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Șapte recomandări politice pentru promovarea sistemelor de încălzire centralizată din surse 
regenerabile: 

1. Subvențiile pentru energia termică din surse regenerabile ar trebui să fie acordate direct, fără 
necesitatea utilizării subvențiilor pentru cogenerare. Nivelul de sprijin trebuie să varieze în funcție de 
tehnologie. 

2. Producția de energie electrică și de energie termică ar trebui să fie separată. Producția combinată 
din centralele de cogenerare menține cota de energie termică din surse fosile la un nivel exagerat de 
ridicat și împiedică utilizarea energiei termice din surse regenerabile. 

3. Tehnologia de cogenerare nu ar mai trebui clasificată ca fiind „foarte eficientă” și promovată cu 
această etichetă. Sistemele de energie termică din surse regenerabile asigură o eficiență sporită. 

4. Factorul de energie primară pentru sistemele de încălzire centralizată ar trebui calculat folosind așa-
numita metodă Carnot. Metodele actuale fac ca rețelele de încălzire centralizată ce utilizează surse 
fosile să pară nepoluante doar din punct de vedere matematic și încetinesc ritmul investițiilor în 
energie termică ecologică și în izolarea clădirilor. 

5. Toate subvențiile pentru energia termică din surse fosile, în special pentru centralele de cogenerare 
din surse fosile, trebuie anulate pentru a elimina dezavantajul economic al energiei termice 
ecologice. 

6. Municipalitățile ar trebui să fie obligate să planifice sistemele de încălzire în conformitate cu 
obiectivele climatice, pentru a iniția conversia la încălzirea (centralizată) ecologică, acolo unde acest 
lucru este justificat. 

7. Guvernele ar trebui să evalueze cea mai bună modalitate de a oferi acces la rețelele de încălzire 
furnizorilor terți de energie termică din surse regenerabile. Producția de energie termică și 
exploatarea rețelei de energie termică ar trebui să fie separate. 
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Introducere 

Până în prezent, energia termică ecologică a jucat doar un rol minor în aprovizionarea cu energie termică. 
Acest lucru se reflectă și în cazul sistemelor de încălzire centralizată. Doar aproximativ 15% din rețelele de 
încălzire centralizată provin din surse regenerabile, iar acest procent stagnează de ani de zile. Doar 
aproximativ 1% - din energia termică geotermală și solară sau din căldura ambientală - nu necesită 
combustibili. În prezent, 220 de terawați-oră (TWh) din cererea anuală de energie termică a Germaniei, 
care se ridică la aproximativ 1.330 TWh, sunt furnizați prin intermediul rețelelor de încălzire. Din acestea, 
120 TWh sunt direcționați către rețelele publice de încălzire.  

O extindere a rețelelor de încălzire ar putea avea sens în circumstanțele potrivite, cum ar fi o dezvoltare 
suficient de densă sau surse regenerabile de energie termică favorabile. Pe termen lung, în orice caz, 
neutralitatea climatică poate fi atinsă doar dacă sistemele de încălzire centralizată trec la energie termică 
din surse regenerabile, înlocuind sistemele de încălzire din surse fosile. 

Rețelele de încălzire centralizată pot oferi avantaje pentru integrarea energiei termice durabile. Acest 
lucru permite combinarea diferitelor surse de energie termică, inclusiv a căldurii reziduale industriale. De 
asemenea, pot fi integrate și instalații mari de stocare sezonieră. Acest lucru ar putea face ca energia 
termică sezonieră obținută din surse regenerabile, cum ar fi energia termică solară sau cea ambientală, 
să fie disponibilă pe tot parcursul anului. Totuși, acest lucru nu este adesea posibil în apropierea clădirilor 
din zonele urbane dens populate. Dacă într-o anumită situație sunt mai potrivite sistemele de încălzire 
centralizată sau sistemele de încălzire individuale, acest lucru trebuie stabilit întotdeauna de la caz la caz. 

La nivel european au fost formulate obiective clare pentru sistemele de încălzire centralizată ecologice: În 
conformitate cu Directiva (UE) privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, statele ar 
trebui să aibă ca „obiectiv” creșterea ponderii energiilor regenerabile în sistemele de încălzire centralizată 
cu un punct procentual în fiecare an, în perioada cuprinsă între 2020 și 2030. Directiva include, de 
asemenea, căldura reziduală. Germania a preluat această directivă în cadrul Planului național în domeniul 
energiei și al climei, anunțându-și intenția de a atinge o cotă de 30% de energie din surse regenerabile în 
rețelele de încălzire până în 2030. Acest lucru înseamnă că ponderea actuală a sistemelor de încălzire 
centralizată din surse regenerabile (14,5% în 2019) va trebui să se dubleze. Cu toate acestea, Germania 
este departe de a atinge acest obiectiv cu măsurile actuale. Dimpotrivă, un sondaj realizat de DUH în 
rândul operatorilor centralelor de cogenerare pe bază de cărbune superior în ianuarie 2021 a arătat că 
gazele naturale reprezintă, de departe, combustibilul de substituție predominant pe care operatorii 
intenționează să îl utilizeze după eliminarea treptată a cărbunelui. Conceptele de surse regenerabile 
pentru conversia aferentă alimentării sistemelor de încălzire centralizată reprezintă o excepție. Lipsa de 
viabilitate economică a energiei termice ecologice este menționată frecvent ca justificare în acest sens. 
Aceeași problemă există în multe state membre ale UE, în special în regiunea Europei Centrale și de Est, 
unde sunt încă răspândite sistemele de încălzire centralizată pe bază de cărbune. Centrala de cogenerare 
Nováky din Slovacia, de exemplu, se va închide până în 2023. În prezent, se planifică înlocuirea producției 
de energie termică pe bază de cărbune, pe care aceasta o asigură, cu gaze naturale fosile. 

Fără îndoială, încălzirea din surse regenerabile trebuie să devină mai competitivă din punct de vedere 
economic. Cu toate acestea, există o serie de măsuri de reglementare care pot promova sistemele de 
încălzire centralizată ecologice. Deutsche Umwelthilfe (DUH) emite către guvern șapte recomandări, care 
pot face ca sistemele de încălzire centralizată să fie considerate factor determinant în decarbonizarea 
căldurii la nivelul clădirilor. 
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Subvenții directe pentru sistemele de încălzire centralizată din surse 
regenerabile 

În prezent, încălzirea centralizată provine în principal de la centralele de cogenerare. În Germania, aceasta 
este subvenționată indirect conform Legii privind cogenerarea. Subvențiile de exploatare se plătesc 
pentru fiecare kilowatt-oră (kWh) de energie electrică produsă în cogenerare. Deoarece centralele de 
cogenerare în temeiul legii germane privind cogenerarea funcționează, de obicei, pe bază de combustibili 
fosili, sistemele de încălzire centralizată din surse fosile beneficiază, de asemenea, de acest lucru. În plus, 
recent, a fost introdusă o primă pentru utilizarea de energie termică din surse regenerabile inovatoare (a 
se vedea Figura 1). Dacă energia termică din surse regenerabile este introdusă în aceeași rețea de încălzire 
sub formă de energie termică provenind de la o centrală de cogenerare, centrala de cogenerare primește 
un bonus suplimentar plătit pentru fiecare kilowatt-oră de energie electrică produsă (!). Acest lucru se 
aplică în cazul centralelor de cogenerare noi sau modernizate. Ca să poată fi primite subvenții pentru 
energia termică din surse regenerabile, trebuie să se producă întotdeauna atât energie electrică, cât și 
termică (din surse fosile) în sistem de cogenerare.  
 

 

 

Figura 1: Sistemul actual de sprijin pentru cogenerare în Germania 

Această politică contravine obiectivelor climatice. Pentru a realiza o decarbonizare completă a sistemelor 
de încălzire centralizată, energia termică obținută din surse regenerabile trebuie promovată direct, și nu 
ca un produs secundar al energiei electrice și termice obținute din surse fosile. Acest sprijin trebuie să fie 
mai degrabă specific tehnologiei decât neutru din punct de vedere tehnologic, pentru a extinde piața 
tehnologiilor de producere a energiei termice din surse regenerabile, așa cum s-a reușit în cazul energiei 
eoliene și al sistemelor fotovoltaice. În anumite situații, căldura reziduală poate fi, de asemenea, o sursă 
de căldură adecvată pentru rețelele de încălzire centralizată. Totuși, ar trebui să se evalueze în fiecare caz 
în parte dacă extinderea utilizării căldurii reziduale ar trebui să fie sprijinită prin alocarea de fonduri 
publice. 

Cu toate acestea, atunci când se promovează energia termică din surse regenerabile, trebuie să se țină 
seama întotdeauna de faptul că promovarea producției de energie termică diminuează valoarea 
stimulentelor pentru reducerea consumului de energie prin măsuri de eficiență, cum ar fi izolarea. Acest 
lucru este foarte important în sectorul construcțiilor, unde ciclurile de investiții sunt deosebit de lungi. 
Stimulente nealiniate rămân în vigoare zeci de ani. Este foarte puțin probabilă modificarea regimului 
acelor clădiri, care sunt construite sau renovate în prezent la un standard de eficiență mai scăzut până în 
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2050. Promovarea energiei termice din surse regenerabile nu trebuie să genereze o diminuare a 
standardelor de eficiență sau a obligațiilor de renovare. 

Ca alternativă la subvenționarea energiei termice din surse regenerabile, energia termică din surse fosile 
poate fi redusă prin sporirea sarcinilor financiare (de exemplu, taxe pe CO2 sau taxe de concesiune) și a 
poverilor administrative (limite, cerințe de reglementare sau interdicții). O strategie care să facă energia 
termică din surse fosile mai puțin atractivă ar reprezenta o schimbare semnificativă în ceea ce privește 
abordarea germană actuală cu privire la acordarea de sprijin financiar în temeiul Legii privind cogenerarea 
și al Ordonanței privind accesul la rețeaua de energie electrică și de favorizare administrativă în temeiul 
Legii privind performanța energetică a clădirilor, al Legii privind comercializarea cotelor de emisii și al 
normelor municipale. 

» Subvențiile pentru energia termică din surse regenerabile ar trebui să fie acordate direct, fără 
necesitatea utilizării subvențiilor pentru cogenerare. Nivelul de sprijin trebuie să varieze în funcție 
de tehnologie. 

 

Separarea producției de energie termică și de energie electrică 

72% din sistemele de încălzire centralizată este asigurată de centrale de cogenerare, care sunt finanțate 
în principal din producția de energie electrică. În Germania și în alte țări, subvențiile publice se plătesc per 
kWh de energie electrică produsă. Reducerea producției de energie electrică și, prin urmare, a producției 
de energie termică atunci când oferta de energie din surse regenerabile este ridicată nu este în interesul 
operatorului centralei electrice și trebuie să fie stimulată la costuri mari. 

Pentru a nu concura cu energia electrică din surse regenerabile în timpul unei zile de încălzire, centralele 
de cogenerare sunt combinate cu unități de stocare a energiei termice pentru care există, de asemenea, 
o subvenție în Germania. În aceste unități, energia electrică produsă în sistem de cogenerare este 
transformată în energie termică și stocată. Cu toate acestea, energia termică din surse fosile este cea care 
concurează pe piață cu energia termică din surse regenerabile. Subvenția pentru stocarea în sistem de 
cogenerare este, prin urmare, o subvenție pentru energia termică din surse fosile.  

Centralele de cogenerare convenționale din Germania, pe bază de combustibili fosili, sunt proiectate, de 
obicei, pentru un număr mare de ore de încărcare completă, deoarece, din punct de vedere tehnic, 
producerea de energie electrică timp de 24 de ore pe zi reprezintă cel mai eficient mod de funcționare 
pentru transformarea energiei primare în energie electrică și, respectiv, energie termică. Exploatarea 
flexibilă a centralelor de cogenerare presupune ca, uneori, acestea să nu funcționeze în condiții optime 
de exploatare. În plus, stocarea crește pierderile de energie, ceea ce duce la o amprentă de CO2și mai 
mare în cazul centralelor de cogenerare cu instalații de stocare.1 Corelat cu pierderile de energie cauzate 
de stocare, acest lucru duce la o eficiență redusă și la un nivel mai mare de emisii CO2 ca urmare a energiei 
termice produse în sistem de cogenerare. În consecință, se pierde însăși baza sprijinului pentru 
cogenerare - eficiența. Astfel, producerea combinată de energie electrică și energie termică din 
combustibili fosili generează ineficiență și creșterea nivelului emisiilor de CO2 într-un sistem energetic 
care ar trebui să integreze din ce în ce mai mult energia electrică și energia termică din surse regenerabile.  

Cu o producție separată se poate asigura mai bine sarcina reziduală și acest lucru nu este în detrimentul 
eficienței în această privință. Următorul exemplu evidențiază faptul că producția separată, corelată cu 

                                                      

 

1 Acesta nu este un argument împotriva stocării în sine - un sistem de încălzire bazat pe surse de energie regenerabilă va 
trebui să se bazeze pe stocarea energiei termice la scară largă, iar anumite pierderi de eficiență vor fi asociate în mod necesar 
acestui proces. Spre deosebire de stocarea energiei termice din surse fosile, aceste pierderi nu generează însă emisii 
suplimentare de CO2. 
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tehnologiile de energie termică din surse regenerabile, poate atinge o eficiență globală mai mare decât o 
singură centrală de cogenerare. Turbinele cu gaz simple, combinate cu pompe de căldură electrice, pot 
genera mai multă căldură, cu un impact mai redus asupra climei, decât cogenerarea de „înaltă eficiență” 
(Figura 2). 

 

Figura 2: Compararea eficienței între cogenerare și turbinele de gaz în ciclu combinat (ilustrație proprie, după Luther2) 

Eficiența unei centrale de cogenerare de mici dimensiuni poate ajunge la 90% în condiții optime de 
exploatare. Valorile concrete sunt, uneori, cu mult sub această valoare, adesea chiar și de 60%. O turbină 
de gaz decuplată (gaze naturale și abur, în ciclu combinat) are o eficiență de aproximativ 60%, dar produce 
mai multă energie electrică din aceeași cantitate de energie primară decât o centrală de cogenerare (60 
kWh în loc de 40 kWh). Dacă această energie electrică este utilizată într-o pompă de căldură, producția 
de energie a turbinelor de gaz în ciclu combinat poate fi sporită prin adăugarea căldurii ambientale. 100 
kWh din gaze naturale furnizează maxim 90 kWh de energie electrică/termică într-o centrală de 
cogenerare, în timp ce, cu o turbină de gaz în ciclu combinat plus o pompă de căldură pot fi obținuți 100-
120 kWh de energie electrică/termică. Acest lucru funcționează chiar și în perioadele fără vânt sau soare, 
în care producția de energie solară și eoliană este limitată. Astfel, cu o producție separată și o pompă de 
căldură în aval, se poate genera mai multă căldură centralizată, din care o parte provine deja din surse 
regenerabile, iar sistemul este mai eficient în general.  

În plus, energia electrică produsă de turbinele de gaz în ciclu combinat poate fi înlocuită cu ușurință cu 
energie din surse regenerabile pe o piață concurențială a energiei electrice. Pe măsură ce ponderea 
energiei electrice din surse regenerabile crește, emisiile de CO2 ale sistemului vor scădea și mai mult. 
Astfel, emisiile de CO2 generate de energia termică produsă pe bază de energie electrică scad odată cu 
emisiile de CO2 generate de producția de energie. În cazul producerii de energie termică în cogenerare, 
emisiile de CO2 rămân la același nivel sau chiar cresc prin stocarea energiei termice. 

                                                      

 

2 Luther, Gerhard; Bruhns, Hardo (2020): Wärmepumpe versus Kraft-Wärme-Kopplung, În: Deutsche Physikalische 
Gesellschaft, Physik konkret Nr. 49 
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Producția separată de energie electrică și de energie termică face loc energiei regenerabile - atât în 
sectorul energiei electrice, cât și în cel al energiei termice. În acest fel, emisiile de CO2 provenite din 
sistemele de încălzire centralizată pot fi reduse în mod continuu. 

» Producția de energie electrică și de energie termică ar trebui să fie separată. Producția combinată 
din centralele de cogenerare menține cota de energie termică din surse fosile la un nivel exagerat 
de ridicat și împiedică utilizarea energiei termice din surse regenerabile. 

 

Eliminarea criteriului de eligibilitate „cogenerare de înaltă eficiență” din 
Directiva (UE) privind eficiența energetică și din Orientările privind 
ajutoarele de stat  

În Directiva (UE) privind eficiența energetică (DEE), sprijinul pentru cogenerare este justificat prin prisma 
unei mai bune eficiențe energetice în comparație cu producția separată de energie electrică și termică. 
Conform directivei, o centrală de cogenerare de mari dimensiuni trebuie să aibă o eficiență a consumului 
de combustibil cu 10% mai bună decât producția separată comparabilă, pentru a fi considerată „de înaltă 
eficiență”. Pentru centralele de cogenerare mai mici, cerința este chiar mai redusă. Pe baza acestei 
definiții, subvențiile importante pentru centralele de cogenerare sunt aprobate în temeiul Orientărilor UE 
privind ajutoarele de stat, chiar dacă rețeaua de energie termică în care acestea introduc energia termică 
are pierderi medii de peste 10%, ceea ce anulează nivelul de optimizare de 10% a eficienței clasificată 
drept „de înaltă eficiență”. Normele DEE și normele UE privind ajutoarele de stat fac posibile programe 
naționale de subvenționare de miliarde de euro, care recompensează companiile municipale și industria 
pentru menținerea sistemelor de încălzire centralizată bazate pe combustibili fosili.  

Pe piața sistemelor de încălzire, acest lucru are ca rezultat un tratament preferențial pentru sistemele de 
încălzire centralizată în sistem de cogenerare. Sistemele de încălzire centralizată din surse regenerabile, 
precum și încălzirea specifică clădirilor, trebuie să concureze cu cogenerarea din surse fosile ce beneficiază 
de subvenții substanțiale. Acest lucru dezavantajează sistemele de încălzire individuale din punct de 
vedere al prețului, chiar dacă acestea sunt la fel de eficiente datorită lipsei pierderilor de distribuție. Faptul 
că sistemele de încălzire individuale din Germania pot beneficia și ele de o mică subvenție pentru investiții 
nu schimbă acest lucru. 

Creșterea discretă a eficienței energetice a sistemului de cogenerare nu este o condiție adecvată pentru 
subvenții, deoarece este complet anulată de pierderile din rețea. Abordarea DEE de a determina 
optimizarea eficienței comparând doar combustibilii din cadrul aceleiași categorii (de exemplu, 
cogenerarea pe gaz cu turbine de gaz sau cogenerarea pe cărbune cu cazane cu cărbuni) este, de 
asemenea, deficitară. Sistemele cu o cotă de energie din surse regenerabile sunt semnificativ mai eficiente 
în ceea ce privește energia primară și impactul climatic și trebuie incluse în astfel de comparații (a se vedea 
Figura 2). 

Termenul „de înaltă eficiență” ar trebui, prin urmare, să fie eliminat în ceea ce privește cogenerarea, iar 
schemele de subvenții, bazate pe acest termen, acordate de statele membre ar trebui să fie întrerupte. În 
schimb, energia termică din surse regenerabile trebuie promovată direct, fără necesitatea utilizării 
cogenerării, dacă acest sprijin nu devine inutil prin eliminarea extinsă a subvențiilor pentru producția de 
energie electrică și termică din surse fosile. 

» Tehnologia de cogenerare nu ar mai trebui clasificată ca fiind „foarte eficientă” și promovată cu 
această etichetă. Sistemele de energie termică din surse regenerabile asigură o eficiență sporită. 
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Factorul de energie primară ca factor de descurajare a sistemelor de 
încălzire centralizată  

Factorul de energie primară a fost creat pentru a lua în considerare pierderile de energie, reprezentate 
de diferența dintre energia (din surse fosile) introdusă în sistem și energia finală pe care acesta o produce. 
Factorul de energie primară stabilit pentru diferiți combustibili joacă un rol important în balanțele 
energetice ale clădirilor, în conformitate cu Directiva privind performanța energetică a clădirilor. Există 
reglementări cuprinzătoare în acest sens, de exemplu, în anexa 4 la Legea privind performanța energetică 
a clădirilor. De exemplu, energia obținută din cărbune are un factor de energie primară de 1,1, ceea ce 
înseamnă că se pierde aproximativ 10% din energia utilizată. Aceste pierderi trebuie să fie luate în 
considerare în balanța energetică globală. Pentru energia electrică, factorul este în prezent de 1,8, 
deoarece producția de energie electrică este asociată unor pierderi de energie mai mari. Cu toate acestea, 
acest factor a fost deja redus de mai multe ori pentru a lua în considerare ponderea tot mai mare a 
energiei electrice din surse regenerabile. Căldura provenită din energia geotermală, energia termică 
solară sau căldura ambientală are atribuit un factor de energie primară de 0.  

În mod surprinzător, factorul de energie primară pentru sistemele de încălzire centralizată (din surse 
fosile) este destul de scăzut, fiind stabilit la un minim de 0,3. Aceasta reprezintă deja o ușoară 
îmbunătățire, deoarece, în trecut, se foloseau chiar și factori de energie primară negativi pentru sistemele 
de încălzire centralizată din surse fosile. Din acest punct de vedere, se pare că sistemele de încălzire 
centralizată nu utilizează aproape deloc combustibili fosili. Cum este posibil acest lucru, în condițiile în 
care majoritatea centralelor de cogenerare utilizează astfel de combustibili?  

Motivul este reprezentat de un artificiu de calcul folosit în reglementările din Germania. Pierderile de 
energie, reprezentând diferența dintre energia primară și cea finală se adaugă aproape în totalitate la 
energia electrică produsă în centralele de cogenerare, astfel încât aproape că nu se utilizează deloc 
energie din surse fosile pentru producerea de energie termică, iar factorul de energie primară folosit 
pentru sistemele de încălzire centralizată din surse fosile este aproape zero. Această metodă de calcul 
este denumită „metoda creditelor de energie electrică” (Stromgutschriftmethode). Aceasta face ca 
sistemele de încălzire centralizată să pară mai ecologice decât sunt în prezent. În timp ce factorul de 
energie primară pentru sistemele de încălzire centralizată din surse fosile este extrem de scăzut în 
Germania, factorul aplicat în diferite state membre ale UE pentru cogenerarea din surse fosile este, de 
obicei, sub 1. 

Un factor de energie primară scăzut reprezintă un avantaj competitiv pentru operatorii sistemelor de 
încălzire centralizată pe piața sistemelor de încălzire. De asemenea, reduce valoarea stimulentelor 
acordate operatorilor de sisteme de încălzire centralizată cu scopul de a integra energia termică din surse 
regenerabile. Metodele de calcul al factorului de energie primară, ca cea utilizată în Germania, reprezintă, 
astfel, un obstacol pentru sistemele de încălzire centralizată ecologice. 
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Figura 3: Alocarea factorilor de energie primară pentru energia electrică și energia termică prin diferite metode 

Factorul de energie primară redus pentru sistemele de încălzire centralizată din surse fosile generează, de 
asemenea, o altă problemă: Dacă un proprietar decide să se racordeze la sistemul de încălzire centralizată 
dintr-o clădire nouă, acesta poate atinge standardul de „consum de energie aproape egal cu zero” cerut 
de Directiva privind performanța energetică a clădirilor, chiar și cu valori de izolație mai mici. Pentru 
clădirile respective, acest lucru duce la zeci de ani de existență a unei cereri suplimentare de energie care 
ar putea fi evitată, deoarece deciziile greșite privind investițiile în construcția de clădiri noi sunt blocate 
timp de zeci de ani în temeiul clauzelor de anterioritate. 

Prin urmare, pentru a calcula factorul de energie primară ar trebui să se aplice așa-numita metodă Carnot. 
Prin metoda Carnot, pierderile de energie între energia primară și cea finală sunt atribuite energiei termice 
și energiei electrice în funcție de locul în care apar. Încălzirea centralizată provenind din centralele de 
cogenerare ar primi, astfel, un factor de energie primară mai mare, ceea ce ar stimula dezvoltarea surselor 
de energie termică ecologice în sectorul sistemelor de încălzire centralizată. 

În cadrul sistemului actual, statele membre au libertatea de a stabili factorul de energie primară care 
avantajează cogenerarea și probabil că vor continua să facă acest lucru în viitorul apropiat, cu excepția 
cazului în care există prevederi contrare în cadrul unui regulament al UE. Nu este clar dacă Comisia își va 
schimba abordarea pentru a permite guvernelor naționale să stabilească în mod flexibil factorul de 
energie primară în cadrul viitoarelor revizuiri ale Directivei privind performanța energetică a clădirilor și 
DEE. În Germania, de exemplu, Legea privind performanța energetică a clădirilor prevede o revizuire a 
metodelor de calcul al factorului de energie primară doar în 2025, termenul de punere în aplicare fiind 
2030.  

Este prea târziu și se pierde timp prețios, în special pentru că fonduri suplimentare semnificative vor fi 
alocate în sectorul construcțiilor și al sistemelor de încălzire centralizată în contextul programelor de 
stimulare ulterioare crizei provocate de coronavirus. Metodele de calcul al factorului de energie primară 
trebuie revizuite cât mai curând posibil pentru a nu înfrâna dezvoltarea sistemelor de încălzire centralizată 
din surse regenerabile.  

» Factorul de energie primară pentru sistemele de încălzire centralizată ar trebui calculat folosind 
așa-numita metodă Carnot. Metodele actuale fac ca rețelele de încălzire centralizată ce utilizează 
surse fosile să pară nepoluante doar din punct de vedere matematic și încetinesc ritmul 
investițiilor în energie termică ecologică și în izolarea clădirilor 
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Eliminarea subvențiilor pentru combustibilii fosili  

Una dintre cele mai promițătoare măsuri de accelerare a dezvoltării sistemelor de încălzire centralizată 
din surse regenerabile este eliminarea subvențiilor pentru combustibilii fosili, creând un mediu 
concurențial echitabil pentru energia termică obținută din surse regenerabile. Aceasta include în special 
subvențiile pentru cogenerare, deoarece centralele de cogenerare se bazează în principal pe combustibilii 
fosili. Numeroase state ale UE au instituit scheme de subvenții pentru sistemele de încălzire centralizată 
în sistem de cogenerare, pe baza criteriului de eligibilitate prevăzut în DEE. De exemplu, Germania oferă 
următoarele subvenții (Tabelul 1): 

Tabelul 1: Subvenții în baza Legii privind cogenerarea din anul 2020 și din Ordonanța privind tarifele rețelei de energie 
electrică, calcule proprii 

Se plătește o primă de bază pentru fiecare kWh electric produs, în funcție de 
mărimea centralei, până la un maxim de 30.000 de ore de funcționare. Suma 
este de 8 cenți/kWh pentru centralele cu o putere sub 50 kW și de 3,4 cenți 
pentru centralele cu o putere mai mare de 2 MW. Combustibilul utilizat este 
irelevant. 

Între 1.020 și 2.400 
€/kW 

Pentru trecerea de la cărbune la alți combustibili se plătește o primă unică de 
la 5 la 390 €/kW, în funcție de data punerii în funcțiune. 

Între 5 și 390 €/kW 

În fiecare an de funcționare, o centrală de cogenerare poate primi o plată 
pentru evitarea tarifelor de rețea, în conformitate cu reglementarea privind 
tarifele rețelei de energie (Stromnetzentgeltverordnung). Subvenția a fost 
calculată în acest caz pentru o perioadă de 10 ani, care se aplică centralelor noi, 
racordate la rețea până la data de 31.12.2022. 

Între 400 și 1.000 
€/kW 

Subvenții totale: Între 1.425 și 3.790 
€/kW 

 

Aceste plăți sunt mult mai mari decât costurile de investiție ale centralelor de cogenerare și acoperă, de 
asemenea, o parte din costurile cu combustibil. Sunt disponibile subvenții suplimentare pentru 
construcția de instalații de stocare a căldurii și de rețele de încălzire centralizată.  

Ar trebui remarcat faptul că valoarea acestor subvenții, care sunt plătite pentru ceea ce reprezintă în 
esență furnizarea de energie electrică și termică pe bază de combustibili fosili, este mult mai mare decât 
cea a subvențiilor, de exemplu, pentru turbinele eoliene. Centralele mici, care intră sub incidența 
Regulamentului privind partajarea eforturilor, nu primesc compensații. 

Cogenerarea și sistemele de încălzire centralizată din surse fosile nu sunt nici suficient de eficiente, nici 
suficient de ecologice pentru a justifica astfel de subvenții importante. În ceea ce privește atât eficiența, 
cât și costurile de evitare a emisiilor de CO2, există sisteme net superioare, cu componente regenerabile. 
Abordarea actuală, de stabilire a unor obiective climatice și, în același timp de subvenționare a centralelor 
cu combustibili fosili, care distruge exact aceste obiective, este absurdă și lipsită de o viziune coerentă. 
Energia termică din surse regenerabile nu este încă competitivă din punct de vedere economic, deoarece 
energia termică din surse fosile beneficiază de subvenții importante, în timp ce prețul la CO2 pentru 
furnizarea de căldură este prea mic, ca în Germania sau inexistent, ca în multe alte state din UE. Prin 
urmare, noile centrale de încălzire centralizată care sunt în curs de planificare în prezent se bazează încă 
în principal pe combustibilii fosili. 

» Toate subvențiile pentru energia termică din surse fosile, în special pentru centralele de 
cogenerare din surse fosile, trebuie anulate pentru a elimina dezavantajul economic al energiei 
termice ecologice. 
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Introducerea obligativității planificării sistemelor de energie termică la nivel 
municipal. 

Municipalitățile trebuie să ia decizii de mare anvergură pentru a converti sistemul actual de încălzire 
centralizată, bazat în principal pe combustibili fosili, în energie termică din surse regenerabile. Deciziile 
sunt complexe și necesită o planificare orientată în perspectivă. De exemplu, municipalitățile trebuie să 
stabilească în ce zone este oportună o rețea de încălzire și în ce zone încălzirea specifică clădirilor 
reprezintă o soluție mai bună. Trebuie identificate sursele de căldură reziduală și trebuie asigurate 
terenurile pentru producerea de energie termică din surse regenerabile. Energia termică din surse 
regenerabile are nevoie de spațiu; cu toate acestea, planurile municipale de utilizare a terenurilor de până 
acum nu includ o astfel de categorie.  

Planificarea energiei termice la nivel municipal este necesară pentru a evalua integral toate aceste cerințe 
și pentru a găsi soluțiile optime pentru specificul local. Planificarea pe termen lung cu privire la energia 
termică este esențială pentru a evita efectele de blocaj și deciziile investiționale nefavorabile. Cu toate 
acestea, doar câteva municipalități dispun de procese de planificare specifice pentru încălzire. Planificarea 
sistemelor municipale de energie termică orientate către obiectivele climatice ar trebui să devină o cerință 
legală pentru municipalități. Aceasta este necesară pentru a debloca potențialul sistemelor de încălzire 
centralizată din surse regenerabile și pentru a trasa o cale spre decarbonizare. 

De asemenea, trebuie să se asigure că municipalitățile nu au niciun interes economic în extinderea 
aprovizionării cu energie termică din surse fosile. O parte din subvențiile semnificative pentru cogenerare 
și încălzire centralizată ajunge în prezent în bugetele municipale, din care se finanțează proiecte precum 
construirea de piscine și centre culturale. Acest lucru are ca rezultat stimulente problematice pentru 
factorii de decizie municipali, care îi pot influența să decidă în favoarea energiilor din surse fosile în 
procesul de planificare a utilizării terenurilor urbane, în statutul municipal de încălzire și în multe alte 
decizii administrative. 

» Municipalitățile ar trebui să fie obligate să planifice sistemele de încălzire în conformitate cu 
obiectivele climatice, pentru a iniția conversia la încălzirea (centralizată) din surse regenerabile, 
acolo unde acest lucru este justificat. 

 

Analizarea drepturilor de alimentare pentru rețelele de încălzire 

Spre deosebire de piețele de energie electrică și de gaze naturale, nu există o separare a producției de 
energie termică și a rețelelor pentru sistemele de încălzire. Sistemele de încălzire centralizată sunt 
exploatate în mod regulat de societăți care furnizează și energie termică. Acest lucru se referă, în principal, 
la centralele de cogenerare care produc energie electrică și termică și utilizează rețeaua ca mediu 
absorbant de căldură. Clienții care au optat inițial pentru încălzirea centralizată nu au nicio influență 
asupra sursei de energie termică și nu pot schimba furnizorul de energie termică. 

Din punct de vedere tehnic, este posibil ca în rețea să se integreze alte generatoare de căldură și, în unele 
cazuri, acest lucru chiar se realizează efectiv. Cu toate acestea, operatorul rețelei de încălzire este cel care 
decide dacă permite sau nu acest lucru. În Germania, bonusul pentru energia termică din surse 
regenerabile inovatoare este, de asemenea, în beneficiul operatorului centralei de cogenerare și 
consolidează rolul dominant al acesteia în cadrul rețelei de încălzire. Legiuitorii au încercat să stimuleze 
integrarea energiei termice din surse regenerabile în sistemele de încălzire centralizată în cogenerare prin 
intermediul Legii privind cogenerarea. Până acum, cu puțin succes.  

Pentru a încuraja utilizarea prioritară a sistemelor durabile de încălzire centralizată, rețelele de încălzire 
ar trebui să fie disponibile și altor furnizori de energie termică, acolo unde acest lucru este fezabil din 
punct de vedere tehnic. Accesul nediscriminatoriu la rețelele de electricitate și de gaze naturale separate 
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ar putea fi folosit ca model în acest caz. Legislația concurenței ar putea fi, de asemenea, utilizată pentru a 
introduce o astfel de cerință. O altă opțiune de politică este alimentarea prioritară cu energie termică 
ecologică.  

Directiva privind energia din surse regenerabile [Directiva UE 2018/2001, privind promovarea utilizării 
energiei din surse regenerabile: articolul 24 alineatul (4) litera (b)] oferă, de asemenea, această 
posibilitate: „... că operatorii de sisteme de încălzire sau răcire centralizată au obligația de a racorda 
furnizorii de energie din surse regenerabile și din căldură și răcoare reziduală.” 

Solicităm să se aibă în vedere accesul nediscriminatoriu pe piață al furnizorilor de energie termică din 
surse regenerabile. În multe cazuri, acest lucru ar contribui la obținerea mai rapidă a sistemelor durabile 
de încălzire centralizată. Producția de energie termică și exploatarea rețelei de energie termică ar trebui 
să fie separate pentru a permite accesul mai ușor al alternativelor durabile la energia termică din surse 
fosile.  

» Guvernele ar trebui să evalueze cea mai bună modalitate de a oferi acces la rețelele de încălzire 
furnizorilor terți de energie termică din surse regenerabile. Producția de energie termică și 
exploatarea rețelei de energie termică ar trebui să fie separate. 

 

Concluzie 

Tranziția în domeniul încălzirii reprezintă un element indispensabil pentru atingerea neutralității 
climatice. Ciclurile lungi de investiții din acest domeniu, împreună cu riscul ridicat de dependență de 
carbon, impun adoptarea unor măsuri rapide. Acest lucru este valabil și pentru sistemele de încălzire 
centralizată. Germania și UE trebuie să renunțe de urgență la sistemul complex de subvenții acordate în 
favoarea energiei termice din surse fosile care este în vigoare în prezent. Revizuirea Directivei UE privind 
eficiența energetică reprezintă o oportunitate legislativă-cheie în acest sens. În paralel, Germania și alte 
state membre ale UE ar trebui să abordeze problema stimulentelor nealiniate, care înclină deciziile în 
favoarea energiei termice din surse fosile și ar trebui să adopte politici de promovare a unei tranziții 
complete către energia termică din surse regenerabile. 

Proiectul „Nu există un moment mai bun: redefinirea dezbaterii politice pentru transformarea 
energetică în regiunea Europei Centrale și de Est”face parte din Inițiativa Europeană pentru Climă. 
Inițiativa Europeană pentru Climă este un instrument de finanțare a proiectelor de către Ministerul 
Federal al Germaniei pentru Mediu, Conservarea Naturii și Securitate Nucleară. Concursul organizat 
de Inițiativa europeană pentru climă pentru idei de proiecte este pus în aplicare de Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Obiectivul general al Inițiativei 
europene pentru climă este de a promova cooperarea în domeniul climei în cadrul Uniunii Europene 
(UE), pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Opiniile prezentate în această publicație 
sunt responsabilitatea exclusivă a autorului (autorilor) și nu reflectă în mod necesar punctul de vedere al Ministerului Federal pentru Mediu, Conservarea Naturii și Securitate Nucleară. 
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