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     Competitivitatea este reprezentată ca o capacitate a 
persoanelor, firmelor, ce se menţin în competiţia desfășurată la 
un nivel intern și/sau internaţional şi de a obţine avantaje 
deosebite, în condiţiile unui anumit mediu de afaceri. 

     Avantajul competitiv  este realizarea, de către o firmă, a unor 
produse sau servicii superioare dintr-un punct de vedere 
semnificativ pentru consumatori, comparativ cu ofertele de 
articole similare ale majorității concurenților. Generic, sursa 
competitivă poate fi una singură, inovare firește, în sensul cel mai 
larg al noțiunii, inovarea se poate referi deci, la înnoirea 
produsului, tehnologiei, echipamentelor  

 



       Studiul firmelor competitive de către autorii Jaba Octavian și Lamb 

Robert au pus în evidență caracteristici comune, însă fiecare dintre ele 

și-au întemeiat reușita pe baza unor competențe particulare. 

Diagnosticul sau auditul potențialului firmei se va concretiza în final, în 

lista factorilor sau bazelor de competitivitate,  care este compusă în 

general de șase pozitii: 

 

 Competitivitatea financiară; 

 Competitivitatea comercială; 

 Competitivitatea umană; 

 Competitivitatea tehnică; 

 Competitivitatea managerială; 

 Competitivitatea organizațională. 

 

 

 



Cultura organizațională reprezintă sistemul de valori, credințele, 
aspirațiile, așteptările și comportamentele managerilor dintr-
o organizație care se reflectă în tipurile și stilurile de 
management practicat, marcînd sensibil conținutul culturii 
organizaționale a fiecarei firme și performanțele ce sunt 
cultivate și transmise atat membrilor săi cît și celor din afara 
organizației. 

Pentru ca managementul în cadrul organizației să funcționeze 
cu succes, este necesar de respectat anumite cerințe, astfel, 
cultura organizațională tot are anumite standarde, după 
care se conduce întreprinderea în activitatea de a utiliza 
eficient lucrul executat de salariați. În caz de nerespectare, 
aceasta poate duce la o dezordine în cadrul întreprinderii, 
deci aceste cerințe trebuie să fie respectate nu numai de 
către salariații implicați direct în procesul de producere a 
bunurilor sau a serviciilor dar și a peronalului de conducere a 
acestei organizații. 

 
 



Cerințele culturii organizaționale: 

 să aiba un standard valoric care să influențeze realizarea 
obiectivelor organizației; 

 să asigure un echilibru între toate componentele culturii 
organizaționale, să susțină întregul sistem; 

 conducerea și angajații să participe și să fie implicate in 
conceperea strategiilor de realizare a unei culture 
organizaționale îmbunătățite; 

 să se bazeze pe încrederea reciprocă; 

 componentele culturii organizaționate să fie cunoscute, 
înțelese și acceptate de toți membrii organizației sau de 
majoritatea celor ce sunt implicați în activitatea organizației; 

 



Republica Moldova este mare 
importator de energie 
electrică, gaze naturale și 
alte resurse energetice. 
Cantitatea produsă pe 
teritoriul țării nu poate 
satisface utlizarea de energie 
a consumatorilor industriali 
(non casnici). 



Ponderea a producătorilor autohtoni de energie 
electrică, care prin Strategia Energetică 2030 a 
Republicii Moldova vor fi susținuți în procesul de 
dezvoltare și de favorizare a întrării a mai 
multor întreprinderi în domeniul producerii 
energiei electrice interne. 

S.A. 

Termoelectrica

; 84,40% 

CET-Nord; 

6,80% 

NHE Costești; 

6,30% 

Altți 
producători; 

2,50% 



        Problemele principale ale activelor de 
generare, transport şi distribuţie ale energiei 
electrice şi termice  sînt inexistenţa 
conectării la sistemul ENTSO-E (European 
Network of Transmission System Operators 
for Electricity), capacitatea insuficientă a 
liniilor de interconexiune cu piaţa interna a 
UE şi gradul de uzură avansat al unor 
active. 

 

În aceste tabele sunt reprezentate datele 

de producere de energie din anii 2013 – 

2015  și cantitatea consumatorilor de 

energie din țară din perioada anilor 2013-

2015. Astfel se observă diferența enormă 

dintre producere și consum. 



Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în 
anul 2030 se bazează pe rezultatele analizelor 
internaţionale, care reprezintă principalele direcții 
de dezvoltare a sectorului energetic mondial în 
perioada 2013-2030 

 
Obiectivele strategice ale perioadei 2013-2020 

 Asigurarea securităţii aprovizionării cu resurse energetice .... 
Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi creşterea utilizării surselor 
regenerabile de energie 

 Asigurarea cadrului legislativ, instituţional şi operaţional pentru o 
concurenţă reală pe pieţa energetică a Republicii Moldova 

Obiectivele strategice ale perioadei 2021-2030 

 Îmbunătăţirea eficienţei energetice 

 Etc. 

 



Standardul reprezintă o specificație tehnică stabilită prin consens, 
adoptată de un organism de standardizare recunoscut, pentru 
aplicare repetată sau continuă, a cărei respectare nu este 
obligatorie.  

Din 19 500 de standarde internaţionale, circa 115 sînt din domeniul 
eficienței energetice și a surselor de energie regenerabilă. 
Aceasta reprezintă rezultatul activității comitetelor tehnice ISO:  

 Captarea și stocarea carbonului   
 Managementul energiei 

 Economiile de energie  
 Terminologie  
 

 
 



Metodologia managementului eficienţei energetice în industrie vizează 
realizarea impactului și a credibilităţii pe piață prin aplicarea principiilor 
managementului energetic, recomandat prin sistemul standardelor ISO 
din familia 50000, pentru evaluarea conformităţii. 

Familia ISO 50000 cuprinde următoarele standarde principale:  

 ISO 50001: 2011 ”Sisteme de management al energiei. Cerinţe şi ghid de utilizare” 

 ISO 50002: 2014 ”Sisteme de management al energiei. Cerinţe şi ghid de utilizare” 

 ISO 50003: 2014 ”Sisteme de management al energiei. Cerinţe şi ghid de utilizare” 

 ISO 50004: 2014 ”Sisteme de management al energiei. Cerinţe şi ghid de utilizare” 

 ISO 50006: 2014 “Măsurarea performanței energetice utilizând liniile de referință 
și indicatorii generali de performanță energetică -  Principii generale & ghidare –
FDIS” 

 ISO 500performanţei 15: 2014 “Măsurarea și verificarea organizaţionale 
energetice - principii generale și ghidare - CD3”  

 ISO TC 242 “Management energetic”  

+ Standardul european EN 16001: 2009 „Sisteme de management al energiei - Cerințe 
cu ghid de utilizare” 

 

 



 Metodologia managementului eficienţei energetice în industria 
alimentară vizează realizarea impactului și a credibilităţii pe 
piață prin aplicarea principiilor managementului energetic, 
recomandat prin sistemul standardelor ISO din familia 50000, 
pentru evaluarea conformităţii. În mod general, succesul 
implementării ISO 50001 în realizarea beneficiilor așteptate și 
impactul asupra organizațiilor și țărilor va depinde de trei factori, 
în special [„ISO și industria energetică” Institutul Național de 
Standartizare]: 

 disponibilitatea profesioniștilor competenţi pentru a ghida și 
asista organizațiile în implementare; 

 demonstrație credibilă organizațiilor și pieței beneficiilor tangibile 
ale EnMS / ISO 50001; 

 nivelul de sprijin pentru politica acordată și/sau reglementată 
atașată implementării EnMS/ISO 50001. 

 Familia ISO 50000 cuprinde următoarele standarde principale: 
ISO 50001: 2011, ISO 50002: 2014,  ISO 50003: 2014, ISO 50004: 
2014, ISO 50006: 2014, ISO 50015: 2014, ISO TC 242. 

 



Standardul internaţional ISO 50001: 2011 ”Sisteme de management al 
energiei. Cerinţe şi ghid de utilizare” prezintă un ghid şi set de norme şi 
cerinţe fundamentale pentru sistem de management energetic, ajutând 
companiile să utilizeze eficient energia, să economisească resurse 
financiare, şi contribuie la conservarea resurselor și combaterea 
schimbărilor climatice. Standardul sprijină organizațiile în toate sectoarele 
pentru a utiliza energia mai eficient prin dezvoltarea unui sistem de 
management energetic şi se bazează pe modelul sistemului de 
management a îmbunătățirilor continue în baza matricei rolurilor şi 
responsabilităţilor. De asemenea, standardul este utilizat pentru alte 
standarde, cum ar fi ISO 9001 sau ISO 14001, ce uşurează lucrul organizațiilor 
de a integra  managementul energiei în eforturile lor generale de 
îmbunătățire a calității şi de management al mediului. De asemenea, ISO 
50001: 2011 oferă un cadru de cerințe pentru organizații privind: 

• elaborarea unei politici pentru utilizarea mai eficientă a energiei; 
• scopuri și obiective fixe pentru a îndeplini cadrul politicii;  
• utilizarea datelor pentru a înțelege mai bine și de a lua decizii cu privire la 
consumul de energie; 
• măsurarea rezultatelor;  
• revizuirea cat de bine lucrările de politică; 
• îmbunătățirea continuă a managementului energetic.  

 



Standardul internaţional ISO 50002: 2014 “Auditul 
energetic - Cerinţe şi ghid de utilizare” oferă orientări 
informative privind utilizarea acestuia şi specifică 
cerințele procesului de realizare a unui audit energetic 
în ceea ce privește performanța energetica şi este 
aplicabil tuturor tipurilor de unități și organizații, precum 
și tuturor formelor de consum de energie și de utilizare a 
energiei. Standardul, de asemenea, specifica principiile 
de efectuare a auditelor energetice, cerințele pentru 
procese comune pe parcursul auditelor energetice și 
rezultatele auditelor energetice. ISO 50002: 2014 nu 
abordează cerințele de selecție și de evaluare a 
competenței organismelor care furnizează servicii de 
audit energetic și nu se referă la auditul sistemului de 
management energetic al unei organizații, așa cum 
acestea sunt descrise în ISO 50003. 



Standardul internaţional ISO 50003: 2014 “EnMS - Cerințe 
pentru organismele care efectuează audite și certificări 
a sistemelor de management al energiei” specifică 
cerinţele de competenţă, coerența și imparțialitate în 
auditarea și certificarea sistemelor de management al 
energiei pentru organismele, care furnizează aceste 
servicii. Pentru a asigura eficacitatea unui audit EnMS, 
standardul abordează procesul de auditare, cerințele 
de competență pentru personalul implicat în procesul 
de certificare pentru sistemele de gestionare a energiei, 
durata de audit și de prelevare a probelor. Standardul 
este destinat pentru a fi utilizat în combinație cu ISO/IEC 
17021: 2011 “Conformity assessment - Requirements for 
bodies providing audit and certification of 
management systems”. 



Standardul internaţional ISO 50004: 2014 “EnMS - 
Ghid pentru implementarea, menținerea și 
îmbunătățirea unui EnMS – FDIS”oferă 
recomandări practice și exemple pentru 
stabilirea, implementarea, menţinerea şi 
îmbunătăţirea unui sistem de management 
energetic în conformitate cu abordarea 
sistematică a standardului ISO 50001 şi este 
aplicabil oricărei organizații, indiferent de 
dimensiune, tip, locație sau nivel de maturitate. 
Standardul, însă, nu oferă îndrumări cu privire la 
modul de a dezvolta un sistem de management 
integrat şi nu este destinat să furnizeze interpretări 
ale cerințelor ISO 50001. 



Standardul internaţional ISO 50006: 2014 
“Măsurarea performanței energetice utilizând 
liniile de referință și indicatorii generali de 
performanță energetică -  Principii generale & 
ghidare –FDIS”oferă îndrumări organizațiilor cu 
privire la modul de a stabili, utiliza și întreține 
indicatorii  de performanță energetică și liniile 
de referinţă energetice ca parte a procesului 
de măsurare a performanței energetic şi este 
aplicabil oricărei organizații, indiferent de 
dimensiunea acesteia, tipul, locația sau 
nivelul de maturitate în domeniul 
managementului energiei. 



Standardul internaţional ISO 50015: 2014 
“Măsurarea și verificarea performanţei 
organizaţionale energetice - principii 
generale și ghidare - CD3” stabilește 
principiile și ghidările generale pentru 
procesul de măsurare și verificare a 
performanței energetice a unei organizații 
sau a componentelor sale şi poate fi folosit 
independent sau în combinație cu alte 
standarde sau protocoale, la toate tipurile 
de energie. 



Standardul internaţional ISO TC 242 
“Management energetic” are ca obiectiv 
standardizarea în domeniul managementului 
energiei, inclusive, spre exemplu:  eficiența 
energetică, performanța energetică, 
aprovizionarea cu energie, practicile de 
achiziții pentru energie, folosind materiale şi 
sisteme, precum și consumul de energie, 
măsurarea consumului de energie actual, 
punerea în aplicare a unui sistem de 
măsurare pentru documentare, raportare, și 
validarea îmbunătățirii continue în domeniul 
managementului energiei. 



Cadrul ISO 50001 deja face parte din circuitul uzual industrial.  
 

Un concept de sistem al managementului energetic, în mod general, include:  

sistemul managementului energetic ca baza pentru acţiune prin planificare,  
sistemul de control tehnic cu planificarea detaliata,  

sistemul de acţiune prin realizarea sistemului de management operaţional energetic, toate 
abordate printr-un sistem de observări.  

 

Se consideră că multe probleme apar când organizaţiile îşi pun ca scop să producă 
produse cu mai puţine resurse energetice şi materiale.  

 
Standardul ISO 50001 defineşte cerinţele pentru structura organizatorica şi operaţională a 
companiilor, însa nu menţionează nimic despre procesele eficiente energetice la nivel 
productiv şi non-productiv.  

 
Pentru sistemele mari de producere din industria alimentară există o serie de oportunități, 
cum ar fi opțiunile tehnice și de capital, iar pentru sistemele de mici dimensiuni sunt 
gestionarea directă și indirectă a intrărilor de energie pentru îmbunătățirea productivității.  

 
În același timp, o îmbunătățire a eficienței energetice poate conține și un risc "de recul", 
care apare atunci când micșorarea cererii de energie rezultă în prețuri mai mici la energie și 
încurajarea achizițiilor de energie în alte domenii  



Standardul european EN 16001: 2009 „Sisteme de 
management al energiei - Cerințe cu ghid de 
utilizare” a fost elaborat pentru a asigura 
integrarea managementului energetic în structuri 
de afaceri organizatorice, astfel încât 
organizațiile să facă economii de energie şi de 
costuri, inclusiv îmbunătățirea performanței 
energetice și de afaceri. Cu toate acestea, 
standardul nu stabileşte cerințe absolute de 
performanță energetică şi nu garantează 
rezultatele energetice optime. Standardul 
european EN 16001: 2009 este structurat și bazat 
pe standardele de management existente, cum 
ar fi ISO 9001 și ISO 14001. 



Componentele sistemului managementului energetic 
includ [„ISO și industria energetică” ISM]:  

 

 catalogul îmbunătăţirilor continue;  

 sistemul de planificare cu procesele de planificare 
bine definite;  

 politica energetică cu scopuri strategice şi 
operaţionale;  

 structura organizatorică şi responsabilitatea 
personalului;  

 training, documentarea şi comunicarea;  
care în final ating următoarele scopuri şi măsuri: 
planificare, organizare, conducere şi executare, ca 
rezultat a revizuirii managementului. 

 



Implementarea sistemului de management energetic național 
cât și a celor internaționale  (ISO 50001, EN 16001:2011, ISO 
13790:2011) necesită stabilirea a unor procese care va 
ușura această activitate, acestea fiind:  

 Stabilirea unei echipe de managemet energetic; 

 Implicarea a partenerilor, a furnizorilor, în procesul de 
implementare; 

 Identificarea oportunităților de economisire a energiei; 

 Resurse de finanțare; 

 Stabilirea programului energetic. 



Astfel, în Republica Moldova s-a creat o asociație care reunește o 
cantitate mare de întreprinderi care au nevoie de ajutor în 
activitățile energetice și are printre scopurile sale, 
implementarea a managementului energetic, deci o mare 
parte din pașii prezentați mai sus pot fi realizați de către această 
asociație, intrînd ca membru deja colaborarea cu alți membri 
este garantată, astfel și practicile utilizate de parteneri pot fi de 
folos. Atragerea a resurselor financiare (interne sau externe) 
necesare pentru astfel de operațiuni tot este realizată de către 
aceaastă organizație neguvernamentală.  

Deci, Asociația Patronală în Domeniul Energetic (APDE) a fost 
lansată la 30 Septembrie 2014 de către Centrala Electrică cu 
Termoficare nr.1 (CET-1), Centrala Electrică cu Termoficare nr. 2 
(CET-2), Compania Gas Natural Fenosa în Moldova, Compania 
producătoare de energie regenerabilă Solartech Energy și alte 
20 de companii din domeniu. APDE este membru afiliat și 
partener național al Uniunii Industriei de Electricitate Europene 
EURELECTRIC. 

 



 ÎS Moldelectrica      
                                         
 (SA „CET-2”  ) TERMOELECTRICA                                                

 
 „CET Nord”                                                     
                                                                          

 (GazNaturalFenosa   )GNF FURNIZARE ENERGIE 
 
 SA „RED Nord”                                                

 
 SA „RED Nord-Vest”                                       
  

 „Savtels” SRL                                                
  
 Î.C.S. „Solatech Energy” SRL (Au fost membri ai 

asociației)  
 

 „Electrostrat” SRL 
 
 „Tenar” SRL  

 (înca nu au devenit membri) 
 
 „Condimelectro” SRL 

  
 „Desenergo” SRL  
 

 „Parmi Grup SC” SRL 

 „Indra Sisteme” SRL ICS 
  
 „Electro Sfera” SRL 

  
 “Mecenergo” SRL 
  

 Combustibil Solid (încă nu au aderat) 
  
 Lafarge Ciment (Moldova) SA 

 
 Cegoltar SRL 
 

 Absolut Energie SRL 
 

 Polimontaj SRL 

 
 Solis Energo SRL 
 

 ICS Ravelon SRL 
 
 Tehenergo Group SRL 

 
 Moldelectromontaj S.A. 
 

 Prim Energo SRL 
 
 Elserimpex SRL 

 
 Horus Cable Group SA 

 

Lista membrilor APDE: 



Conceptele de management al energiei şi de eficienţă energetică, 
au avut un caracter practic şi consecinţe benefice 
incontestabile asupra întregii activităţi economice din ţările 
dezvoltate. Cursa tehnologică pentru punerea la punct a 
soluţiilor bazate pe economia rsurselor energetice și apoi pe 
managementul energetic a avut rezultate spectaculoase în 
majoritatea ţărilor competitoare. Potenţialul energetic s-a 
dovedit în cele mai multe cazuri să fie valorificat economic.  

Astfel pe parcursul  studiului dat au fost organizate mai multe discuții 
cu membri ai APDE și alte întreprinderi , pentru a estima eficiența 
activității Asociației în managementul energetic și a situației 
privind utilizarea standardelor din sfera energetică. 

 



1. Din ce an sunteți membru a APDE?  

 
 a. 2014              12 

 b. 2015              4 

 c. 2016              0  
  

Pentru a estima eficiența a fost realizat un chestionar după care au fost  

intrebați membri APDE: 

2. După ce ați devenit membru, sunt sesizabile 

efectele  

benefice în activitatea întreprinderii 

Dumneavoastră? 

 

a. Nu putem măsura      1 

b. Nu sunt                         2 

c. Puțin                              9 

d. Bine                              4 

e. Foarte bine                  0 
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nu putem
măsura

Nu sunt Puțin Bine Foarte bine

La aceste întrebări după cum 

observăm au raspuns 16  

respondenți, și rezultatele  

răspunsurilor vor fi prezentate  

alături. 



3. Cât de informativă este Asociația ? 

a. Nu ne înteresează                               0 

b. Neinformativă                                      1 

c. Puțin                                                       5 

d. Informativă                                           9 

e. Permanent (ofera noi informații)       1 

 

4. În ce măsură sunt eficiente seminarele, 
forumurile, evenimentele organizate de 
APDE? 

a. Nu am măsurat           2 

b. Nu sunt eficiente        1 

c. Puțin eficiente             3 

d. Eficiente                       9 

e. Foarte eficiente           1 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0

2

4

6

8

10

Nu am
măsurat

Nu sunt

eficiente
Puțin 

eficiente 

Eficiente Foarte

eficiente



5. Cât de des profitați de seminare, 
forumuri, evenimente organizate de 
către APDE? 

a. Nu avem nevoie   0 

b. Niciodata               1 

c. Puține ori                3 

d. Deseori                   8 

e. Permanent             4 

6. Utilizați sau ați dori să utilizați standardele 
ISO din familia 50000 pentru  
eficientizarea managementului 
energetic?  

a. Dorim să utilizăm                 2 

b. Nu utilizăm                           2 

c. Utilizăm de 1 an                  4 

d. Utilizăm de 2-3 ani              6 

e. Mai mult de 3 ani                2 

 

0

1

2

3

4
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6

7

8

Nu avem

nevoie
Niciodată Puține ori Deseori Permanent

0

1

2
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4

5

6

7

Dorim să

utilizăm

Nu utilizăm Utilizăm de 1

an

Utilizăm de

2-3 ani

Mai mult de 3

ani



7. Utilizarea acestor standarde au/vor avea 
un efect pozitiv asupra activității 
întreprinderii și a competitivității 
acesteia? 

a. Nu suntem încrezuți     2 

b. Nu vor avea                 0 

c. Eficiență minimă          2 

d. Eficiență medie            9 

e. Eficiență maximă         3 

Răspunsurile precum că, standardele au o eficiență minimă, ne spune că întrepdinderile 
duc o lipsa de instruire în implimentarea eficientă a standardelor sau în activitatea 
care o duc, aceste standarde influențează minimal, astfel nesatisfăcînd dorințele 
acestor întreprinderi. 

Majoritatea din respondenți au răspuns ca eficiența standardelor ISO 50000 este medie, 
rezultatul pentru unii respondenți este explicat că de la implimentarea acestor 
standarte a trecut puțin timp ca să valorifice din plin efectele standardelor. Un alt 
număr de întreprinderi explică aceasta prin ceea că este greu să-și ducă activitatea 
fix în fix conform standardelor, dar ei spre aceasta și tind. 

Dar pentru 3 întreprinderi din 16, utilizarea standardelor după opinia lor au efect maximal, 
că deja sunt simțite schimbări în utilizarea energiei electrice și pierderile antarioare 
depistate pînă la utilizare s-au micșorat. 

 

Nu suntem 

încrezuți; 2 
Nu vor 

avea; 0 

Eficiență 
minimă; 2 

Eficiență 
medie; 9 

Eficiență 
maximă; 

3 



Implementarea standardului ISO 50001 se bazează 
pe metodologia cunoscută drept ciclul de 

perfecţionare continuă PDCA: 

 Planificare (PLAN) 

 Realizare (DO) 

 Control (CHECK) 

 Acţiune (ACT) 

 



În urma studiului  etapei de planificare au fost depistate mai 
multe probleme, precum: 

1. Probleme în comunicare: 

 Comunicare între Asociație și membri; 

 Comunicare între membri; 
2. Asocierea prea lentă a întreprinderilor în domeniul 

competitivității energetice; 

3. Cunoașterea slabă a standardelor ISO din domeniul 
energetic: 

 Implementarea prea lentă a standardelor din domeniul 
energetic; 

 Neîncrederea în eficiența standardelor; 

 





Concepţia consumului energetic industrial econom este percepută 
ca una din direcţiile de reducere a costurilor 
Una din problemele fundamentale în implementarea sistemelor de 
management energetic este demersul motivaţional. Motivaţie 
principală a consumului econom, în mod general, poate servi 
concepţia financiară şi energia. Chestionarul a cuprins două 
întrebări cu un set predeterminat de răspunsuri:  
1. întreprinderea susține ideea motivării financiare a demersului 
managerial energetic;  
2. întreprinderea susține ideea eco-responsabilității și securității 
energetice.  
 
 



În ultima perioadă datorită sprijinului organizaţiilor internaţionale tot mai 
multe întreprinderi din industria alimentară autohtonă recunosc importanța 
gestionării energetice.  
 

În cadrul proiectului UNIDO, mai multe companii din industria alimentară din 
RM au participat la pilotarea ISO 50001 care au implementat un sistem de 
management energetic: S.A.Carmez, SA Meacon, SRL JLC, SRL Lactis, SRL 
NaturBravo, SRL Sudzuker Moldova, Franzeluța SA, UTM. 

 
Prin aplicarea programelor de eficientizare energetică la nivelul 
întreprinderilor industriei alimentare, intensitatea energetică pe unitatea de 
produs ar scădea, fapt ce ar conduce la creşterea semnificativă a 
competitivităţii pe piaţă şi a siguranţei alimentare a ţării. În acelaşi timp, 
studiul nostru arată, că industria alimentară autohtonă are o implicare 
rezervată în managementul energetic, explicată prin nivelul scăzut al 
încrederii în ceea ce se numeşte “efectele specifice”, care se manifestă 
diferit, deseori diametral opus în comportamentul şi atitudinea de implicare 
în proces a personalului managerial de diferit nivel 



Fig. Nivelul de încredere în efectele implementării sistemului de 
management energetic 



În cadrul studiului dat noi am participat la 

implementarea unui program de acţiuni 

conforme cerinţelor de management energetic în 

mai multe întreprinderi din industrie. Aceasta a 

permis obţinerea schimbărilor pozitive în 

monitorizarea şi analiza sistematică a 

consumului tehnologic de resurse energetice 

utilizate, şi, în final, reducerea consumului total 

energetic.  



Figura. Modelul de Implementare a Managementului Eficienței 

Energetice 



Consumul tehnologic de resurse energetice înregistrat la 

întreprinderea  TeAdor din sectorul fabricarea produselor 

din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase până și 

după implementarea programului de acțiuni ISO 50001 

Figurile reprezintă graficul funcție de 

regresie pentru consumul de 

energie pe operații și procese 

tehnologice. Funcția consumului 

total al energiei  în condițiile până și 

după efectuarea schimbărilor de 

îmbunătățire a sistemului de 

management energetic avea 

forma:  

 y = 35,02x – 78,185        

 y = 30,787x – 71,375   

ceea ce demonstrează un efect de 

diminuare a consumului total de 

resurse energetice aproximativ cu 

10%. 



Funcția consumului total al energiei 

în întreprinderea  din Moberry, în 

condițiile până și după efectuarea 

schimbărilor de îmbunătățire a 

sistemului de management 

energetic avea forma:  

 y= 325,45x - 667,21    

y= 290,81x – 577,6            

aceasta demonstrând un efect 

evident de diminuare a consumului 

total de resurse energetice ușor 

peste 10%. 

Consumul tehnologic de resurse energetice la 

întreprindere din sectorul prelucrarea şi 
conservarea fructelor până și după  

implementarea programului  de acțiuni ISO 50001  



Standardele “Good manufacturing practices”, ce oferă o serie de avantaje, precum: 
utilizarea eficientă a dispozitivelor consumatoare de energie existente; a 
benchmarkingului, măsurărilor, raportul dintre îmbunătățirile intensității energiei şi 
impactul lor; bunele practici de management energetic; implementarea noilor tehnologii 
de management energetic; etc., precum şi  efecte financiare substanțiale obținute prin 
minimizarea costurilor din consumul de energie, luând în considerație actualele prețuri 
mari ale energiei.  
 
GMP stau la baza sistemului de "Analiza riscurilor și a punctelor critice de control„ 
(HACCP), care reprezintă o cerință esențială de competitivitate pentru toți producătorii 
de produse alimentare, şi include elementele următoare:  
1. premisele, structura și servicii de menaj;  
2. echipamente, proiectare și întreținere;  
3. calibrarea instrumentelor de măsură;  
4. formarea competențelor;  
5. instrucțiuni de proces și control;  
6. curățenie și salubritate, gestionarea deșeurilor;  
7. combaterea dăunătorilor;  
8. transport, recepție și depozitare;  
9. igiena personală;  
10. înregistrarea și controlul documentelor;  
11. gestionarea reclamațiilor;  
12. retragerea produsului.  
 



1.4. Concluzii șI propuneri  

 
Soluții pentru cadrul Standardelor energetice: 

 
 Organizarea seminarelor, meselor rotunde, 

privind metodele de eficientizare a utilizării 
standardelor energetice, rolul acestora și 
instruiri în utilizare adresate tuturor categoriilor 
de personal al întreprinderilor (companiilor); 

 Comunicarea cu membrii, pentru a depista 
care sunt problemele reale în standartizare și 
soluționarea bazată pe problemele principale 
ci nu pe cele generale; 

  

 
 

Comunicarea directă cu 

intreprinderile - ca să fie analizată 

problemelor cu care se întilnesc ei în 

procesul de utilizare a standardelor. 

Astfel se vor grupa problemele 

depistate după nivelul de dificultate, 

după caracteristicile asemănătoare.  




