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Energia geotermală – Principiu de utilizare  

“Energia geotermală este energia stocată sub formă de căldură sub stratul solid al suprafeței  
terestre” Directiva RES 2009/28/CE  
 
 Încălzire centralizată 

Preluat după Geothermal Education 
Office 

Sistemele (centralizate) cu sursă geotermală: 
 
a) De suprafață  (“shallow geothermal”, până 
la 200 m adâncime) 
 - en. exploatată cu sisteme închise (orizontale,  
verticale, elicoidale, mixte) / deschise (foraje  
verticale) 
 - influențată de parmetrii climatici 
 - condiționate de zona de amplasare 
 - joasă tempeatură 5˚C - 20˚C 
 - capacități instalate mici<1MW 
 
b) De adâncime (“deep geothermal”, peste  
500 m adâncime) 
 - en. exploatată doar cu sisteme deschise 
 - fezabile doar la capacități mari >5MW 
 - producție en. termică pentru 60˚C <T<150˚C  
și en. electrică pentru T >150˚C 
 
c) De tranzitie (inetrevalul 200-500 metri) 
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Dipped temperature profile

(artificial example)
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Pe zona de exploatare a pompelor 
de caldura cu sursa pamantul in 
Romania (20m pana la 120m) 
temperatura medie a pamantului 
este cvasiconstanta tot anul si are 
valoarea de minim 12°C 
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Energia geotermală – Principiu de utilizare 

Preluat după Geothermal Education 
Office 

Sursa 
geotermală 

Pompa de 
circulație 

Ciclu de 
încălzire 

Pompa de 
circulație 

Pompă de căldură 

10˚C-40˚C 

35˚C-55˚C 

Tipuri de surse: Tipuri de consumatori: 
Sistem deschis 

Sistem inchis 

Sistem inchis 

Radiator 

Ventiloconvector 

Suprafete radiante 



   

Diagrama energiei vehiculate de o pompa de caldura in aplicatii clasice geotermale 
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Diagrama energiei vehiculate de o pompa de caldura in aplicatii clasice geotermale 

Energia geotermală – Principiu de utilizare 

Cateva solutii de incalzire – 100 kWh            Emisia de CO2*  

Rezistenta electrica        40,0 kg 

Centrala pe gaze naturale       18,0 kg 

Pompa de caldura cu sursa aerul      13,5 kg 

Pompa de caldura cu sursa aerul + pompa de caldura 
geotermala (electricitate din sistem CHP)      11,5 kg 

Sistemele HVAC integral geotermale 

 Reduc consumul de energie cu minimum 50% 

 Reduc emisiile de CO2 cu 70-75% 

 Reduc de 3-4 ori cheltuielile de exploatare 

 Transforma cladirea in nZEB 

 Incadreaza cladirea in cerintele RESD si EPBD 

 
 
  

* Valorile emisiilor de CO2 difera de la tara la tara si de la un an la altul. Valoarea la zi pentru productia de energie electrica in Europa-27 
    este 0,46 kg/kWh, iar  pentru Romania  este 0,701 Kg/kWh  (46 kg - media UE si  respectiv 70 kg  in Romania pentru 100 kWh) 



   

Schimbător de căldură cu pământul în sistem închis - “Closed-loop” 

Avantaje: 

 Siguranță în funcționare 

 Cheltuieli minime de întreținere 

 Nu prezintă un impact negativ 
asupra mediului 

 Posibilitate de stocare & gestionare a 
energiei BTES 

 

Dezavantaje: 

 Suprafață mare de teren necesară 
executării captatorului geotermal 
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Echilibrarea schimbătoarelor de căldură cu pământul în circuitele închise 

Pentru circuite cu excedent  
de  căldură vara 

Pentru circuite cu deficit  
de  căldură iarna 
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Sistem de schimb de căldură în acvifer “Open-loop” 

Avantaje: 

 Randament ridicat al pompelor de căldură 

 Capacități mari de instalare (limitate de 
natura acviferului) 

 Posibilitate de stocare/gestionare a 
energiei - ATES 

 

Dezavantaje: 

 Colmatarea puțurilor 

 Potențial risc de poluare termică & chimică 
a apei – in cazul in care circuitul apei nu 
este bine controlat 
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Care sunt posibilitățile de utilizare a energiei geotermale în România? 

Preluat după Geothermal Education 
Office 

Shallow geothermal 
(permisiv, aplicabil  
aproape oriunde) 
 
Aplicații: 

- clădiri de birouri 
- școli, gradinițe 
- spitale 
- case unifamiliale 

 

În aplicațiile shallow geothermal,  
pompa de căldură este indispensabilă. 

Sistemul centralizat cu surse geotemale de suprafață  
poate fi format dintr-o singură sursă de energie sau poate  

îngloba mai multe surse care utilizează diferite metode  
de exploatare, cu condiția respectării regimului de temperaturi. 

Specificul climatic din România impune utilizarea  
sistemelor suplimentare de energie (captatoare solare,  

energie termică reziduală din procese tehnologice  
sau unități de cogenerare), pe perioada verii,  

pentru regenerarea mediilor geotermale 
 exploatate.  
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Care sunt posibilitățile de utilizare a energiei geotermale în România? 

Preluat după Geothermal Education 
Office 

CHIŞINĂU 
IAŞI 

 

UCRAINE 

HUNGARY SATU-MARE 

ORADEA CLUJ-
NAPOCA 

R O M A N I A 
ARAD 

TIMIŞOARA 

SERBIA 

Cozia-
Căciulata 

BRAŞOV 

MOLDAVIA 

BLACK 
SEA 

GALAŢI 

BRĂILA 
I PLOIEŞTI 

BUCHAREST 
CRAIOVA 

BULGARIA 

CONSTANŢA 

Acas 

Marghita 

Bors 
Salonta 

Ciumeghiu 

Geoagiu 

Macea 
Curtici 

Nadlac 
Sannicolau Mare 

Lovrin 
Tomnatic 

Jimbolia 

Herculane 
Otopeni 

Sacuieni 

Beius 
Cighid 

Mangalia 

Deep geothermal 
(restrictiv, în funcție de zonele favorabile) 
 
Aplicații: 

- sisteme urbane centralizate 

- procese industriale 

- agricultură (încălzirea  

serelor) 

- piscicultură (încălzirea  

bazinelor) 

- balneologie 

- transporturi (dejivrare, topirea  

zăpezii) 

*Preluat după “Geothermal Energy in Romania”, M.Rosca și al.2010 
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 Exemple de aplicații R.E.S. Monitorizate de SRG 

 “Good practice” în România 



   

 Exemple de aplicații R.E.S. monitorizate de SRG 

 “Good practice” în România 

PORSCHE BUCURESTI VEST 2–CARACTERISTICI TEHNICE 
 

Suprafata climatizata                         : 3.507 m2 
Putere termica in functiune                 : 350 kW 
Tipul schimbatorului de caldura           : inchis, vertical 
Caracteristica hidraulica                      : debit variabil 
Capacitatea energetica anuala             : min 1100 MWh 
Ponderea utilizarii [%] incalzire/racire  : 55-50 / 45-50 
Numarul forajelor geoexchange           : 128 buc 
Lungimea schimbatorului de caldura    : 9.600 m 
 

MIDOCAR VITAN 
 

Suprafata climatizata                         : 6.000 m2 
Putere termica in functiune                 : 450 kW 
Tipul schimbatorului de caldura           : inchis, vertical 
Caracteristica hidraulica                      : debit variabil 
Numarul forajelor geoexchange           : 160 buc 
Lungimea schimbatorului de caldura    : 11.200 m 
 



   

CARDINAL MOTORS – CONSTANTA (Proiect in Executie) 
 

Suprafata climatizata                         : 11.000 m2 
Putere termica in functiune                 : 1.05 MW 
Tipul schimbatorului de caldura           : inchis, vertical 
Caracteristica hidraulica                      : debit variabil 
Numarul forajelor geoexchange           : 357 buc 
Lungimea schimbatorului de caldura    : 25.000 m 
 

ELI-NP – Magurele (Proiect in Executie) 
 

Suprafata climatizata                         : 21.000 m2 
Putere termica in functiune                 : 5.03 MW 
Tipul schimbatorului de caldura           : inchis, vertical 
Caracteristica hidraulica                      : debit variabil 
Numarul forajelor geoexchange           : 1.024 buc 
Lungimea schimbatorului de caldura    : 122.900 m 
 

 Exemple de aplicații R.E.S. monitorizate de SRG 

 “Good practice” în România 



   

AVIA MOTORS - PANTELIMON 
 

Suprafata climatizata                         : 4.000 m2 
Putere termica in functiune                 : 400 kW 
Tipul schimbatorului de caldura           : deschis 
Numar foraje de extractie      : 2 
Numar foraje de restitutie      : 1 
Caracteristica hidraulica                      : debit variabil 

PRIMARIA SECTOR 1 BANU MANTA – BUCURESTI  
(Proiect in Executie) 
 
Suprafata climatizata                         : 4.800 m2 
Putere termica in functiune                 : 450 kW 
Tipul schimbatorului de caldura           : inchis, vertical 
Caracteristica hidraulica                      : debit variabil 
Numarul forajelor geoexchange           : 80 buc 
Lungimea schimbatorului de caldura    : 9.600 m 
 

 Exemple de aplicații R.E.S. monitorizate de SRG 

 “Good practice” în România 



Elemente tehnico economice specifice aplicațiilor 
RES 

 



Surs 

Cât costă o centrală RES și care sunt componentele principale?  

Sistemele de suprafață (shallow) costă între 

0.65-3.0 Mil.Euro/MWth la regim nominal* 

-Borehole heat exchangers BHE sau 

-Serpentine orizontale sau 

-Serpentine elicoidale sau 

-Foraje de extracție & restituție 

-Pompe de căldură 

-Automatizare 

Sistemele de adâncime (deep) costă între  

1.5 – 2.2 Mil.Euro/MWth la regim nominal* 

-Foraje de extracție & restituție 

-Schimbător de căldură 

-Sistem de tratare chimică a apei 

-Automatizare 

-Pompe de căldură (eventual) 

 

* în EU, cea mai mare capacitate în funcțiune este de: 1.5MWth (spitalul Akershus din 
Lørenskog, Norvegia) pentru sisteme shallow, conform EGEC Geothermal Market Report 
2012 și de 400MWth (DH Hellisheiði din Hengill, Islanda) pentru sisteme deep, conform 
wikipedia. 

Elemente tehnico economice specifice 
aplicațiilor RES 
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Surs 

Este “suficient” de performant un sistem geotermal?  

Reduce consumul de energie primară cu  

peste 50% 

Reduce emisiile de CO2 cu 70-75 % 

Reduce de 3-4 ori cheltuielile de exploatare 

Reprezintă un element cheie în Directivele UE  

pentru eficiență energetică (EPBD, RESD și EED) 

Contribuie semnificativ la transformarea  

clădirilor în nZEB 

Este inclus în planurile de finanțare cu fonduri  

nerambursabile pentru țările în dezvoltare  

(GeoFunds). 

Sistemul GeoDH: 
Euro/an 

Ani 

Costuri anuale de încălzire pentru 
un apartament conventional 
(50mp) cu un consum energetic de  
8.14 MWh/an 

 Costurile de investiție sunt defalcate pe durata de utilizare 

 Energia termică produsă în termoficare nu este 

subventionată 

 Evoluția neuniformă a costurilor la microCT este influențata 

de VTP 

Elemente tehnico economice specifice 
aplicațiilor RES 



Caracteristici PBV1 PBV2 

Destinatie 
Showroom si Service 

SKODA & VW 

Showroom si Service 

AUDI & SEAT 

Suprafata 5231 m2 3507 m2 

Locatie 
Soseaua de centura a 

Bucurestiului - Vest 

Soseaua de centura a 

Bucurestiului - Vest 

Rezistenta termica 

Pereti:            4,0 m2K/W 

Acoperis:       3,1 m2K/W 

Pardoseala:  3,2 m2K/W 

Ferestre:        0,8 m2K/W 

Pereti:            4,0 m2K/W 

Acoperis:       3,1 m2K/W 

Pardoseala:  3,2 m2K/W 

Ferestre:        0,8 m2K/W 

Temperatura 

Exterioara: -15/33 

interioara1:  20/26 

Interioara2:  18/N.A. 

Exterioara: -15/33 

Interioara1:  20/26 

Interioara2:  18/27 

Elemente tehnico economice specifice 
aplicațiilor RES 

- Studiu comparativ cu o instalație clasică. Iulie 2012 - 



PBV1- HVAC Clasic  
- Centrala termica pe gaz 

- Pompe de caldura Aer-Aer (tip 
VRV) 

- Radiatoare 

- Pardoseli radiante 

- Centrale de tratarea aerului 

 

PBV2- HVAC Geothermal 
- Schimbator de caldura cu pamantul 

vertical, format din 128 foraje x 80m 
adancime 

- Pompe de caldura Apa-Apa si Apa-Aer 

- Pardoseli radiante si absorbante termic 

- Ventiloconvectoare 

Elemente tehnico economice specifice 
aplicațiilor RES 

- Studiu comparativ cu o instalație clasică. Iulie 2012 - 



   

PBV2 

PBV1 

Elemente tehnico economice specifice 
aplicațiilor RES 

- Studiu comparativ cu o instalație clasică. Iulie 2012 - 



   

PBW1 
Sistem HVAC Clasic 
Pompe de caldura Aer-Aer si centrala 
termica pe gaz 
Investitie specifica = 110,68 Euro/m2 

PBW2 
Sistem HVAC Geotermal 
Pompe de caldura Apa-Apa si pompe 
de caldura Apa-Aer racordate la un 
schimbator de caldura cu pamantul 
Investitie specifica = 162,79 Euro/m2 

Elemente tehnico economice specifice 
aplicațiilor RES 

- Studiu comparativ cu o instalație clasică. Iulie 2012 - 



   

Diferenta de investitii: 52,11 Euro/m2 

Diferenta de cheltuieli anuale: 11,54 
Euro/m2 

Termenul de recuperare al diferentei de 
investitii: 4,5ani 
 

PBV2 PBV1 

Elemente tehnico economice specifice 
aplicațiilor RES 

- Studiu comparativ cu o instalație clasică. Iulie 2012 - 



  PBV1 PBV2 

 

Consumurile lunare de 

energie primara cerute de 

Directiva 2010/31/EC pentru 

incalzire, ventilare, apa calda 

de consum si aer conditionat. 

Performanta energetica a 

cladirilor are valorile: 

PBV1=614.2 kWh/m2an 

PBV2 = 180.1 kWh/m2an 

  H+V+DHW+AC H+V+DHW+AC 

Oct 35.9 14.6 

Nov. 66.3 15.2 

Dec. 69.3 17.1 

Jan. 70.7 19.6 

Feb. 54.2 18.2 

Mar. 49.1 17.5 

Apr. 29.4 13.0 

May 44.0 12.9 

Jun. 47.6 18.4 

Jul. 54.2 21.1 

Aug. 50.8 18.6 

Sep. 42.2 12.4 

TOTAL 614.2 180.1 

Elemente tehnico economice specifice 
aplicațiilor RES 

- Studiu comparativ cu o instalație clasică. Iulie 2012 - 



Elemente tehnico economice specifice 
aplicațiilor RES 

- Studiu comparativ cu o instalație clasică. Iulie 2012 - 



Elemente tehnico economice specifice 
aplicațiilor RES 

- Studiu comparativ cu o instalație clasică. Iulie 2012 - 



- Sunt analizate clădiri similare cu activități similare; 

- PBV2 este un exemplu de bună practică; 

- Eficiența sistemului tehnic PBV2 face diferența; 

- Proiectarea și exploatarea corespunzătoare asigură o recuperare 

rapidă a investiției 

- Utilizarea RES în proporție de minim 50% ca măsură obligatorie 

începând cu anul 2014.  

Elemente tehnico economice specifice 
aplicațiilor RES 

- Studiu comparativ cu o instalație clasică. Iulie 2012 - 



ELABORAREA “SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN” (SEAP) 

Semnatarii 
Aiud 
Alba Iulia 
Arad 
Avrig 
Bacău 
Baia Mare 
Berghin Hall 
Bistrița 
Borod 
Brașov 
București 
București S1 
Bucovăț  
Calarași 
Carpinis 
Ciugud 
Cluj-Napoca 
Cozmești 
Cugir 
Deva 
Drăgășani 
Dudeștii Noi 
Dumbrăvița 
Făgărăș 
Ghiroda 
Giarmata 
Giroc 
Ighiu 
Jimbolia 
Lipova 

Semnatarii 
Mircești 
Mizil 
Moinești 
Moșnița Nouă 
Nădlac 
Oradea 
Ortișoara 
Peciu Nou 
Petroșani 
Pischia 
Pitesti 
Ploiești 
Râmnicu Vâlcea 
Remetea Mare 
Șag 
Sântana 
Satu Mare 
Sfântu 
Gheorghe 
Sighișoara 
Sîntandrei 
Sînmihaiu 
Roman 
Sîntimbru 
Slobozia 
Tg. Jiu 
Timișoara 
Tg. Mureș 
Valea lui Mihai 
Vaslui 
Zalău 
Zlatna 

7 
3 

7 

30 

14 

0 

Harta autorităților publice înscrise în Convenția Primarilor cu specificarea celor care au depus PAED (bolded) dintre care au 
fost  acceptatate de către Comisia Europeană doar cele subliniate. Restul sunt în curs de procesare. 



   

 Cladiri publice – spitale, scoli,  

- Cladiri nationale, regionale sau ale administratiilor 

publice locale 

 Condominii – blocuri de locuinte 

 Cladiri de birouri 

 Cladiri comerciale 

 Aplicatii industriale 

 Transporturi – degivrari de poduri, sosele 

 



Nivel maxim reglementat al consumului de  
energie finală specific pentru încălzire la clădiri 
de locuit = 100kWh/m2an. 
 

Cât de bine izolate ar trebui să fie clădirile?  
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Reducerea consumului energetic prin  
izolarea termică a clădirilor este corelat  
cu scăderea capacității de producție  
în sistemul tehnic. 
 

Se propune o subclasă de energie pentru 
clădiri de locuit eficiente (nNZEB) unde  
consumul en.total specific  
(Î+AC+ACM+V)<60kWh/m2an. 
 

Aportul RES în clădiri se calculează conform  
Anexa 7 RESD și decizia CE/01.03.2013.  

Clădiri eficiente 

Producție RES 

Producție= 

Consum 

L372/20
05 

2010/31/E
C 

Certificare energetică 

200 

100 

36 

60 

30 



   

 a) Izolarea anvelopei  

 b) Echipamente cu eficiență ridicată 



   

 c) Sistem de contorizare inteligent 



   

 d) Selectarea corespunzatoare a surselor de energie si armonizarea 
functionarii acestora: CHP, GSHP, PV, Solar Thermal,  



   

Implementarea tehnologiei geo-solare  

 – Specifică particularităților climatice din România - 



   

Aplicatia geotermala analizata se afla 
in partea estica a Bucurestiului si se 
refera la cladirile Reprezentantelor 
auto Skoda si Seat din Bucuresti-
Pantelimon – 4.000m² climatizati 
 
-Destinatie: showroom-uri si service 
 
-Sistem HVAC: Geotermal deschis cu: 
 -Pompe de caldura Apa-Apa 
 -Pompe de caldura Apa-Aer  
 
-Capacitate termica instalata: 
 -400kW Incalzire/Racire 
 

Despre aplicatia geotermala 
analizata 

Implementarea tehnologiei geo-solare  

 – Specifică particularităților climatice din România - 



- 2 foraje pentru extragerea apei 
500 m3/zi (Acviferul Mostistea) 

 
- 1 foraj de restitutie 

experimental  (Acviferul 
Colentina) 

Foraje geotermale existente 

Implementarea tehnologiei geo-solare  

 – Specifică particularităților climatice din România - 



      

Monitorizarea datelor de exploatare 

 

---- Curba de 

variatie lunara a 

energiei Qusable 

 

---- Curba de 

variatie lunara a 

energiei 

regenerabile Esre 

(Eres) 

 

Implementarea tehnologiei geo-solare  

 – Specifică particularităților climatice din România - 



C.H.P. 
C.H.P. 

Luna ERES Edriving Qusable SPF 

Jan. 92,3 46,1 138,4 3,00 

Feb. 77,2 35,4 112,6 3,18 

Mar. 62,5 32,0 94,5 2,95 

Apr. 12,8 11,5 24,3 2,11 

May 56,0 34,1 90,1 2,64 

Jun. 79,0 39,7 118,7 2,99 

Jul. 99,0 44,9 143,9 3,20 

Aug. 95,0 43,0 138,0 3,21 

Sep. 18,0 30,5 48,5 1,59 

Oct. 16,7 14,0 30,7 2,19 

Nov. 48,6 27,0 75,6 2,80 

Dec. 75,3 46,8 122,1 2,61 

TOTAL 732,4 405 1137,4 2,81 

   

Performantele actuale ale sistemului 

• Qusable = Energia anuala  livrata 

cladirilor 

• SPF = Factorul de performanta anual 

• Edriving = Consumul de energie 

electrica exprimat in unitati de energie  

electrica 

• Eres =Energia regenerabila produsa pe 

locatie 

Implementarea tehnologiei geo-solare  

 – Specifică particularităților climatice din România - 



64%

36%

ERES

732,4 MWh/an

Qusable=1137,4 MWh/an

Primary enerfy factor =1012,5/1137,4=0,89
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Qusable Edriving,PE

Edriving,PE = 1012,5 MWh/an

fEE = 2,5 (Energie primara PE/Energie electrica) 

Economia de 

energie primara 

124,9 MWh/an

       (11%)

   

Factor de energie primara=1012,5/1137,4=0,89  

Performanta energetica actuala a cladirilor 

Cand factorul de energie primara este subunitar, cladirea/cladirile 
produc pe locatie mai multa energie din surse regenerabile decat 
totalul energiei neregenerabile accesata din afara locatiei. 

Implementarea tehnologiei geo-solare  

 – Specifică particularităților climatice din România - 



Romanian GeoExchange Society –  
Energy Globe Award 2006  

for the Project  
“ROMANIA – a Clean Country 

 for a Clean EUROPE” 

Str. Petrache Poenaru, nr. 30 
Bucuresti 051793, sector 5, ROMANIA 

Tel.   +40-21-424-7480 ,  Fax: +40-21-211-0890 
E-mail: info@geoexchange.ro 

 
Presedinte  Prof.dr.ing. Robert GAVRILIUC  
Email  robertgavriliuc@yahoo.com   
Tel      +40-21-424-7480, +40-724-9307-99        
                       
Vicepresedinte Dr.Ing. Radu POLIZU 
Email  ipolizu@geoexchange.ro    
Tel   +40-21-337-4389,  +40-752-448-938        
 
Director   Doina CUCUETEANU 
Email  doina@geoexchange.ro  
Tel    +40-21-211-0890, +40-722-631-779  

 
Ing. Radu HANGANU-CUCU - Certified Geoexchange Designer 
Email          hcradu@yahoo.com 

Drd. Ing. Răzvan ZEGHICI 
Email              razvan_zeghici@yahoo.com 
Ing. Răzvan DIEACONU 
Email         razvy_dieaconu@yahoo.com 
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