
Ce loc ocupă eficiența energetică a siste-
melor termodinamice în lume?

Concret, ce măsuri sunt întreprinse la nivel mondial pentru a promova 
eficiența energetică în cadrul sectorului refrigerării și al climatizării? Sunt 
abordările identice pretutindeni? Care sunt factorii de influență?

Interviu cu Emilie Kugener, Corporate & Web Communication Manager la Climalife pe lângă direcțiunea filialelor 
Climalife, pentru a culege diferite puncte de vedere despre acest subiect în Europa și la nivel internațional.

E. K.: Care sunt soluțiile implementate pentru a 
promova eficiența energetică a instalațiilor de 
refrigerare? 
În Ungaria, în Spania sau în Franța, în sectorul dis-
tribuției la scară largă, de exemplu, sunt întreprinse 
diferite acțiuni pentru a reduce consumul electric al 
sistemelor termodinamice. Sunt amplasate din ce în ce 
mai des uși pe vitrinele frigorifice, sisteme de reglare 
pe centralele de refrigerare pozitivă și/sau negativă, 
compresoare cu variatoare de viteză, module cu înaltă 
presiune flotantă etc. Toate acestea fac posibilă nu 
doar îmbunătățirea coeficientului de performanță a 
instalației, ci și, în unele cazuri, înlocuirea refrigerantu-
lui cu un altul, a cărui capacitate de refrigerare este mai 
joasă. După cum explică Mercedes Cerquera, Direc-
tor Climalife Spania: „Principalul exemplu este cel al 
înlocuirii refrigerantului R-134a cu R-450A, dar avem 
cazuri mai extreme, precum conversia refrigerantului 
R-404A cu R-450A, care este posibilă cu instalarea de 
uși pe mobilierul frigorific deschis pe bază de R-404A 
și pentru care trebuie reconsiderat și diametrul țevilor. 
Aceste îmbunătățiri ne dau posibilitatea să introducem 
produse cu GWP mai scăzut, cărora li se aplică așadar 
o taxă mai mică pe gazele fluorurate cu efect de seră.” 

În Marea Britanie, se pune accentul pe informarea pro-
tagoniștilor, după cum ne mărturisește Peter Dinnage, 
Director Tehnic la Climalife UK. „Organizăm seminarii 
tehnice, zile ale porților deschise și discutăm mult cu 
prilejul reuniunilor cu clienții despre toate aspectele 
tehnologice pentru a îmbunătăți eficiența energetică: 
noii refrigeranți cu GWP scăzut, uleiurile pentru com-
presoare sau lichidele de transfer termic, fără a uita 
de importanța bunelor practici și întreținerea sisteme-
lor frigorifice. De asemenea, încercăm să influențăm 

următoarea generație de tehnicieni specializați în refri-
gerare/climatizare, pentru a-i educa pe această cale 
durabilă.” 

E. K.: Care a fost impactul disponibilității refrige-
rantului R-404A în Europa de la sfârșitul anului 
2017? Este acesta un factor declanșator pentru a 
înlocui și a îmbunătăți eficiența energetică? 
Dacă în Franța, în Marea Britanie sau în alte țări situ-
ația în privința R-404A a fost tensionată la sfârșitul 
anului trecut, nu a fost cazul pretutindeni în Europa. 
În Ungaria, „din cauza importului ilegal și a stocurilor 
disponibile, acest lucru nu a influențat atât de mult 
piața refrigerării comerciale și industriale”, a declarat 
Laszló Szalay-Nagy – Director Climalife Ungaria și 
România. Acesta a observat, totuși, că  
„anumite hipermarketuri au început,  în cazul unora 
dintre instalațiile lor care conțin R-404A, înlocuirea 
cu R-448A, pentru a anticipa și a urma avântul dat 
de direcția internațională urmată de marile lanțuri de 
distribuție. Nu putem spune însă că o campanie în 
masă de modernizare a refrigerantului R-404A a fost 
lansată din lipsă de disponibilitate a R-404A compa-
rativ cu Europa de Vest”.

E.K.: Este eficiența energetică un criteriu de ale-
gere a soluției alternative?
Gazele fluorurate cu efect de seră, prețurile, disponi-
bilitatea produsului, soluțiile cu impact scăzut asupra 
mediului sunt subiecte care fac obiectul discuțiilor de 
zi cu zi cu clienții. Reducerea cotelor în 2018 pre-
domină și, înainte de orice, stă la originea reducerii 
indicelui GWP al refrigeranților.  După cum mărtu-
risește Peter Dinnage, Director Tehnic la Climalife 
UK: „Clienții noștri sunt dornici să învețe și să adopte 
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produse mai eficiente cu GWP scăzut, inclusiv 
refrigeranți A2L cu GWP foarte scăzut.”

E.K.: Va avea Brexitul consecințe asupra regle-
mentării aplicabile în Marea Britanie?
„Majoritatea reglementărilor europene sunt 
deja transpuse în dreptul britanic și Regatul 
Unit are tendința de a respecta legislația în 
mod rigid. După Brexit, Regatul Unit speră să 
fie în măsură să consolideze reglementarea, 
dacă acestea ajută întreprinderile și economia 
să funcționeze mai bine, protejând totodată 
mediul”, explică Peter Dinnage.

E.K.: Eficiența energetică a sistemelor termo-
dinamice este și ea un subiect de actualitate 
în țările emergente?
Anton Hunink, Directorul filialei Climalife Export, 
reamintește că, în general, industria este preo-
cupată de eficiența energetică. „Lucrăm cu toții 
pentru a deveni mai puțin dependenți de utili-
zarea energiei, dar acest lucru necesită multe 
eforturi și uneori nu suntem în măsură să atin-
gem acest obiectiv fără sprijinul reglementărilor 
cum ar fi F-Gas în Europa sau Amendamentul 
de la Kigali la scară mondială.” Potrivit lui Anton 
Hunink, „putem lua în considerare 2 niveluri dife-
rite de țări în curs de dezvoltare: țările care au 
acest statut, dar care nu mai sunt efectiv în curs 
de dezvoltare și cele care au nevoie de energie 
pentru a-și îmbunătăți calitatea vieții, sănătatea 
și igiena. Pentru a reduce consumul de energie 
în combinație cu tehnologii care respectă mai 
mult mediul, avem nevoie de reglementări. Este 
însă mult mai important să atenuăm lipsa de 
educație și să creștem competențele tehnici-
enilor locali. 
Deci da, cred că țările în curs de dezvoltare 
lucrează la reducerea consumului de energie, 
dar în acest scop vor avea nevoie de un sprijin 
internațional mult mai important pentru a intro-
duce noi tehnologii, cum ar fi utilizarea energiilor 
din surse regenerabile.”

E. K.: Care sunt refrigeranții utilizați frecvent 
în țările emergente? 

A. H.: Protocolul de la Montreal a făcut posibilă 
reglementarea utilizării gazelor care distrugeau 
stratul de ozon în cursul ultimelor trei decenii. 
Amendamentul de la Kigali consolidează în pre-
zent această schimbare, pentru a introduce noi 
tehnologii în sistemele noi și în cele existente. 
Grupurile internaționale au o dorință reală de 
a-și reduce amprenta de carbon, oriunde ar fi 
stabilite. Este o pârghie pentru a crea noi opor-
tunități cu refrigeranți HFO în aceste țări în care 
nu există suficient leadership pentru a începe 
trecerea către aceste tehnologii mai ecologice 
și mai puțin consumatoare de energie.

E. K.: Care sunt evoluțiile în curs?
A. H.: Performanța noilor refrigeranți cu GWP 

scăzut a fost bine primită de către constructorii 
de sisteme de climatizare și a fost introdusă pe 
piață. Directivele europene privind MAC (sis-
temele mobile de climatizare) au contribuit cu 
siguranță la introducerea rapidă a refrigeranților 
HFO în industria auto și numeroase alte aplicații 
cu amestecuri HFC/HFO încep să fie concepute 
și vor fi lansate pe deplin în anii următori. Calea 
către eficiența energetică este deschisă!

Zoom
Focus pe taxa 
instituită în Spania 
în 2014 - 
Mercedes Cerquera – Director Climalife
Spania

E. K.: Cum ați gestionat instituirea acestei 
taxe? 

M. C.: A trebuit să ne adaptăm, deoarece 
administrația nu ne-a scutit. Aceasta a creat 
o sarcină administrativă suplimentară, deoa-
rece distribuitorii și instalatorii sunt colectori 
ai IGFEI (taxa pe gazele fluorurate cu efect de 
seră). Sistemul implementat se bazează pe un 
carnet de înregistrare a distribuitorilor și insta-
latorilor, cu intrări și ieșiri (cumpărări și vânzări) 
de refrigerant. Noi plătim taxa la fiecare patru 
luni. Această rată de impunere este însoțită de o 
serie de scutiri, printre care subliniem în special 
că prima redevență pe instalațiile și echipamen-
tele noi nu generează nici o sarcină fiscală.

Mai concret, aceasta se bazează pe principiul 
poluatorului care plătește, astfel că prima încăr-
cătură, nefiind emisă în atmosferă, este scutită 
de taxă. În bugetul general al statului pentru 
2018, rata de impunere a IGFEI va fi redusă 
de la 0,020 înmulțit cu indicele GWP al fiecărui 
refrigerant la 0,005, adică indicele GWP va fi 
înmulțit cu 0,015. În plus, pentru achiziționarea 
de produse regenerate, reducerea aplicabilă 
taxei va crește de la 15 la 50%.

E.K.: Care este impactul taxei asupra pieței? 
M. C.: Impactul economic a fost considerabil 

în momentul instituirii, acum patru ani. Pentru 
profesioniștii în domeniul refrigerării a fost foarte 
negativ, de ce s-a aplicat această taxă exclusiv 
în Spania? Consecința a fost apariția unei piețe 
negre estimate la 40% din cantitatea totală de 
refrigeranți utilizați în țara noastră. Însă în cele 
din urmă, sistemele de control ale scurgerilor 
directe și indirecte s-au înmulțit, inspecțiile sunt 
mai frecvente și formarea personalului tehnic 
s-a îmbunătățit considerabil, depășind chiar și 
reglementările aplicabile. După estimările noas-
tre, GWP-ul mediu în Spania este acum sub 
1500, ceea ce ar corespunde celui mai scăzut 
GWP din Europa. În acest context, provocarea 
pentru a face față reducerii cotelor prin scăde-
rea GWP-ului refrigeranților utilizați de instala-
tori este pe cale să fie soluționată.
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