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Abstract 

Determinarea unor niveluri de referinta pentru utilizarea energiei si intensitatea energetica reprezinta 

o necesitate pentru managementul energiei. Nivelurile de referinta formeaza o bază pentru 

compararea an de an a performantei energetice a unei organizatii. In lucrare este descrisă metoda 

recomandata de Departamentul Energiei al SUA (DOE), de determinare a nivelurilor de referinta 

privind utilizarea energiei si intensitatea energetica [1]. Pentru a obtine caracterul generic de aplicare 

al metodei au fost eliminate elementele specifice care tin de cadrul administrativ al aplicarii metodei 

de către DOE prin Programul de Tehnologii Industriale. Inţelegerea metodei implica definirea 

termenilor: nivel de referinta – rezultatul măsurarii sau al unui calcul privind, de exemplu, utilizarea 

energiei sau intensitatea energetica, cu scopul de a stabili o bază pentru compararea pe viitor a 

performantei energetice a unei organizatii; nivel de referintă pentru utilizarea energiei – cantitatea de 

energie care va fi consumata anual de către o organizaţie fără a implementa masuri de economisire a 

energiei, bazată pe date măsurate din trecut, calcule inginereşti, masurători pe clădiri sau sisteme 

consumatoare de energie, modele de simulare a încărcării clădirilor, analiza statistică de regresie sau 

orice combinatie a acestor metode [2]; intensitate energetica – energia utilizata pentru realizarea unei 

unitaţi de produs. Cele sase etape ale metodei, prezentate detaliat in lucrare, inclusiv prin exemple si 

aplicatii de calcul, sunt urmatoarele: 1. Definirea limitelor: constând, dupa caz, din unităţi de 

productie, mai multe unităţi de productie, toată organizatia, operatii de fabricatie, toate operatiile de 

fabricatie; 2. Alegerea unui an de referinta: stabilirea unui an de referinta sau stabilirea unui an pentru 

care exista un nivel de referinta pentru energia utilizata; 3. Colectarea datelor referitoare la utilizarea 

energiei: colectarea datelor despre utilizarea energiei din combustibili, determinarea energiei electrice 

utilizate pe amplasament si a energiei primare corespunzătoare, inclusiv energia din surse 

regenerabile de energie (SRE) pentru anul de referinta selectat; 4. Stabilirea grupurilor de produse si 

a unităţilor de produs: identificarea grupurilor de produse si a unitatilor de produs din anul de referinta 

si determinarea modificarilor productiei din anii urmatori; 5. Calculul intensităţii energetice – 

calcularea intensităţii energetice de referinţă pentru anul de referinţă. Se calculeaza intensitatea 

energetica pentru anii urmatori; 6. Urmarirea si raportarea progresului – se ajustează nivelul de 

referintă pentru utilizarea energiei si se raporteaza datele calculate managementului de la cel mai inalt 

nivel. De asemenea, lucrarea propune o abordare diferita de metoda DOE pentru estimarea 

economiei/cresterii energiei utilizate de o organizatie in anul curent. Aceasta abordare inlocuieste in 

calculul economiei/cresterii energiei utilizate in anul curent, nivelul de referinta al energiei primare 

utilizate cu nivelul de referinta ajustat al energiei primare utilizate obtinut prin insumarea unor 

termeni corespunzatori grupelor de produse realizate in anul de baza. Fiecare termen este format din 

energia utilizata pentru realizarea grupei de produse respective multiplicata cu raportul dintre numarul 

de produse realizat in anul curent si numarul de produse realizat in anul de baza. Aceasta abordare 

pare sa reflecte mai precis modificarea energiei totale utilizate de organizatie in anul curent fata de 
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anul de baza in situatia in care structura de productie si numarul de produse din grupele de produse 

s-au modificat semnificativ. 
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