
PROVOCAREA DE LA CLIENT
INDUSTRIA: 
Fabricarea de mobilă

TIP PROIECT: 
Monitorizarea consumurilor 

FINANȚARE: 
Fonduri nerambursabile

Înființat în 1961, Sortilemn este unul dintre cei mai mari 
producători de mobilier din elemente mulate din placaj, 
combinate cu metal, elemente masive, materiale textile și 
plastic, din România.

Oportunitățile apărute au determinat compania să se 
adreseze în special piețelor externe, devenind astfel unul 
dintre furnizorii tradiționali ai firmei suedeze IKEA.

Monitorizarea consumurilor electrice, 
termice și de aer comprimat în cadrul 
companiei Sortilemn

de energie electrică, termică 
și aer comprimat 

POIM 6.2 și surse beneficiar



IMPLEMENTAREA PROIECTULUI:

Implementarea unui sistem de monitorizare 
a consumurilor de energie la nivelul fabricii a 
fost o decizie importantă pentru companie, 
Sortilemn luând deja măsuri pentru creș-
terea productivității energetice prin:

Ÿ Realizarea de audituri energetice;

Ÿ Implementarea unui proiect de coge-
nerare de înaltă eficiență pe biomasă;

Ÿ Implementarea Standardului de Mana-
gement energetic ISO 50001 etc.

Pentru a susține aceste eforturi, Sortilemn a 
solicitat implementarea unui sistem de 
monitorizare a consumului de energie elec-
trică, termică și aer comprimat în cadrul 
fabricii din Gherla, județul Cluj.

De asemenea, monitorizarea consumurilor 
doar la nivel local, în unele instalații, precum 
și prezența anumitor instalații vechi au 
determinat compania să pună pe lista de 
priorități un astfel de proiect.

Pentru implementarea sistemului, Sortilemn 
a beneficiat de finanțare nerambursabilă 
prin intermediul Programului Operațional 
Infrastructură Mare, Axa 6, Obiectivul 
Specific 2. 

Pentru a obține un control cât mai bun asupra 
consumurilor realizate în cadrul fabricii, s-au 
instalat o serie de contori pentru monito-
rizarea consumurilor electrice, termice și aer 
comprimat, datele obținute fiind integrate 
într-un soft dedicat afișării și analizei acestora.

Ÿ Contori electrici trifazați;

Ÿ Contori termici (traductor de debit cu ultra-
sunete, set de senzori de temperatură cu 
cap de borne și teci, calculator de energie 
termică și de răcire);

Ÿ Contori pentru aerul comprimat (debit-
metre și senzor de presiune);

Ÿ Tablouri electrice - unificare și transmisie 
date.

Valoarea totală a proiectului

Rata de cofinanțare

Valoare totală eligibilă

Valoarea eligibilă a proiectului

Cheltuieli neeligibile

Fonduri UE

Contribuția națională

Contribuția beneficiarului

1 163 388.02 lei

85%

983 929.32 lei

756 075 lei

133 425 lei

94 429.32 lei

179 458.70 lei

POIM 6.2 promovează energia curată și 
eficientă energetic în vederea susținerii unei 
economii cu emisii scăzute de carbon. 
Principalul obiectiv al axei este reducerea 
consumului de energie la nivelul consuma-
torilor industriali și promovarea acțiunilor 
orientate spre implementarea de sisteme de 
monitorizare a consumurilor de energie.

Sursa: Fonduri UE, https://goo.gl/69gHyT



BENEFICII OBȚINUTE:

Sistemul de monitorizare a consumurilor 
electrice, termice și aer comprimat imple-
mentat în cadrul fabricii aduce companiei 
urmatoarele beneficii:

Ÿ Determinarea și optimizarea costurilor 
generate de consumul de utilități în 
valoarea totală a costurilor de fabricație a 
produselor finite; 

Ÿ Determinarea ponderii consumului per 
elemente direct productive și elemente 
auxiliare din procesul tehnologic;

Ÿ Arhivarea și prelucrarea mărimilor măsu-
rate din cadrul unei stații locale de lucru;

Ÿ Realizarea graficelor pe baza datelor 
curente sau istorice pentru:

  - Consumul de utilități;
 - Valori KPI cu afișarea tendinței.
 (Key Performance Indicator) 

Ÿ Identificarea și analiza factorilor de 
influență asupra consumurilor/costurilor 
cu utilitățile: 

 - Echilibrarea rețelei hidraulice - agent   
 termic și aer comprimat; 
 - Determinarea costurilor specifice în
  producerea aerului comprimat.

Ÿ Compatibilitate cu Legea Eficienței Ener-
giei nr. 121/2014 cu completările ulteri-
oare și cu standardul de Management 

Energetic, ISO 50001, adaptat la procedurile 
existente ale companiei Sortilemn S.A, cu 
punct de lucru în Gherla.

Mai mult, sistemul implementat pentru 
monitorizarea consumurilor energetice oferă 
companiei:

Ÿ Oportunitatea de a achiziționa utilaje și 
echipamente eficiente energetic, având la 
bază informații reale și concrete oferite de 
sistemul de monitorizare; 

Ÿ O platformă software scalabilă (posibi-
litatea de a extinde numărul punctelor de 
consum și tipul purtătorilor de sarcină);

Ÿ Posibilitatea de a configura widgets și 
alarme;

Ÿ Posibilitatea de a genera rapoarte (csv, pdf, 
etc.) customizabile per tip de analiză;

Ÿ Un instrument activ pentru serviciul de 
Management Energetic și un instrument 
de Benchmarking / Targeting (M&T);

Ÿ Posibilitatea de a calcula emisiile de gaze 
cu efect de seră, inclusiv nivelul emisiilor de 
CO2;

Ÿ Oportunitatea de a defini planurile tarifare 
pe tip de utilități.
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