz

După caz

După caz

Pagina de instruire şi
registrele de
instruire
Înregistrările
comunicărilor,
panouri, scrisori
electronice, postere,
cutii de sugestii
Înregistrări ale deciziilor (cine, ce, când)
şi comunicărilor

Echipa de management
energetic

Paginile ER
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Audite interne

Indicatori de monitorizare a
energiei

Procurări – Servicii

Procurări – Echipament

Procurări – Energie

Proiectarea eficienţei energetice

Parametri critici de operare

Întreţinerea USE

Control operaţional –

Programarea şi organizarea auditelor interne ale
SMEn.

Asigurarea că procurările de energie sunt
gestionate eficient şi efectiv.
Asigurarea că performanţa energetică este luată
în consideraţie în procesul de achiziţie a
echipamentului utilizator de energie.
Asigurarea că performanţa energetică este
luată în consideraţie în procesul de procurare
a serviciilor care ar putea afecta performanţa
energetică.
Verificare
Monitorizarea şi întreprinderea acţiunilor legate
de facturile pentru energie, IPEn şi alţi indicatori
aferenţi energiei.

Asigurarea că noile proiecte cu utilizări
semnificative de energie sunt evaluate din
perspectiva energiei.

Asigurarea că tot echipamentul şi sistemele cu
utilizări semnificative de energie sunt întreţinute
într-un mod eficient.
Identificarea, cuantificarea, documentarea şi
comunicarea parametrilor critici de operare
pentru tot echipamentul şi sistemele cu utilizări
semnificative de energie.

Trimestrial

Continuu

Continuu

Continuu

Continuu

După caz

Continuu

Continuu

Pagina Audit intern,
înregistrări şi acţiuni
corective

Facturi, IPEn,
pagina IPEn, etc.
După caz

Personalul din domeniul
energiei şi achiziţiilor

Personalul din domeniul
energiei şi achiziţiilor

Personalul din domeniul
energiei şi finanţelor

Echipa de management
energetic şi echipa de
proiectare

După cum este definit în
listă

Lista parametrilor
critici de operare,
pagina ER6
Fluxul proiectării
energetice,
înregistrările revizuirilor de proiect
Documentele de
licitaţie şi contract
Specificaţiile de
procurare a
echipamentului
Specificaţiile de
procurare a serviciilor, inclusiv cerinţe
de competenţă

Personalul de întreţinere

Lista parametrilor
critici de operare,
ER6
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Gestionarea nonconformităţilor

Monitorizarea controlului
operaţional

Revizuirea progresului planului
de acţiuni

Revizuirea înregistrărilor de operare şi
întreţinere, precum şi a parametrilor de operare.
Gestionarea acţiunilor preventive şi corective
aferente SMEn. Acestea includ devieri de la
planuri, IPEn şi constatările auditului externe
etc.

Asigurarea că toate elementele planului de
acţiuni şi de instruire sunt în derulare în
conformitate cu planul.

Continuu

Continuu

Lunar

Pagina nonconformităţilor

Progresul planului de acţiuni,
pagina ER8 Lista
oportunităţilor
Înregistrările de operare şi întreţinere
După caz

Personalul de operare şi
întreţinere

După caz
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