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ADNOTARE 

 Autor – RÎMIȘ Eugen. Titlul – Implementarea sistemului de management energetic în cadrul 

întreprinderii ,, Magnetec Components ” SRL 

Structura lucrării: lucrarea conține o introducere, patru capitole, concluzii, bibliografie din 15 

titluri, 4 anexe, 81 pagini, 22 figuri, 18 tabele. 

Cuvinte-cheie: managementul energetic, eficiență energetică, consum de energie, măsuri de 

îmbunătățire a eficienţei energetice, indicatori de performanță. 

Problematica studiului: determinarea măsurilor ce țin de îmbunătățirea eficienței energetice în 

cadrul întreprinderii “Magnetec Components” SRL. 

Obiectivele studiului: minimizarea consumului de energie, micșorarea cheltuielilor cu 

energia, dezvoltarea şi utilizarea permanentă a unui sistem de monitorizare a energiei utilizate, 

raportarea acestor valori şi dezvoltarea unor strategii specifice de optimizare a energiei 

utilizate. 

Rezultate obținute: În urma proiectul de master au fost examinate soluții de eficientizare a 

Managementului energetic in cadrul întreprinderii “ Magnetec Components ” din or. Bălți. 

Necesitatea proiectarii a fost condiționată de eficientizarea energetica si implementarea 

măsurilor de economisire a energiei, schimbările simple în comportamentul nostru din 

întreprindere, ce va reduce cantitatea de energie pe care o utilizăm. Un alt rezultat al cercetarii 

este dezvoltarea interesului tuturor angajaţilor în utilizarea eficientă a energiei şi educarea lor 

prin programe specifice instruire. 

 

ABSTRACT 

Author – RÎMIȘ Eugen. Title – The implementation of the Energy Management System in 

the Company "Magnetic Components" 

Thesis structure: The paper comprises an introduction, four chapters, conclusions, 15 

references, 4 annexes, 81 pages, 22 figures, 18 tables. 

Keywords: energy management, energy efficiency, energy consumption, energy efficiency 

improvement measures within the company "Magnetec Components" SRL. 

  



 

 

Study issues: to determine the measures related to the improvement of energy efficiency, 

development of the energy efficiency sector. 

The study's objectives: minimizing energy consumption, reducing energy costs, reporting 

these values and developing specific strategies for optimizing the energy used. 

Result obtained: Following the master's project, solutions for streamlining energy 

management were examined within the company "Magnetec Components" from Bălți. The 

need for design has been conditioned by energy efficiency and the implementation of energy 

saving measures, simple changes in our behavior in the company, which will reduce the amount 

of energy we use. Another result of the research is the development of the interest of all 

employees in the efficient use of energy and their education through specific training programs. 
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INTRODUCERE 

 

Energia este o resursă controlabilă – Utilizarea ei în mod eficient contribuie la creşterea profiturilor 

prin reducerea costurilor. 

Accesul la energie devine tot mai costisitor şi dăunător mediului. În multe ţări era energiei ieftine se 

apropie de sfârşit. Utilizarea eficientă a sistemului va ajuta organizaţiile de orice dimensiune să 

gestioneze consumul de energie într-o manieră durabilă. Aceasta va avea ca rezultat: costuri reduse, 

impact diminuat asupra mediului, competitivitate sporită. 

Actualitatea temei: Tematica este in concordanta cu politicile nationale in domeniu de eficientizare 

a consumului de energie. Eficientizarea consumului de energie care va contribui si la reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de sera, la fel ce corespunde politicilor nationale in domeniul mediului, dar 

si angajamentelor internationale. 

Scopul lucrarii: constă în eficientizarea sistemului de management energetic în cadrul întreprinderii 

„MAGNETEC COMPONENTS” SRL. 

Pentru realizarea acestui scop au fost propuse realizarea următoarelor obiective: 

 creşterea eficienţei energetice şi reducerea consumurilor de energie, în scopul reducerii 

costurilor; 

  dezvoltarea şi utilizarea permanentă a unui sistem de monitorizare a consumurilor 

energetice, raportarea acestor consumuri şi dezvoltarea unor strategii specifice de optimizare 

a acestor consumuri;  

 găsirea celor mai bune metode de a spori economiile băneşti rezultate din investiţiile în 

eficientizarea energetică a proceselor de producţie, prin aplicarea celor mai performante 

soluţii cunoscute la nivel mondial;  

 dezvoltarea interesului tuturor angajaţilor în utilizarea eficientă a energiei şi educarea lor 

prin programe specifice de reducere a pierderilor de energie; 

 asigurarea siguranţei în alimentare a instalaţiilor energetice. 
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