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1. Ce este instrumentul HES? 
 
Un instrument online dezvoltat printr-un proiect coordonat de  Organizația Mondială a Turismului 
UNWTO, în colaborare cu o echipă a Națiunilor Unite și a celor mai importante Agenții Europene 
pentru Turism și Energie din Uniunea Europeană. 
 
Instrumentul a fost creat pentru a pune la dispoziția hotelurilor mici și mijocii (IMM-uri), din țările 
Uniunii Europene, informații tehnice, suport și instruire pentru ca acestea să-și crească eficiența 
energetică și să utilizeze enrgie din surse regenerabile. -  http://hotelenergysolutions.net/eu 
 
Acest instrument este utilizat în cadrul proiectului neZEH ca o primă evaluare a stării energetice a 
hotelurilor ce doresc implicarea în procesul de selecție al proiectelor pilot. 
 
Pe parcursul proiectului neZEH, HES TOOL va fi completat cu date tehnice și  financiare specifice 
țărilor în care se dezvoltă proiectele pilot, respectiv: Grecia, România, Spania, Croația, Italia, 
Suedia și Franța.  
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2. Cine poate fi selecționat pentru a devenii proiect pilot? 
 
Pentru fiecare țară parteneră, clădirile hotelurilor ce vor fi selecționate ca proiecte pilot pot fi: 
 

• Hoteluri cu o foarte bună performanță energetică, în concordanță cu metodologia  națională 
de auditare și evaluare energetică a clădirii/hotelului și instalațiilor  interioare,  hoteluiri ce 
pot atinge nivelul de hotel aproape zero energie printr-o  modernizare energetică 
suplimentară pe baza propunerilor rezultate din analizele tehnice ce vor fi realizate prin 
proiect, 

sau 
• Hoteluri cu o performanță energetică scăzută, în acord cu legislația națională și 
 metodologi de auditare, dar care după reabilitarea energetică în conceptul  neZEH vor 
 beneficia de o reducere semnificativă a consumului de energie. 

 
Modernizarea energetică ce va fi considertă se referă doar la partea de primire oaspeți.  
Conform standardului European EN 15251, cel mai înalt nivel de confort pentru spații de locuit în 
clădiri rezidențiale, birouri, restaurante sau săli de conferință, (funcții compatibile cu funcțiile 
tipice ale unui hotel) confortul ce trebuie asigurat constă într-un set de puncte de temperatură 
operativă de interior de 21°C iarna și 25,5°C în timpul verii. 
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Zonele standard ale unui hotel pentru a fi luate în considerare, printre funcțiile de hosting - adică 
zone în care sunt necesare condiții de mediu interior standard,  sunt:  
 

 camerele de oaspeți;  
 sală de recepție;  
 birouri;  
 bar;  
 restaurant;  
 camere de zi;  
 săli de conferințe.  
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3. Resurse 
 

• EU, Rational Use of Energy in the Hotel Sector, A Thermie Programme Action B-103, 1994; 
• Corgnati S. P., Fabrizio E., Raimondo D., Filippi M., Categories of indoor environmental quality and building 

energy demand for heating and cooling, Building Simulation 4 (2011) 97-105; 
• Ecofys, Towards nearly zero-energy buildings, Definition of common principles under the EPBD (Final 

report), 2013; 
• BPIE Data Hub for the Energy Performance of Buildings, http://www.buildingsdata.eu/; 
• ENTRANZE project, http://www.entranze.eu/; 
• HES project, http://hotelenergysolutions.net/en; 
• COHERENO project, http://www.cohereno.eu; 
• Eduardo Maldonado (Ed.), Implementing the Energy Performance of Buildings Directive, Featuring Country 

Reports, 2012; 
• Jarek Kurnitski (Ed.), nZEB Technical definition and system Boundaries for nearly zero energy buildings 

(REHVA Report 4), 2013. 
• Legislațiile naționale specifice pentru implementarea Directivei pentru Performanța Energetică a Clădirilor 

(EPBD 2010/31/EU) și Directiva pentru Energia Regenerabilă (RED, Directiva 2009/28/EC) 
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4. Metodologia de analiză 
 
Parcurgerea etapelor de analiza poate fi folosită pentru a facilita clasamentul soluțiilor tehnologice în 
sprijinul hotelurilor  IMM, cu scopul de a ajunge la statutul de nZEB, la nivel de țară.  
 
Rezultatele analizelor vor constitui o valoroasă bază de date, atât pentru hotelurile din Romania, dar 
și o evaluare comparativă a domeniului hotelier în cele 7 țări partenere. 
 
Criteriile de analiză: 
 
 1. Rentabilitatea investiției financiare  
(acest calcul este corectat cu parametrii zonei climatice Europene din care face parte fiecare țară). 
 

•    Acest clasament se face pe baza raportului  € investiți pe kwh economisit  
 

• Raportul depinde de mărimea investiției financiare în fiecare țară și potențialul de 
economisire al energiei.  
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2. Mărimea investiției financiare 
 

• Clasamentul se face pe baza costului pe fiecare tehnologie/echipament propus, în € 
 
• Nivelul costurilor este adaptat pentru fiecare tehnologie/costuri medii de piață  la 

nivelul fiecărei țări din proiect 
 

3. Potențialul de economisire al energiei 
  

• Clasamentul se face pe baza energiei economisite pe an (kWh/an), rezultată din 
economia posibilă pe fiecare tehnologie/echipament instalat 
 

• Pentru fiecare kWh/an economisit se aplică  factorul de corecție al zonei climatice 
corespunzătoare 
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Schema logică a instrumentului HES pentru o analiză corectă 
 

• Sunt necesare 5 intrări (A1a-e) pentru o funcționare corectă 
• Cele 5 intrări sunt distribuite pe 3 domenii: Energie, Clădiri și Economia de energie/ potențial 

de reducere a consumului de energie 
• Toate măsurile se traduc în potențial de reducere al energiei exprimat în kWh/economisiți 
• Economia de energie pe măsură se realizează în principal prin trei intrări: 

o Un procent tipic de economisire a energiei pe măsură ( a1a-a2 ) 
o Corecții pentru zona climatică respectivă (a1b –A3)  
o Valori rezultate din bilanțuri energetice reale (A1C-A4 ) 
 

Vor rezulta cel puțin 14 bilanțuri energetice realizate prin proiect, câte două pentru fiecare țară 
participantă, în funcție de zona climatică și tipologia hotelurilor ce vor fi selecționate, având ca 
termeni de referință 5 bilanțuri energetice existente în baza de date.  

 
• Stabilirea clădirii de referință (A1d)/consum de energie fix (A6), detalii constructive (A7), 

echipament HVAC (A8) 
• Estimarea în € / măsură, bază de date realizată de fiecare partener la nivel național (A1 e - 

A9).  
 
Costurile se referă atât la costul echipamentului cât și al celui cu forța de muncă 
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Schema logică a instrumentului HES TOOL pentru o analiză corectă 
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HES TOOL 
Măsurile de eficientizare a consumului de energie 

 
62 măsuri în baza de date, clasificate după tip măsură și consum de energie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicarea fiecărei măsuri este cuantificată procentual, ca economii tipice pe echipament/tehnologie. 
Procentele sunt evaluate pe baza documentelor tehnice oficiale disponibile, date producători de 
echipamente, alte surse disponibile. 

 Tipul măsurii    Consumul de energie 

 Managementul energiei  
 Eficiența Echipamentului  
 Eficiența sistemului  
 Reducerea cererii  
 Energie regenerabilă  

 În iluminat  
 HVAC/în sistemele de încălzire, ventilare și aer condiționat  
 HW /în sistemul de preparare apă caldă de consum 
 Echipamente  
 General  
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HES TOOL 
 Clădirea de referință 

 
Datele analizate în această secțiune sunt necesare pentru o comparație echitabilă între măsuri al 
căror cost unitar este redus (aparate de iluminat, surse de iluminat etc.) și măsuri al căror cost pe 
unitatea de produs este mare (cazan, HVAC). 
 
Trebuie calculat un consum fix necesar de energie pentru a putea estima cantitățile necesare de 
echipamente și costurile aferente în €. 
 
Pentru acesta este necesar să fie definite  "Clădirile de referință", care sunt clădiri reale cu o 
mulțime de detalii definite, cum ar fi:  
 

• Detalii de construcție  
• Detalii tehnice  
• Punerea în aplicare a măsurilor de eficientizare a consumului de energie  
• Consumul total de energie  

 
Datele ce vor fi disponibile în această secțiune sunt date minime necesare pentru calcularea 
corectă a investiției ce va ține cont de fiecare măsură ce va fi propusă. 
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HES TOOL 
Baza de date  
 
În scopul calculării potențialului de reducere al energiei prin aplicarea fiecărei măsuri, este necesar 
să se cunoască modul în care este distribuită și utilizată energia în hotelul analizat.  
Se va forma o baza de date concretă prin contribuția fiecărui partener în proiect din fiecare țară 
participantă. 
Informații vor  fi colectate din auditurile energetice și bilanțurile energetice ce vor fi realizate pentru 
fiecare hotel selecționat, ca o contribuție valoroasă la baza de date a neZEH la nivel European. 
 
Pentru păstrarea confidențialității, numele hotelurilor vor putea fi codificate după cum urmează:  

• Grecia: Hotel GR01 
• Spania: Hotel SP01  
• Italia: Hotel IT01 
• Suedia: Hotel SE01 
• România: Hotel RO01 
• Croaţia: Hotel HR01 
• Franța: Hotel FR01 
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HES TOOL 
 
Datele tehnice privind performanța diferitelor tehnologii și echipamente necesare în prima etapă de 
selecție sunt date furnizate de aplicaţia HES tool, pe baza datelor furnizate de: 
 

 EUROSTAT /cele 28 țări membre UE - pentru zile grade încălzire 
 ASHARE / cele 28 țări membre UE - pentru grade zile răcire 

  
Cei doi parametri sunt centralizați în final pentru calculul necesarului de încălzire și răcire pe lună și 
an. 
Gradele zile vor fi luate în considerare pentru corecțiile necesare, în funcție de diferitele zone 
climatice. Vor fi introduși în sistemul de evaluare factorii de corecție (aplicația nu include 
actualmente acești coeficienți), cu scopul de a schimba/corecta ușor energia economisită pe măsură 
între toate zonele climatice din cele 7 țări partenere în proiect. 
 
Notă: ASHARE 2002- Impact of climate change in tertiary sector of Europe, martin Jakob, Giacomo Catenazzi for Energy Policy and 
Economic s( CEPE), ETH, Zurich. 
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HES TOOL 
Evaluare financiară 
 
1. Profitabilitatea investiției financiare - €/kWh economisiti 

 
2. Potențialul de reducere al energiei în condițiile transformării hotelului în hotel aproape zero 

energie – kWh economisiți 
 

3. Valoarea totală a investiției  - € 
 

Indicator ce depinde de : 
 Ţară 
 Provincie/județ 
 Categoria hotelului 
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5. În loc de concluzii 
Evoluţia climei în Europa – Raport European Environment Agency (EEA) nr. 2 (2012) 
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5. În loc de concluzii 
“Raportul European Environment Agency (EEA) nr. 2 (2012), atestă faptul că România este una 
dintre ţările cele mai expuse în viitor la modificări climatice semnificative, în special în ceea ce 
priveşte creşterea temperaturii medii exterioare în zilele de vară şi extinderea sezonului estival” 
  

Braşov Business Park | 28.05.2014  



Vă mulțumim! 
 

Date de contact 
Camelia Rață 

Tel./fax +40268 474209 
office@abmee.ro 

www.nezeh.eu | www.abmee.ro 
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