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ABREVIERI
AFM
ANRE
EUR
ESCO
Gcal
GJ
GWh
INS
IPCC
kcal
kg
km
m
mCA
MWh
LEA
LES
PCI
PJ
PIEE
PODD
POIM
PNRR
PPP
SACET
SCADA
SEN
SEEN
SRE
TJ
tep
UE

Administrația Fondului pentru Mediu
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei
Moneda Europeană, Euro
Companie servicii energetice (Energy Services Company)
Gigacalorie
Gigajoule
Gigawatt-oră
Institutul Național de Statistică
Comitetului Interguvernamental pentru Schimbări Climatice
(Intergovernmental Panel on Climate Change)
Kilo-calorie
Kilogram
Kilometru
Metru
Metru coloană apă
Megawatt-oră
Linie electrică aeriană
Linie electrică subterană
Putere calorică inferioară
Peta Joule
Program de îmbunătățire a eficienței energetice
Programul Operațional Dezvoltare Durabilă
Programul Operațional Infrastructură Mare
Planul Național de Redresare și Reziliență
Parteneriat Pubilc Privat
Sistem de alimentare centralizată cu energie termică
Sistem Informatic de Monitorizare, Comandă și Achiziție de Date
Sistemul Energetic Național
Sistemul Electro Energetic Național
Surse Regenerabile de Energie
Tera Joule
Tone Echivalent Petrol
Uniunea Europeană
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DEFINIȚII
Audit energetic – procedura sistematică de obținere a unor date despre profilul
consumului energetic existent al unei clădiri sau al unui grup de clădiri, al unei activități și/sau
instalații industriale sau al serviciilor private ori publice, de identificare și cuantificare a
oportunităților rentabile pentru realizarea unor economii de energie și de raportare a
rezultatelor.
Auditor energetic – persoană fizică sau juridică atestată/autorizată în condiţiile legii
care are dreptul să realizeze audit energetic la consumatori. Auditorii energetici persoane
fizice îşi desfăşoară activitatea ca persoane fizice autorizate sau angajaţi ai unor persoane
juridice, conform legislaţiei în vigoare.
Bilanţ energetic – reprezintă evaluarea cantitativă şi analiza schimburilor şi proceselor
de transformare a energiei care au loc pe conturul unui sistem consumator şi/sau generator
de energie sau pe conturul unei părţi componente a acestuia. De asemenea, bilanţul energetic
mai poate fi definit ca metoda sistematică de urmărire şi contabilizare a fluxurilor energetice.
În sistemele industriale şi în instalaţii, bilanţul energetic serveşte la verificarea conformităţii
rezultatelor funcţionării cu datele de referinţă.
Cogenerare – reprezintă producerea simultană, într-un singur proces, cu aceeaşi
instalaţie şi din aceeaşi formă de energie primară, a energiei termice şi a energiei electrice
şi/sau mecanice. Altfel spus, cogenerarea constă în producerea combinată şi simultană de
energie termică şi de energie electrică şi/sau mecanică în instalaţii tehnologice special
realizate pentru aceasta1
Eficiență energetică – este definită ca raportul dintre rezultatul constând în
performanță, servicii, bunuri sau energie și energia folosită în acest scop2.
Economie de energie – este definită drept cantitatea de energie economisită,
determinată prin măsurarea şi/sau estimarea consumului înainte şi după punerea în aplicare
a oricărui tip de măsuri, inclusiv a unei măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice,
asigurând în acelaşi timp normalizarea condiţiilor externe care afectează consumul de
energie.
Management energetic – este un proces complex de elaborare a deciziilor ce privesc
reducerea intensității energetice și creșterea performanțelor economice la nivelul
consumatorilor de energie și/sau la nivel zonal, pe baza unui set de competențe, aptitudini,
atitudini și calități distribuite relativ uniform, în întreaga structură organizațională a unui
consumator de energie și/sau la nivelul unei entități administrativ-teritoriale în concordanță
cu misiunea, obiectivele și strategiile acestora.
Manager energetic – este persoana calificată care asigură managementul energetic în
cadrul unei ierarhii funcționale din cadrul societăților comerciale consumatoare de energie,
1
2

Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006 cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 121, din 18 iulie 2014, privind eficienţa energetică
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la nivelul unui grup de consumatori de energie sau la nivelul unei entități administrativ
teritoriale (comună, municipiu, etc).
Sistem de alimentare centralizat cu energie termică (SACET) – reprezintă ansamblul
instalaţiilor tehnologice, echipamentelor şi construcţiilor, situate într-o zonă precis
delimitată, legate printr-un proces tehnologic şi funcţional comun, destinate producerii,
transportului şi distribuţiei energiei termice, prin reţele termice, pentru mai mulți utilizatori3.
Termoficare (încălzirea centralizată) – este procedeul tehnic de alimentare cu energie
termică a unui număr mare de clădiri (consumatori rezidenţiali, publici şi privaţi) caracterizate
printr-o densitate ridicată; căldura este produsă în surse distincte şi transportată şi/sau
distribuită prin reţele de conducte (reţele termice).
Utilizare eficientă a energiei, îmbunătățire a eficienței energetice – este definită ca
realizarea unei unități de produs, bun sau serviciu fără scăderea calității sau performanțelor
acestuia, concomitent cu reducerea cantității de energie cerute pentru realizarea acestui
produs, bun sau serviciu.

3

Ordin nr. 91, din 20 martie 2007, pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului public de alimentare cu
energie termică
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1. INTRODUCERE
În societatea modernă, energia, sub diferitele ei forme, constituie un element de bază
al desfășurării activităților existente în toate sectoarele de activitate, iar gospodărirea
eficientă a energiei constituie un important factor de dezvoltare durabilă. Eficiența energetică
este un termen foarte larg, care se referă la modalitățile prin care putem obține același
beneficiu folosind mai puțină energie. Astfel, îmbunătățirea eficienței energetice este un
factor direct al creșterii economice, al reducerii poluării şi al economisirii resurselor, fapt
pentru care resursele trebuie folosite într-un mod cât mai productiv.
Sectorul public a fost identificat la nivelul Uniunii Europene ca un sector în care există
un potențial semnificativ de îmbunătățire a eficienței consumului de resurse energetice.
Obiectivul general la nivelul instituțiilor și al comunităților publice trebuie să îl constituie
satisfacerea necesarului de energie atât în prezent, cât și pe termen mediu și lung, într-un
mod eficient, la un preț cât mai scăzut, adecvat unei economii moderne de piață și a unui
standard de viață civilizat, în condiții de calitate, siguranță în alimentare și cu respectarea
principiilor dezvoltării durabile (v. figura numărul 1.1).

Fig. nr. 1.1 Obiective, criterii ce trebuie să fie avute în vedere de instituțiile și de comunitățile
publice la realizarea programelor, proiectelor de dezvoltare

Pentru ca eficienţa energetică dintr-o organizație să ajungă la un nivel înalt, ea trebuie
să constituie pentru conducere, pentru factorii decizionali, o preocupare continuă şi o
prioritate. În acest context, la nivelul organizațiilor, trebuie desfășurate activități de
management energetic prin care să se creeze platforme de gestiune a energiei care să permită
cunoaşterea şi controlul consumului energetic al fiecărui centru de consum, planificarea
folosirii în mod raţional a resurselor şi promovarea programelor de economisire a energiei.
Managementul energetic constă, în esenţă, în identificarea, alocarea şi valorificarea
optimă a resurselor materiale, umane, financiare şi de altă natură ale unei organizaţii. Scopul
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său constă fie în maximizarea profitului, fie în minimizarea cheltuielilor, în funcţie de natura
activităţii organizaţiei.
1.1. NECESITATEA ELABORĂRII PROGRAMULUI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI
ENERGETICE LA NIVEL LOCAL
După cum s-a afirmat anterior, atât la nivelul Uniunii Europene cât și la nivel național,
a fost identificat rolul important al municipalităților și localităților în realizarea obiectivelor
politicii naționale de eficiență energetică. Este esențială îmbunătățirea modului de utilizare a
energiei la nivelul comunităților locale, nu doar pentru atingerea obiectivelor naționale
referitoare la eficiența energetică pe termen mediu, ci şi pentru a îndeplini obiectivele pe
termen lung ale strategiei privind schimbările climatice şi trecerea la o economie competitivă
cu emisii scăzute de dioxid de carbon.
În acest context, apare necesitatea elaborării la nivel local a unor studii care să
conducă în principal la o cunoaștere corectă a modului în care se asigură și se consumă
energia la nivelul municipalităților și localităților, în funcție de principalele sectoare, centre
de consum energetic. Un alt aspect important al acestor studii va fi acela de a identifica
potențialul de utilizare a resurselor energetice regenerabile și a puncta principalele obiective
stabilite la nivel local pentru îmbunătățirea eficienței energetice.
Studiile, programele de eficiență energetică făcute la nivel local, constituie la rândul
lor instrumente de stabilire a obiectivelor pentru atingerea la nivel național a țintelor de
decarbonizare asumate la nivelul Uniunii Europene. În acest sens, programele de
îmbunătățire a eficienței energetice (PIEE) trebuie să se integreze „Acordului de parteneriat
2014-2020”, conform schemei din figura 1.24

4

Ghid, pentru întocmirea „Programului de îmbunătățire a eficienței energetice aferent localităților cu o
populație mai mare de 5.000 locuitori″

9

Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al orașului Slănic Moldova

Fig. nr. 1.2 Integrare PIEE în „Acord de parteneriat 2014 ÷ 2020”

De asemenea, aceste programe de îmbunătățire a eficienței energetice pot fi un
instrument util pentru autoritățile locale în vederea fundamentării și întocmirii caietelor de
sarcini privind achizițiile publice de produse și servicii care să țină seama de aspectele de
eficiență energetică.
1.2. LOCUL PROGRAMULUI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN
CADRUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ
Necesitatea stabilirii unei strategii de dezvoltare locală în corelare cu un plan local
pentru eficiență energetică rezultă din nevoia de adaptare rapidă la schimbările ce privesc
piața de energie și de adaptare la modificările legislative ce decurg din transpunerea în
legislația națională a Directivelor europene ce formează Politica pentru energie a Uniunii
Europene.
În cadrul strategiei de dezvoltare locală, unul dintre obiectivele specifice este politica
privind problemele energetice. Din acest motiv, programul de îmbunătățire a eficienței
energetice este un instrument important în elaborarea unei viziuni pe termen de cel puțin 3
÷ 6 ani care să definească evoluția viitoare a comunității, ținta spre care se va orienta întregul
proces de planificare energetică.
În general, principalele obiective, direcții de acțiune, identificate în scopul de a
îmbunătăți siguranța în alimentarea cu energie şi de a răspunde în același timp cerințelor de
mediu, sunt:
✓
✓
✓
✓
✓

reducerea emisiilor;
creșterea eficienței energetice în paralel cu creșterea economică;
promovarea măsurilor de eficiență energetică;
utilizarea resurselor energetice regenerabile;
utilizarea combustibililor curați.

Având în vedere cele menționate anterior, se poate stabili că scopul principal al
planului local pentru eficiența energetică este de a eficientiza consumurile de energie şi de a
oferi o alternativă marilor şi micilor consumatori de energie din surse epuizabile, prin
implementarea măsurilor de eficiență energetică, în vederea obținerii unui consum rațional
de energie şi utilizarea eficientă a surselor de energie regenerabile, existente la nivel local.
Toate aceste aspecte pot fi parte integrantă a strategiei de dezvoltare locale.
De asemenea, stabilirea obiectivelor în cadrul unor strategii de dezvoltare locale, pe
termen de cel puțin 3 ÷ 6 ani, contribuie la creșterea capabilității departamentelor și
structurilor de execuție aflate sub autoritatea Consiliului Local al orașului, de a gestiona
problematica energetică și în același timp, de a adopta o abordare flexibilă, orientată către
piață și către consumatorii de energie, în scopul de a asigura dezvoltarea economică a orașului
și de a asigura protecția corespunzătoare a mediului.
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Efectele implementării soluțiilor de creștere a eficienței energetice sunt resimțite, în
primul rând, la nivelul organizației (întreprindere, companie, societate) care le
implementează, și constau în creșterea profitabilității şi a competitivității pe piață, în
reducerea impactului asupra mediului, etc. În al doilea rând, ele sunt resimțite la nivelul
întregii societăți umane, în contextul promovării dezvoltării durabile şi a preocupării generale
de utilizare eficientă a tuturor resurselor materiale epuizabile.
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2. CADRUL LEGISLATIV
Eficiența energetică reprezintă elementul central al tranziției Uniunii Europene (UE)
către o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor şi pentru o dezvoltare
inteligentă şi durabilă.
Atât la nivelul UE, cât și la nivelul Statelor Membre, au fost adoptate o serie de
directive legislative și strategii în care sunt stabilite țintele, obiectivele și constrângerile necesare
pentru îmbunătățirea eficienței energetice și reducerea gazelor cu efect de seră pe teritoriul UE.
2.1. CONTEXTUL LEGISLATIV EUROPEAN ACTUAL
UE își propune să fie neutră din punct de vedere climatic până în anul 2050 - o
economie cu emisii nete de gaze cu efect de seră nule. Acest obiectiv se află în centrul Pactului
verde european și este în conformitate cu angajamentul UE față de acțiunea globală în
domeniul climei în temeiul Acordului de la Paris, al cărui obiectiv este de a menține creșterea
globală a temperaturii la mult sub 2 ° C și de a continua eforturile pentru a o menține la 1,5°C.
Tranziția către o societate neutră din punct de vedere climatic este atât o provocare
urgentă, cât și o oportunitate de a construi un viitor mai bun pentru toți. Toate păturile
societății și sectoarele economice vor juca un anumit rol - de la sectorul energetic, la industrie,
mobilitate, clădiri, agricultură și silvicultură.
UE poate atinge această țintă prin investiții în soluții tehnologice realiste,
împuternicirea cetățenilor și alinierea acțiunilor în domenii cheie precum politica industrială,
finanțe și cercetare, asigurând în același timp echitatea socială, în vederea asigurării unei
tranziții juste.
Prin utilizarea energiei într-un mod mai eficient și, consumând astfel mai puțin,
europenii își pot reduce facturile de energie, pot contribui la protecția mediului, pot reduce
impactul schimbărilor climatice, își pot îmbunătăți calitatea vieții și pot contribui la reducerea
dependenței UE de furnizorii externi de petrol și gaze.
Pentru a obține aceste beneficii, este necesară îmbunătățirea eficienței energetice pe
întregul lanț energetic, de la producție până la consumul final.
În același timp, beneficiile aduse de economiile de energie trebuie să depășească
costurile, de exemplu cele care rezultă din efectuarea renovărilor. Prin urmare, măsurile UE
se concentrează pe sectoarele în care potențialul de economisire este cel mai mare, cum ar fi
clădirile, sau în care este necesară o abordare armonizată între statele membre, cum ar fi
etichetarea energetică.
Pachetul Energie-Climă 2020 este un set de legi adoptate pentru asigura îndeplinirea
obiectivelor climatice și energetice pentru anul 2020 de către UE. Pachetul a stabilit trei
obiective cheie pentru anul 2020:
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✓ reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră de pe teritoriul UE cu 20% față de
nivelurile înregistrate în 1990,
✓ creșterea ponderii surselor regenerabile de energie la 20% din totalul consumului
de energie al UE,
✓ îmbunătățirea cu 20% a eficienței energetice a comunității.
În 2019, UE a finalizat o actualizare cuprinzătoare a cadrului său legislativ și de politică
energetică, pentru a facilita tranziția de la combustibilii fosili la o energie mai curată și pentru
a îndeplini angajamentele acordului UE de la Paris privind reducerea emisiilor de gaze cu efect
de seră.
Acordul privind acest nou cadru din domeniul energetic - denumit Pachetul Energie
curată pentru toți europenii - a marcat un pas semnificativ către implementarea Strategiei
uniunii energetice, publicat în 2015. Pe baza propunerilor Comisiei publicate în noiembrie
2016, pachetul Energie curată pentru toți europenii constă din opt acte legislative. Pachetul
a stabilit trei obiective cheie pentru anul 2030:
✓ reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră de pe teritoriul UE cu cel puțin 40%
față de nivelurile înregistrate în 1990,
✓ creșterea ponderii surselor regenerabile de energie la 32% din totalul consumului
de energie al UE,
✓ îmbunătățirea cu 32,5% a eficienței energetice.
Noile reguli vor aduce beneficii considerabile din perspectiva consumatorului, din
perspectiva mediului și din perspectiva economică. Prin coordonarea acestor schimbări la
nivelul UE, legislația subliniază, de asemenea, poziția de lider al UE în combaterea încălzirii
globale și oferă o contribuție importantă la strategia pe termen lung a UE de a atinge
neutralitatea din punct de vedere a emisiilor de carbon până în anul 2050.
În UE, domeniul eficienței energetice este reglementat în principal de următoarele
directive:
✓ Directiva 2018/2002/UE privind eficiența energetică,
✓ Directiva 2018/2001/UE privind promovarea utilizării energiei din surse
regenerabile,
✓ Directiva nr. 2018/844/UE privind performanța energetică a clădirilor,
✓ Directiva 2018/844/UE privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor
climatice.
Trebuie subliniat faptul că, deși obiectivul principal urmărit de fiecare dintre aceste
directive poate fi diferit, eficiența energetică este vizată de toate aceste 4 directive.
Eficiență energetică
Punerea pe primul loc a eficienței energetice este un obiectiv cheie al pachetului,
întrucât economisirea energiei reprezintă cel mai simplu mod de a economisi bani la nivelul
13
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consumatorilor și de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Prin urmare, UE a stabilit
obiective obligatorii de cel puțin 32,5% eficiență energetică până în 2030, în raport cu un
scenariu „business as usual”. Directiva de modificare a Directivei eficienței energetice
(2018/2002/UE) este în vigoare din decembrie 2018.
Performanța energetică în clădiri
Clădirile sunt responsabile pentru aproximativ 40% din consumul de energie și 36%
din emisiile de CO2 din UE, devenind astfel cel mai mare consumator de energie din Europa.
Prin îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor, UE își poate îndeplini mai ușor
obiectivele energetice și climatice. Directiva privind performanța energetică a clădirilor
(2018/844/UE) prezintă măsuri specifice pentru sectorul construcțiilor, pentru a face față
provocărilor, actualizând și modificând multe dispoziții din Directiva 2010/31/UE.
Surse regenerabile de energie
În vederea demonstrării leadershipului global în ceea ce privește sursele regenerabile
de energie, UE a stabilit un obiectiv ambițios și obligatoriu de 32% din mixul energetic al UE
pentru sursele de energie regenerabile până în 2030. Directiva revizuită privind energia
regenerabilă (2018/2001/UE) a intrat în vigoare în decembrie 2018.
Reglementarea guvernanței
Pachetul include un sistem robust de guvernanță al Uniunea energetice, în temeiul
căruia fiecare stat membru este obligat să întocmească Planuri naționale integrate de energie
și climă pe 10 ani (PNEC) pentru 2021-2030. Pe baza unei structuri comune, PNEC prezintă
modul în care țările UE își vor atinge obiectivele respective pentru toate dimensiunile Uniunii
energetice, inclusiv o perspectivă pe termen lung pentru 2050. Regulamentul privind
guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice 2018/1999/UE este în vigoare din
decembrie 2018.
Ca parte a Pactului verde european, Comisia a propus în septembrie 2020 să crească
obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 2030, inclusiv emisiile și
eliminările, la cel puțin 55% față de 1990.
Acesta a analizat acțiunile necesare în toate sectoarele, inclusiv creșterea eficienței
energetice și a energiilor regenerabile, și a început procesul de a realiza propuneri legislative
detaliate până în iunie 2021 pentru a pune în aplicare și a atinge țintele ambițioase propuse.
Acest lucru va permite UE să se dezvolte către o economie neutră din punct de vedere
climatic și să își pună în aplicare angajamentele în temeiul Acordului de la Paris, actualizânduși Contribuția determinată la Nivel Național.
Cadrul pentru climă și energie pentru 2030 include obiective și obiective politice la
nivelul UE pentru perioada 2021-2030.
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2.2. LEGISLAŢIA NAȚIONALĂ PRIVIND EFICIENŢA ENERGETICĂ
Principalele acte legislative privind eficiența energetică în România sunt următoarele:
✓ Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, completată cu Legea nr.
160/2016.
✓ H.G. nr. 122/2015 privind aprobarea Planului național de acțiune domeniul
eficienței energetice (2014-2020)
✓ O.U.G. nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și
completarea unor acte normative
✓ Ordinul Președintelui ANRE nr. 17/2020 pentru abrogarea Ordinului ANRE nr.
95/2014 privind înființarea Departamentului pentru eficiență energetică în cadrul
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și numirea șefului
acestuia.
De asemenea, pot fi de interes în domeniu și următoarele acte legislative:
✓ Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei
din surse regenerabile de energie, cu modificările și completările ulterioare
✓ H.G. nr. 495/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat privind
exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse
regenerabile de energie
✓ Legea nr. 122/2015 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării
producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie şi privind
modificarea şi completarea unor acte normative
✓ Hotărârea Camerei Deputaților nr. 3/2020 privind adoptarea opiniei referitoare la
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic
și Social European și Comitetul Regiunilor - Uniți în realizarea uniunii energetice și
a acțiunilor climatice - Stabilirea bazelor pentru o tranziție de succes către o
energie curată COM (2019)285
✓ Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și
completările ulterioare
✓ Legea nr. 159/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind
performanța energetică a clădirilor
✓ Ordinul MDRT nr. 2237/2010 pentru aprobarea reglementarii tehnice
„Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri”
✓ Ordinul MDRAP nr. 3466/2013 privind inventarierea clădirilor încălzite și/ sau
răcite, deținute și ocupate de administrația publică centrală, și punerea
inventarului la dispoziția publicului, precum și constituirea unor bănci de date
specifice privind eficiența energetică
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✓ Ordinul MDRAP nr. 3152/2013 pentru aprobarea Procedurii de control al statului
cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale privind performanța energetică
a clădirilor și inspecția sistemelor de încălzire/climatizare
✓ Ordinul MDRAP nr. 263/2015 privind inventarierea clădirilor încălzite și/sau răcite,
deținute și ocupate de administrația publică centrală, cu o suprafață totală utilă
cuprinsă între 250 mp și 500 mp și punerea inventarului la dispoziția publicului
✓ Ordin MDRAP nr. 2008/15 decembrie 2015 privind aprobarea Instructiunii pentru
aplicarea unitara a prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 121/2014 privind
eficienta energetica
✓ Ordinul Președintelui ANRE nr. 69/2020 pentru aprobarea Procedurii privind
racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de
producere aparținând prosumatorilor care dețin instalații de producere a energiei
electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de
consum
✓ Ordinul Președintelui ANRE nr. 226/2018 pentru aprobarea regulilor de
comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse
regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparținând
prosumatorilor, cu modificările și completările ulterioare
✓ Ordinul Președintelui ANRE nr. 227/2018 pentru aprobarea Contractului-cadru de
vânzare-cumpărare a energiei electrice pro-duse de prosumatorii care deţin
centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu
puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum şi pentru modificarea unor
reglementări din sectorul energiei electrice, cu modificările și completările
ulterioare
✓ Ordinul Președintelui ANRE nr. 228/2018 pentru aprobarea Normei tehnice
„Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru
prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea”
Considerente asupra Legii 121/2014 privind eficiența energetică
Legea 121/2014 (completată și modificată de legea 160/2016) transpune Directiva
2012/27/UE a Parlamentului European, iar scopul acestei legi îl constituie crearea cadrului
legal pentru elaborarea și aplicarea politicii naționale în domeniul eficienței energetice, în
vederea atingerii obiectivului național de creșterea a eficienței energetice.
Legea 121/2014 subliniază importanța politicii de eficiență energetică care la
momentul actual urmărește:
✓ eliminarea barierelor din calea promovării eficienței energetice,
✓ promovarea mecanismelor de eficiență energetică și a instrumentelor financiare
pentru economia de energie,
✓ educarea și conștientizarea consumatorilor finali asupra importanței și beneficiilor
aplicării măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice,
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✓ cooperarea dintre consumatorii finali, producătorii, furnizorii, distribuitorii de
energie și organismele publice în vederea atingerii obiectivelor stabilite de politică
națională de eficiență energetică,
✓ promovarea cercetării fundamentale și aplicative în domeniul utilizării eficiente a
energiei.
De asemenea, politica națională de eficiență energetică definește obiectivele privind
îmbunătățirea eficienței energetice, țintele indicative de economisire a energiei, măsurile de
îmbunătățire a eficienței energetice aferente în toate sectoarele economiei naționale, cu
referiri speciale privind:
✓ introducerea tehnologiilor cu eficiență energetică ridicată, a sistemelor moderne
de măsură și control, precum și a sistemelor de gestiune a energiei, pentru
monitorizarea, evaluarea continuă a eficienței energetice și previzionarea
consumurilor energetice,
✓ promovarea utilizării la consumatorii finali a echipamentelor și aparaturii eficiente
din punct de vedere energetic, precum și a resurselor regenerabile de energie,
✓ reducerea impactului asupra mediului al activităților industriale și de producere,
transport, distribuție și consum al tuturor formelor de energie,
✓ aplicarea principiilor moderne de management energetic,
✓ acordarea de stimulente financiare și fiscale, în condițiile legii,
✓ dezvoltarea pieței pentru serviciile energetice.
Legea 121/2014 prevede următoarele obligaţii pentru autoritățile administrației
publice:
✓ administrațiile publice centrale achiziționează doar produse, servicii, lucrări sau
clădiri cu performanțe înalte de eficiență energetică, în măsura în care această
achiziţie corespunde cerinţelor de eficacitate a costurilor, fezabilitate economică,
viabilitate sporită, conformitate tehnică, precum și unui nivel suficient de
concurență,
✓ autorităţile administraţiei publice locale din localităţile cu o populaţie mai mare de
5.000 de locuitori au obligaţia să întocmească programe de îmbunătăţire a
eficienței energetice în care includ măsuri pe termen scurt şi măsuri pe termen de
3÷6 ani,
✓ autorităţile administraţiei publice locale din localităţile cu o populaţie mai mare de
20.000 de locuitori au obligaţia:
● să întocmească programe de îmbunătăţire a eficientei energetice în care includ
măsuri pe termen scurt și măsuri pe termen de 3÷6 ani,
● sa numească un manager energetic, atestat conform legislaţiei în vigoare sau
să încheie un contract de management energetic cu o persoană fizică atestată
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în condiţiile legii sau cu o persoană juridică prestatoare de servicii energetice
agreată în condiţiile legii.
Programele de îmbunătăţire a eficienței energetice se elaborează în conformitate cu
modelul aprobat de Departamentul pentru Eficiență Energetică și se transmit
Departamentului pentru Eficiență Energetică până la data de 30 septembrie a anului în care
au fost elaborate.
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3. DESCRIEREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII
Orașul Slănic Moldova este localizat în partea de est a României, în zona sud-vestică a
județului Bacău, la limita cu județul Covasna. Orașul se află în bazinul râului Slănic, afluent de
dreapta al râului Trotușului, la poalele munților Nemira în Carpații Orientali, la o altitudine de
aproximativ 503 mdMN, format din localitatea componentă Slănic Moldova (reședința) și din
satele Cerdac și Cireșoaia.
Orașul este străbătut de:
✓ Drumul național DN 12B: Târgu Ocna – Slănic Moldova;
✓ Drumul comunal DC 116B Slănic Moldova – Poiana Sărată.
În orașul Slănic Moldova, nu există infrastructură specifică pentru transportul feroviar,
astfel, accesul în oraș se poate realiza prin intermediul stației Târgu Ocna – Salina, o haltă
după gara Târgu Ocna. De aici, vizitatorii vor continua călătoria cu transportul în comun, pe o
distanță de 18 km până la destinație, Slănic Moldova.
În figura numărul 3.1 se prezintă localizarea orașului Slănic Moldova în raport cu
vecinii săi din județul Bacău și față de granițele județului Bacău.

Fig. 3.1. Localizarea Orașului Slănic Moldova în raport cu vecinii săi și față de granițele județului Bacău

19

Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al orașului Slănic Moldova

Județul Bacău face parte din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, cu sediul în municipiul
Piatra Neamț, regiune din care mai fac parte județele Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui,
iar în figura numărul 3.2 se prezintă încadrarea Regiunii de Dezvoltare Nord-Est în România.

Fig. nr. 3.2. Încadrarea Regiunii de Dezvoltare Nord-Est în România

Numărul de locuitori ai Regiunii Nord-Est, la începutul lui 2020, era de 3,184 milioane
locuitori, densitatea populației fiind de 86,41 loc./km2. Prin ponderea populației urbane de
42,22 %, Regiunea Nord-Est se numără printre cele mai rurale regiuni ale României.
Majoritatea municipiilor au un număr cuprins între 20.000 și 100.000 locuitori, un singur
municipiu – Iași – are populația de peste 200.000 locuitori, iar cinci – Bacău, Piatra Neamț,
Suceava, Vaslui și Botoșani - au între 100.000 și 200.000 locuitori.
3.1. SUPRAFAȚA TERITORIALĂ ADMINISTRATIVĂ A ORAȘULUI
Planul urbanistic general, împreună cu Regulamentul local de urbanism aferent,
cuprind norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor pe orice categorie de
terenuri, atât în intravilan, cât și în extravilan, în limitele teritoriului administrativ, aprobat
prin lege, al localității. Intravilanul se referă atât la trupul principal – orașul Slănic Moldova cât și la localitățile componente Cerdac și Cireșoaia.
Împărțirea teritoriului în unități teritoriale de referință s-a făcut conform planșei
cuprinzând delimitarea UTR-urilor care face parte integrată din regulament. Trupul principal
al orașului Slănic Moldova este încadrat într-un UTR, localitatea Cerdac 1 UTR iar localitatea
Cireșoaia 1 UTR, de unde rezultă un număr de 3 Unități Teritoriale de Referință.
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În tabelul 3.1 se prezintă situația suprafețelor de teren din orașul Slănic Moldova.
Destinația terenurilor din teritoriul administrativ al unității
Suprafață
de bază
(m2)
Teren intravilan inventariat în domeniul public, din care:
419.110,93
Utilități publice
21.342,7
Parcări
6.616
Unități învățământ
39.308
Spații verzi/parcuri
20.1739,55
Drumuri/căi de acces
124.736,98
Diverse
25.367,7
Teren intravilan inventariat în domeniul privat:
103.983,46
Total teren intravilan
523.094,39
Teren extravilan inventariat în domeniul public, din care
52.591,12
Teren forestier
51.317,12
Drumuri/căi de acces
1.274
Teren extravilan inventariat în domeniul privat:
135.296
Total teren extravilan
187.887,12
Total
710.981,51
Tabel 3.1. Situația suprafețelor de teren din Slănic Moldova

La nivelul orașului Slănic Moldova în anul 2018 era o suprafață a intravilanului de 41
ha. Harta de mai jos ilustrează faptul că orașul, similar cu întreg județul Bacău nu a fost supus
unor presiuni puternice vizând extinderea suprafeței intravilanului, acest lucru putând fi
explicat și în strânsă legătură cu evoluția economiei (investiții) și a tiparelor de consum și
economisire (populație).
Păstrarea neschimbată a suprafeței intravilanului la nivelul orașului comportă atât
avantaje, cât și dezavantaje. Ca avantaj, menținerea intravilanului înseamnă o extindere mai
controlată și mai puțin haotică înspre periferie, precum și utilizarea mai bună a spațiilor deja
construite/dezvoltate din cadrul orașului. Ca dezavantaje, se poate menționa o posibilitate
redusă de a răspunde la cerințele unor potențiali investitori în viitor, timpul crescut,
complexitatea procesului de actualizare a PUG-ului care face imposibilă creșterea graduală a
intravilanului, lipsa unor terenuri pentru construcții rezidențiale noi etc.
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5

Fig. 3.3. Variația suprafeței intravilane a României în perioada 1990 - 2011

3.2. DATE PRIVIND EVOLUȚIA POPULAȚIEI ȘI EVOLUȚIA FONDULUI LOCATIV
Numărul locuitorilor şi repartiția geografică în interiorul orașului Slănic Moldova a
variat în decursul timpului, în funcție de oscilațiile valorice ale celor doi indicatori demografici
determinanți: mișcarea naturală şi mișcarea migratorii.
Conform Recensământului din anul 2011, populația orașului Slănic Moldova se ridica
la 5.276, iar în 2019 populația orașului Slănic Moldova se ridica la 5109 locuitori. Ca urmare a
fenomenului de migrație şi de scădere a natalității şi a sporului natural, populația Slănicului a
înregistrat o scădere de aproximativ 3,17% (anul 2019 comparativ cu anul 2011).
Evoluția demografică la nivelul orașului Slănic Moldova este prezentată în figura
numărul 3.4.

5

Sursă: Strategia de Dezvoltare Teritorială a României 2014
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Fig. 3.4. Evoluția demografică la nivelul orașului Slănic Moldova 1992 – 2019

Din figura 3.4 se poate observa o tendință descrescătoare a populației din orașul Slănic
Moldova în perioada 1992 – 2019.
Având în vedere suprafața totală a orașului Slănic Moldova de 419.110 m2 și numărul
de persoane stabilite în orașul Slănic Moldova la nivelul anului 2018, densitatea populației era
la momentul respectiv la aproximativ 0,12 loc/m2.
Fondul locativ este caracterizat de indicatori statistici precum: locuințe existente,
locuințe în proprietate majoritară de stat, locuințe în proprietate majoritar privată, suprafața
locuibilă în proprietate majoritară de stat și suprafața locuibilă în proprietate majoritar
privată.
La nivelul anului 2017, în orașul Slănic Moldova aproximativ 97,7% din unitățile
locative sunt în proprietate privată. Numărul total de locuințe existente în 2017 era de 2.149,
din care un număr de 48 locuințe în proprietate majoritară de stat și un număr de 2.101
locuințe în proprietate majoritar privată. În ceea ce privește indicatorii numărul total al
locuințelor existente și suprafața locuibilă totală, se observă o evoluție descendentă, la nivelul
anului 2019 numărul total de locuințe ajungând la 2.055.
În tabelul următor se prezintă fondul de locuințe din orașul Slănic Moldova în perioada
2017 – 2019.
Indicator
Număr total locuințe, din care:
Locuințe în proprietate majoritar de stat
Locuințe în proprietate majoritar privat
Suprafață locuibilă totală, din care:

m2

2017
2.049
48
2.001
101.218

Valoare
2018
2.055
48
2.007
101.778

2019
2.056
48
2.008
101.896
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Suprafață totală locuibilă locuințe
m2
101.218
101.778
101.896
proprietate majoritar privată
Suprafață totală locuibilă locuințe
m2
1.328
1.328
1.328
proprietate majoritar de stat
Număr total case individuale (locuințe
1.341
1.347
1.348
proprietate majoritar privată)
Număr total blocuri (locuințe proprietate
39
39
39
majoritar privată)
Număr total apartamente în blocuri
660
660
660
(locuințe proprietate majoritar privată)
Număr blocuri ANL (locuințe proprietate
3
3
3
majoritar de stat)
Număr apartamente în blocuri ANL
48
48
48
(locuințe proprietate majoritar de stat)
Număr blocuri reabilitate termic
0
0
0
Tabel 3.2. Situația parcului auto și de utilaje a Serviciului public de salubrizare din orașul Slănic Moldova. Sursa
de date: INSSE Tempo Online, Primăria Slănic Moldova

În medie, suprafața locuibilă existentă în orașul Slănic Moldova a fost în anul 2018 de
aproximativ 20 m2 arie desfășurată /locuitor. Pentru a putea face o comparație se prezintă,
pentru anul 2015, suprafața locuibilă medie per locuitor în România (21 m 2/locuitor) și la
nivelul Uniunii Europene (36 m2/locuitor).
În cazul locuințelor cu proprietate majoritar de stat, suprafața medie locuibilă este de
2
0,26 m / locuitor, în timp ce suprafața medie locuibilă în cazul locuințelor cu proprietate
majoritar privat este de aproximativ 19,5 m2/ locuitor.
3.3. CONDIȚIILE CLIMATICE SPECIFICE
Clima României este temperat-continentală de tranziție, marcată de unele influențe
climatice oceanice, continentale, scandinavo-baltice, submediteraneene şi pontice. Astfel, în
Banat şi Oltenia, se face simțită nuanța mediteraneeană, caracterizată de ierni blânde şi regim
pluviometric mai bogat (mai ales toamna). În Dobrogea se manifestă nuanța pontică, cu ploi
rare, dar torențiale. În figura numărul 3.5 se prezintă temperaturile medii lunare ale României
în perioada 1961-1990.
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Fig. 3.5. Temperaturile medii lunare ale României în perioada 1961-19906

În regiuni din estul țării, caracterul continental este mai pronunțat. În partea de nord
a țării (Maramureș şi Bucovina) se manifestă efectele nuanței scandinavo-baltice, care
determină un climat mai umed şi mai rece, cu ierni geroase. În vestul țării se manifestă mai
pronunțat influențe ale sistemelor de joasă presiune, generate deasupra Atlanticului, ceea ce
determină temperaturi mai moderate şi precipitații mai bogate.
Orașul Slănic Moldova are un climat de tranziție între climatul de dealuri şi cel
subalpin, cu veri nu prea călduroase şi ierni blânde. Orientarea de la sud-vest la nord-est a
văii Slănicului şi deschiderea bazinului tocmai în locul unde s-a creat şi dezvoltat stațiunea, fac
ca fundul văii să fie luminat şi încălzit de razele soarelui mai multe ore pe zi, în special
versantul estic al muntelui Pufu, care urcă până la o altitudine de 650 m.
Media anuală a temperaturii este de 10,2 °C. Verile nu sunt prea călduroase. Cea mai
caldă lună este iulie, cu o medie de + 20,8 °C; nopțile sunt, în general, răcoroase. Trecerea de
la vară la toamnă se face încet, aproape pe nesimțite. În octombrie cerul este senin, cu soare
blând; spre sfârșitul lui octombrie şi începutul lui noiembrie, temperatura este variabilă şi în
general scăzută, ploile sunt reci şi de lungă durată, înregistrându-se multe zile cețoase. Iernile
sunt blânde; temperatura cea mai scăzută se înregistrează în luna ianuarie.
Presiunea atmosferică este în general redusă, media anuală fiind de 720 mm. În lunile
aprilie-august presiunea atmosferică scade sub media anuală (718,1 mm), iar în lunile
septembrie-martie este mai ridicată, depășind media anuală (721,9 mm).
Nebulozitatea este redusă în lunile calde şi crește ușor în lunile reci şi de iarnă. În nici
una din lunile anului frecvența lunilor senine nu scade sub 10 zile lunar.
Precipitațiile atmosferice. În lunile mai-august cad ploi abundente (75 – 100 litri/m2),
iar în lunile septembrie-aprilie cantitatea lunară de apă provenită din precipitații este de 2550 l/m2, luna septembrie fiind cea mai uscată.
Vântul. Așezată într-o vale adâncă, cu versanți împăduriți, orientată de la sud-vest la
nor-est, stațiunea este adăpostită de vânturi. Crivățul nu este resimțit niciodată. El este oprit
încă de departe de culmile înalte dinspre nord-est, respectiv Suru şi Secãtura. Atmosfera este
aproape în permanentă liniștită, numai rareori bat vânturi slabe. Vântul dominant suflă
dinspre sud-vest; este briza montană de seară, care aduce răcoare în stațiune în timpul verii.
Aerul este pur, bogat în aerosoli rășinoși, în ioni negativi de oxigen datorită circulației
maselor de aer ozonat. Vegetația este abundentă şi pădurea coboară până la marginea
stațiunii. Acest lucru conferă Slănic Moldova şi caracterul de stațiune climaterică.
Figura numărul 3.6 ilustrează poziționarea orașului Slănic Moldova în zona climatică
III, ceea ce conduce la o temperatură exterioară de referință de -18°C și la o durată a sezonului
rece de 215 de zile pe an, iar figura 3.7 ilustrează poziționarea orașului Slănic Moldova în zona
eoliană IV, ceea ce implică o viteză convențională de calcul a vântului de 4,0 m/s.

6

http://www.meteoromania.ro
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Fig. 3.6. Încadrarea orașului Slănic Moldova în zona climatică7

Fig. 3.7. Încadrarea orașului Slănic Moldova în zona eoliană8

7
8

SR-1907-1:2014
SR-1907-1:2014
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3.4. MODALITATEA DE ASIGURARE A RESURSELOR ENERGETICE CONSUMATE LA
NIVELUL LOCALITĂȚII
3.4.1. Modalitatea de alimentare cu energie electrică
Orașul Slănic Moldova este alimentat din Sistemul Electroenergetic Naţional prin
intermediul distribuitorului de energie electrică S.C. DELGAZ GRID S.A.

Fig. 3.8. Structura generală a sistemului de alimentare cu energie electrică

Societatea de distribuție a energiei electrice, DELGAZ GRID S.A., este una dintre cele 8
societăți regionale de distribuție a energiei electrice din România, asigurând în principal
distribuția și tranzitul energiei electrice prin rețelele pe care societatea le deține în arealul
licenței de distribuție.
DELGAZ GRID operează o reţea de energie electrică de peste 80.000 ce acoperă
judeţele din partea de Nord-Est a României (Bacău, Vaslui, Neamț, Iași, Suceava și Botoșani).

Fig.3.9. Aria de acoperire a serviciilor de distribuție energie electrică a Delgaz Grid
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Consumatorii din orașul Slănic Moldova sunt alimentați cu energie electrică din Statia
de transformare 110/20 kV Târgu Ocna, prin intermediul liniei electrice aeriene (LEA) de 20 kV
Târgu Ocna-Slănic Moldova, ce alimentează un număr de 17 posturi de transformare, din care
2 posturi de transformare aflate pe teritoriul orașului Slănic Moldova. Cele două posturi de
transformare 20/0,4 kV sunt de tip PTAB (post de transformare în anvelopă de beton).
Infrastructura de alimentare cu energie electrică din posturile de transformare a
consumatorilor este realizată cu conductoare subterane și conductoare clasice aeriene,
montate pe stâlpi de beton. La nivelul anului 2017, lungimea totală a rețelei de distribuție a
energiei electrice era de 3,79 km, din care:
✓
✓
✓
✓

0,07 km linii electrice aeriene (LEA) de MT;
0,2 km linii electrice subterane (LES) de MT;
3,42 km linii electrice aeriene (LEA) de JT;
0,1 km linii electrice subterane (LES) de JT.

Majoritatea consumatorilor sunt alimentați pe joasă tensiune, cu tensiunea de
alimentare de 230 V monofazat, respectiv cu tensiunea de alimentare de 400 V trifazat, cu
receptori de folosință uzuală. Majoritatea gospodăriilor sunt racordate la rețeaua de energie
electrică. Evoluția numărului de consumatori alimentați cu energie electrică este prezentată
în tabelul de mai jos.
Indicator

Unitate
măsură

2017

Valoare
2018

2019
Total consumatori alimentați cu energie
1.283
1.324
1.305
electrică, din care
Clienți casnici
1.104
1.135
1.117
Instituții publice
46
66
53
Agenți economici
129
119
130
Consumatori industriali
4
4
5
Tabel 3.3. Evoluția numărului de consumatori racordați la rețeaua de energie electrică din orașul Slănic
Moldova

Rețeaua de distribuție a energiei electrice se află într-o stare bună de funcționare,
principala deficiență fiind ponderea mare a LEA comparativ cu ponderea LES.
3.4.2. Modalitatea de alimentare cu energie termică
La nivelul orașului Slănic Moldova nu există sistem centralizat de alimentare cu
energie termică.
3.4.3. Modalitatea de alimentare cu gaz natural
Unitatea administrativ teritorială a orașului Slănic Moldova este traversată de
conducte magistrale de transport al gazului natural aparținând S.C. Transgaz S.A., precum și
de conducte magistrale de transport al țițeiului aparținând S.C. Mazarine Energy S.R.L. și
S.C. Conpet S.A. Caracteristicile tehnice ale acestora sunt prezentate în tabelul de mai jos.
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Denumire
conductă

Tip

Gaz natural

Țiței

Țiței
Țiței

Transgaz Târgu
Ocna - Slănic
Moldova
Mazarine Energy
Parc 2 Dofteana Depozit Cerdac
Mazarine Energy
Parc 250 Nineasa Depozit Cerdac
Conpet Cerdac Târgu Ocna

Diametru nominal
(țoli)

Lungime

Localități
traversate din
județul Bacău

10

17,00

Târgu Ocna, Slănic
Moldova

5¾

14,00

Dofteana,
Cireșoaia, Cerdac

4½

21,89

Hârja, Ferăstrău,
Cireșoaia, Cerdac

8⅝

3,00
1,92

Slănic Moldova,
Târgu Ocna

Orașul Slănic Moldova este alimentat cu gaz natural din Sistemul Naţional de
Transport și Distribuție a Gazului Natural prin intermediul distribuitorului de energie electrică
S.C. DELGAZ GRID S.A.
Societatea de distribuție a gazului natural, DELGAZ GRID S.A., este unul dintre cei 41
de operatori de distribuție a gazului natural din România, și unul dintre cei doi operatori
regionali (pe lângă Distrigaz Sud Rețele), asigurând în principal distribuția și tranzitul gazului
natural prin rețelele pe care societatea le deține în arealul licenței de distribuție.
DELGAZ GRID operează o reţea de gaze naturale în lungime de peste 20.000 km, care
acoperă judeţele din partea de Nord a României (Bacău, Cluj, Bistrița Năsăud, Maramureș,
Satu Mare, Sălaj, Timiș, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara, Mureș, Sibiu, Alba, Harghita,
Iași, Botoșani, Vaslui, Suceava, Neamț).

Fig.3.10. Aria de acoperire a serviciilor de distribuție gaz natural a Delgaz Grid

Alimentarea cu gaz natural a orașului Slănic Moldova se realizează din două stații de
reducere-măsurare a presiunii (SRMP) astfel:
✓ SRMP Cireșoaia alimentează localitatea Slănic Moldova;
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✓ SRMP Slănic Moldova Sat alimentează localitățile aparținătoare Cireșoaia și
Cerdac.
Pe raza localității Slănic Moldova există și 6 stații de reglare-măsurare a presiunii
amplasate la consumatori. Evoluția lungimii rețelei de distribuție a gazului natural se
regăsește în tabelul de mai jos.
Valoare
Unitate
măsură
2017
2018
Lungime rețea distribuție gaz natural
km
27,23
27,38
Tabel 3.4. Evoluția lungimii rețelei de gaz natural din orașul Slănic Moldova
Indicator

2019
27,76

În anul 2017, un număr de 839 de consumatori erau alimentați cu gaz natural prin
intermediul a 515 branșamente. Defalcarea acestora în funcție de tipul consumatorilor,
precum și evoluția în perioada 2017÷2019 este prezentată în tabelul de mai jos.
Indicator

Unitate
măsură

2017

Valoare
2018

2019
Total consumatori alimentați cu gaz
839
854
873
natural, din care
Clienți casnici
749
763
781
Instituții publice
25
27
29
Agenți economici
62
62
61
Consumatori industriali
0
0
0
Consumatori secundari
3
2
2
Total branșamente gaz natural, din care
515
522
535
Branșamente blocuri
100
100
100
Branșamente case individuale
345
350
363
Branșamente agenți economici
58
60
60
Branșamente instituții publice
12
12
12
Tabel 3.5. Evoluția numărului de consumatori și racordați la rețeaua de gaz natural și a numărului de
branșamente din orașul Slănic Moldova

Rețeaua de distribuție a gazului natural se află într-o stare bună de funcționare,
principala deficiență fiind gradul redus de acoperire al orașului și accesul limitat la rețea al
consumatorilor.
3.5. DESCRIEREA CONSUMURILOR ENERGETICE ALE LOCALITĂȚII
Consumurile energetice ale orașul Slănic Moldova sunt determinate de structura și
tipul consumatorilor existenți la nivelul localității. Principalii consumatori, respectiv
principalele activități desfășurate în cadrul orașului, care generează un consum energetic
important sunt:
✓ Clădirile rezidențiale și nerezidențiale,
✓ Iluminatul public (stradal și perimetral),
✓ Serviciul public de alimentare cu apă (captare, tratare, distribuție, epurare),
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✓ Serviciul public de gestionare a deșeurilor,
✓ Consumatorii industriali.
În cazul clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, consumurile energetice sunt
determinate:
✓
✓
✓
✓
✓

de instalaţiile de încălzire,
de instalaţiile de preparare a apei calde menajere,
de instalaţiile de ventilare şi climatizare,
de instalaţiile de iluminat,
de echipamentele electronice și electrocasnice.

Consumul total de energie aferent clădirilor rezidențiale și nerezidențiale din
România, are, în general, structura prezentată în figura de mai jos.
Din această figură se observă că, la nivelul unei clădiri care asigură condițiile optime
de confort, principalul consum este consumul de energie termică pentru încălzire și pentru
asigurarea necesarului de apă caldă menajeră, care reprezintă aproximativ 70% din consumul
total de resurse energetice în cazul consumatorilor rezidențiali și aproximativ 50% în cazul
consumatorilor nerezidențiali.

Fig. 3.11. Structura consumului mediu de energie la nivelul
clădirilor rezidențiale ( ) și nerezidențiale (
)

Avându-se în vedere cele spuse mai sus, se poate concluziona că, în principal, clădirile
sunt caracterizate de obicei de :
✓ consum de gaze naturale, GPL sau lemne pentru preparare apă caldă de consum
și pentru încălzire,
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✓ consum de energie termică dacă clădirile au acces și sunt racordate la rețeaua
centralizată de alimentare cu energie termică,
✓ consum de energie electrică pentru iluminat, aer condiționat, pentru electronice
și electrocasnice.
În cazul iluminatului public, acesta este caracterizat în principal de un consum de
energie electrică aferent corpurilor de iluminat și echipamentelor auxiliare și de
automatizare. De asemenea, iluminatul public mai poate fi caracterizat de un consum de
motorină, în cazul utilizării unor generatoare electrice de rezervă în sistemul de iluminat
public.
Serviciului public de alimentare cu energie termică reprezintă un serviciu de interes
public care se realizează în sistem centralizat şi face parte din sfera serviciilor comunitare de
utilităţi publice. Acest serviciu este caracterizat, în principal, de un consum de energie primară
(gaz natural, păcură, cărbune, surse regenerabile) la nivelul surselor de producere și de un
consum de energie electrică la nivelul activităților de transport, furnizare și distribuție a
energiei termice; la nivelul orașului Slănic Moldova nu există un sistem centralizat de
furnizare/alimentare cu energie termică.
Sistemul public de alimentare cu apă potabilă este format, în principal, din: captări,
aducțiuni, stații de tratare a apei brute, stații de pompare, rezervoare pentru înmagazinarea
apei potabile, rețele de distribuție, branșamente, sisteme de canalizare și sisteme de tratare
apă uzată (stații de epurare). În principal, sistemul de alimentare cu apă este caracterizat de
un consum important de energie electrică aferent activităților de pompare, tratare și epurare
a apei și de un consum de energie primară (în principal sub formă de gaz natural) în cazul
utilizării energiei termice în procesul de epurare a apelor uzate.
În cazul serviciului public de salubrizare acesta este caracterizat, în principal, de un
consum de carburant (motorină, benzină, GPL) aferent mijloacelor de colectare a deșeurilor
și de un consum de energie electrică la nivelul stațiilor de sortare, reciclare, depozitare a
deșeurilor.
Serviciul de transport public este caracterizat, în principal, de un consum de carburant
(motorină, benzină, GPL) și/sau de energie electrică aferent mijloacelor de transport.
Consumurile de energie aferente consumatorilor industriali depind de procesul
tehnologic de producție și prezintă o mare diversitate atât sub aspectul tipului de resursă
energetică utilizată cât și sub aspectul scării de putere, al indicelui de structură a consumului
de energie, al duratei alimentării cu energie şi al modului specific de variaţie a cererii.
În tabelul următor se prezintă parametrii standard ai principalelor forme de energie
utilizate.
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Densitate9
Putere calorifică10
3
tone/m
MWh/tone
Benzină pentru motoare
0,75
12,3
Gazolină, diesel
0,84
11,9
Gaz Petrol Lichefiat
0,52
13,1
Biomasă
0,35÷0,65
4,1
Tabel 3.6 Densitatea și puterea calorifică inferioară pentru cele mai obișnuite tipuri de combustibil
Forma de energie

Pentru gazul natural, se vor utiliza valorile puterii calorifice inferioare furnizate de
către distribuitorul de gaz natural:
✓ Pentru anul 2017, puterea calorifică inferioară medie a fost de 9,72 kWh/m3;
✓ Pentru anul 2018, puterea calorifică inferioară medie a fost de 9,87 kWh/m 3;
✓ Pentru anul 2019, puterea calorifică inferioară medie a fost de 9,74 kWh/m 3;
O analiză importantă a consumurilor energetice anuale de la nivelul orașului Slănic
Moldova se realizează prin echivalarea tuturor valorilor înregistrate pentru diferite fluxuri
energetice şi exprimarea lor în unităţi energetice echivalente tep/an. Formulele utilizate
pentru echivalare vor fi următoarele:
✓ Pentru energie electrică se consideră că 1 MWhe consumat se echivalează cu
0,086 tep,
✓ Pentru gaz natural se consideră că 1 MWhgaz natural consumat se echivalează cu
0,086 tep,
✓ Pentru benzină se consideră că 1 tonă consumată se echivalează cu 1,05 tep,
✓ Pentru motorină se consideră că 1 tonă consumată se echivalează cu 1,015 tep,
✓ Pentru biomasă se consideră că 1 tonă se echivalează cu 0,075 tep.
În cazul acestei lucrări nu se va face o analiză asupra consumatorilor industriali și
asupra consumurilor energetice aferente acestora. Conform legislației în vigoare, în România,
consumatorilor industriali le revine obligația să realizeze audituri energetice pe conturul de
consum energetic, să efectueze anual programe de îmbunătățire a eficienței energetice și să
completeze anual declarații și chestionare referitoare la evoluția consumurilor energetice.
3.5.1. Consumul de energie electrică
În interiorul orașului Slănic Moldova, energia electrică este distribuită la consumatori
prin reţeaua de medie tensiune de 20 kV, predominant în traseu aerian, prin intermediul
posturilor de transformare şi prin reţeaua electrică de joasă tensiune.

9

European Environment Agency, EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 - Passenger cars,
light commercial trucks, heavy-duty vehicles including buses and motor cycles
10
Covenant of Mayors (CoM) for Climate & Energy EUROPE, Ghid 'How to develop a Sustainable Energy and
Climate Action Plan (SECAP) – Part 2 - Baseline Emission Inventory (BEI) and Risk and Vulnerability Assessment
(RVA)
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În tabelul de mai jos se prezintă evoluția consumului de energie electrică înregistrat la
nivelul orașului Slănic Moldova în perioada 2017÷2019.
Categorie consumatori

Unitate
măsură
MWh/an
MWh/an
MWh/an
MWh/an
MWh/an
MWh/an
MWh/an
MWh/an
MWh/an

2017
1.083
279
49
296
2.056
0
16
0
3.779

Populație
Iluminat public
Clădiri publice aflate sub autoritatea Consiliului Local
Alte clădiri publice
Agenți economici (exclusiv industrie)
Transport public
Alimentare cu apă*
Consum aferent pompajului de energie termică*
Total consum pe raza UAT (exclusiv industrie)
*Factura nu este plătită de municipalitate
Tabel 3.7 Evoluție consum energie electrică în orașul Slănic Moldova

Valoare
2018
1.071
305
54
224
1.910
0
18
0
3.582

2019
1.145
274
58
255
2.079
0
13
0
3.825

În figura de mai jos se prezintă evoluția consumului de energie electrică la nivelul
orașului Slănic Moldova din perioada analizată, precum și ponderea consumurilor în funcție
de categoria de consum din anul 2019.

Fig. 3.12. Evoluția consumului de energie electrică în perioada 2017÷2019 și ponderea consumului de energie
electrică din anul 2019 la nivelul orașului Slănic Moldova

Se observă că consumul de energie electrică a înregistrat o creștere de 1,24% în
perioada 2017÷2019. Ponderea cea mai mare din consumul total de energie electrică
înregistrat la nivelul orașului Slănic Moldova în anul 2019 o dețin agenții economici (exclusiv
industriali), cu o valoare de 54,70%.
3.5.2. Consumul de energie temică
La nivelul orașului Slănic Moldova nu există sistem centralizat de alimentare cu
energie termică.
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3.5.3. Consumul de gaz natural
Una dintre sursele principale de energie pentru încălzirea şi prepararea apei calde de
consum o constituie gazul natural, iar alimentarea cu gaze naturale a orașului Slănic Moldova
se face din două stații de reducere-măsurare a presiunii.
În tabelul de mai jos se prezintă evoluția consumului de gaz natural înregistrat la
nivelul orașului Slănic Moldova în perioada 2017÷2019.
Categorie consumatori
Populație
Clădiri publice aflate sub autoritatea Consiliului Local
Alte clădiri publice
Agenți economici (exclusiv industrie)
Total consum pe raza UAT (exclusiv industrie)

Unitate
măsură
MWh/an
MWh/an
MWh/an
MWh/an
MWh/an

2017
5.570
662
748
10.670
17.650

Unitate
măsură
2017
Populație
mii m3/an
573
Clădiri publice aflate sub autoritatea Consiliului Local
mii m3/an
68
Alte clădiri publice
mii m3/an
77
Agenți economici (exclusiv industrie)
mii m3/an
1.097
Total consum pe raza UAT (exclusiv industrie)
mii m3/an
1.815
Tabel 3.8 Evoluție consum gaz natural în orașul Slănic Moldova
Categorie consumatori

Valoare
2018
5.750
623
816
10.506
17.695

2019
5.950
693
757
10.832
18.232

Valoare
2018
583
63
83
1.064
1.793

2019
611
71
78
1.113
1.873

În figura de mai jos se prezintă evoluția consumului de gaz natural la nivelul orașului
Slănic Moldova din perioada analizată, precum și ponderea consumurilor în funcție de
categoria de consum din anul 2019.

Fig. 3.13. Evoluția consumului de gaz natural în perioada 2017÷2019 și ponderea consumului de gaz natural din
anul 2019 la nivelul orașului Slănic Moldova

Se observă că consumul de gaz natural a înregistrat o creștere de 3,30% în perioada
2017÷2019. Ponderea cea mai mare din consumul total de gaz natural înregistrat la nivelul
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orașului Slănic Moldova în anul 2019 o dețin agenții economici (exclusiv industriali), cu o
valoare de 59,41%.
3.5.4. Consumul de biomasă
Cea de-a doua sursă principală de energie pentru încălzirea şi prepararea apei calde
de consum o constituie biomasa, sub formă de lemn de foc sau peleți, iar alimentarea cu
biomasă a consumatorilor din orașul Slănic Moldova se face prin intermediul agenților
economici.
În tabelul de mai jos se prezintă evoluția consumului de biomasă înregistrat la nivelul
orașului Slănic Moldova în perioada 2017÷2019.
2017
16.523

Valoare
2018
16.587

2019
16.679

3.089
19.613

3.062
19.649

3.012
19.692

Unitate
măsură
2017
Populație
tone/an
4.030
Clădiri publice aflate sub autoritatea Consiliului Local
tone/an
0
Alte clădiri publice
tone/an
0
Agenți economici (exclusiv industrie)
tone/an
753
Total consum pe raza UAT (exclusiv industrie)
tone/an
4.783
Tabel 3.9 Evoluție consum biomasă în orașul Slănic Moldova

Valoare
2018
4.046
0
0
747
4.792

2019
4.068
0
0
735
4.803

Categorie consumatori
Populație
Clădiri publice aflate sub autoritatea Consiliului Local
Alte clădiri publice
Agenți economici (exclusiv industrie)
Total consum pe raza UAT (exclusiv industrie)

Categorie consumatori

Unitate
măsură
MWh/an
MWh/an
MWh/an
MWh/an
MWh/an

În figura de mai jos se prezintă evoluția consumului de biomasă la nivelul orașului
Slănic Moldova din perioada analizată, precum și ponderea consumurilor în funcție de
categoria de consum din anul 2019.

Fig. 3.14. Evoluția consumului de biomasă în perioada 2017÷2019 și ponderea consumului de biomasă din anul
2019 la nivelul orașului Slănic Moldova
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Se observă că consumul de biomasă a înregistrat o creștere de 0,40% în perioada
2017÷2019. Ponderea cea mai mare din consumul total de biomasă înregistrat la nivelul
orașului Slănic Moldova în anul 2019 o dețin consumatorii casnici (populația), cu o valoare de
84,70%.
3.5.5. Consumul de carburanți
Principala sursă de energie pentru transporturi o constituie carburanții, sub formă de
motorină sau benzină, iar alimentarea cu carburanți a consumatorilor din orașul Slănic
Moldova se face prin intermediul stațiilor de alimentare cu carburanți.
În tabelele de mai jos se prezintă evoluția consumurilor de motorină și de benzină
înregistrate la nivelul orașului Slănic Moldova în perioada 2017÷2019.
Categorie consumatori
Transport public local
Flota municipală
Salubrizare
Alimentare cu apă și canalizare

Unitate
măsură
MWh/an
MWh/an
MWh/an
MWh/an

2017
0,00
129,95
74,09
14,24

Unitate
măsură
2017
Transport public local
tone/an
0,00
Flota municipală
tone/an
10,92
Salubrizare
tone/an
6,23
Alimentare cu apă și canalizare
tone/an
1,20
Tabel 3.10 Evoluție consum motorină în orașul Slănic Moldova
Categorie consumatori

Categorie consumatori
Transport public local
Flota municipală
Salubrizare
Alimentare cu apă și canalizare

Unitate
măsură
MWh/an
MWh/an
MWh/an
MWh/an

2017
0,00
60,89
4,15
1,94

Unitate
măsură
2017
Transport public local
tone/an
0,00
Flota municipală
tone/an
4,95
Salubrizare
tone/an
0,34
Alimentare cu apă și canalizare
tone/an
0,16
Tabel 3.11 Evoluție consum motorină în orașul Slănic Moldova
Categorie consumatori

Valoare
2018
0,00
83,97
60,12
13,68

2019
0,00
133,75
121,84
12,22

Valoare
2018
0,00
7,06
5,05
1,15

2019
0,00
11,24
10,24
1,03

Valoare
2018
0,00
30,44
4,25
0,33

2019
0,00
22,69
8,22
1,14

Valoare
2018
0,00
2,48
0,35
0,03

2019
0,00
1,85
0,67
0,09

În figura de mai jos se prezintă evoluția consumului de motorină la nivelul orașului
Slănic Moldova din perioada analizată, precum și ponderea consumurilor în funcție de
categoria de consum din anul 2019.
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Fig. 3.15. Evoluția consumului de motorină în perioada 2017÷2019 și ponderea consumului de motorină din
anul 2019 la nivelul orașului Slănic Moldova

Se observă că consumul de motorină a înregistrat o creștere de 22,69% în perioada
2017÷2019. Ponderea cea mai mare din consumul total de motorină înregistrat la nivelul
orașului Slănic Moldova în anul 2019 o deține flota municipală, cu o valoare de 49,94%.
În figura de mai jos se prezintă evoluția consumului de benzină la nivelul orașului Slănic
Moldova din perioada analizată, precum și ponderea consumurilor în funcție de categoria de
consum din anul 2019.

Fig. 3.16. Evoluția consumului de benzină în perioada 2017÷2019 și ponderea consumului de motorină din anul
2019 la nivelul orașului Slănic Moldova

Se observă că consumul de benzină a înregistrat o scădere de 52,13% în perioada
2017÷2019. Ponderea cea mai mare din consumul total de benzină înregistrat la nivelul
orașului Slănic Moldova în anul 2019 o deține flota municipală, cu o valoare de 70,79%.
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3.6. UTILIZAREA ȘI NIVELUL DE DEZVOLTARE AL DIVERSELOR MODURI DE
TRANSPORT ÎN LOCALITATE
Transport rutier
Principalele căi de acces rutier către Slănic Moldova sunt reprezentate de drumul
național DN 12B Târgul Ocna – Slănic Moldova și drumul comunal DC 116B Slănic Moldova –
Poiana Sărată. Localitatea este străbătută de la Nord-Est la Sud-Vest de către strada Nicolae
Bălcescu.

Fig. 3.17. Principalele căi de acces rutier ale orașului Slănic Moldova

Rețeaua de străzi a orașului Slănic Moldova măsoară 41 km din care 53,7% sunt străzi
asfaltate/modernizate, celelalte fiind în stare inferioară calitativ celor modernizate. Din cele
două drumuri de acces în localitate (DN 12B și DC 116B) , DN12B se caracterizează printr-o
stare tehnică modernizată, iar DC 116B are o stare tehnică precară accentuată, fiind
nepracticabil.
Transport feroviar
În orașul Slănic Moldova, nu există infrastructură specifică pentru transportul feroviar,
astfel, accesul în oraș se poate realiza prin intermediul stației Târgu Ocna – Salina, o haltă
după gara Târgu Ocna. De aici, vizitatorii vor continua călătoria cu transportul în comun, pe o
distanță de 18 km până la destinație, Slănic Moldova.
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Transport aerian
Transporturile aeriene sunt extrem de importante pentru activitatea turistică,
asigurând căi de comunicație extrem de rapide şi pentru distanțe lungi.
În orașul Slănic Moldova nu este dezvoltată infrastructura de transport aerian. Cele
mai apropiate aeroporturi sunt: Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău (75 km) şi
Aeroportul Internațional Iași (205 km).
Transport naval
Transporturile navale lipsesc din regiunea studiată. Există zone acvatice însă acestea
nu sunt pretabile (pârâul Slănic) pentru folosirea unor ambarcațiuni mici şi curse de agrement.
Există în propunerea de PATJ 2020, reamenajarea unui lac de agrement pe pârâul
Slănic în amonte de Barajul de lângă izvorul Sonda 2.
3.7. DESCRIEREA MODULUI DE GESTIONARE A SERVICIILOR DE UTILITĂȚI PUBLICE
În tabelul de mai jos se prezintă modul de gestionare a serviciilor de utilități publice la
nivelul orașului Slănic Moldova.
Modul de gestionare a serviciului
Servicii utilități
publice

Iluminat Public
Alimentare cu
apă și canalizare

Salubrizare

Contract de delegare a
gestiunii serviciului
public
S.C. Apa Serv
Salubrizare S.R.L. –
societate cu actionar
unic CL, HCL 98/2017

Gestiune directă
prin departamentele
Primăriei
✓

Indicatori de eficiență
energetică stipulați prin
contract
DA
(precizați
NU
indicatorul)
-

-

-

✓

Serviciul Public de
Salubrizare al orașului
Slănic Moldova – aflat în
subordinea CL, cu licență
ANRSC de clasa III aprobat
prin HCL 119/2018

-

-

Alimentare cu
Nu există
energie termică
Clădiri publice
✓
Transport public
Nu există
Tabel 3.12 Modul de gestionare a serviciilor de utilități publice la nivelul orașului Slănic Moldova

-

3.8. SISTEMUL DE BAZE DE DATE AL LOCALITĂȚII
Orașul Slănic Moldova deține și actualizează permanent o bază de date structurată pe
următoarele domenii:
✓ populație (sex, vârstă, fenomene demografice, etc.),
✓ teritoriu (suprafața totală, intravilană, spații verzi, etc.),
✓ locuințe (tip, formă de proprietate),
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✓ utilități publice (lungime, tip străzi, lungime trasee conducte de apă, de canalizare,
de gaze, de energie termică, mijloace de transport, rețele electrice),
✓ forța de muncă (număr salariați, șomeri),
✓ învățământ (unități învățământ, cadre didactice, elevi, etc.),
✓ sănătate (număr spitale, personal medical),
✓ cultură și artă (biblioteci, muzee, vizitatori, etc.),
✓ agricultură,
✓ construcții (tip, număr locuințe, autorizații de construcție, etc.),
✓ turism (spații cazare, număr turiști, etc),
✓ facturare (utilități, servicii),
✓ poluanți atmosferici,
✓ trafic rutier.
Orașul Slănic Moldova nu are o procedură de achiziție în sistem centralizat a datelor
de consum energetic și nu are un sistem centralizat de baze de date cu informaţii referitoare
la consumurile de energie. Însă, aceste consumuri sunt contabilizate de fiecare departament
(structură de consum) în parte, în principal, prin intermediul facturilor plătite către furnizorii
de utilități. Prin urmare, colectarea de date privind consumul energetic înregistrat la nivelul
întregului teritoriului se face sporadic, fără continuitate, fără a exista un catalog al
indicatorilor ce trebuie monitorizați, perioade clare de referință sau o periodicitate de
raportare a acestora.
3.9. DEPARTAMENTUL DIN CADRUL PRIMĂRIEI RESPONSABIL CU APLICAREA
CADRULUI LEGISLATIV REFERITOR LA ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA
NIVELUL LOCALITĂȚII
Avându-se în vedere organigrama orașului Slănic Moldova (v. figura de mai jos),
Departamentul și funcția persoanei, din cadrul Primăriei Slănic Moldova, care se va ocupa de
aplicarea prevederilor Legii 121/2014, sunt:
✓ Direcția / Compartimentul / Serviciul: Serviciul Urbanism;
✓ Funcție persoană: Șef Birou Urbanism Dr.ing. Marius Stamate.
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Fig. 3.18. Organigrama Primăriei orașului Slănic Moldova
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3.10. NIVELUL
LOCALITATE

DE

PERFORMANȚĂ

A

MANAGEMENTULUI

ENERGETIC

ÎN

Pentru evaluarea nivelului de performanță a managementului energetic la nivelul
Orașului Slănic Moldova a fost completată matricea din Anexa 1. Pe baza datelor prezentate
în Anexa 1, se poate spune că la nivelul Orașului Slănic Moldova există o preocupare pentru
modul de consum a resurselor energetice și pentru îmbunătățirea eficienței energetice. Însă,
principalele activități desfășurate pentru îmbunătățirea eficienței energetice nu sunt
rezultatul unui program de management energetic, ci mai degrabă rezultatul unor acțiuni
punctuale, realizate în special prin programe ce au vizat atragerea de fonduri europene
nerambursabile.
De asemenea, la nivelul administrației publice locale din Orașul Slănic Moldova, nu
există funcția de manager energetic. Conform legii 121/2014, completată prin legea 160/2016
funcția de manager energetic trebuie să existe în cadrul autorităților administrației publice
locale din localitățile cu o populație mai mare de 20.000 de locuitori, iar orașul Slănic Moldova
se regăsește sub această limită.
Managerul energetic este o persoană calificată care asigură managementul energetic
în cadrul unei ierarhii funcționale din cadrul societăților comerciale consumatoare de energie,
la nivelul unui grup de consumatori de energie sau la nivelul unei entități administrativ
teritoriale. Prin urmare, nu putem vorbi de existența unui management energetic asumat la
nivelul localității prin responsabilizarea unei echipe la nivelul aparatului administrativ care să
acționeze și să gestioneze implementarea unor programe, proiecte coerente pentru
îmbunătățirea eficienței energetice.
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4. PREGATIREA PROGRAMULUI DE ÎMBUNATĂŢIRE A EFICIENŢEI
ENERGETICE - DATE STATISTICE
4.1. DATE TEHNICE PENTRU SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC
Serviciul de iluminat public din orașul Slănic Moldova nu dispune de operator
specializat, fiind gestionat direct de către departamentele Primăriei. Mentenanța sistemului
de iluminat public este asigurată de către S.C. UTIL CONSECA S.R.L..
Rețeaua de iluminat public din Slănic Moldova are o lungime totală de 35,91 km și
prezintă 7 puncte de aprindere. Majoritatea rețelei este pozată aerian.
În orașul Slănic Moldova, ponderea drumurilor locale iluminate este mai mare de 90%,
extinderea rețelei de iluminat public fiind necesară doar în anumite porțiuni ale orașului (de
exemplu, zona Camping sau zone din intravilan unde sunt doar terenuri greenfield).
Sistemul de iluminat public din Slănic Moldova este compus dintr-un total de 1.494
corpuri de iluminat, după cum urmează:
✓
✓
✓
✓

iluminatul public rutier: 909 bucăți;
iluminatul pietonal: 581 bucăți;
iluminatul arhitectural: 4 bucăți;
iluminatul festiv și peisagistic.

Puterea instalată totală a corpurilor de iluminat la nivelul anului 2017 era de 87,22 kW,
iar durata medie anuală de utilizare a iluminatului public era de 3204 ore/an. Evoluția
acestora până în anul 2019 este prezentată în tabelul de mai jos.
Valoare
2017
2018
2019
Putere electrică instalată
kW
87,22
83,57
62,54
Durata medie de folosință
h/an
3.204
3.650
4.380
Tabel 4.1. Puterea instalată și durata de folosință a iluminatului public în Slănic Moldova
Indicator

Unitate măsură

În tabelul de mai jos prezentate tipurile de corpuri de iluminat din Slănic Moldova, în
funcție de tipul puterea acestora.
Tip corp iluminat Putere (W) Număr (buc.)
Lampă LED
50
200
Lampă LED
30
609
Bec economic
45
65
Becuri LED
25-28
143
Becuri LED
7-9
473
Proiectoare LED
50
4
Tabel 4.2 Tipurile de corpuri de iluminat public din Slănic Moldova

Corpurile de iluminat sunt amplasate pe 1.143 stâlpi, din care:
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➢ un număr de 275 sunt stâlpi metalici
➢ un număr de 57 sunt stâlpi PVC
➢ un număr de 811 sunt stâlpi din beton armat.
În perioada Sărbătorilor (decembrie – ianuarie) se utilizează iluminatul festiv, care în
decursul anilor s-a înlocuit, eficientizându-se consumul acestora.
Sistemul de iluminat public se află într-o stare bună de funcționare, principalele
deficiențe fiind:
✓ ponderea mare a LEA comparativ cu ponderea LES.
Structura consumului de energie electrică aferent iluminatului public din orașul Slănic
Moldova este prezentată în tabelul de mai jos.
Indicator

u.m.

2017

Valoare
2018

2019
Consum energie electrică
pentru iluminatul public, din
MWh/an
279,48
305,04
273,94
care:
Consum energie electrică
MWh/an
231,27
252,42
226,68
iluminat rutier
Consum energie electrică
MWh/an
46,78
51,06
45,86
iluminat pietonal
Consum energie electrică
MWh/an
1,43
1,56
1,40
iluminat arhitectural
Consum energie electrică
MWh/an
0
0
0
iluminat peisagistic
Consumul anual echivalent de
energie electrică pentru
tep/an
24,04
26,23
23,56
iluminatul public
Consumul specific anual de
energie electrică pentru
58,38
55,94
41,86
kWh/(an‧locuitor)
iluminatul public
Număr de puncte luminoase
buc.
1494
1494
1494
Putere electrică instalată
kW
87,22
83,57
62,54
Indicator specific mediu
W/punct luminos
26
26
26
Durata medie de folosință
ore/an
3.204
3.650
4.380
Factură energie electrică
RON/an
156.229
176.008
189.813
Tabel 4.3 Structura consumului de energie electrică aferent sistemului de iluminat public din orașul Slănic
Moldova

În figura de mai jos se prezintă evoluția consumurilor energetice echivalente anuale
aferente serviciului de iluminat public.
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Fig. 4.1. Evoluția consumurilor echivalente de energie electrică – serviciul de iluminat public în orașul Slănic
Moldova

Se observă că în perioada 2017÷2019 consumurile energetice echivalente de energie
aferente serviciului de iluminat public au înregistrate o scădere de 1,98%.
În figura de mai jos se prezintă evoluția consumurilor specifice de energie electrică
echivalente anuale aferente serviciului de iluminat public.

Fig. 4.2. Evoluția consumurilor specifice de energie electrică – serviciul de iluminat public în orașul Slănic
Moldova

Se observă că în perioada 2017÷2019 consumurile specifice de energie electrică au
înregistrat o ușoară scădere pentru serviciul de iluminat public.

4.2. DATE TEHNICE PENTRU SISTEMELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare din orașul Slănic Moldova este
gestionat de operatorul local, S.C. Apa Serv Salubrizare S.R.L.. Compania are în administrarea
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sa, cu drept de folosință, rețele de apă potabilă, rețele de canalizare, rezervoare de
înmagazinare, stații de captare, tratare, pompare și epurare cu terenurile aferente, clădiri
pentru ateliere, clădiri administrative, utilaje de intervenție și autovehicule.
Apa Serv Salubrizare S.R.L. Slănic Moldova își desfășoară activitatea în baza licenței
clasa 3, nr. 4037/24.08.2017, aprobată prin Ordinul A.N.R.S.C. nr. 284/24.08.2017, pentru
prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în aria administrativ
teritorială a orașului Slănic Moldova, în baza Contractului de delegare a gestiunii, încheiat cu
Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Slănic Moldova în data de 23.06.2017.
Domeniul principal de activitate al societății S.C. Apa Serv Salubrizare S.R.L. este
✓ Captarea, tratarea şi distribuția apei în scopuri menajere şi industriale. Această
clasă include activități de colectare, tratare și distribuție a apei în scopuri
menajere și industriale, conform cod CAEN 3600.
✓ Colectarea și epurarea apelor uzate, conform cod CAEN 3700.
În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, S.C. Apaserv Salubrizare S.R.L. este
echipat cu autovehicule și utilaje, conform tabelului de mai jos.
Consum
Medie
mediu
km parcurși anual
(l/100 km)
Autoutilitară Volkswagen Transport
1
1994
11
Autoutilitară Mercedes Benz Sprinter
1
2003
11
13.825
Autospecială OAF
1
1989
29
16.793
Autoturism
1
7,5
6.981
Tabel 4.4. Situația parcului auto și de utilaje a S.C. Apaserv Salubrizare S.R.L.
Tipul, marca și modelul
autovehiculului/utilajului

Nr.
buc.

An
fabricație

Apa Serv Salubrizare asigură cantitatea de apă potabilă necesară consumatorilor
casnici, terțiari și industriali de pe raza orașului Slănic Moldova prin captarea apelor subterane
și de suprafață. Orașul Slănic Moldova este alimentat cu apă potabilă provenind din două
surse subterane și o sursă de suprafață:
✓ Sursa de tip dren - având o capacitate de 54 m3/h (proiectat inițial pentru
126 m3/h);
✓ Sursa de tip puț forat - având o capacitate instalată de 9 m3/h;
✓ Sursa de suprafață pârâu Slănicel - având o capacitate instalată de 36 m3/h.
Sursa de suprafață este reprezentată de o priză de mal amplasată pe malul stâng al
pârâului Slănicel. Captarea s-a realizat cu priză de tip tirolez. Pe malul stâng al pârâului se află
deznisipatorul, dimensionat pentru un debit de 36 m3/h, compus din două camere de
sedimentare. Din deznisipator, apa este transportată gravitațional la stația de tratare. La
momentul realizării lucrării, sursa de suprafață și stația de tratare se aflau în conservare.
Sursa subterană principală constă într-un dren de filtrație dispus de-a lungul râului
Slănic, pe o lungime de 788,5 m, ce are rolul de a capta pânza freatică de mică adâncime
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alimentată atât din versanți, cât și din albia râului Slănic. Drenul prezintă 8 cămine de vizitare
și o cameră de colectare, din care sunt alimentare rezervoarele de înmagazinare. Apa captată
din dren este dezinfectată prin clorinare. Drenul este format din mai multe zone de captare:
✓ Zona I A - tuburi de beton Dn 300 mm cu o lungime de 137 m și Dn 400 mm cu o
lungime de 300 m
✓ Zona I A* - tuburi de beton Dn 300 mm cu o lungime de 321 m și Dn 400 mm cu o
lungime de 181 m
✓ Zona I B - tuburi PEID Dn 300 mm cu o lungime de 63 m și tuburi de beton Dn 400
mm cu o lungime de 161 m
✓ Zona II - tuburi PEID Dn 300 mm cu o lungime de 151 m
✓ Zona III - tuburi PEID Dn 300 mm cu o lungime de 115 m.
Drenul este prevăzut cu 27 de cămine de vizitare cu depozite pentru reținerea nisipului
antrenat de ape și o cameră colectoare, de unde pleacă trei conducte de aducțiune către
rezervoarele de înmagazinare. În jurul drenului există o zonă de protecție sanitară cu regim
sever, cu o suprafață de 44.600 m2, împrejmuită și prevăzută cu rigole betonate, în care apele
meteorice și scurgerile de pe versanți sunt interceptate și deversate în râul Slănic.
În vederea alimentarii cu apă a localităților Cerdac și Cireșoaia, instalațiile de captare
au fost suplimentate cu un foraj de mică adâncime în amonte de zona captării drenurilor.
Puțul este echipat cu o pompă submersibilă automatizată tip Ebara, având Q = 7,2 m3,
H = 97 mCA și P = 4 kW. Apa captată prin intermediul forajului cu diametru de 1000 mm și
adâncimea de 10 m este descărcată în camera colectoare a drenurilor prin intermediul unei
conducte din PEID cu Dn 110 mm. În jurul puțului este amenajată o zonă de protecție sanitară
de 10.000 m2.
Aducțiunea apei de la camera colectoare a drenului la gospodăria de apă Slănic
Moldova se realizează prin intermediul unei conducte de oțel, cu Dn 400 mm, având o lungime
de 1,1 km.
Tratarea apei se realizează prin clorinare, la nivelul gospodăriei de apă Slănic Moldova,
înainte de intrarea în rezervoarele de înmagazinare. Stația de clorinare este dotată cu
următoarele echipamente:
✓ instalație de clorinare tip CHLORMIX HS-21 TC, prevăzută cu aparat de clorinare cu
regulator de vacuum, pompă booster și ejector, cu o capacitate de dozare de 1570 g clor/h și o capacitate de clorinare de 153-335 l apă/h.
✓ 8 butelii (1 activă + 7 rezervă) de clor gazos cu capacitatea de 40 litri (50 kg).
Înmagazinarea apei potabile necesară consumatorilor orașului Slănic Moldova se
realizează la nivelul a 4 rezervoare de înmagazinare, amplasate în incinta gospodăriei de apă,
având următoarele capacități:
✓ 2 x rezervoare 350 m3,
✓ 1 x rezervor 750 m3,
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✓ 1 x rezervor 1.000 m3.
Rezervoarele au o formă circulară, sunt îngropate și sunt realizate din beton monolit.
Pentru alimentarea cu apă a localităților Cerdac și Cireșoaia, s-a realizat un rezervor
cu o capacitate de 100 m3 în zona complexului Cerdac, cu rol de înmagazinare și rupere a
presiunii.
Distribuția apei către consumatori se realizează gravitațional. Rețeaua de distribuție
este de tip ramificat. Principalele de conducte de distribuție sunt prezentate în cele ce
urmează:
✓ de la rezervoarele de înmagazinare la căminul apometru, apa este transportată
prin 3 conducte având Dn 200 mm, Dn 250 mm și Dn 300 mm, toate realizate din
oțel, în lungime de 60 m fiecare. Căminul apometru este dotat cu un filtru Y și un
contor Dn 300 mm.
✓ de la căminul apometru până la intrarea în orașul Slănic Moldova, zona Izvoare,
apa este transportată printr-o conductă din OL având Dn 300 m și lungimea de
aproximativ 2 km.
✓ de la intrarea în orașul Slănic Moldova, conducta Dn 300 mm se ramifică în două
conducte principale, o conductă Dn 140 mm din PEID spre zona hotel Venus și o
conductă Dn 200 mm din oțel ce urmărește strada Nicolae Bălcescu și, mai apoi,
drumul național DN 12B prin localitățile Cerdac și Cireșoaia.
Conductele rețelei de distribuție urmăresc, în general, trama stradală a orașului,
conductele secundare ramificându-se din conductele principale.
Lungimea totală a rețelei de distribuție este de 49,9 km, din care o pondere de 53,7%
(26,8 km) este modernizată. Defalcând pe localități, 23,1 km rețea distribuție se regăsesc în
orașul Slănic Moldova, 13,7 km rețea distribuție se regăsesc în localitatea Cerdac și 13,1 km
rețea distribuție se regăsesc în localitatea Cireșoaia. Caracteristicile tehnice ale conductelor
sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Material
OL
OL
OL
OL
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID

Lungime (km)
Slănic Moldova
Cerdac
Cireșoaia
300
2,0
0
0
250
2,7
0
0
200
3,2
0
0
150
0,9
0
0
200
0,8
0
0
150
0,6
0
0
140
1,5
0
0
110
0,8
0
2,0
90
4,0
5,0
1,0
75
4,6
7,0
8,0
50
0
1,5
1,5
32
0
0,2
0,6
Tabel 4.5. Caracteristici conducte rețea distribuție apă potabilă Slănic Moldova
Dn (mm)
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La nivelul consumatorilor există un număr de 1605 branșamente, din care 1526
branșamente la populație și 79 de branșamente pentru instituțiile publice și agenții
economici. Orașul Slănic Moldova dispune de 911 branșamente la rețeaua de apă potabilă, în
timp ce localitățile Cerdac și Cireșoaia dispun de 310, respectiv 384 de branșamente la rețea.
Gradul de contorizare al consumatorilor este de 100% , iar populaţia racordată la reţeaua de
apă în sistem centralizat reprezintă 39,2% din totalul de 5.017 locuitori. Din cei 23 de hidranți
existenți, numai 12 sunt funcționali.
Evoluția cantităților anuale de apă potabilă distribuită și facturată consumatorilor este
prezentată în tabelul și în figura de mai jos.
Indicator

Unitate
măsură

2017

Valoare
2018

2019
Cantitatea anuală totală de apă potabilă
mii m3/an
184,89
176,38
163,30
distribuită în localitatea analizată
Cantitatea anuală totală de apă potabilă
mii m3/an
120,19
147,00
162,00
facturată consumatorilor
Tabel 4.6. Evoluția cantității de apă potabilă distribuită și facturată în orașul Slănic Moldova

Fig. 4.3. Evoluția cantității de apă potabilă distribuită și facturată în orașul Slănic Moldova

Principalele deficiențe cu care se confruntă sistemul de alimentare cu apă potabilă se
referă la:
✓ Cantitate de apă insuficientă pentru necesarul de consum;
✓ Tronsoane de rețele de distribuție vechi, ce prezintă periodic deranjamente și
înregistrează volume mari de pierderi de apă;
✓ Rezervoare de înmagazinare vechi, ce prezintă fisuri;
✓ Lipsa unor hidranți care să acopere întregul teritoriu al orașului, în prezent
echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență fiind nevoite să alimenteze
cu apă în orașul Târgu Ocna, ceea ce crește semnificativ durata unei operațiuni de
intervenție.
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Sistemul de canalizare adoptat pentru orașul Slănic Moldova este de tip mixt, fiind
compus din:
✓ rețea canalizare în sistem divizor pentru ape uzate și pluviale;
✓ rețea canalizare în sistem unitar pentru ape uzate și pluviale;
✓ stație de epurare.
Apele uzate rezultate din locuințe și din activitățile unor societăți de turism (hoteluri
și vile) și apele pluviale ajung în Stația de epurare Slănic Moldova prin intermediul rețelei de
canalizare formată din conducte din beton, cu o lungime totală de 16,2 km, având diametrele
cuprinse între 150 mm și 300 mm. Doar localitatea Slănic Moldova beneficiază de sistem de
canalizare. Localitățile Cerdac și Cireșoaia nu dispun de un sistem de evacuare a apelor
menajere, apele uzate fiind colectate în fose individuale, fără epurare. Primăria are în vedere
extinderea sistemului de colectare a apelor uzate și pentru localitățile Cerdac și Cireșoaia.
Stația de epurare a apelor uzate este amplasată la circa 4 km de oraș, pe malul drept
al râului Slănic. Stația a fost realizată în 1970 și este prevăzută cu treaptă de epurare mecanobiologică şi chimică. Procesele tehnologice utilizate în stația de tratare sunt:
✓ epurarea mecanică formată din deznisipator orizontal, 2 buc. decantor primar și
stație pompare;
✓ epurarea biologică formată din biofiltru de mare încărcare, 2 buc. decantor
secundar;
✓ dezinfectarea cu clor gazos formată din laborator și aparat de clorinare tip CC.
Stația de epurare nu este prevăzută cu facilități de eliminare/depozitare a nămolurilor
rezultate din procesul de epurare.
Capacitatea instalată a stației de epurare este de 130 m3/h . Apa reziduală epurată
este de 103 m3/h, iar cantitatea de nămol rezultat din procesul de epurare este de
0,40 tone/zi. Eficiența stației de epurare este estimată la 44,3% pentru suspensii, 71,8%
pentru CBO5 şi nulă pentru CCO.
Numărul de locuitori care beneficiază de un sistem de canalizare ale cărui ape uzate
sunt epurate în stația orășenească este de 1.170 (aproximativ 23%).
Evoluția cantităților anuale de apă potabilă distribuită și facturată consumatorilor este
prezentată în tabelul și în figura de mai jos.
Indicator

Unitate
măsură

Valoare
2018

2017
2019
Cantitatea anuală totală de apă uzată
3
mii m /an
140,5
144,76
152,36
epurată
Cantitatea anuală totală de apă uzată
mii m3/an
81,07
86,92
107,41
facturată consumatorilor
Tabel 4.7. Evoluția cantității de apă uzată epurată și facturată în orașul Slănic Moldova
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Fig. 4.4. Evoluția cantității de apă uzată epurată și facturată în orașul Slănic Moldova

Principalele deficiențe cu care se confruntă sistemul de alimentare cu apă potabilă se
referă la:
✓ Sistemul de canalizare nu acoperă în întregime toate localitățile componente, iar
gradul de acoperire cu rețea de canalizare pentru localitatea Slănic Moldova este
redus;
✓ Rețelele sunt vechi, prezintă deficiențe de etanșeitate, materializate prin infiltrații
din rețeaua de alimentare cu apă sau din pânza freatică, fiind înregistrate volume
mari de apă intrate în stațiile de epurare, chiar și în intervalele orare când se
înregistrează consumuri reduse;
✓ Stația de epurare nu asigură calitatea apei uzate epurate la descărcarea în emisar
și nu asigură eliminarea/depozitarea nămolului, conform legislației în vigoare;
✓ Stația de epurare este subdimensionată față de necesarul de perspectivă al
orașului.
În tabelele următoare sunt prezentate evoluția consumurilor energetice aferente
serviciului public de alimentare cu apă potabilă și canalizare din orașul Slănic Moldova și
evoluția consumurilor energetice echivalente anuale.
Indicator
Cantitatea anuală de energie electrică consumată
de sistemul de alimentare cu apă potabilă
Cantitatea anuală de energie electrică consumată
de sistemul de canalizare
Cantitatea anuală de gaz natural consumat de
sistemul de alimentare cu apă potabilă
Cantitatea anuală de energie termică consumată
de sistemul de alimentare cu apă potabilă
Cantitatea anuală de motorină consumată de
sistemul de alimentare cu apă potabilă

Unitate
măsură

2017

Valoare
2018

2019

MWh/an

11,90

13,55

9,68

MWh/an

4,23

4,62

3,42

MWh/an

0

0

0

MWh/an

0

0

0

tone/an

1,20

1,15

1,03
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Indicator

Unitate
măsură

2017

Valoare
2018

2019
Cantitatea anuală de benzină consumată de
tone/an
0,16
0,03
0,09
sistemul de alimentare cu apă potabilă
Cantitatea anuală de GPL consumată de sistemul
tone/an
0
0
0
de alimentare cu apă potabilă
Cantitatea anuală de biomasă consumată de
tone/an
0
0
0
sistemul de alimentare cu apă potabilă
Factură energie electrică
RON/an
9.017
10.485
9.073
Factură gaz natural
RON/an
0
0
0
Factură energie termică
RON/an
0
0
0
Factură motorină
RON/an
7.194
7.800
6.871
Factură benzină
RON/an
944
199
690
Factură GPL
RON/an
0
0
0
Factură biomasă
RON/an
0
0
0
Tabel 4.8 Evoluția consumurilor energetice – serviciul de alimentare cu apă potabilă și canalizare
din orașul Slănic Moldova

Valoare
Unitate
măsură
2017
2018
2019
Energie electrică – alimentare cu apă potabilă
tep/an
1,02
1,17
0,83
Energie electrică – canalizare
tep/an
0,36
0,40
0,29
Gaz natural – alimentare cu apă potabilă
tep/an
0,00
0,00
0,00
Energie termică – alimentare cu apă potabilă
tep/an
0,00
0,00
0,00
Motorină – alimentare cu apă potabilă
tep/an
1,21
1,17
1,04
Benzină – alimentare cu apă potabilă
tep/an
0,17
0,03
0,10
GPL – alimentare cu apă potabilă
tep/an
0,00
0,00
0,00
Biomasă – alimentare cu apă potabilă
tep/an
0,00
0,00
0,00
TOTAL
tep/an
2,77
2,76
2,27
Tabel 4.9 Evoluția consumurilor energetice echivalente – serviciul de alimentare cu apă potabilă și canalizare
din orașul Slănic Moldova
Indicator

În figura de mai jos se prezintă evoluția consumurilor energetice echivalente anuale
aferente serviciului de alimentare cu apă potabilă și de canalizare

Fig. 4.5. Evoluția consumurilor energetice echivalente – serviciul de alimentare cu apă potabilă și canalizare în
orașul Slănic Moldova
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Se observă că în perioada 2017÷2019 consumurile energetice echivalente de energie
aferente serviciului de alimentare cu apă și canalizare au înregistrate o scădere de 18,11%.
În figura de mai jos se prezintă ponderea consumurilor energetice echivalente
aferente sistemului de alimentare cu apă potabilă și canalizare la nivelul orașului Slănic
Moldova din anul 2019.

Fig. 4.6. Ponderea consumurilor energetice echivalente pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă și
canalizare al orașului Slănic Moldova în anul 2019

Se observă că ponderea cea mai mare în consumul total de energie echivalentă aferent
societății care gestionează serviciul public de alimentare cu apă potabilă și canalizare o deține
energia electrică, cu un procent de 49,69%, urmată fiind ponderea consumului de motorină,
cu un procent de 46,00%.
În tabelul de mai jos se prezintă evoluția consumurilor specifice de resurse energetice
utilizate, raportate la cantitatea de apă potabilă distribuită, pentru serviciul de alimentare cu
apă potabilă și canalizare din orașul Slănic Moldova.
Indicator

Unitate măsură

2017

Valoare
2018

2019
Consumul specific de energie electrică - sistemul de
kWh/m3
0,064
0,077
0,059
alimentare cu apă potabilă
Consumul specific de energie electrică - sistemul de
kWh/m3
0,030
0,032
0,022
canalizare
Consumul specific de gaz natural - sistemul de
kWh/m3
0,000
0,000
0,000
alimentare cu apă potabilă
Consumul specific de energie termică - sistemul de
kWh/m3
0,000
0,000
0,000
alimentare cu apă potabilă
Consumul specific de motorină - sistemul de
tone/mii m3
0,01
0,01
0,01
alimentare cu apă potabilă
Consumul specific de benzină - sistemul de alimentare
tone/mii m3
0,00
0,00
0,00
cu apă potabilă
Consumul specific de GPL - sistemul de alimentare cu
tone/mii m3
0,00
0,00
0,00
apă potabilă
Tabel 4.10 Evoluția consumurilor specifice de resurse energetice – serviciul de alimentare cu apă potabilă și
canalizare în orașul Slănic Moldova
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Fig. 4.7. Evoluția consumurilor specifice de energie electrică – serviciul de alimentare cu apă potabilă și
canalizare în orașul Slănic Moldova

Se observă că în perioada 2017÷2019 consumurile specifice de energie electrică au
înregistrat o scădere importantă, atât pentru serviciul de alimentare cu apă, cât și pentru
serviciul de canalizare.

Fig. 4.8. Evoluția consumurilor specifice de carburanți – serviciul de alimentare cu apă potabilă și canalizare în
orașul Slănic Moldova

Se observă că în perioada 2017÷2019 consumul specific de motorină a înregistrat o
ușoară scădere, în timp ce consumul specific de benzină a înregistrat o scădere importantă.
4.3. DATE TEHNICE PENTRU SISTEMUL DE SALUBRIZARE
Deșeurile reprezintă ultima etapă din ciclul de viață al unui produs (intervalul de timp
între data de fabricație a produsului și data când acesta devine deșeu). Gestionarea deșeurilor
cuprinde toate activitățile de colectare, transport, tratare, valorificare și eliminare a
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deșeurilor, inclusiv monitorizarea acestor operații și monitorizarea depozitelor de deșeuri
după închiderea lor.
Serviciul public de salubrizare din orașul Slănic Moldova este gestionat direct de către
Serviciul Public de Salubrizare Slănic Moldova, aflat în subordinea Consiliului Local Slănic
Moldova. Serviciile de colectare a deșeurilor de tip DEEE și a celor rezultate din activități de
construcții şi desființări sunt furnizate de către organizații și firme autorizate, pe bază de
contract, printre care Asociația Environ, etc.
Serviciul Public de Salubrizare Slănic Moldova Slănic Moldova își desfășoară activitatea
în baza licenței clasa 3, nr. 4449/24.10.2018, aprobată prin Ordinul A.N.R.S.C. nr.
488/24.10.2018, pentru prestarea serviciului public de salubrizare în aria administrativ
teritorială a orașului Slănic Moldova
Activitatea Serviciului Public de Salubrizare Slănic Moldova a debutat la data de
01.11.2019, având următoarele atribuții, conform licenței:
✓ colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor
similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții
colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente
electrice și electronice, baterii și acumulatori;
✓ măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice;
✓ curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținere în funcțiune a
acestora pe timp de polei sau îngheț.
În tabelul de mai jos se prezintă evoluția cantității de deșeuri procesate la nivelul
orașului Slănic Moldova.
Indicator

Unitate
măsură
tone/an
tone/an
tone/an
tone/an

2017
794,05
783,50
0
0

Valoare
2018
932,42
914,55
0
0

Cantitatea anuală totală de deșeuri procesate, din care:
Deșeuri eliminate prin depozitare
Deșeuri încredințate spre reciclare
Deșeuri încredințate spre valorificare energetică
Cantitatea anuală totală de deșeuri colectate selectiv,
tone/an
10,55
17,87
din care:
Deșeuri colectate selectiv – Metale
tone/an
0
0
Deșeuri colectate selectiv – DEEE
tone/an
0
1,54
Deșeuri colectate selectiv – Hârtie și carton
tone/an
5,09
7,97
Deșeuri colectate selectiv – Sticlă
tone/an
1,97
1,47
Deșeuri colectate selectiv – Plastic
tone/an
3,49
6,89
Deșeuri colectate selectiv – Altele
tone/an
0
0
Tabel 4.11. Evoluția cantității de deșeuri procesate la nivelul orașului Slănic Moldova

2019
975,13
946,20
0
0
28,93
0
2,45
9,53
16,95
0

Colectarea selectivă a deșeurilor reprezintă nu doar o obligație legală, ci și o problemă
de educație civică şi trebuie să devină o obișnuință pentru locuitorii orașului Slănic Moldova.
În ultimii ani, Serviciul Public Local de Salubritate și Gestionare a Deșeurilor a intensificat
acțiunea de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile de tip PET, hârtie, carton, lemn, sticlă.
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În acest scop, în anul 2019 au fost achiziționate 1.000 de pubele, care permit o
colectarea selectivă a deșeurilor. Astfel, toate gospodăriile au fost dotate cu câte două pubele
pentru colectarea selectivă. În figura de mai jos este prezentată evoluția ponderii de deșeuri
procesate selectiv în perioada 2017÷2019 din totalul deșeurilor procesate.

Fig. 4.9 Evoluția ponderii deșeurilor procesate selectiv la nivelul orașului Slănic Moldova

Se observă că la nivelul orașului Slănic Moldova, în anul 2017, aproximativ 1,33%
(10,55 tone/an) din cantitatea totală anuală de deșeuri procesate reprezintă deșeurile
colectate selectiv. Se remarcă tendința de creștere a ponderii deșeurilor procesate selectiv în
perioada 2017÷2019.
În figura de mai jos se prezintă ponderea diferitelor tipuri de deșeuri procesate selectiv
la nivelul orașului Slănic Moldova în anul 2017.

Fig. 4.10. Deșeuri procesate selectiv la nivelul orașului Slănic Moldova în anul 2017

Se constată că deșeurile din plastic au ponderea cea mai mare în procesul de colectare
selectivă, deținând cota de 58,59% din totalul deșeurilor colectate selectiv.
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Conform Directivei 98/2008 a Comisiei Europene privind deșeurile, ordinea
preferențială în ceea ce privește gestionarea acestora este prezentată în figura de mai jos.

Fig. 4.11. Ordinea preferențială privind gestionarea deșeurilor conform Directivei 98/2008

În prezent, cea mai mare parte a deşeurilor municipale generate la nivelul orașului
Slănic Moldova sunt eliminate prin depozitare. Deșeurile colectate sunt gestionate, în vederea
depozitării, astfel:
✓ deșeurile menajere sunt transportate cu autogunoiera din dotare, pe baza unui
grafic bine stabilit, la Stația de transfer Onești.
✓ deșeurile de ambalaje de hârtie și carton, plastic, metal și sticlă sunt predate la
Stația de sortare Onești
✓ deșeurile biodegradabile vegetale, din parcuri, piețe și târguri, sunt colectate şi
transportate la Stația de compostare Onești;
✓ deșeurile rezultate din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi
reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora sunt transportate la instalațiile
existente pentru valorificarea/eliminarea acestora;
✓ ambalajele care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase
sunt preluate de operatori economici autorizați în colectarea acestor tipuri de
deșeuri, pe bază de contract.
La nivelul orașului Slănic Moldova nu există capacități de valorificare a deșeurilor sau
depozite de depozitare temporară a acestora.
În orașul Slănic Moldova, colectarea deșeurilor municipale se face prin golirea
recipienților din punctele de colectare de la asociațiile de proprietari, de la case sau de la
agenți economici și instituții publice. La nivelul orașului există un număr de 60 de puncte
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colectare și un număr de 65 de puncte de colectare selectivă, dotate cu următoarele tipuri de
recipienți:
➢ 75 de eurocontainere ;
➢ 1580 europubele, a câte 125 de litri fiecare;
➢ 230 de coșuri stradale.
Agenţii economici deţin, prin închiriere, 75 containere pentru reciclarea şi valorificarea
deşeurilor. Deșeurile menajere și similare se colectează și se transportă după următorul
program:
➢ Luni - Agenții economici și populația din Slănic Moldova;
➢ Marți - Pubelele mari din Cireșoaia și finalizare puncte Slănic Moldova;
➢ Miercuri - Slănic Moldova și Cerdac (începând de la cimitir până la ieșirea din
localitatea Cerdac);
➢ Vineri - Agenții economici din Slănic Moldova și populația din Cireșoaia.
Deșeurile reciclabile, cele voluminoase și cele rezultate din activitatea de reamenajare
a locuințelor se colectează și se transportă ori de câte ori este nevoie.
✓ Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice se desfăşoară zilnic și
constau în:
✓ măturatul manual al străzilor (carosabil şi trotuare), al aleilor pietonale, al locurilor
de parcare, al suprafeţelor anexe spaţiilor de odihnă şi agrement, al pieţelor şi al
halelor de desfacere a produselor agroalimentare;
✓ spălarea străzilor şi udatul spaţiilor verzi pe timp de vară, se face cu frecvenţă
săptămânală, utilizând autovehiculul din dotarea serviciului specializat al Primăriei
Slănic Moldova;
✓ golirea coşurilor stradale în europubelele existente în dotarea serviciului;
✓ curăţarea rigolelor părţilor carosabile se execută ori de câte ori este nevoie,
primăvara şi toamna;
✓ igienizarea celor 2 toalete publice folosind produse de curățenie specifice.
Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a
acestora pe timp de polei sau îngheț se desfășoară fie pe bază de contracte încheiate cu firme
specializate, fie cu tractorul cu remorcă din dotare care, prin montarea unei lame, este folosit
la deszăpezirea pe timp de iarnă. Serviciul Public de Salubrizare al orașului Slănic Moldova
efectuează cu personalul propriu:
✓ îndepărtarea zăpezii de pe căile publice: străzi, trotuare, alei pietonale, parcări,
efectuată mecanizat cu utilajele din dotare sau manual, acolo unde nu se poate
interveni cu utilaje,
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✓ depozitarea zăpezii rezultate din activitatea de deszăpezire se face pe terenul
adiacent Sălii de Sport, situat pe strada Vasile Alecsandri, teren care nu permite
infiltrarea apei rezultate din topire și care este prevăzut cu rețea de canalizare.
✓ pentru combaterea poleiului, se împrăștie material antiderapant (nisip) şi pentru
deszăpezire (sare şi clorură de calciu) în scopul readucerii suprafeței carosabilului
la condiția bună pentru circulație;
✓ împrăștierea materialelor antiderapante utilizând 2 sărărițe manuale.
În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, Serviciul Public de Salubrizare al orașului
Slănic Moldova este echipat cu autovehicule pentru transportul deșeurilor și utilaje, conform
tabelului de mai jos.
Tipul, marca și modelul
Nr.
An
Ore de funcționare/ km
autovehiculului/utilajului
buc.
fabricație
parcurși
Autogunoieră Renault
1
2020
4.180 km
Autocamionetă Renault Master
1
2020
18.418 km
Autoutilitară Dacia Dokker
1
2019
27.660 km
Tractor Belarus
1
2018
Remorcă tractor
1
2018
Triciclu electric
4
2020
Lamă pentru deszăpezit
1
2019
Dispozitiv de împrăștiere HECHT 260
1
2019
Mașină de măturat stradal HECHT 8101S
1
2019
Mașină de măturat pietonal
1
2019
Tractor pentru tuns iarba HECHT 5176
1
2019
Tabel 4.12. Situația parcului auto și de utilaje a Serviciului public de salubrizare din orașul Slănic Moldova

În plus, Serviciul Public de Salubrizare al orașului Slănic Moldova deține și drujbe,
cositoare electrice și pe benzină, ferăstraie electrice de tuns gard viu, tractoraș de cosit, freze
de zăpadă, mașină de balotat carton, mături electrice și manuale, etc.
În tabelul de mai jos se prezintă evoluția consumurilor energetice anuale aferente
serviciului de salubrizare la nivelul orașului Slănic Moldova din perioada 2017÷2019.
Indicator
Cantitatea anuală de motorină consumată
Cantitatea anuală de benzină consumată
Cantitatea anuală de GPL consumată
Cantitatea anuală de energie electrică
consumată
Cantitate anuală de energie gaz natural
consumată
Cantitate anuală de energie termică
consumată
Cantitate anuală de biomasă consumată
Factură energie electrică
Factură gaz natural
Factură energie termică
Factură motorină

Unitate
măsură
tone/an
tone/an
tone/an

2017
6,23
0,34
0

Valoare
2018
5,05
0,35
0

2019
10,24
0,67
0

MWh/an

0

0

0

MWh/an

0

0

0

MWh/an

0

0

0

tone/an
RON/an
RON/an
RON/an
RON/an

0
0
0
0
37.431

0
0
0
0
34.283

0
0
0
0
68.502
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Valoare
Unitate
măsură
2017
2018
2019
Factură benzină
RON/an
2.021
2.600
4.965
Factură GPL
RON/an
0
0
0
Factură biomasă
RON/an
0
0
0
Tabel 4.13. Evoluția consumurilor energetice aferente societății de gestionare a deșeurilor la nivelul orașului
Slănic Moldova
Indicator

În tabelul de mai jos se prezintă evoluția consumurilor energetice echivalente anuale,
aferente serviciului public de salubrizare la nivelul orașului Slănic Moldova.
Valoare
Unitate
măsură
2017
2018
2019
Motorină
tep/an
6,32
5,13
10,39
Benzină
tep/an
0,35
0,36
0,70
GPL
tep/an
0,00
0,00
0,00
Energie electrică
tep/an
0,00
0,00
0,00
Gaz natural
tep/an
0,00
0,00
0,00
Energie termică
tep/an
0,00
0,00
0,00
Biomasă
tep/an
0,00
0,00
0,00
TOTAL
tep/an
6,67
5,49
11,09
Tabel 4.14. Evoluția consumurilor energetice echivalente aferente serviciului de salubrizare la nivelul orașului
Slănic Moldova
Tip energie consumată

În figura de mai jos se prezintă evoluția consumurilor energetice echivalente anuale
aferente serviciului de salubrizare.

Fig. 4.12. Evoluția consumurilor energetice echivalente – serviciul de salubrizare în orașul Slănic Moldova

Se observă că în perioada 2017÷2019 consumurile energetice echivalente de energie
aferente serviciului de salubrizare au înregistrate o creștere de 102,11%.
În figura de mai jos se prezintă ponderea consumurilor energetice echivalente
aferente sistemului de salubrizare la nivelul orașului Slănic Moldova din anul 2019.
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Fig. 4.13. Ponderea consumurilor energetice echivalente pentru serviciul public de salubrizare al orașului Slănic
Moldova în anul 2019

Se observă că ponderea cea mai mare în consumul total de energie echivalentă aferent
Serviciului public de salubrizare o deține motorina, cu un procent de 93,67%, urmată fiind de
ponderea consumului de benzină, cu un procent de 6,33%.
În tabelul de mai jos se prezintă evoluția indicelui de generare a deșeurilor în perioada
2017÷2019 în orașul Slănic Moldova și consumul specific de resurse energetice.

Indicator

Unitate măsură

Indicele de generare a deșeurilor
(medie anuală)

kg/(locuitor‧an)

2017

Valoare
2018

2019

154,21

181,44

190,87

kep/tone deșeuri
8,40
5,89
11,38
procesate
Tabel 4.15. Evoluția indicatorilor aferenți serviciului de salubrizare la nivelul orașului Slănic Moldova

Consum specific de energie

În figura de mai jos se prezintă evoluția consumurilor specifice de energie electrică
anuale aferente serviciului de salubrizare.
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Fig. 4.14. Evoluția consumurilor specifice de carburanți – serviciul de salubrizare în orașul Slănic Moldova

Se observă tendința de creștere a cantității de deșeuri generate anual la nivelul
orașului Slănic Moldova. Consumurile specifice de energie urmează și ele o tendință
crescătoare pe durata celor 3 ani de analiză.
4.4. DATE TEHNICE PENTRU SECTORUL REZIDENȚIAL
Clădirea rezidențială este o construcție alcătuită din una sau mai multe camere
folosite pentru locuit, cu dependințele, dotările şi utilitățile necesare, care satisface cerințele
de locuit ale unei persoane sau familii.
În tabelul de mai jos se prezintă evoluția structurii sectorului rezidențial din orașul
Slănic Moldova, din perioada 2017÷2019.
Indicator
Număr total de locuitori
Număr total locuințe, din care:
Locuințe în proprietate majoritar de stat
Locuințe în proprietate majoritar privat
Suprafață locuibilă totală, din care:
Suprafață totală locuibilă locuințe
proprietate majoritar privată
Suprafață totală locuibilă locuințe
proprietate majoritar de stat
Număr total case individuale (locuințe
proprietate majoritar privată)
Număr total blocuri (locuințe proprietate
majoritar privată)
Număr total apartamente în blocuri
(locuințe proprietate majoritar privată)
Număr blocuri ANL (locuințe proprietate
majoritar de stat)
Număr apartamente în blocuri ANL
(locuințe proprietate majoritar de stat)
Număr blocuri reabilitate termic

Unitate
măsură
m2

2017
5.149
2.049
48
2.001
101.218

Valoare
2018
5.139
2.055
48
2.007
101.778

2019
5.109
2.056
48
2.008
101.896

m2

99.890

100.450

100.568

m2

1.328

1.328

1.328

-

1.341

1.347

1.348

-

39

39

39

-

660

660

660

-

3

3

3

-

48

48

48

-

0

0

0

63

Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al orașului Slănic Moldova

Tabel 4.16 Evoluția structurii sectorului rezidențial la nivelul orașului Slănic Moldova

După cum se observă din tabelul de mai sus, sectorul rezidențial din orașul Slănic
Moldova are în componența sa clădiri rezidențiale cu proprietate majoritar privată (case și
apartamente) și clădiri rezidențiale proprietate majoritar de stat (apartamente în blocuri
ANL). Din cele 2.056 de locuințe existente la nivelul anului 2019, cea mai mare pondere o au
locuințele proprietate majoritar privată, cu un procent de 98% din total număr de locuințe
existente în orașul Slănic Moldova, la nivelul anului 2018, așa cum poate fi observat și din
figura de mai jos.

Fig. 4.15. Ponderea numărului de locuințe existente la nivelul anului 2018 în orașul Slănic Moldova

În ceea ce privește suprafața locuibilă, ponderea deținută de cele două categorii de
locuințe este prezentată în figura de mai jos.

Fig. 4.16. Ponderea suprafețelor totale locuibile, aferente locuințelor existente la nivelul anului 2018 în orașul
Slănic Moldova

64

Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al orașului Slănic Moldova

Conform figurii numărul 4.16 se observă că ponderea cea mai mare o dețin tot
locuințele cu proprietate majoritar privată, având un procent de 98,7%, față de 1,3% deținut
de locuințele cu proprietate majoritar de stat.
Totalul locuințelor cu proprietate majoritar privată se împarte în:
✓ Case individuale,
✓ Apartamente amplasate în blocuri.
În timp ce locuințele cu proprietate majoritar de stat, se împarte în:
✓ Apartamente amplasate în blocuri de tip ANL.
În tabelul de mai jos se prezintă evoluția consumurilor energetice anuale aferente
clădirilor rezidențiale de la nivelul orașului Slănic Moldova din perioada 2017÷2019.
Indicator

Unitate măsură

2017
1.083

Valoare
2018
1.071

2019
Cantitatea anuală de energie electrică consumată în
MWh/an
1.145
sectorul rezidențial
Cantitatea anuală de gaz natural consumat în sectorul
MWh/an
5.570
5.750
5.950
rezidențial
Cantitatea anuală de energie termică consumată în
MWh/an
0
0
0
sectorul rezidențial
Cantitatea anuală de biomasă consumată în sectorul
MWh/an
16.523 16.523 16.523
rezidențial
Consum de energie pentru preparare ACM
MWh/an
3.330
3.357
3.388
Consum de energie pentru gătit
MWh/an
90
92
94
Consum de energie pentru răcire
MWh/an
87
86
92
Consum de energie pentru încălzire
MWh/an
18.781 18.931 19.106
Alte consumuri energie electrică
MWh/an
888
878
939
Tabel 4.17. Evoluția consumurilor energetice aferente sectorului rezidențial de la nivelul orașului
Slănic Moldova

În figura de mai jos se prezintă ponderea consumurilor energetice aferente sectorului
rezidențial din orașul Slănic Moldova din anul 2019, în funcție de destinația consumului de
energie.

65

Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al orașului Slănic Moldova

Fig. 4.17. Ponderea consumurilor energetice pentru sectorul rezidențial din orașul Slănic Moldova în anul 2019,
în funcție de destinația consumurilor

Se observă că majoritatea consumurilor de energie din sectorul rezidențial sunt
destinate încălzirii, cu o pondere de 80,89%. Și prepararea apei calde de consum are o
pondere importantă, de 14,35% din total.
În tabelul de mai jos se prezintă evoluția consumurilor energetice echivalente aferente
sectorului rezidențial din orașul Slănic Moldova.
Valoare
2017
2018
2019
Energie electrică populație
tep/an
93,10
92,09
98,50
Gaz natural populație
tep/an
479,02 494,50 511,70
Energie termică populație
tep/an
0,00
0,00
0,00
Biomasă populație
tep/an
302,25 303,42 305,10
TOTAL
tep/an
910,77 608,52 305,10
Tabel 4.18. Evoluția consumurilor energetice echivalente aferente sectorului rezidențial la nivelul orașului
Slănic Moldova
Tipul energiei consumate

Unitate măsură

În figura de mai jos se prezintă evoluția consumurilor energetice echivalente anuale
aferente sectorului rezidențial din orașul Slănic Moldova.

Fig. 4.18. Evoluția consumurilor energetice echivalente – sector rezidențial din orașul Slănic Moldova

Se observă că în perioada 2017÷2019 consumurile energetice echivalente de energie
ale sectorului rezidențial au înregistrat o creștere de 0,94%.
În figura de mai jos se prezintă ponderea consumurilor energetice echivalente
aferente sectorului rezidențial din orașul Slănic Moldova din anul 2019.
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Fig. 4.19. Ponderea consumurilor energetice echivalente pentru sectorul rezidențial din orașul Slănic Moldova în
anul 2019

Se observă că ponderea cea mai mare din consumul total de energie echivalentă
aferent sectorului rezidențial o deține gazul natural, cu un procent de 55,91%, urmată de
ponderea consumului de biomasă, cu un procent de 33,33%. Consumul echivalent de energie
electrică vine cu o pondere de 10,76% din total.
În tabelul de mai jos se prezintă evoluția indicatorilor energetici pentru sectorul
rezidențial pentru perioada 2017÷2019 din orașul Slănic Moldova.

Indicator

Unitate
măsură

2017

Valoare
2018

2019
Consumul specific de energie
kWh/m2/an
218,45
218,99
220,75
pentru încălzire și ACM
Consum specific de energie pentru
kWh/m2/an
185,55
186,01
187,50
încălzire
Consum specific de energie pentru
kWh/m2/an
0,86
0,84
0,90
răcire cu aer condiționat
Consum specific de energie pentru
kWh/locuitor/an
0,65
0,65
0,66
încălzire ACM
Consum anual specific de energie
kWh/m2/an
10,70
10,52
11,24
electrică
Tabel 4.19. Evoluția indicatorilor aferenți serviciului de salubrizare la nivelul orașului Slănic Moldova

În figura de mai jos se prezintă evoluția consumului specific anual de energie electrică
aferent sectorului rezidențial.
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Fig. 4.20. Evoluția consumurilor specifice de energie electrică – sector rezidențial din orașul Slănic Moldova

Se observă tendința de creștere a consumului de energie electrică din sectorul
rezidențial de la nivelul orașului Slănic Moldova.
În figura de mai jos se prezintă evoluția consumului specific anual de energie pentru
încălzire și prepararea apei calde de consum la nivelul consumatorilor casnici din orașul Slănic
Moldova.

Fig. 4.21. Evoluția consumurilor specifice pentru încălzire și preparare ACM – sector rezidențial din orașul
Slănic Moldova

Din figura de mai sus, se observă că valoarea consumului specific de energie pentru
încălzirea și prepararea apei calde de la nivelul clădirilor rezidențiale rămâne relativ constantă
în perioada 2017÷2019. Se remarcă valoarea relativ ridicată a consumurilor raportate la
unitatea de suprafață, valoare influențată atât de vechimea fondului de locuințe, cât și de
ponderea mare a consumatorilor de biomasă sub formă de lemn de foc în instalații de tip sobă
de teracotă, cu o eficiență energetică redusă.
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4.5. DATE TEHNICE PENTRU CLĂDIRI PUBLICE
În general, clădirile publice din localități pot fi împărțite în următoarele categorii:
✓ clădiri aflate în gestionarea inspectoratului școlar: colegii, licee, școli, grădinițe,
etc,
✓ clădiri social culturale: teatre, muzee, biblioteci, cinematografe, stadioane, săli de
sport, etc,
✓ clădiri aflate în gestionarea direcției de asistență și protecție socială: centre
sociale, cantine, creșe, etc.,
✓ clădiri infrastructură sănătate: spitale, centre medicale, dispensare, clinici, etc.,
✓ clădiri administrative: sediu primărie, sedii instituții / servicii publice, gări,
autogări, tribunale, spații comerciale, etc.;
În tabelul de mai jos se prezintă structura sectorului public din Slănic Moldova, la
nivelul anului 2019.

Indicator

Total

Număr total de spitale, dispensare, policlinici, etc
1
Număr total de instituții de învățământ preuniversitar
4
(grădinițe, școli, licee, etc.)
Număr clădiri social culturale (biblioteci, muzee, case cultură,
etc.)
Număr clădiri administrative (clădiri administrație locală,
consiliul local, etc.)
Număr alte clădiri publice (cantine, creșe, centre de zi, club
vârstnici etc.)
Tabel 4.20 Structură sector public existentă la nivelul anului 2019

Gestionate de CL
Slănic Moldova
0
4

În ceea ce privește infrastructura educațională, orașul Slănic Moldova deține:
✓ 4 școli gimnaziale:
●
●
●
●

Școala nr. 1 Slănic,
Școala nr. 2 Cireșoaia,
Școala nr. 3 Cerdac (în prezent nu este în funcțiune),
Școala nr. 4 Slănic Sat (în prezent nu este în funcțiune),

✓ 2 grădinițe:
● Grădinița cu program prelungit Mărunțica,
● Grădinița nr. 2 Cireșoaia.
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Deoarece la nivelul orașului Slănic Moldova nu există un sistem centralizat de achiziție
și prelucrare a datelor, unde a fost identificat un deficit în colectarea datelor referitoare la
consumurile de energie, au fost utilizate metode statistice de estimare a acestora. De
asemenea, nicio clădire din orașul Slănic Moldova care aparține instituțiilor publice și este
gestionată de Consiliul Local nu deține un plan releveu, iar parte a informațiilor prezentate în
tabelele de mai jos sunt informații estimative.
Planul releveu reprezintă operația de măsurare, desenare și reprezentare la scară a
elementelor unei construcții, ale unui ansamblu de construcții sau ale unui detaliu
constructiv; reprezintă o piesă esențială și premergătoare oricărei intervenții asupra unei
clădiri existente: consolidări, reabilitări, refuncționalizări, transformări, etc.
Dincolo de acest scop practic, releveul (plan releveu) reprezintă un instrument de
cercetare, punând în evidență elementele definitorii ale spațiului, tipologia planului,
compoziția fațadelor, decorația și elementele constructive.
Din acest punct de vedere, recomandăm realizarea releveelor la toate clădirile
instituțiilor publice din orașul Slănic Moldova.
Pe lângă instituțiile publice de învățământ, în Slănic Moldova mai există și alte tipuri
de clădiri publice, printre care:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Clădirea Cazino (monument istoric),
Sediu Primărie,
Dispensar urban,
Casa Cerdac,
Sala Polo,
Piața agroalimentara,
Clădire stație tratare Slănicelu,
Hala stație epurare,
Cooperativa Cireșoaia,
Clădire ISU,
Clădire muzeu- Anexa Rândunica,
Centru cultural educațional,
Centru de zi/cămin,
Sediu Poliție.

Din punct de vedere constructiv, în tabelul numărul 4.20 se prezintă caracteristicile
constructive ale clădirilor publice prezentate mai sus, existente la nivelul anului 2018 în Slănic
Moldova.
În ceea ce privește consumul energetic al clădirilor publice, în tabelul numărul 4.21 se
prezintă consumurile totale de energie, iar în tabelul 4.22 se prezintă costurile totale cu
energia. Unde a fost identificat un deficit în colectarea datelor referitoare la consumurile de
energie, au fost utilizate metode statistice de estimare a acestora

70

Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al orașului Slănic Moldova

Nr. crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Suprafață la sol
Suprafață utilă
Număr ferestre
m2
m2
Cazino
D+P+1E
2477,18
3999,18
Sediu Primărie
P+2E+m
153
449
32
Școala cu clasele I-VIII nr. 2 Cireșoaia
1+E
472
950
Clădire Grădiniță cu program prelungit
P+1E
349
349
Clădire Grădiniță 2 Cireșoaia
P
143
143
Clădire Corp B Școala veche Cireșoaia
P
183
183
Clădire Școala Nr. 1 Slănic
P+1E
626
1250
Clădire Clasele I-IV Școala 3 Cerdac
P
453
453
20
Clădire Clasele I-VIII Școala 3 Cerdac
P
457
457
Clădire Școala nr. 4 Slănic Sat
P
206
206
Centrala Termica Nr. 3
P
123
123
Sala Sport 150 locuri
P+1E
1615
1788
Sala de Sport școlară Școala nr.1
P
382
382
Dispensar Urban
P+1E
346
692
Remiza PSI
P+1E
861
1160
Casa Cerdac
P+1E
195
390
Sala Polo
P+1E
833
1666
Piața agroalimentară
P
194
194
Clădire stație tratare Slănicelu
S+P+1E
200
600
Hală stație epurare
P
241
241
Cooperativa Cireșoaia
P
241
200
Clădire ISU
P+1E
862
903,6
Clădire muzeu- Anexa Rândunica
S+P+1E
154
462
Sediu Poliție
P+2E+M
230
750
30
Tabel 4.21 Caracteristicile constructive ale clădirilor publice orășenești și a corpurilor anexe, existente la nivelul anului 2018 în orașul Slănic Moldova
Clădire

Regim înălțime
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Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Consumuri energetice an 2017
Consumuri energetice an 2018
Consumuri energetice an 2019
Energie
Gaz
Energie
Energie
Gaz
Energie
Energie
Gaz
Energie
Instituție
electrică
natural
termică
electrică
natural
termică
electrică
natural
termică
MWhe/an
MWh/an MWh/an MWhe/an MWh/an MWh/an MWhe/an MWh/an MWh/an
Grădinița cu program prelungit
0,37
46,73
0,00
0,27
62,94
0,00
0,00
82,62
0,00
Grădinița nr. 2
0,54
60,95
0,00
4,66
68,29
0,00
2,93
64,31
0,00
Școala nr. 1 Slănic
3,04
154,33
0,00
7,47
104,14
0,00
11,97
185,21
0,00
Școala nr. 2 Cireșoaia
3,22
81,49
0,00
4,66
85,19
0,00
8,25
71,00
0,00
Școala nr. 3 Cerdac
2,81
73,24
0,00
0,72
63,55
0,00
1,32
48,53
0,00
Școala veche Cireșoaia nr. 2
29,40
0,00
28,23
0,00
0,00
23,36
0,00
Sediu Primărie
20,27
69,50
0,00
20,86
71,20
0,00
19,16
68,70
0,00
Sediu Poliție
18,50
146,10
0,00
14,93
139,52
0,00
14,65
149,74
0,00
TOTAL
48,74
661,73
0,00
53,57
623,05
0,00
58,29
693,47
0,00
Tabel 4.22 Consumuri energetice anuale aferente clădirilor publice municipale din subordinea CL Slănic Moldova

Costuri totale an 2017
Costuri totale an 2018
Costuri totale an 2019
Energie
Gaz
Energie
Energie
Gaz
Energie
Energie
Gaz
Energie
Instituție
electrică
natural
termică
electrică
natural
termică
electrică
natural
termică
lei/an
lei/an
lei/an
lei/an
lei/an
lei/an
lei/an
lei/an
lei/an
206
8.879
0
156
12.148
0
0
17.763
0
Grădinița cu program prelungit
302
11.580
0
2.686
13.179
0
2.029
13.826
0
Grădinița nr. 2
Școala nr. 1 Slănic
1.699
29.323
0
4.312
20.098
0
8.294
39.821
0
Școala nr. 2 Cireșoaia
1.799
15.483
0
2.686
16.441
0
5.717
15.266
0
Școala nr. 3 Cerdac
1.568
13.915
0
416
12.266
0
917
10.434
0
Școala veche Cireșoaia nr. 2
0
5.586
0
0
5.449
0
0
5.021
0
Sediu Primărie
11.331
13.205
0
12.036
13.742
0
13.276
14.771
0
Sediu Poliție
8.892
25.452
0
8.218
23.760
0
9.452
27.238
0
TOTAL
25.797
123.423
0
30.511
117.082
0
39.685
144.140
0
Tabel 4.23 Costurile totale ale cantităților de energie consumate de către clădirile publice municipale din subordinea CL Slănic Moldova
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Evoluția consumurilor de energie la nivelul clădirilor publice și a costurilor asociate
acestora este prezentată în figurile de mai jos.

Fig. 4.22. Evoluția consumurilor de energie la nivelul clădirilor publice în subordinea CL din orașul
Slănic Moldova

Fig. 4.23. Evoluția costurilor cu energia la nivelul clădirilor publice în subordinea CL din orașul
Slănic Moldova

Se observă tendința de creștere atât a consumurilor, cât și a costurilor de energie
electrică și de gaz natural pe durata perioadei de analiză.
În figurile de mai jos sunt prezentate ponderile fiecărei instituții din consumul total de
energie de la nivelul clădirilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Slănic Moldova
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Fig. 4.24. Ponderea consumurilor de energie electrică a clădirilor publice din subordinea CL din orașul
Slănic Moldova

Fig. 4.25. Ponderea consumurilor de gaz natural a clădirilor publice din subordinea CL din orașul
Slănic Moldova

Se observă că cei mai mari consumatori de energie electrică dintre clădirile publice
aflate în subordinea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova sunt sediul Primăriei, sediul
Poliției și Școala nr. 1 Slănic. Cei mai mari consumatori de gaz natural dintre clădirile publice
aflate în subordinea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova sunt Școala nr. 1 Slănic, sediul
Poliției și Grădinița cu program prelungit.
Din punct de vedere al dotărilor energetice, o parte din clădirile publice municipale
sunt dotate cu centrale termice proprii, iar caracteristicile tehnice ale acestora, existente la
nivelul anului 2019 sunt prezentate în tabelul de mai jos. Din punct de vedere al sistemului de
iluminat, în tabelul de mai jos sunt prezentate dotările existente la nivelul anului 2019,
aferente clădirilor publice municipale.
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Nr.
Crt.

1

2
3

4

5

6

7

8

9

Instituție

Grădinița
cu
program
prelungit
Grădinița
nr. 2
Școala
Generală
nr. 2
Școala
Veche
nr. 2
Școala
Generală
nr. 3
Școala
Generală
nr. 4
Școala
generală
nr. 1

Putere
termică
totală
centrală
proprie
(kW)

Număr
corpuri
încălzire
(calorifere)

Putere
electrică
totală
iluminat
(kW)

Număr
total
corpuri
iluminat

Putere
electrică
totală
aparate aer
condiționat
(kW)

Număr
total
aparate aer
condiționat

-

14

Corp
clădire

Sursă
încălzire*

1

Centrală
Gaz

35

58

1

Centrală

19

25

-

1

Centrală

36

97

-

1

Centrală

6

8

-

2

Centrală

21

32

-

1

-

-

-

-

32

72

-

1

Centrală
termică
60
30
1,56
81
14
proprie
Centrală
Sediu
1
termică
17
40
2
40
0,5
Poliție
proprie
Tabel 4.24 Caracteristici tehnice clădiri publice municipale din orașul Slănic Moldova

Sediu
Primărie

1

4

1

În tabelul de mai jos se prezintă evoluția consumurilor energetice echivalente de
energie electrică, gaz natural și energie termică, aferente clădirilor publice din orașul Slănic
Moldova aflate în gestiunea Consiliului Local.
Valoare
2017
2018
2019
Energie electrică clădiri publice CL
tep/an
4,19
4,61
5,04
Gaz natural clădiri publice CL
tep/an
56,91
53,58
59,64
Energie termică clădiri publice CL
tep/an
0,00
0,00
0,00
Biomasă clădiri publice CL
tep/an
0,00
0,00
0,00
TOTAL
tep/an
61,10
58,19
64,68
Tabel 4.25 Evoluția consumurilor energetice echivalente aferente clădirilor publice aflate în subordinea CL din
orașul Slănic Moldova
Tipul energiei consumate

u.m.

În figura de mai jos se prezintă evoluția consumurilor energetice echivalente anuale
aferente clădirilor publice din orașul Slănic Moldova aflate în gestiunea Consiliului Local.
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Fig. 4.26. Evoluția consumurilor energetice echivalente – clădiri publice aflate în subordinea CL din orașul
Slănic Moldova

Se observă că în perioada 2017÷2019 consumurile energetice echivalente de energie
ale clădirilor publice din orașul Slănic Moldova aflate în gestiunea Consiliului Local au
înregistrat o creștere de 5,85%.
În figura de mai jos se prezintă ponderea consumurilor energetice echivalente
aferente clădirilor publice din orașul Slănic Moldova aflate în gestiunea Consiliului Local din
anul 2019.

Fig. 4.27. Ponderea consumurilor energetice echivalente pentru clădirile publice aflate în subordinea CL din
orașul Slănic Moldova

Se observă că ponderea cea mai mare din consumul total de energie echivalentă
aferent clădirilor publice din orașul Slănic Moldova aflate în gestiunea Consiliului Local o
deține gazul natural, cu un procent de 92,21%. Consumul echivalent de energie electrică vine
cu o pondere de 7,79% din total.
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Consumurile specifice medii anuale, raportate la suprafața utilă, aferente clădirilor publice din Slănic Moldova din perioada 2017-2019
se regăsesc în tabelul și în figura de mai jos.
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Consumuri energetice an 2017
Consumuri energetice an 2018
Consumuri energetice an 2019
Energie
Energie
Energie
Energie
Energie
Energie
Instituție
Gaz natural
Gaz natural
Gaz natural
electrică
termică
electrică
termică
electrică
termică
kWh/m2/an kWh/m2/an kWh/m2/an kWh/m2/an kWh/m2/an kWh/m2/an kWh/m2/an kWh/m2/an kWh/m2/an
1,05
133,90
0,00
0,78
180,35
0,00
0,86
236,73
0,00
Grădinița cu program prelungit
3,78
426,20
0,00
32,56
477,52
0,00
20,48
449,71
0,00
Grădinița nr. 2
Școala nr. 1 Slănic
2,43
123,46
0,00
5,98
83,31
0,00
9,58
148,17
0,00
Școala nr. 2 Cireșoaia
3,39
85,78
0,00
4,90
89,67
0,00
8,69
74,74
0,00
Școala nr. 3 Cerdac
3,08
80,48
0,00
0,79
69,84
0,00
1,45
53,33
0,00
Școala veche Cireșoaia nr. 2
0,00
160,66
0,00
0,00
154,27
0,00
0,00
127,63
0,00
Sediu Primărie
45,14
154,79
0,00
46,46
158,57
0,00
42,67
153,01
0,00
Sediu Poliție
24,67
194,79
0,00
19,91
186,03
0,00
19,54
199,65
0,00
TOTAL
9,78
132,77
0,00
10,75
125,01
0,00
11,76
139,14
0,00
Tabel 4.26 Consumuri energetice anuale aferente clădirilor publice municipale din subordinea CL Slănic Moldova

Fig. 4.28. Evoluția consumurilor specifice de energie electrică și gaz natural – clădiri publice municipale din subordinea CL Slănic Moldova
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Se observă că cele mai mari consumuri specifice de energie electrică se regăsesc la
nivelul sediului Primăriei și a Grădiniței nr. 2, în timp ce cele mai mari consumuri de gaz natural
se regăsesc la nivelul Grădiniței nr. 2 și a Grădiniței cu program prelungit.
4.6. DATE TEHNICE PENTRU SECTORUL TRANSPORTURI
În orașul Slănic Moldova nu există rețea de transport public intraurban. Transportul
public interurban este asigurat de agenți economici privați. Agenții economici și traseele pe
care le deservesc sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Denumire
S.C. GROUP ATYC S.R.L.
S.C. SAMI TRANS S.R.L.
S.C. CULIARDO S.R.L
societate
Rută
Târgu Ocna – Slănic Moldova
Iași – Slănic Moldova
Bacău – Slănic Moldova
Anul
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
Număr
anual de
109200 101920 116480
32640
4360
4500
7280
8736
6914
călători
Număr km
anual
124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000
parcurși
Tabel 4.27. Societățile comerciale și traseele deservite la nivelul localității Slănic Moldova

Se poate observa că numărul de călători a crescut în perioada 2017-2020
Referitor la componența parcului auto a populației și a agenților economici din Slănic
Moldova, conform datelor înregistrate la serviciul de colectare a taxelor și impozitelor locale,
sunt luate în evidență 1.297 mijloace de transport. Astfel, în cazul autoturismelor aflate în
proprietate privată, se poate stabili că la nivelul orașului Slănic Moldova există 1 autoturism
la 5 locuitori.
Valoare
2017
2018
Autoturisme
943
1.004
Autovehicule comerciale ușoare <3,5tone
118
124
Autovehicule comerciale grele >3,5tone
11
11
Autobuze, microbuze
13
12
Motocicluri (motociclete+motorete+ scutere)
68
83
TOTAL
1.153
1.234
Tabel 4.28. Categorii de autovehicule înregistrate în orașul Slănic Moldova
Tip autovehicul

2019
1.050
140
10
12
85
1.297

În anul 2019, la nivelul localității Slănic Moldova erau înregistrate un total de 1297 de
autovehicule. În figura de mai jos. sunt prezentate principalele categorii de autovehicule și
ponderea acestora.
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Fig. 4.29. Principalele categorii de autovehicule și ponderea acestora din Slănic Moldova în anul 2019

În ceea ce privește flota municipală, în tabelul de mai jos sunt prezentate
caracteristicile parcului auto aflat în gestiunea Primăriei. Toate autovehiculele componente
ale flotei municipale sunt dotate cu dispozitive cu transmitere a locației prin GPS, fiind
monitorizată astfel deplasarea acestora.

79

Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al orașului Slănic Moldova

Nr.
Crt

Tip
autovehicul/utilaj

1
2
3

Autoturism
Autoturism
Autoturism

4

Autoutilitară

5

Microbuz școlar

An
fabricație

Capac.
cilindrică

Normă
poluare

Stare

Km parcurși
total (km)

Medie km
parcurși
anual
2017-2019
(km/an)

Consum
mediu
(l/h sau
l/100 km)

Marca

Model

Tip
combustibil

Dacia
Dacia
Dacia
Mercedes
Benz
Opel

Duster
Logan MCV
Logan

Motorină
Benzină
Benzină

2018
2019
2010

1461
898
1390

E6
E6
E2

FB
FB
B

26.381
25.298
211.161

9.681
22.765
6.966

7,5
6,5
7,5

Pompiera

Motorină

1980

9572

non euro

B

40.012

2.377

40

Cibro
Motorină
2015
2299
E5
B
Tabel 4.29. Componența flotei municipale din orașul Slănic Moldova

61.250

6.132

10,5
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În tabelul de mai jos se prezintă evoluția indicatorilor referitori la consumurile
energetice aferente flotei municipale din perioada de analiză, la nivelul orașului Slănic
Moldova.
Indicator

Unitate
măsură
tone/an
tone/an
tone/an

2017
10,92
4,95
0
0

Valoare
2018
7,06
2,48
0
0

2019
Cantitatea anuală de motorină consumată
11,24
Cantitatea anuală de benzină consumată
1,85
Cantitatea anuală de GPL consumată
0
Cantitatea anuală de energie electrică
0
MWh/an
consumată
Factură energie electrică
RON/an
0
0
0
Factură motorină
RON/an
65.650
47.880
75.196
Factură benzină
RON/an
29.634
18.612
13.702
Factură GPL
RON/an
0
0
0
Tabel 4.30 Evoluția consumurilor energetice aferente flotei municipale a orașului Slănic Moldova

În tabelul de mai jos se prezintă evoluția consumurilor energetice echivalente anuale,
aferente flotei municipale de la nivelul orașului Slănic Moldova.
Valoare
Unitate
măsură
2017
2018
2019
Motorină
tep/an
11,08
7,16
11,41
Benzină
tep/an
5,20
2,60
1,94
GPL
tep/an
0,00
0,00
0,00
Energie electrică
tep/an
0,00
0,00
0,00
TOTAL
tep/an
16,28
9,76
13,35
Tabel 4.31. Evoluția consumurilor energetice echivalente aferente flotei municipale a orașului Slănic Moldova
Tip energie consumată

În figura de mai jos se prezintă evoluția consumurilor energetice echivalente anuale
aferente flotei municipale a orașului Slănic Moldova.

Fig. 4.30. Evoluția consumurilor energetice echivalente – flota municipală din orașul Slănic Moldova
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Se observă că în perioada 2017÷2019 consumurile energetice echivalente de energie
ale flotei municipale din Slănic Moldova au înregistrate o scădere de 18,03%.
În figura de mai jos se prezintă ponderea consumurilor energetice echivalente
aferente sistemului de salubrizare la nivelul orașului Slănic Moldova din anul 2019.

Fig. 4.31. Ponderea consumurilor energetice echivalente pentru serviciul public de salubrizare al orașului Slănic
Moldova în anul 2019

Se observă că ponderea cea mai mare în consumul total de energie echivalentă aferent
al flotei municipale o deține motorina, cu un procent de 85,48%, urmată fiind de ponderea
consumului de benzină, cu un procent de 6,33%.
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4.7. DATE TEHNICE PRIVIND POTENȚIALUL DE PRODUCERE ȘI UTILIZARE
EFICIENTĂ A ENERGIEI REGENERABILE LA NIVEL LOCAL
Valorificarea potențialului surselor regenerabile de energie conferă premise reale de
realizare a unor obiective strategice privind creșterea siguranței în alimentarea cu energie
prin diversificarea surselor și diminuarea ponderii importului de resurse energetice, respectiv,
de dezvoltare durabilă a sectorului energetic și protejarea mediului înconjurător. Astfel, în
acest subcapitol, se va face o analiză referitoare la potențialul de utilizare a surselor
regenerabile de energie în orașul Slănic Moldova. Se iau în considerare următoarele tipuri de
surse regenerabile de energie:
✓ energia solară – utilizată la producerea de căldură prin metode de conversie pasivă
sau activă sau la generarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice;
✓ energia eoliană – utilizată la producerea de energie electrică cu grupuri
aerogeneratoare;
✓ hidroenergia – valorificată prin utilizarea centralelor hidroelectrice cu o putere
instalată mai mică sau egală cu 10 MW ("hidroenergia mică"), respectiv prin
utilizarea centralelor hidro cu o putere instalată mai mare de 10 MW
("hidroenergia mare");
✓ biomasa – provenită din reziduuri de la exploatări forestiere și agricole, din deșeuri
rezultate din prelucrarea lemnului și alte produse, și valorificată în instalații de
producere a energiei electrice și/sau termice;
✓ biogazul – provenit în principal din rezultatul fermentării în regim anaerob a
dejecțiilor animaliere sau de la stațiile de epurare municipale, și valorificat în
instalații de producere a energiei electrice și/sau termice;
✓ biocombustibilul – provenit prin conversia biomasei și/sau a deșeurilor animale,
industriale sau municipale și valorificat în principal de utilajele agricole (tractoare,
combine, etc.) sau mijloacele de transport public.
✓ energia geotermală – înmagazinată în depozite și zăcăminte hidrogeotermale
subterane, exploatabilă cu tehnologii speciale de foraj și extracție și valorificată în
instalații de producere a energiei termice.
4.7.1. Potențialul de utilizare a energiei solare
Energia solară este energia radiantă produsă în Soare ca rezultat al reacțiilor de
fuziune nucleară. Tehnologiile solare pot fi, în general, pasive sau active în funcție de modul
în care energia solară este captată, convertită şi distribuită. Tehnicile solare active includ
utilizarea panourilor fotovoltaice şi a colectoarelor termice pentru captarea energiei.
Tehnicile solare pasive includ orientarea unei clădiri spre soare, selectarea materialelor cu o
masă termică favorabilă sau cu proprietăți de dispersie a luminii, precum şi proiectarea
spațiilor în așa fel încât aerul să circule în mod natural.
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În figurile următoare se prezintă harta radiației solare și durata medie anuală de
strălucire a soarelui11

Fig. 4.32. Radiația solară, în România

Fig. 4.33. Durata medie anuală de strălucire a soarelui, în România

11

„Studiu privind evaluarea potențialului energetic actual al surselor regenerabile de energie în România (solar,
vânt, biomasă, microhidro, geotermie), identificarea celor mai bune locații pentru dezvoltarea investițiilor în
producerea de energie electrică neconvențională″, Sinteza, ICEMENERG SA, 2010
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Radiația generată de Soare se poate folosi, în principal, pentru producerea de energie
electrică și la prepararea apei calde menajere, încălzirea agentului termic responsabil de
temperatura ambiantă a casei şi încălzirea piscinelor. Există chiar şi instalații de aer
condiționat bazate pe căldura solară, unde aceasta reprezintă energia principală necesară
răcirii aerului.
Avându-se în vedere hărțile prezentate în figurile anterioare, se poate spune că în zona
orașului Slănic Moldova potențialul de utilizare a energiei solare corespunde unui nivel scăzut
caracterizat de următorii parametrii:
✓ iradierea anuală globală obținută de modulele fotovoltaice înclinate optimal care
poate fi obținută este cuprinsă în intervalul 1.297,4 ÷ 1.328,1 kWh/m2/an;
✓ durata medie anuală de strălucire a soarelui este cuprinsă în intervalul 1.800 ÷
1.900 de ore pe an.
Ca urmare a celor spuse mai sus, în Slănic Moldova pot fi avute în vedere soluții de
îmbunătățire a eficienței energetice, bazate pe energie solară, cu aplicare în:
✓ iluminatul public și perimetral (producere energie electrică cu panouri solare
fotovoltaice),
✓ instituții de învățământ și în clădiri administrative (producere energie electrică cu
panouri solare fotovoltaice și producere de energie termică pentru preparare apă
caldă menajeră și/sau apă caldă pentru încălzire cu panouri termosolare).
4.7.2. Potențialul de utilizare a energiei eoliene
Energia eoliană este energia conținută de forța vântului ce bate pe suprafața
pământului. Ea este transformată în energie electrică prin intermediul turbinelor eoliene.
Turbina eoliană este dispozitivul care transformă energia cinetică primită de la vânt în energie
mecanică.
În figurile de mai jos sunt prezintate viteza medie anuală a vântului în România și în
funcție de zonele din România, numărul de ore în care vântul are o viteză mai mare de 4 m/s 12.

12

„Studiu privind evaluarea potențialului energetic actual al surselor regenerabile de energie în România (solar,
vânt, biomasă, microhidro, geotermie), identificarea celor mai bune locații pentru dezvoltarea investițiilor în
producerea de energie electrică neconvențională″, Sinteza, ICEMENERG SA, 2010
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Fig. 4.34. Viteza medie anuală a vântului, în România

Fig. 4.35. Numărul de ore pe an cu viteză a vântului mai mare de 4 m/s, în România

Avându-se în vedere hărțile prezentate în figurile anterioare, se poate spune că, în
zona orașului Slănic Moldova, potențialul de utilizare a energiei eoliene corespunde unui nivel
scăzut, caracterizat de următorii parametrii:
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✓ viteza medie anuală a vântului este cuprinsă în intervalul 3 ÷ 4 m/s;
✓ numărul de ore cu o viteză a vântului mai mare de 4 m/s este de circa 3.000 h/an.
În zona orașului Slănic Moldova există un potențial de utilizare a energie eoliene care
poate fi valorificat:
✓ prin atragerea de investitori, dezvoltatori de parcuri eoliene (potențial mediu, spre
scăzut),
✓ prin aplicații punctuale, în principal în zonele izolate, fără acces la rețeaua publică
de alimentare cu energie electrică (potențial scăzut).
4.7.3. Potențialul de utilizare a biomasei, biogazului și biocombustibililor
Biomasa este partea biodegradabilă a produselor, deșeurilor și reziduurilor din
agricultură, inclusiv substanțe vegetale și animale, silvicultură și industriile conexe, precum și
partea biodegradabilă a deșeurilor industriale și urbane. Biomasa poate fi utilizată de la
încălzirea încăperilor până la producerea energiei electrice și a carburanților pentru
automobile.
Biomasa este considerată una din principalele forme de energie regenerabilă.
Statisticile actuale indică faptul că țările în curs de dezvoltare își acoperă circa 38% din nevoile
proprii de energie din biomasă, iar în multe dintre aceste țări, arderea lemnului de foc
reprezintă o cotă importantă din consumul total de energie. Unele țări dezvoltate își asigură
în prezent, din biomasă, o cotă importantă din consumurile proprii de energie, cum ar fi cca.
18% în Finlanda, cca. 14% în Suedia, cca. 10% în Austria, etc. Biomasa reprezintă cca. 15% din
sursele primare de energie utilizate pe plan mondial.
Biomasa este partea biodegradabilă a produselor, deșeurilor și reziduurilor din
agricultură, inclusiv substanțe vegetale și animale, silvicultură și industriile conexe, precum și
partea biodegradabilă a deșeurilor industriale și urbane. Biomasa poate fi utilizată de la
încălzirea încăperilor până la producerea energiei electrice și a carburanților pentru
automobile.
O primă distincţie se poate face luând în considerare originea biomasei provenite din
diferite sectoare, cum ar fi: sectorul agricol, silvicultură, sectorul industrial şi cel urban. O altă
clasificare poate fi făcută după natura sa, în:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

biomasă special cultivată ″plante energetice″,
reziduuri din exploatări forestiere şi lemn de foc,
deșeuri de lemn sub formă de rumeguș şi alte resturi de lemn,
deșeuri agricole rezultate din cereale, tulpini de porumb, alte resturi vegetale,
deșeuri organice industrie agro-alimentară, grăsimi, excremente animale,
deșeuri şi reziduuri menajere urbane.

În figurile următoare sunt prezentate hărțile privind situația suprafețelor agricole
utilizate, și pădurilor, din România.
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Fig. 4.36. Harta suprafețelor agricole utilizate, din România

Fig. 4.37. Harta pădurilor din România
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Conform figurilor se poate observa că la nivelul orașului Slănic Moldova există un
potențial mediu de utilizare a resurselor energetice sub formă de biomasă 13, caracterizat de
următorii parametrii:
✓ suprafața agricolă utilizată este cuprinsă între 200.000 și 300.000 ha;
✓ în zonă se găsesc păduri mixte și păduri de foioase.

Fig. 4.38. Potențial energetic al biomasei, în România

Raportat la potențialul energetic al biomasei la nivelul României (v. Figura numărul
4.17), Slănic Moldova se afla într-o zonă cu potențial ridicat de utilizare a biomasei. Potențialul
energetic disponibil al biomasei la nivelul întregului județ Bacău este de 7.411 TJ. Din acesta,
peste 97% este reprezentat de potențialul biomasei forestiere. Se poate afirma, așadar, că
Bacăul este un județ bogat în biomasă forestieră cu posibile aplicații energetice.14
Majoritatea biomasei care este disponibilă, la modul general, pentru proiecte de
bioenergie, se prezintă sub formă de material vegetal solid neprocesat, ce are, în general, un
conţinut de umiditate de aproximativ 50%. Există un domeniu larg de resurse de biomasă
asociat cu activitatea umană: în mod special, reziduurile şi deşeurile din agricultură, din
sectorul industrial, deşeurile municipale, din pădure şi alte activităţi economice. Toate aceste
resurse pot fi procesate luând în considerare diferite tehnologii, prezentate în figura 4.18:
13

„Studiu privind evaluarea potenţialului energetic actual al surselor regenerabile de energie în România (solar,
vânt, biomasă, microhidro, geotermie), identificarea celor mai bune locaţii pentru dezvoltarea investiţiilor în
producerea de energie electrică neconvenţională″, Sinteza, ICEMENERG SA, 2010
14
„Studiu privind evaluarea potenţialului energetic actual al surselor regenerabile de energie în România (solar,
vânt, biomasă, microhidro, geotermie), identificarea celor mai bune locaţii pentru dezvoltarea investiţiilor în
producerea de energie electrică neconvenţională″, Sinteza, ICEMENERG SA, 2010,
TPA Horwath ,″Energia eoliană şi alte surse regenerabile de energie în România″, Bucuresti, Mai, 2013;
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ardere directă (pentru producere de electricitate şi/sau căldură, instalații de cogenerare),
digestie anaerobă (cogenerare, pentru gaz bogat în metan), fermentare (zaharuri pentru
alcool, bioetanol), extracția uleiului (pentru bioetanol), piroliza (pentru mangal, gaz şi uleiuri)
şi gazeificarea (pentru monoxid de carbon CO şi syngas bogat în hidrogen).

Fig. 4.39. Tehnologii utilizate pentru biomasă

Culturile energetice reprezintă culturi agricole utilizate pentru obținerea de
biocarburanți sau de energie electrică și/sau termica produsă din biomasă. În general,
culturile energetice se clasifică în două categorii: plante lemnoase sau ierboase, cele din urmă
incluzând plante anuale sau plante perene.
Dintre plantele energetice a căror valoare prezintă un mare interes, atât din punct de
vedere economic, cât și ecologic și social, sunt amintite15:
✓ Salcia energetică (Salix): sursă energetică la un preț de cost scăzut ce poate asigura
o recoltă importantă și constantă de aproximativ 35 ÷ 40 tone/ha/an, timp de 25
÷ 30 ani. Se adaptează bine la condițiile climatice din țara noastră, are o creștere
rapidă (3 ÷ 3,5 cm/zi) și o putere calorică ridicată de 4.900 kcal/kg,
✓ Miscanthus (Giganteus - Iarba elefantului): este rezistentă la frig și puțin
pretențioasă la fertilizare; la un hectar produce aproximativ 20 tone, iar puterea
calorică este echivalentă cu 12 t cărbune sau 8 t petrol,
✓ Plopi hibrizi pentru energie verde: hibridul de plop are o mare valoare calorică,
similară lemnului de esență tare, și are o creștere rapidă; după recoltare se toacă
și se brichetează, iar brichetele vor fi folosite în centralele termice de producere a
energiei electrice și termice,
✓ Alte specii de culturi energetice (bogate fie în ulei vegetal, fie în lignoceluloza, fie
în zaharuri): Topinambur, Sorg zaharat, Camelina, Pawlownia,
15

http://www.agir.ro/univers-ingineresc/numar-3-2016
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✓ Alte surse de biomasă sunt prezentate în OMADR nr. 46/2012.
În ceea ce privește reziduurile din sectorul agricol, surse de biomasă sunt reprezentate
de paie, tulpini, coceni și frunze (în cazul cerealelor, rapiței sau floarea soarelui) sau tăierile
de la culturile arboricole. Disponibilitatea acestor reziduuri pentru scopuri energetice este
restricționată de factori tehnici, economici sau de mediu. În sectorul zootehnic o sursă este
reprezentată de gunoiul de grajd și dejecții, iar în sectorul forestier biomasa rezultă din păduri,
în timpul activităților de silvicultură, sub formă de vârfuri și ramuri.
Reziduurile industriale includ deșeurile de lemn industriale de la fabricile de cherestea
şi fabricile de prelucrare a lemnului (coajă, rumeguș, așchii de lemn, plăci şi bucăți). De
asemenea sunt incluse deșeurile de la fabricile de celuloză şi hârtie (de ex. leșie neagră), dar
cea mai mare resursă de reziduuri industriale este generată de industria alimentară. Aceste
reziduuri pot fi material celulozic umed (de exemplu coji de sfeclă), grăsimi (ulei de gătit uzat)
sau proteine (deșeuri de la abatoare).
Deșeurile biodegradabile sunt definite ca deșeurile care pot fi supuse unei
descompuneri anaerobe, cum ar fi deșeurile alimentare sau de grădină, hârtie şi carton.
Materialele organice sintetice, cum este plasticul, sunt excluse din această definiție, ele
nefiind biodegradabile. În orice caz, accentul se pune pe reziduurile de biomasă care pot
contribui la o reducere netă a emisiilor de carbon. Dintre sursele de biomasă asociate
deșeurilor urbane sunt amintite fracțiile organice ale deșeurilor biodegradabile urbane
(gospodării), fracțiile organice de la serviciile comerciale (restaurante, școli, etc), uleiul de
gătit uzat, tăieri lemnoase de pe stradă, etc.
Ținând cont de cele prezentate anterior, în zona orașului Slănic Moldova există un
potențial mediu spre ridicat de utilizare a biomasei (biogaz, biocombustibil) iar acesta poate
fi valorificat:
✓ pentru încălzirea în spațiile de locuit (în special prin soluții individuale de
producere energie termice pentru încălzire și apă caldă);
✓ în cazane sau în instalații de cogenerare pentru producere de energie electrică și
termică pentru alimentarea consumatorilor (blocuri de locuințe, clădiri
administrative, ansambluri rezidențiale noi, etc);
✓ prin producere de biocombustibili ce pot fi utilizați la nivel local în transportul
public, sau de instalațiile de salubrizare, transport deșeuri menajere. De
asemenea, biocombustibilii pot fi valorificați în instalațiile agricole;
✓ prin producere de biogaz ce poate fi valorificat în instalații de producere a energiei
electrice și/sau termice, sau care poate fi folosit ca sursă alternativă în consumul
de uz casnic.
4.7.4. Potențialul de utilizare a resurselor geotermale
Energia geotermală este energia stocată sub formă de căldură sub stratul solid al
suprafeței terestre. Sub denumirea de energie geotermală sunt exploatabile două surse de
91

Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al orașului Slănic Moldova

energie: energia miezului fierbinte al Pământului, transmisă prin conducție straturilor
superioare ale acestuia, precum și energia solară transmisă prin radiația solului şi
înmagazinată în păturile de suprafață ale scoarței terestre.
Domeniile de exploatare ale energiei geotermale includ atât geotermia de adâncime
(„deep geothermal”) sau de potențial termic ridicat, sursele regăsindu-se, în general, la
adâncimi de peste 500 m, precum și geotermia de suprafață („shallow geothermal”), de
potențial termic scăzut.
16,17În sistemele de producere a energiei din surse geotermale de adâncime, energia
este captată sub formă de apă fierbinte, de joasă temperatură (cu temperaturi cuprinse între
25ºC și 60 ºC) și de înaltă temperatură (cu temperaturi de la 60 ºC până la maximum 125 ºC)
sau sub formă de aburi.
Generarea de energie electrică este cea mai importantă utilizare a resurselor
geotermale sub formă de aburi (> 150 °C). Resursele geotermale sub formă de apă fierbinte
de temperaturi înalte sunt potrivite pentru diverse aplicații, cum ar fi încălzirea serelor,
locuințelor, uscarea vegetalelor, a peștelui, a produselor alimentare, rafinarea zahărului, etc,
iar cele de temperaturi joase se folosesc pentru aplicații precum deszăpezire, pentru piscine,
sau pentru procese precum biodegradarea și fermentarea.
Prospecțiunea geotermică realizată prin măsurători ale temperaturii a permis
elaborarea unor hărți geotermice pentru întregul teritoriu al României. În țara noastră,
resursa geotermală cu cea mai mare temperatură a fost identificată la Băile Tușnad. Cinci
locații au temperaturi de peste 100 °C.
În funcție de temperatura înregistrată la sursele hidrogeotermale, valorificate prin
foraj şi extracție, în România se regăsesc resurse geotermice de sub formă de apă fierbinte,
cu temperaturi cuprinse de la 25°C până la maximum 125°C. De aceea, resursele geotermale
din țara noastră nu pot fi folosite eficient pentru producerea energiei electrice.
Limita economică de foraj pentru ape geotermale nu depășește, în general, 3.300 m
şi a fost atinsă numai în anumite zone (de exemplu, bazinul geotermal București Nord sau
perimetrele Snagov – Balotești).
În figura numărul de mai jos se prezintă potențialul resurselor geotermale de
adâncime din România.18

16

„Studiu privind evaluarea potenţialului energetic actual al surselor regenerabile de energie în România (solar,
vânt, biomasă, microhidro, geotermie), identificarea celor mai bune locaţii pentru dezvoltarea investiţiilor în
producerea de energie electrică neconvenţională″, Sinteza, ICEMENERG SA, 2010
17
ENER-SUPPLY, „Manual Surse Regenerabile de Energie”, București, 2012
18
„Studiu privind evaluarea potenţialului energetic actual al surselor regenerabile de energie în România (solar,
vânt, biomasă, microhidro, geotermie), identificarea celor mai bune locaţii pentru dezvoltarea investiţiilor în
producerea de energie electrică neconvenţională″, Sinteza, ICEMENERG SA, 2010
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Fig. 4.40. Potențialul resurselor geotermale de adâncime din România19

Aplicațiile moderne cu pompe geotermale pentru încălzirea şi răcirea locuințelor sau
chiar pentru aplicații industriale, se bazează pe geotermia de suprafață. În figura 4.20 se
observă că începând de la adâncimi foarte reduse, temperatura solului poate fi considerată
relativ constantă pe durata întregului an:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

19

La 1 m temperatura solului variază între 5 și 15°C;
La 1,5÷3 m temperatura solului variază între 7 și 13°C;
La 4,5 m temperatura solului variază între 8 și 12°C;
La 6÷10 m temperatura solului variază între 9 și 11°C;
La 10÷18 m temperatura solului variază cu mai puțin de 1°C în jurul valorii de 10°C;
La peste 18 m temperatura solului este constantă de-a lungului anului, variind doar
cu adâncimea.

ENER-SUPPLY, „Manual Surse Regenerabile de Energie”, București, 2012
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Fig. 4.41. Variația temperaturii solului cu adâncimea la suprafața scoarței terestre 20

Energia geotermală de joasă temperatură, este disponibilă chiar la suprafața scoarței
terestre, însă exploatarea acesteia necesită echipamente special concepute pentru ridicarea
temperaturii până la un nivel care să permită încălzirea şi/sau prepararea apei calde, ceea ce
reprezintă un dezavantaj față de energia geotermală de potențial termic ridicat.
Echipamentele menționate, poartă denumirea de pompe de căldură şi au același principiu de
funcționare ca al mașinilor frigorifice, consumând energie electrică.
La nivelul orașului Slănic Moldova, după cum se poate observa din figura numărul 4.19,
potențialul de utilizare a energiei geotermale de adâncime nu este unul ridicat, cele mai
importante zăcăminte geotermale din România aflându-se în vestul țării. Cu toate acestea, se
recomandă realizarea unui studiu privind potențialul geotermal la nivelul orașului Slănic
Moldova, întrucât avantajele energiei geotermale sunt multiple, începând de la independența
față de vreme și ciclicitatea zi – noapte, până la faptul că exploatarea ei nu influențează mediul
înconjurător.
În situația în care în urma studiului se dovedește că la nivelul orașului Slănic Moldova
există un potențial de utilizare a energiei geotermale, acesta trebuie valorificat prin
identificarea unor soluții moderne de producere a energiei electrice, termice și/sau a energiei
frigorifice. Valorificarea resurselor naturale existente de apă geotermală poate conduce la
dezvoltarea economică a orașului, prin utilizarea acestora la încălzirea locuințelor, precum și
a altor obiective, inclusiv a clădirilor publice.
O altă direcție posibilă de utilizare a energiei geotermale la nivelul orașului Slănic
Moldova este reprezentată de utilizarea energiei geotermale de suprafață în aplicații de tip
pompă de căldură, pentru încălzirea/răcirea clădirilor.

20

www.viessmann.com
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4.7.5. Potențialul hidroenergetic
Energia hidroelectrică reprezintă generarea de energie electrică cu ajutorul unor
turbine angrenate de apă. Energia hidroelectrică este cea mai răspândită și cea mai matură
aplicație a energiei regenerabile.
Rețeaua hidrografică este reprezentată de pârâul Slănic şi afluenții săi. Lărgimea şi
adâncimea pârâului Slănic variază după cantitatea zăpezilor şi a ploilor sau după timpul
secetos. De la izvoare până la confluența sa cu Trotușul, cursul Slănicului este alimentat de
numeroase pâraie şi pârâiașe. Peste 70% din apa acestor pâraie este provenită din ploi şi
zăpezi.
Afluenții, în zona localității Slănic Moldova, pe stânga, sunt: pârâul Cheşcheşul, pârâul
Pufului, pârâul Sasului, pârâul lui Ignat, pârâul Piatra, pârâul lui Tudorache, iar pe dreapta,
pârâul Pescaru, pârâul Sărata, pârâul Dobru, Pârâul Piscului, pârâul Cerbului, pârâul Șurei, iar
pe dreapta acesta este alimentat de cele peste 20 de izvoare de ape minerale existe în zona
localității.
Figura următoare ilustrează rețeaua hidrografică a României.

Fig. 4.42. Rețeaua hidrografică a României21

În figura următoare sunt prezentate aplicațiile hidroenergetice din România.

21

www.inhga.ro
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Fig. 4.43. Potențial hidroenergetic din România

Conform datelor prezentate în figura de mai sus principalele zone din România cu
potențial hidroenergetic ridicat sunt zonele parcurse de râurile Olt, Mureș și Tisa-Someș.
Din datele prezentate mai sus se poate spune că orașul Slănic Moldova este
caracterizat de un potențial hidroenergetic mediu spre redus, ce poate fi valorificat prin
instalarea unor microhidrocentrale pentru producere de energie electrică.
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5. CREAREA PROGRAMULUI
ENERGETICE

DE

ÎMBUNĂTĂȚIRE

A

EFICIENŢEI

5.1. DETERMINAREA NIVELULUI DE REFERINȚĂ
Consumul total anual de resurse energetice la nivelul anului 2017 este de 2.226
tep/an, iar consumul anual specific de energie este de 0,43 tep/locuitor. În figura de mai jos
se prezintă ponderea consumului energetic a principalelor sectoare consumatoare de energie
din orașul Slănic Moldova, din consumul energetic anual total.

Fig. 5.1. Ponderea consumurilor de energie a principalelor sectoare din orașul Slănic Moldova

Din analiza situației existente referitoare la modul de asigurare și de gestionare a
resurselor energetice la nivelul principalelor sectoare de activitate din orașul Slănic Moldova,
se observă că principalul consumator de energie din oraș este sectorul comercial (agenți
economici), înglobând peste 51,71% din cantitatea totală de energie consumată anual.
Aceasta se datorează, în primul rând, caracterului turistic al localității, care determină
consumuri suplimentare de energie pe teritoriul orașului. Și sectorul rezidențial este un
consumator important de energie, fiind responsabil de 39,28% din consumul anual total de
energie echivalentă.
Puterea electrică instalată în corpurile de iluminat public este de aproximativ
62,54 kW. Consumul specific anual de energie electrică pentru iluminat public, raportat la
numărul de locuitori, este de 58,38 kWh/locuitor. La momentul actual, majoritatea corpurilor
de iluminat din orașul Slănic Moldova sunt corpuri de iluminat cu LED.
Clădirile rezidențiale sunt caracterizate de consumuri specifice medii anuale de
energie electrică (10,70 kWh/m2/an) și de gaz natural și biomasă pentru încălzire
(185,55 kWh/m2/an) sau prepararea apei calde de consum (0,65 kWh/locuitor/an).
În cazul clădirilor publice, consumurile specifice medii anuale de resurse energetice au
valori relativ reduse (9,78 kWh/m2/an pentru energia electrică, respectiv 132,77 kWh/m2/an
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pentru gaz natural). Gradul de izolare termică a clădirilor este necorespunzător, fapt ce
conduce la pierderi mari de energie termică, cu influenţă directă asupra consumului de gaz
natural şi a noxelor emise în atmosferă. De asemenea, utilizarea surselor pe biomasă sub
formă de lemn de foc cu eficiență energetică redusă, de tip sobă de teracotă, amplifică nivelul
consumului energetic, în special în cazul clădirilor rezidențiale. Ca urmare a acestui fapt, există
potenţial energetic semnificativ de economisit în clădirile publice şi rezidenţiale. Astfel, se
impune realizarea de audituri energetice şi lucrări de proiectare în vederea realizării lucrărilor
de reabilitare termică în clădirile publice şi rezidenţiale pentru reducerea consumului de
energie.
Sectorul rezidențial și cel nerezidențial din orașul Slănic Moldova nu beneficiază de
sistemul centralizat de încălzire (SACET). Având în vedere contribuția majoră a lemnului de
foc și a gazului natural la asigurarea încălzirii urbane și avându-se în vedere constrângerile
legate de protecția mediului, se consideră că, cel puțin la orizontul 2030, încălzirea eficientă
înseamnă substituirea gazului natural și a biomasei, aferente surselor individuale de
producere a energiei termice, cu energie termică produsă centralizat. Astfel, trebuie găsite
soluții de implementare a unui sistem centralizat de alimentare cu energie termică, de
dezvoltare a cogenerării de înaltă eficienţă sau de utilizare a serviciilor de încălzire rezultate
din căldura reziduală şi sursele regenerabile de energie.
Valorificarea surselor de energie regenerabilă reprezintă un al domeniu major
identificat ca potenţial de dezvoltare, fiind şi un domeniu major în cadrul politicii Uniunii
Europene, înscriindu-se în contextul renunţării treptate la folosirea combustibililor
convenţionali şi al obţinerii independenţei energetice faţă de sursele externe de energie.
Zona orașului dispune de un potenţial deosebit de valorificare a resurselor de energie
regenerabilă, în special sub formă de biomasă forestieră, energie geotermală și hidroenergie;
pentru posibilitatea valorificării acestor resurse se impune realizarea unor studii de
fezabilitate.
În tabelul de mai jos se prezintă potențialul de valorificare a resurselor regenerabile
de energie în orașul Slănic Moldova.
Potențial de aplicare

Redus

Energie Solară

✓

Energie Eoliană

✓

Mediu

Ridicat

✓

Biomasă, Biogaz, Biocombustibil
Energie geotermală

✓

Hidroenergie

✓

Tabel 5.1 Potențial valorificare resurse regenerabile de energie în orașul Slănic Moldova
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Orașul Slănic Moldova nu are un sistem de baze de date cu informaţii despre
consumurile de energie, însă aceste consumuri sunt contabilizate prin intermediul facturilor
plătite către furnizorii de utilități.
De asemenea, nu există implementat un sistem de management al resurselor
energetice. Implementarea unui sistem de măsură, management, analiză și control a modului
de gestionare și utilizare a resurselor energetice este una dintre acțiunile cele mai importante
în vederea îmbunătățirii eficienței energetice a orașului Slănic Moldova.
5.2. OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI ENERGETICE
În procesul de elaborare a unei strategii energetice locale, o etapă importantă este
reprezentată de elaborarea unei viziuni pe termen lung care să definească evoluţia viitoare a
comunităţii, ţinta spre care se va orienta întregul proces de planificare energetică pe termen
lung.
Strategia energetică locală, prin obiectivele sale pe termen lung, contribuie la
creşterea capabilităţii departamentelor şi a structurilor de execuţie aflate sub autoritatea
Consiliului Local al orașului. Departamentele gestionează problematica energetică şi, în
acelaşi timp, adoptă o abordare flexibilă, orientată către piaţă şi către consumatorii de
energie, în scopul de a asigura dezvoltarea economică a orașului şi de a asigura protecţia
corespunzătoare a mediului înconjurător.
Conform Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă al orașului Slănic
Moldova, ținta de reducere a emisiilor de CO2 de la nivelul Orașului Slănic Moldova este de
40%, formulată având în vedere ca an de referință anul 2017. În sprijinul atingerii acestei
ținte, orașul Slănic Moldova și-a propus o creștere cu 32,5% a eficienței energetice până în
2030, în raport cu un scenariu „business as usual”.
Obiectivele principale ale programului de îmbunătățire a eficienței energetice au în
vedere:
✓ identificarea măsurilor optime de îmbunătățire a eficienței energetice în
sectoarele de activitate ale orașului Slănic Moldova,
✓ identificarea posibilităților de valorificare a surselor regenerabile de energie la
nivel local.
Un alt obiectiv al elaborării programului de îmbunățățire a eficienței energetice este
de a crea cadrul, necesar autorităților locale, pentru:
✓ dezvoltarea şi încurajarea prin stimulente materiale şi morale a iniţiativei în
domeniul conservării energiei şi eficienţei energetice în sectorul bugetar și
rezidenţial,
✓ dezvoltarea și implementarea unui sistem de management energetic prin care să
se asigure:
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✓ monitorizarea la zi a activităţilor din domeniul energiei şi identificarea
potenţialului de economisire,
✓ planificarea şi implementarea măsurilor de eficienţă energetică,
✓ optimizarea structurilor interne ale administraţiei în sectorul energiei,
✓ controlul procesului prin efectuarea auditurilor interne anuale realizate de către
echipa de management al energiei,
✓ reducerea consumului energetic şi scăderea costurilor,
✓ promovarea utilizării celor mai eficiente tehnologii şi echipamente energetice
viabile economic şi nepoluante, în toate ramurile de activitate,
✓ promovarea accesării serviciilor de consultanţă şi audit de către organizaţiile
private sau de stat, care vor oferi informaţii despre programe şi tehnologii de
eficienţă energetică şi vor acorda asistenţă tehnică consumatorilor din sectorul de
public,
✓ elaborarea unor politici de preţuri şi impozitare care ar oferi semnale clare de
favorizare a eficienţei energetice,
✓ elaborarea unei viziuni pe termen lung care să definească evoluţia viitoare a
comunităţii, ţinta spre care se va orienta întregul proces de planificare energetică
pe termen lung.
De asemenea, programul de îmbunătățire a eficienței energetice răspunde
prevederilor legislative în vigoare care obligă autoritățile publice locale să elaboreze astfel de
programe.
În urma analizării situației existente referitoare la modul de utilizare a resurselor
energetice în principalele sectoare de activitate din orașul Slănic Moldova, sunt stabilite o
serie de obiective prioritare, dar nu exhaustive, după cum urmează:
✓ implementarea imediată a unor măsuri generale de organizare (ce nu presupun
cheltuieli investiționale sau ce presupun cheltuieli investiționale reduse) pentru
îmbunătățirea eficienței energetice.
✓ implementarea unui sistem de management energetic și formarea unei baze de
date cu informații referitoare la consumurile energetice și la măsurile de eficienţă
energetică implementate sau aflate în curs de implementare, cu asigurarea
accesului liber al persoanelor interesate la aceaste informaţie. Este de așteptat ca
până în 2030, prin implementarea măsurii de eficiență energetică propuse, să se
obțină o reducere a consumului de resurse energetice cuprinsă în intervalul 5 ÷ 10
% în departamentele aflate în subordinea directă a Consiliului Local.
✓ creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public prin înlocuirea
rețelelor de iluminat public aeriene și subterane existente cu rețele subterane,
implementarea unui sistem de gestionare și monitorizare. Ținta vizată este ca până
în 2030, prin aplicarea acestei măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice,
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✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

consumul de energie electrică aferent iluminatului public să se reducă cu un
procent cuprins în intervalul 10 ÷ 20 %.
creșterea eficienței energetice la nivelul clădirilor publice (nerezidențiale) și la
nivelul clădirilor rezidențiale cu scopul principal de reducere a consumului de
energie aferent încălzirii acestor spații, prin aplicarea unor măsuri de eficentizare
a consumurilor energetice, ce prevăd reabilitarea termică a acestor clădiri.
Obiectivul principal vizat prin aplicarea acestei măsuri de îmbunătățire a eficienței
energetice este reducerea, la nivelul clădirilor reabilitate, a necesarului de energie
termică folosită pentru încălzirea acestora, cu un procent cuprins în intervalul 30
÷ 50 %.
utilizarea surselor de energie regenerabilă (panouri solare, pompe de căldură
geotermale) pentru prepararea apei calde menajere sau aport la încălzire la
clădirile publice pentru care se dovedește prin proiectul tehnic un cost optim al
investiției în raport cu energia economisită și o investiție realizată cu surse clasice
de combustibil.
utilizarea surselor de energie regenerabilă (panouri fotovoltaice) pentru
producerea energiei electrice la nivelul clădirilor publice pentru care se dovedește
prin proiectul tehnic un cost optim al investiției în raport cu energia economisită.
înlocuirea autovehiculelor din parcul auto municipal cu autovehicule cu emisii
reduse de carbon. Se va alege între autovehicule electrice, autovehicule hibride,
autovehicule GPL, autovehicule CNG (gaz metan comprimat) inclusiv motoare
clasice EURO 6.
realizarea unui sistem de transport public cu emisii reduse de carbon și eficiență
energetică ridicată, stimularea și promovarea acestuia în defavoarea celui privat și
poluant.
stimularea și promovarea transportului privat nemotorizat și electric în defavoarea
celui motorizat și poluant
realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu energie termică din sursă
geotermală pentru marii consumatori de energie din orașul Slănic Moldova,
inclusiv producerea locală de energie termică din sursă geotermală
producerea locală de energie electrică din surse regenerabile
(microhidrocentrale).

Realizarea obiectivelor stabilite, în programul de îmbunătățire a eficienței energetice,
depinde de resursele economice ale localității. Acest lucru impune stabilirea unui nou
obiectiv, ce trebuie sa fie asumat de autoritățile publice locale ale orașului Slănic Moldova și
anume crearea unui cadru (intern sau prin colaborări cu terți) care să permită urmărirea și
actualizarea permanentă a informațiilor referitoare la sursele de finanțare posibil a fi atrase
pentru implementarea proiectelor de eficiență energetică. Referitor la mijloacele de realizare
a obiectivelor propuse în programul de îmbunătățire a eficienței energetice, acestea se pot
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implementa fie prin intermediul unor firme specializate în domeniu, prin crearea unui
parteneriat public privat, fie prin gestionarea directă a problematicilor energetice de către
autoritatea locală.
5.3. DESCRIEREA PROIECTELOR PRIORITARE
În acest capitol, se prezintă măsurile de eficientizare a utilizării resurselor la nivelul
orașului Slănic Moldova şi măsurile de eficiență energetică bazate pe valorificarea resurselor
de energie regenerabilă la nivel local. Prin realizarea şi implementarea măsurilor de creştere
a eficienţei energetice se vizează:
✓ reducerea consumurilor de energie ale comunităţii locale şi a costurilor aferente
prin utilizarea de echipamente performante,
✓ creşterea controlului asupra costurilor cu energia şi evaluarea cu o precizie sporită
a acestei componente în perspectivă,
✓ creşterea calităţii serviciilor publice oferite comunităţii locale şi odată cu acestea,
creşterea confortului în clădirile rezidenţiale,
✓ creşterea performanţelor operatorilor prin introducerea în contractele de
delegare a gestiunii (concesiune) a unor clauze ferme pentru asigurarea îndeplinirii
criteriilor de eficienţă energetică,
✓ îmbunătăţirea gradului de confort (iluminat, climatizare) pentru angajaţii
administraţiei publice și a locuitorilor orașului, dar şi a condiţiilor de studiu din
şcoli, grădiniţe şi a condiţiilor din unităţi sanitare.
Măsurile, programele şi acţiunile, destinate reducerii consumurilor de energie se vor
aplica în sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice, în clădirile publice și rezidențiale şi
pentru iluminatul public.
În figura de mai jos sunt prezentate sectoarele din orașul Slănic Moldova, în care se
vor aplica măsuri de eficientizare a consumurilor energetice și pentru care vor fi desfășurate
activități de management energetic.
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MANAGEMENT
ENERGETIC

TRANSPORT
PUBLIC

CLĂDIRI PUBLICE

TRANSPORT
PRIVAT ȘI
COMERCIAL

CLĂDIRI
REZIDENȚIALE

SALUBRIZARE

SACET

ILUMINAT PUBLIC

Fig. 5.2. Sectoare vizate pentru implementarea măsurilor de eficiență energetică
și a programului de management energetic

În tabelul de mai jos se prezintă măsurile de eficiență energetică care sunt în atenția
permanentă a autorităților publice locale din orașul Slănic Moldova. Măsurile prezentate în
acest tabel au caracter general, iar ele vor fi prioritizate în funcție de anumiți parametri de
interes. În principal, pentru măsurile posibil a fi implementate într-un orizont de timp scurt și
mediu, se va face o analiză tehnică și economică din care să rezulte o serie de indicatori cu
ajutorul cărora se vor evalua beneficiile și costurile aferente implementării acestor măsuri.
Sector vizat
•

Captare,
Tratare,
Distribuție,
Epurare
Apă

Sector
Transporturi

Măsuri de eficiență energetică posibil a fi aplicate
Măsuri organizatorice, comportamentale (fără costuri sau cu costuri reduse de
investiție),

•

Contorizare, monitorizare, automatizare realizată la nivelul consumului de resurse
energetice,

•

Modernizarea și creșterea Eficienței Energetice a Sistemului de alimentare cu apă prin
reabilitarea acestuia, achiziționarea de echipamente eficiente energetic și
implementarea unor sisteme de eficientizare a consumurilor energetice.

•

Modernizarea și creșterea Eficienței Energetice a Sistemului de canalizare-epurare, prin
reabilitarea acestuia, achiziționarea de echipamente eficiente energetic și
implementarea unor sisteme de eficientizare a consumurilor energetice.echiparea
pompelor care deservesc rețeaua de distribuție cu variatoare de turație,

•

Măsuri organizatorice, comportamentale (fără costuri sau cu costuri reduse de
investiție),

•

Înlocuire autovehicule din parc auto municipal cu autovehicule cu emisii reduse de
carbon
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Sector vizat
•
•

Realizare serviciu public de transport în comun terestru (tren electric) cu emisii reduse
de CO2.

•

Realizare serviciu public de transport în comun pe cablu cu emisii reduse de CO2.

•

Extindere și eficientizare sistem de management al traficului.

•

Realizare sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere
a bicicletelor/trotinetelor

•

Realizare stații de încărcare mașini electrice.

•

Realizare de căi de rulare pentru transportul public motorizat și nemotorizat. Se vor
realiza/extinde trotuarele și căile de rulare pentru pietoni, se vor reabilita și moderniza
străzile pe care va circula transportul public, se va reabilita infrastructura sau covorul
asfaltic și spațiile adiacente, iluminatul public de pe tronsoanele reabilitate și se vor
amplasa piste de bicicliști.

•

Realizare de parcări stradale, supraetajate și/sau subterane multifuncționale, inclusiv
parcări de tip „park and ride”

•

Realizare variantă ocolitoare Slănic Moldova, cu rol în devierea traficului asociat
transportului de material lemnos existent și viitor din intravilanul orașului

•

Limitarea accesului autovehiculelor poluate în intravilanul orașului Slănic Moldova

•

Măsuri organizatorice, comportamentale (fără costuri sau cu costuri reduse de
investiție),

•

Contorizare, monitorizare, automatizare realizată la nivelul consumului de resurse
energetice,

•

Modernizarea sistemului de salubrizare prin achiziționarea de echipamente,
autovehicule și utilaje cu consum redus de energie și/sau electrice (autovehicule,
utilaje, etc) și implementarea sistemelor de eficientizare a consumurilor de energie.

•

Modernizarea și creșterea Eficienței Energetice a Sistemului de Iluminat Public prin
înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică
ridicată, modernizarea rețelei electrice aferente iluminatului public și eficientizarea
sistemului de comandă și control.

•

Realizarea reţelelor de transport și distribuţie agent termic pentru încălzire, inclusiv
echilibrare hidraulică, pentru apă caldă de consum şi instalaţia de recirculare a acesteia.

•

Valorificarea potențialului geotermal prin producerea de energie din sursă geotermală
pentru alimentarea cu căldură a consumatorilor din orașul Slănic Moldova.

•

Valorificarea potențialului hidroenergetic prin producerea de energie din
microhidrocentrale pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din orașul
Slănic Moldova.

•

Măsuri organizatorice, comportamentale (fără costuri sau cu costuri reduse de
investiție),

•

Realizarea auditului energetic pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea UAT
Slănic Moldova, etichetarea lor energetică și promovarea acestor măsuri pentru restul
clădirilor

•

Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe

•

Modernizarea și promovarea modernizării energetice a altor categorii de clădiri
rezidențiale (case individuale)

•

Montarea și promovarea montării de instalații termosolare pentru producerea căldurii
în clădirile rezidențiale.

Salubrizare

Iluminat
Public

Producerea
locală
de
energie

Clădiri
Rezidențiale

Măsuri de eficiență energetică posibil a fi aplicate
Realizare serviciu public de transport în comun terestru (microbuze și autobuze) cu
emisii reduse de CO2

104

Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al orașului Slănic Moldova

Sector vizat
•

Clădiri Publice

Clădiri
comerciale

Măsuri de eficiență energetică posibil a fi aplicate
Montarea și promovarea montării de instalații de tip pompă de căldură geotermală
pentru producerea căldurii și/sau frigului în clădirile rezidențiale

•

Modernizarea și promovarea modernizării instalațiilor de iluminat interior din clădirile
rezidențiale utilizând echipamente eficiente energetic

•

Reabilitarea și promovarea reabilitării instalațiilor interioare de distribuție a energiei
termice în clădirile rezidențiale

•

Extinderea rețelei de gaz natural și asigurarea accesului clădirilor rezidențiale la rețea.

•

Realizarea și promovarea realizării de clădiri rezidențiale noi cu respectarea în
proiectare și execuție a cerințelor minime privind performanța energetică prin
monitorizare la faza de concepție, execuție și recepție a noilor construcții sub aspectul
respectării în proiectare și execuție a cerințelor normate privind performanța
energetică.

•

Măsuri organizatorice, comportamentale (fără costuri sau cu costuri reduse de
investiție),

•

Contorizarea, automatizarea realizată la nivelul consumului de resurse energetice,

•

Realizarea auditului energetic pentru clădirile municipale și etichetarea lor energetică

•

Implementarea unui sistem de management energetic al clădirilor proprii

•

Modernizarea energetică a clădirilor municipale de tip monumente istorice de
categoria A și B

•

Modernizarea energetică a clădirilor municipale obiective de interes cultural

•

Modernizarea energetică a altor categorii de clădiri municipale

•

Montarea de instalații fotovoltaice pentru producerea distribuită a energiei electrice la
nivelul clădirilor municipale

•

Montarea de instalații termosolare pentru producerea căldurii în clădirile municipale

•

Montarea de instalații de tip pompă de căldură geotermală pentru producerea căldurii
și/sau frigului în clădirile municipale

•

Modernizarea instalațiilor de iluminat interior din clădirile municipale utilizând
echipamente eficiente energetic

•

Reabilitarea instalațiilor interioare de distribuție a energiei termice în clădirile
municipale

•

Extinderea rețelei de gaz natural și asigurarea accesului clădirilor municipale la rețea

•

Realizarea de clădiri municipale noi cu respectarea în proiectare și execuție a cerințelor
minime privind performanța energetică prin monitorizare la faza de concepție, execuție
și recepție a noilor construcții sub aspectul respectării în proiectare și execuție a
cerințelor normate privind performanța energetică

•

Măsuri organizatorice, comportamentale (fără costuri sau cu costuri reduse de
investiție),

•

Contorizarea, automatizarea realizată la nivelul consumului de resurse energetice,

•

Realizarea auditului energetic pentru clădirile terțiare aflate în proprietatea UAT Slănic
Moldova și etichetarea lor energetică și promovarea acestor măsuri pentru restul
clădirilor

•

Modernizarea energetică a clădirilor terțiare de tip monumente istorice de categoria A
și B

•

Modernizarea energetică a clădirilor terțiare obiective de interes cultural

•

Modernizarea și promovarea modernizării energetice a altor categorii de clădiri terțiare

•

Montarea și promovarea montării de instalații termosolare pentru producerea căldurii
în clădirile terțiare
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Sector vizat
•

Măsuri de eficiență energetică posibil a fi aplicate
Montarea și promovarea montării de instalații de tip pompă de căldură geotermală
pentru producerea căldurii și/sau frigului în clădirile terțiare

•

Modernizarea și promovarea modernizării instalațiilor de iluminat interior din clădirile
terțiare utilizând echipamente eficiente energetice

•

Reabilitarea și promovarea reabilitării instalațiilor interioare de distribuție a energiei
termice în clădirile terțiare

•

Extinderea rețelei de gaz natural și asigurarea accesului clădirilor terțiare la rețea

•

Realizarea și promovarea realizării de clădiri terțiare noi cu respectarea în proiectare și
execuție a cerințelor minime privind performanța energetică prin monitorizare la faza
de concepție, execuție și recepție a noilor construcții sub aspectul respectării în
proiectare și execuție a cerințelor normate privind performanța energetică

Tabel 5.2 Măsuri de eficiență energetică posibil a fi aplicate la nivelul orașului Slănic Moldova

În cele ce urmează se prezintă detaliat măsurile și acțiunile de eficientizare a
consumurilor energetice, la nivelul orașului Slănic Moldova, posibil a fi implementate într-un
interval de timp scurt și mediu.
5.3.1. Măsuri generale de organizare pentru creșterea eficienței energetice
Măsurile de natură organizatorică, comportamentale care nu presupun cheltuieli sau
care presupun cheltuieli reduse sunt considerate ca acceptabile din punct de vedere
economic şi ar trebui puse neapărat în practică. Principalele măsuri organizatorice,
comportamentale, aplicabile tuturor domeniilor de activitate, vizate a fi implementate sunt:
Măsuri procedurale, informaționale:
✓ aplicarea procedurilor de susținere a sistemului de management energetic,
✓ achiziția de echipamente noi, instalații, electronice în funcție de criteriul eficienței
energetice,
✓ stipularea în contractele de concesiune cu operatorii serviciilor publice a unor
clauze privind obligativitatea de creștere a eficienței energetice a serviciilor,
✓ promovarea contractelor de performanță energetică pentru realizarea investițiilor
pentru creșterea eficienței energetice în sectorul public,
✓ realizarea periodică a unor studii de piaţă referitoare la identificarea progresului
tehnologic al echipamentelor şi/sau instalațiilor consumatoare de energie.
Participarea periodică la întâlniri cu producătorii/furnizorii de echipamente şi
utilaje pentru identificarea şi implemetarea produselor noi cu ajutorul cărora se
poate realiza o reducere a consumului de resurse energetice,
✓ realizarea periodică a unor studii de prospectare a surselor de finanțare posibil a
fi accesate în domeniul energetic și a tarifelor de achiziție a principalelor resurse
de energie,
✓ promovarea unor campanii de conștientizare și informare a cetățenilor și
angajaților instituțiilor publice cu privire la modalitățile de eficientizare a
consumurilor energetice,
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✓ motivarea angajaților pentru conștientizarea și aplicarea procedurilor ce vizează
îmbunătățirea eficienței energetice în special la nivelul instituțiilor de învățământ,
instituțiilor medicale și administrative. Recompensarea lor prin stimulente tangibile,
cum ar fi promovarea, creșterea salariilor, recunoașterea meritelor și așa mai departe,
✓ promovarea sistemelor de încălzire și răcire centralizată la nivelul clădirilor
rezidențiale și a celor publice,
✓ inițierea unor campanii de informare periodice în mass-media locală sau prin
mijloace adresate direct consumatorului final (broşuri, flyere, website, comunicate
de presă, interviuri televizate, info-chioşcuri etc.) prin care să transmită acestuia
mesaje legate de:
• acţiunile întreprinse privind reducerea pierderilor prin reţelele de
infrastructură edilitare şi efectele lor,
• măsurile de creştere a eficienţei energetice implementate de operatorii
serviciilor de interes general local şi efectele lor,
• costurile şi performanţele tehnice ale unor tipuri de echipamente
recomandate pentru creşterea eficienţei alimentării cu energie la utilizatorii
finali,
• măsurile de utilizare a surselor regenerabile implementate de operatorii
serviciilor de interes general local şi efectele lor,
• analize comparative privind costurile reale ale diverselor tipuri de utilităţi
existente în Municipiu: energie electrică, alimentare cu apă şi canalizare,
alimentare cu combustibili pentru asigurarea energiei termice, salubrizare etc.

Măsuri clădiri publice:
✓ utilizarea instrumentelor de atenționare, referitoare la modul de economisire a
resurselor energetice, sub forma unor semne, postere sau tăblițe ce vor fi aplicate
la ieșirea din incintele de lucru, la ieșirea din birouri, respectiv în vestiare, holuri,
spații de depozitare și băi. Semnele pot fi sub forma unor autocolante, sub forma
unor postere sau sub forma unor etichete ce vor fi montate, prinse în locurile mai
sus menționate. Semnele vor fi discrete, dar vizibile, și vor fi amplasate astfel încât
să nu creeze disconfort,
✓ promovarea managementului energetic al clădirilor şi a sistemului de etichetare
energetică a acestor clădiri conform directivelor europene în domeniu,
✓ reorientare spre ventilarea naturală controlată, nu numai în cazul locuinţelor, cât
şi în cel al clădirilor publice, multietajate,
✓ adaptarea intensităţii luminii artificiale la necesităţi. Intensitatea poate fi de multe
ori redusă în spaţii puternic iluminate sau necritice (birouri, depozite). Trebuie
scăzută intensitatea luminii în încăperile de tipul celor menționate anterior și
trebuie folosită la maxim lumina naturală. Verificaţi de câte ori sunt spălate
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✓

✓
✓

✓

✓

geamurile, iar dacă este necesar, dispuneţi să fie spălate mai des pentru a crește
intensitatea luminii naturale în incintă. În timpul zilei, deschideţi toate jaluzelele şi
îndepărtaţi toate obiectele care împiedică pătrunderea luminii naturale prin
geamuri. Păstraţi curate lămpile şi reflectoarele. Reflectoarele murdare reduc
lumina naturală. Asiguraţi-vă că lămpile şi reflectoarele sunt curăţate cel puţin o
dată pe an,
referitor la instalațiile de încălzire (calorifere), reglaţi termostatele la temperatura
corectă şi lăsaţi-le aşa. Normele prevăd 20 °C pentru încălzirea spaţiilor de birouri,
iar depozitele şi coridoarele necesită mai puţină căldură (18 °C). Costurile cresc cu
aproximativ 5 ÷ 6% per °C. Reglaţi termostatele la căldura corespunzătoare şi
asiguraţi-vă prin blocare că acestea nu pot fi modificate. La şedinţele cu
colaboratorii, stabiliţi nivelul de încălzire dorit. În cazul existenței unor
automatizări a sistemului de încălzire trebuie aleasă corect poziția senzorilor de
temperatură. Instalarea acestora în locuri friguroase duce la supraîncălzire,
instalarea în locuri călduroase la căldură insuficientă. Folosiţi sisteme de reglare a
încălzirii spațiilor în funcţie de temperatura exterioară. Sistemele moderne de
reglare în funcţie de temperatura exterioară reduc considerabil consumul de
energie în comparaţie cu temperaturile prestabilite,
trebuie efectuată aerisirea periodică a radiatoarelor. Bulele de aer din circuitul de
încălzire diminuează puterea calorică şi sporesc consumul de energie,
ferestrele şi uşile trebuie închise, cât timp căldura este pornită. Acestea trebuie să
fie cât mai etanşe. Deseori ferestrele sunt deschise pentru că este prea cald în
interior, iar uşile sunt lăsate frecvent deschise din comoditate. Ferestrele şi uşile
deschise și/sau neetanşe duc la pierderi de căldură și bani. Discutaţi problema
costului ridicat al încălzirii la şedinţele cu colaboratorii. Identificaţi uşile şi
ferestrele neetanşe. Folosiți sisteme de închidere automată a uşilor exterioare din
cauza faptului că oamenii au tendinţa să uite să închidă uşa, fapt ce provoacă
pierderi semnificative de căldură; un sistem BMS bine gândit poate rezolva aceste
probleme,
reglarea temperaturii apei calde. Temperatura apei calde nu trebuie să depăşească
nivelul necesar. Temperatura prea ridicată a apei provoacă irosirea de căldură la
înmagazinare şi distribuţie. Verificaţi ca apa caldă să nu fie adusă la o temperatură
mai ridicată decât e necesar,
opriţi calculatorul, imprimanta, aparatele electronice şi accesoriile, cât timp nu le
folosiţi. Lăsarea echipamentelor în stare de funcţionare iroseşte energie. Căldura
emanată de aceste echipamente poate duce la pornirea instalaţiei de ventilaţie.
Stabiliţi ce echipamente pot fi scoase din funcţiune. Folosiţi puncte verzi şi roşii
pentru a marca echipamentele ce pot fi scoase din funcţiune sau nu. Atrageţi
atenţia colaboratorilor că echipamentele cu punct verde trebuie scoase din
funcţiune, în timpul în care nu se lucrează cu ele.
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Economia reală de resurse energetice, realizată pe baza implementării măsurilor
generale de organizare pentru creşterea eficienţei energetice este destul de greu de evaluat.
Însă, din experienţă, se poate estima o reducere anuală cu 0,5% a consumului de
resurse energetice ale proceselor vizate (în principal, Clădirile Publice sub autoritatea
Consiliului Local, Iluminatul public, Serviciul Public de Salubrizare din cadrul Primăriei și Flota
municipală), prin aplicarea acestui tip de măsuri.
În tabelul de mai jos se prezintă rezultatele analizei financiare, valoarea investiției,
economiile financiare, economiile de resurse energetice și valoarea termenului de recuperare
a investiției, dacă se are în vedere implementarea soluției analizate de îmbunătățire a
eficienței energetice.

Măsura propusă

Efect

Economie estimată
de energie
tep/an
mii lei/an

Investiţie
mii lei

Durată de
recuperare
ani

Reducere consum
energie electrică, gaz
0,56
2,68
0
natural, carburanți
Tabel 5.3 Sinteza măsurii de eficienţă energetică propusă - Măsuri generale de organizare

Măsuri generale de
organizare

5.3.2. Implementarea unui sistemul inteligent de management energetic
Prin implementarea unu sistem de management energetic, se asigură un proces
sistematic și metodologic de îmbunătățire continuă a performanței energetice, ca urmare a
implementării inițiativelor de eficiență energetică, spre a obține o maximizare a economiilor
de energie și o creștere a productivității. Astfel, implementarea unui program de
management energetic integrat la nivelul sectoarelor de activitate aflate în cadrul orașului
Slănic Moldova este una dintre măsurile de eficientizare a consumurilor energetice care se va
avea în vedere pentru implementare, într-un interval de timp mediu spre scurt.
În acest sens, într-o primă fază, pentru extinderea și utilizarea în mod eficient a
sistemului de management energetic, autoritățile locale ale orașului Slănic Moldova vor avea
în vedere următoarele:
✓ se va desemna, angaja sau colabora cu o firmă/persoană autorizată de Ministerul
Energiei (dacă numărul de locuitori va depăși 20.000) pentru desfășurarea
activității de manager energetic, care va fi responsabilă pentru coordonarea
permanentă a activităților referitoare la consumul de resurse energetice din toate
sectoarele de activitate desfășurate în cadrul orașului Slănic Moldova. De
asemenea, managerul energetic va urmări (prin studii realizate cu terți și/sau prin
acțiuni, studii realizate intern) identificarea unor măsuri de îmbunătățire a
eficienței energetice, va urmări cadrul legislativ în vigoare și va fi responsabil de
îndeplinirea obligațiilor autorităților publice locale (raportare, realizare programe,
planuri, etc.) conform prevederilor legislative în vigoare, din domeniul energetic.
În plus, managerul energetic trebuie sã cunoască prevederile programului de
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îmbunătățire a eficienței energetice la nivelul municipalității și stadiul de realizare
a acestuia și să aibă posibilitatea de a raporta, în orice moment, situația la cel mai
înalt nivel;
Obs. Autoritățile publice locale din localitățile cu o populație mai mare de 20.000 de
locuitori sunt obligate prin lege să aibă angajat sau o colaborare cu un manager energetic.
Autoritățile publice locale pot să numească un manager energetic din rândul anagajaților
proprii, însă acesta trebuie să fie atestat de departamentul pentru eficienţă energetică,
conform legislaţiei în vigoare. De asemenea, autoritățile publice locale pot să încheie un
contract de management energetic cu o persoană fizică atestată de Departamentul pentru
eficienţă energetică care are statut de persoană fizică autorizată sau cu o persoană juridică
prestatoare de servicii energetice agreată în condiţiile legii.
✓ se va face o analiză a elementelor din baza de date existentă la nivelul localității și
se vor stabili datele și punctele de consum energetic care sunt deja monitorizate.
Analiza va viza identificarea cantităților de energie consumate în principalele
sectoare de activitate din orașul Slănic Moldova, precum și costurile asociate
acestora,
✓ se va face o analiză asupra proiectelor de eficiență energetică implementate sau
aflate în curs de implementare, asupra stării tehnice a principalilor consumatori de
energie precum și asupra studiilor și planurilor de dezvoltare ce au vizat
eficientizarea consumului de resurse energetice care au fost realizate în trecut.
Implementarea programului de management energetic va presupune implementarea
acestuia la nivelul consumatorilor de energie din principalele sectoare de activitate din orașul
Slănic Moldova a unui sistem (model) care va avea funcțiile și structura logică prezentată în
figura de mai jos.

Fig. 5.3. Componentele sistemului de management energetic
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Avându-se în vedere structura sistemului de management energetic, prezentată în
figura anterioară, se poate spune că, pentru implementarea unui astfel de sistem, sunt
necesare, în principal, următoarele:
✓ realizarea, la nivelul fiecărui sector, a infrastructurii de măsură, monitorizare,
colectare și transmitere date corelată cu crearea unei baze de date,
✓ implementarea unei aplicații, interfețe software care va oferi informații
momentane referitoare la consumurile energetice, la nivelul fiecărui sector. De
asemenea, aplicația software va putea prezenta informații statistice prin
accesarea bazei de date a consumurilor energetice. Astfel, se vor putea genera
rapoarte complexe referitoare la consumurile energetice din fiecare sector de
activitate,
✓ stabilirea unor proceduri și instrumente de calcul pentru determinarea
principalilor indicatori energetic, stabilirea unor acțiuni de analiză a consumurilor
energetice și a indicatorilor energetici. Aceste acțiuni de analiză pot fi realizate
intern sau prin colaborarea cu terți (companii, specialiști din domeniul energetic)
și trebuie să identifice acțiuni corective și măsuri noi de îmbunătățire a eficienței
energetice.
În cele ce urmează se va face o descriere detaliată a principalelor funcții, elemente ale
sistemului de management energetic.
Sistem măsură, monitorizare, colectare date
Sistemul de monitorizare și colectare a consumurilor energetice prevede, într-o primă
fază, implementarea unor contoare inteligente (de măsurare a energiei electrice, a energiei
termice, și a consumului de apă) care permit:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

măsurarea orară, zilnică, lunară, anuală a consumului de energie,
urmărirea în timp real a parametrilor de rețea (în cazul contoarelor electrice),
vizualizarea tarifului de consum,
posibilitatea transmiterii datelor la distanță,
posibilitatea arhivării informațiilor cu accesarea lor în orice moment va fi cazul,
posibilitatea atenționării dacă se depășesc anumiți parametrii stabiliți ca limită
inferioară/superioară.

Obs. Numărul contoarelor și punctele de măsură vor fi determinate în urma realizării
unei analize mai detaliate (audit energetic) a locațiilor analizate.
Sistemul de monitorizare va mai conține și infrastructura tehnică de citire, preluare,
stocare automată a datelor de la contoare într-o bază de date și o aplicație, interfață software
care va oferi, genera, în principal, informații de tipul:
✓ numele furnizorilor de utilități,
✓ evoluția prețurilor de achiziție a utilităților,
✓ evoluția prețurilor medii existente pe piață,
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✓
✓
✓
✓
✓

curbe de consum orare, zilnice, anuale,
evoluția costurilor,
rapoarte de consum și de analiză statistică (dinamice cu reprezentări grafice),
evoluția consumurilor energetice specifice,
evoluția perioadelor de service și de întrerupere a alimentării cu utilităti;

De asemenea, cu ajutorul aplicației software se va putea accesa baza de date a
consumurilor energetice.
Obs. Aplicația, interfața software va fi adaptată specificului locației analizate și va oferi
posibilitatea preluării datelor de consum energetic, dacă se dorește, în orice moment cu
ajutorul unor dispozitive mobile de tip laptop, smartphone, tablete, etc.
Proceduri eficientizare consumuri energetice
Principalele proceduri, acțiuni, ce sunt avute în vedere pentru susținerea programului
de management energetic și eficientizarea consumurilor energetice sunt:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

proceduri de raportare a consumurilor energetice,
proceduri ce vizează programarea încălzirii (reglarea termostatelor),
proceduri ce vizează asigurarea aerisirii și controlul accesului în clădire,
proceduri ce vizează controlul stării surselor de iluminat și a aparatelor electrice,
electronice (închis/deschis),
proceduri ce vizează achiziția de echipamente noi (favorizarea celor eficiente din
punct de vedere al consumurilor energetice),
reconfigurarea circuitelor electrice, iluminare selectivă a spațiilor în funcție de
activități,
stabilirea unor întâlniri periodice pentru informarea și instruirea personalului
asupra modului de gestionare corectă a consumurilor energetice. Prezentarea
planului de management energetic și identificarea oportunităților de economisire
a energiei,
verificarea periodică a stării instalațiilor,
verificarea periodică a stării geamurilor și tâmplăriei acestora, a izolației pereților,
a acoperișului și a subsolului,
realizarea periodică a activităților de certificare energetică, auditare și expertiză
energetică (auditare internă, auditare terți) și conformare cu cerințele legislative.

Raportare, analiză consumuri energetice
Aplicația software va genera rapoarte referitoare la:
✓
✓
✓
✓

consumurile energetice (orare, zilnice, lunare, anuale),
consumurile specifice de energie,
prețurile aferente principalelor tipuri de resurse energetice utilizate,
costurile aferente consumurilor energetice (cu stabilirea ponderii din costurile
totale ale locației analizate),
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✓ abaterile realizate de la consumurile normate, de la consumurile de referință și de
la consumurile statistice din trecut,
✓ perioada de întrerupere a furnizării resurselor energetice,
✓ starea clădirilor, echipamentelor, mijloacelor de transport și a instalațiilor, din
punct de vedere funcțional și energetic.
Obs. Rapoartele ce vizează consumurile energetice vor fi afișate la locația analizată,
vor fi transmise către instituțiile interesate și vor fi publicate în reviste, publicații de
specialitate pentru certificarea și promovarea acțiunilor de eficientizare a consumurilor
energetice.
Analiza consumurilor energetice se va face periodic și va viza în principal:
✓ determinarea principalilor indicatori de eficiență energetică, a consumurilor
energetice specifice și compararea acestora cu valorile normate și cu alte locații
de același tip,
✓ analiza prețurilor existente pe piață pentru asigurarea resurselor energetice,
✓ analiza costurilor și a informațiilor din facturile de energie,
✓ analiza cadrului legislativ, a instrumentelor financiare ce pot fi accesate și a
mecanismelor suport pentru implementarea unor proiecte de eficiență
energetică.
Identificare măsuri de eficiență energetică
Datele colectate de sistemul de management energetic și rapoartele ce vizează
consumurile energetice, starea clădirilor, a echipamentelor și a instalațiilor vor fi analizate
(intern sau prin colaborare cu terți), astfel încât să fie identificate măsuri noi, suplimentare,
de economisire a energiei.
În situația identificării unor măsuri de creștere a eficienței energetice, se va face o
descriere succintă a proiectelor de investiție, se va stabili complexitatea proiectelor, valoarea
investiției, economiile estimate (financiare și de resurse energetice) și se va stabili durata de
implementare pentru fiecare nouă măsură de eficientizare a consumurilor energetice. De
asemenea, se va face prioritizarea proiectelor de investiție și se vor reformula obiectivele
anuale referitoare la eficientizarea consumului de resurse energetice.
Referitor la costurile de implementare a sistemului de management energetic acestea
sunt influențate, în principal, de numărul punctelor de măsură și a parametrilor monitorizați,
de gradul de complexitate a aplicației software. Astfel, aceste costuri se pot situa într-o plajă
de variație destul de mare, cu valori de la câteva mii de euro până la sute de mii de euro.
Ca urmare, pentru stabilirea exactă a costurilor de extindere a sistemului de
management energetic, trebuie să se realizeze un studiu de soluție sau o lucrare de audit
energetic. De asemenea, economia reală de resurse energetice, realizată pe baza
implementării sistemului de management energetic, este destul de greu de evaluat. Însă, din
experienţă, se poate estima o reducere anuală cu 5 ÷10 % a consumului de resurse energetice.
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În tabelul de mai jos, se prezintă rezultatele analizei financiare, valoarea investiției,
economiile financiare, economiile de resurse energetice și valoarea termenului de recuperare
a investiției, dacă se are în vedere implementarea soluției analizate de îmbunătățire a
eficienței energetice.

Măsura propusă

Efect

Economie estimată
de energie
tep/an
mii lei/an

Investiţie

Durată de
recuperare
ani

mii lei
Implementare
Reducere consum
sistem de
energie electrică, gaz
6,62
14,19
38
2,68
management
natural
energetic
Tabel 5.4 Sinteza măsurii de eficienţă energetică propusă - Implementare sistem de management energetic

În calculele sunt considerate următoarele ipoteze:
✓ se are în vedere implementarea sistemului de management energetic la nivelul
consumatorilor aflați în subordinea autorităților publice locale,
✓ sistemul de măsură și colectare a datelor va avea în vedere monitorizarea
consumului de energie electric și gaz natural folosit pentru asigurarea necesarului
de energie termică,
✓ se are în vedere o investiție de aproximativ 345 mii lei pentru extinderea sistemului
de măsură și colectare de date, pentru implementarea softului de analiză și
raportare a datelor și pentru realizarea unei analize inițiale a datelor și stabilirea
procedurilor aferente gestionării sistemului de management energetic.
Chiar dacă, din punct de vedere al indicatorilor economici, soluția nu oferă avantaje
imediate, principalul argument pentru extinderea sistemului de management energetic este
dat de monitorizarea continuă a consumurilor energetice și a parametrilor tehnici cu sisteme
de măsură și control performante, care permit o analiză permanentă a stării și a eficienței
modului de alimentare și consum a resurselor energetice. De asemenea, extinderea
sistemului poate fi justificat prin faptul că oferă posibilitatea de a:
✓ identifica, justifica şi demonstra economiile obţinute prin implementarea unor
acțiuni, măsuri de eficiență energetică,
✓ stabili prognoze de consum și evaluări bugetare (referitoare la consumurile
energetice) foarte precise,
✓ accesa scheme tarifare optime în funcție de alura curbelor energetice de consum,
✓ controla, în timp real, de la distanță, o serie de parametrii ai consumurilor
energetice prin corelarea sistemului de management energetic cu diverse sisteme
de automatizare,
✓ implementa un sistem global de monitorizare și control a consumurilor energetice
prin integrarea treptată a tuturor consumatorilor din orașul Slănic Moldova.
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5.3.3. Implementarea standardului ISO 50001 – Sistem de management al
energiei
Sistemul de management al energiei, conform standardului ISO 50001:2011,
reprezintă un instrument de acțiune pentru îmbunătățirea performanței energetice.
Cerințele ISO 50001 pot fi aplicate de către orice organizație care vrea să-și
îmbunătățească performanța energetică.
Beneficiile directe și indirecte privind implementarea standardului de management
energetic ISO 50001 sunt:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

evitările de costuri cu energia,
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră,
reducerea amprentei de carbon,
luarea deciziilor în cunostință de cauză,
îmbunătățirea imaginii organizației,
îmbunătățirea eficienței operaționale,
îmbunătățirea practicilor de mentenanță

În figura de mai jos se prezintă modelul sistemului de management al energiei.

Fig. 5.4. Modelul sistemului de management al energiei ISO 50001

Prin implementarea standardului ISO 50001:2011 se va reuși să:
✓ se impună cerințe pentru furnizarea, utilizarea și consumul de energiei,
✓ se măsoare și urmărească consumurile energetice,
✓ se identifice măsuri concrete de creștere a eficienței energetice pe baza analizelor
consumurilor energetice,
✓ se dezvolte practici eficiente de cumpărare a echipamentelor, etc.
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Economia reală de resurse energetice, realizată pe baza implementării standardului
ISO 50001 pentru creşterea eficienţei energetice este destul de greu de evaluat. Însă, din
experienţă, se poate estima o reducere anuală cu 1% a consumului de resurse energetice ale
proceselor vizate (în principal, Clădirile Publice sub autoritatea Consiliului Local, Iluminatul
public, Serviciul Public de Salubrizare din cadrul Primăriei și Flota municipală), prin aplicarea
acestui tip de măsuri.
În tabelul de mai jos se prezintă rezultatele analizei financiare, valoarea investiției,
economiile financiare, economiile de resurse energetice și valoarea termenului de recuperare
a investiției, dacă se are în vedere implementarea soluției analizate de îmbunătățire a
eficienței energetice.

Măsura propusă

Efect

Economie estimată
de energie
tep/an
mii lei/an

Investiţie
mii lei

Durată de
recuperare
ani

Reducere consum
energie electrică, gaz
1,13
5,36
7,5
1,40
natural
Tabel 5.5 Sinteza măsurii de eficienţă energetică propusă - Implementare standard ISO 50001

Implementare
standard ISO 50001

5.3.4. Reabilitare termică clădiri
Reabilitarea termică a clădirilor publice și rezidențiale este o măsură de îmbunătățire
a eficienței energetice ce trebuie aplicată cu prioritate. Până în anul 2030, se pot avea în
vedere și se pot accesa soluții de finanțare din bani europeni a investițiilor privind
eficientizarea energetică a instituțiilor publice, precum școli sau spitale.
Important este faptul că, pentru reabilitarea clădirilor publice deținute de către
autoritățile naționale, există obligația ca, de la 1 ianuarie 2014, 3% din suprafața totală a
clădirilor încălzite și/sau răcite pentru asigurarea climatului interior, deținute și ocupate de
către administrația publică centrală să se renoveze anual, pentru a îndeplini cel puțin cerințele
minime de performanță energetică prevăzute în cap. IV „Cerințele de performanță energetică
a clădirilor” din Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată.22
Reabilitarea termică a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale presupune, în principal,
lucrări de reabilitare termică a anvelopei: izolarea termică a pereţilor exteriori ai clădirii,
înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire,
termohidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul
existenţei şarpantei, închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă,
inclusiv izolarea termică a parapeţilor, izolarea termică a planşeului peste subsol.
În funcţie de expertizele tehnice asupra clădirii, la aceste lucrări se mai pot adăuga:
lucrări de reabilitare şi modernizare a instalaţiei de distribuţie a agentului termic, lucrări de

22

Legea Nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficiența energetică
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reparare, refacere a canalelor de ventilaţie din camere, birouri, clase, apartamente în scopul
menţinerii, realizării ventilării naturale a spaţiilor ocupate, lucrari de reparare, refacere a
trotuarului de protecție a clădirii și lucrări de eliminare a igrasiei, precum și de izolare a
rosturilor.
Soluția de îmbunătățire a eficienței energetice se referă la intervenţii asupra anvelopei
clădirilor nerenovate, cu indice de consum energetic mare, cu tâmplărie veche, ce favorizează
pierderi energetice. Astfel, într-un orizont de timp mediu spre scurt, se are în vedere
reabilitarea termică a clădirilor reprezentative din orașul Slănic Moldova (cu prioritate cele
prezentate în Anexa 4).
Reabilitarea termică a clădirii prin placare cu materiale izolatoare este măsura care
conduce la cele mai mari economii de energie, dacă este aplicată corect și exhaustiv. Totuși,
este penalizatoare din punct de vedere financiar, ca orice măsură de tip „retrofit” destinată
corectării prevederilor unor standarde depășite.
Lucrările de intervenție la anvelopa clădirii trebuie executate conform legislației în
vigoare și vor include:
✓ izolarea termică a pereţilor exteriori (reabilitare fațadă parte opacă). Izolarea
pereților exteriori se va executa cu polistiren expandat de minim 10 cm grosime,
după o tehnologie deja uzuală, care include protecția izolatorului și tencuială de
finisare. Se vor închide punțile termice și se vor remonta echipamentele amplasate
pe pereții exteriori,
✓ înlocuirea ferestrelor şi a uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria balcoanelor
și cea aferentă accesului în clădire, cu tâmplărie performantă energetic (reabilitare
fațadă parte vitrată). Tâmplăria existentă va fi înlocuită cu tâmplărie din aluminiu
sau PVC cu geam termopan cu rezistență termică minimă mai mare sau egală cu
52 m2K/W,
✓ termo-hidro izolarea terasei/ termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul
existenței şarpantei. Izolarea terasei acoperișului se va executa cu plăci de
polistiren extrudat și Pluvitec, la exterior, și cu plăci de polistiren expandat și
panouri decorative ușoare la interior. Se va folosi polistiren extrudat de 15 cm, iar,
în cazul în care este necesar, se va avea în vedere refacerea hidroizolației cu
acoperire cu membrană bituminoasă. În cazul acoperișurilor cu șarpantă, se va
considera, în plus, izolarea sub șarpantă și înlocuirea Pluvitec cu plăci pentru
circulație, în funcție de destinația mansardei,
✓ izolarea termică a planşeului peste subsol. Se vor realiza, în principal, lucrări de
izolare a plăcii peste subsol, la intrados pentru locațiile unde se impune aplicarea
unei astfel de soluții. Pe lângă termoizolare, se va acorda o atenție deosebită
hidroizolării subsolului. Izolarea plăcii peste subsol la intrados se va face cu
polistiren expandat ignifugat de 7 cm sau echivalent.
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Principalele rezultate așteptate în urma lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor
sunt:
✓ îmbunătățirea condițiilor de igienă și confort termic în interior,
✓ corectarea (majorităţii) punţilor termice,
✓ protejarea elementelor de construcţie structurale, precum şi structura în
ansamblu,
✓ dispariţia fenomenului de igrasie,
✓ eliminarea infiltrațiilor de apă,
✓ evitarea formării condensului și a curenților de aer,
✓ se vor readuce coeficienții de pierderi în limitele normale,
✓ reducerea pierderilor de căldură şi a consumurilor energetice,
✓ reducerea consumului de energie pentru încălzirea clădirii care are ca efect
reducerea costurilor de întreţinere cu încălzirea,
✓ diminuarea efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră,
✓ creşterea independenţei energetice prin reducerea consumului de combustibil
utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire, precum şi ameliorarea
aspectului urbanistic al localităţilor,
✓ păstrarea valorii arhitecturale, ambientale şi de integrare cromatică în mediul
urban.
În tabelele de mai jos se prezintă rezultatele analizei financiare, valoarea investiției,
economiile financiare, economiile de resurse energetice și valoarea termenului de recuperare
a investiției dacă se are în vedere implementarea soluției analizate de îmbunătățire a
eficienței energetice.

Măsura propusă

Efect

Economie estimată
de energie
tep/an
mii lei/an

Investiţie
mii lei

Durată de
recuperare
ani

Reabilitare termică
Reducere consum
50,35
70,49
5.000
>20
clădiri publice
gaz natural
Tabel 5.6 Sinteza măsurii de eficienţă energetică propusă - Reabilitare termică clădiri publice

În calculele sunt considerate următoarele ipoteze:
✓ se are în vedere reabilitarea termică a 3 clădiri publice, conform Anexei 3,
✓ se consideră că în urma aplicării măsurii de reabilitare termică se va obține o
reducere cu aproximativ 40% a consumului de energie termică pentru încălzirea
clădirilor reabilitate termic.
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Măsura propusă

Efect

Economie estimată
de energie
tep/an
mii lei/an

Investiţie

Durată de
recuperare
ani

mii lei
Reabilitare termică
Reducere consum
161,03
225,45
9.000
blocuri
gaz natural, biomasă
Tabel 5.7 Sinteza măsurii de eficienţă energetică propusă - Reabilitare termică blocuri

>20

În calculele sunt considerate următoarele ipoteze:
✓ se are în vedere reabilitarea termică a 708 locuințe, conform Anexei 3; în prezent
nu este reabilitat niciun bloc de locuințe,
✓ se consideră că în urma aplicării măsurii de reabilitare termică se va obține o
reducere cu aproximativ 40% a consumului de energie termică pentru încălzirea
clădirilor reabilitate termic.
Obs. Valoarea investiției și valoarea consumului energetic pentru încălzire respectiv
valoarea economiei de resurse energetice realizată prin reabilitarea termică a clădirilor
menționate anterior a fost stabilită pe baza unor datele estimate și nu pe baza unei analize
detaliate (audit și/sau proiect tehnic) asupra locațiilor analizate. Astfel, pentru fiecare locație
datele vor fi actualizate în urma realizării unor studii specifice.
Obs. Măsurile de reabilitare termică a imobilelor trebuie completate cu măsuri de
reabilitare a instalațiilor interioare și dotarea corpurilor de încălzire cu robineți cu dublu reglaj
și termostat, iar în cazul clădirilor nerezidențiale trebuie avute în vedere soluții de
automatizare care să permită reglajul funcţionării sursei de căldură, în funcţie de orarul de
funcţionare a clădirii sau de temperatura interioară setată.
Obs. În general, măsurile de eficiență energetică care presupun reabilitarea termică a
clădirilor beneficiază (pot fi accesate) de surse de finanțare atrase de la toți factorii implicați
ceea ce poate reduce semnificativ perioada de recuperare a invetiției.
5.4. SURSE ȘI MIJLOACE FINANCIARE
Problema asigurării finanţării este, de cele mai multe ori, obstacolul major care trebuie
depăşit în scopul de a obţine performanţele standardelor de eficienţă energetică moderne.
Astfel, în vederea stabilirii unui program coerent de implementare a măsurilor ce
vizează eficientizarea consumului de resurse energetice, trebuie identificate sursele optime
de finanțare pentru fiecare proiect de investiție. Principalele surse de finanțare posibil a fi
accesate de localități pentru dezvotarea și implemetarea diferitelor proiectelor de investiție,
sunt:
✓ fonduri de la bugetul de stat și bugetul local,
✓ fonduri provenite din donații, sponsorizări,
✓ fonduri atrase din împrumuturi la bănci, fonduri de investiții, fonduri cu destinație
specială (implică în principal acordarea unui grant sau a unei donaţii),
✓ fonduri guvernamentale cu destinaţie specială,
119

Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al orașului Slănic Moldova

✓ fonduri provenite de la comunitatea europeană, fonduri structurale și de coeziune
(fonduri nerambursabile),
✓ fonduri atrase din contracte de parteneriat public pivat,
✓ fonduri atrase prin instrumente de finanţare de către “terţă parte” (companii de
servicii energetice, companii ESCO).
Principalele surse, instrumente, programe de finanțare care la momentul actual se
pretează a fi utilizate cu prioritate pentru dezvoltarea și implementarea proiectelor de
eficiență energetică, sunt:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Programul Operațional Regional 2020-2027
Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2020-2027
Planul Național de Redresare și Reziliență 2020-2027
Programe ale Administrației Fondului pentru Mediu
Dezvoltare parteneriate publice private
Colaborare cu societăți de servicii energetice (ESCO)

Indiferent pentru ce sursă, instrument sau program de finanțare s-ar opta, trebuie
avut în vedere că dinamica surselor de finanțare posibil a fi accesate și a cadrului legislativ ce
vizează acest domeniu este într-o continuă schimbare / modificare, ceea ce impune urmărirea
cu atenţie a tuturor mijloacelor de informare în scopul actualizării permanente a tuturor
datelor disponibile.
În cele ce urmează se prezintă, pe scurt, principalele caracteristici ale instrumentelor
financiare care vor fi avute în vedere cu prioritate la finanțarea proiectelor, măsurilor de
îmbunătățire a eficienței energeice prezentate în subcapitolul anterior.
5.4.1. Programul Operațional Regional 2021-2027
Axe prioritare relevante pentru susținerea obiectivelor PIEE:
Axa Prioritară 2. O regiune mai digitalizată
Obiectiv Specific FEDR: Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor,
al companiilor și al guvernelor
Operațiuni orientative:
✓ Crearea de servicii publice digitale noi, orientate către mediul privat și cetățeni.
Axa Prioritară 3. O regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul
Obiectiv Specific FEDR: Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze
cu efect de seră
Operațiuni orientative:
✓ Investiții în clădirile rezidențiale în vederea asigurării/îmbunătățirii eficienței
energetice, inclusiv activități de consolidare în funcție de riscurile identificate și
măsuri pentru utilizarea unor surse alternative de energie;
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✓ Investiții în clădirile publice în vederea asigurării/îmbunătățirii eficienței
energetice, inclusiv activități de consolidare în funcție de riscurile identificate și
măsuri pentru utilizarea unor surse alternative de energie.
Obiectiv Specific FEDR: Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a
infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării
Operațiuni orientative:
✓ Investiții care promovează infrastructura verde în zonele urbane, modernizarea și
extinderea spațiilor verzi, inclusiv prin reconversia funcțională a spațiilor urbane
degradate, a terenurilor virane degradate/ neutilizate/abandonate și
transformarea în spații verzii.
Axa Prioritară 4. O regiune cu o mobilitate urbană mai durabilă
Obiectiv Specific FEDR: Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile
Operațiuni orientative:
✓ Implementarea mobilității urbane durabile prin crearea, dezvoltarea transportului
public în comun nepoluant;
✓ Implementarea mobilității urbane durabile prin crearea, dezvoltarea de moduri
alternative de transport nepoluant.
Axa Prioritară 5. O regiune mai accesibilă
Obiectiv Specific FEDR: Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale
durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente si intermodale, inclusiv
îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere
Operațiuni orientative:
✓ Modernizarea, construirea de legături rutiere secundare către rețeaua rutieră și
nodurile TEN-T
✓ Dezvoltarea de soluții pentru descongestionarea/fluidizarea traficului (variante
ocolitoare, etc.).
Axa Prioritară 5. O regiune educată
Obiectiv Specific FEDR: Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile
incluziunii în educație, formare si învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurii
Operațiuni orientative:
✓ Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământ timpuriu
(antepreșcolar și preșcolar), învățământ primar și gimnazial;
✓ Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământ secundar superior,
filiera vocațională și tehnologică si învățământ profesional, inclusiv cel dual.
Axa Prioritară 7. O regiune mai atractivă
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Obiectiv Specific FEDR: Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de
mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului si securității în zonele urbane;
Operațiuni orientative:
✓ Revitalizarea și regenerarea urbană fizică;
✓ Fructificarea potențialului economic local, cultural, balnear, turistic, creativ, cu
acțiuni orientate către:
Turism cultural
Turism balnear
Turism de agrement
Sprijinirea industriilor cultural - creative care pun in valoare specificul cultural
local, prin susținerea întreprinzătorilor care activează în meșteșuguri, artizanat, arte
vizuale, inclusiv acțiuni de promovare a acestora.
Axa Prioritară 8. Asistență tehnică
Obiectiv Specific FEDR: -;
Operațiuni orientative:
✓ Operațiuni dedicate construcției și dezvoltării capacității administrative a AM POR
Nord-Est, potențialilor beneficiari și beneficiari.
5.4.2. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-2027
Axe prioritare relevante pentru susținerea obiectivelor PIEE:
Axa Prioritară 1. Promovarea eficienței energetice, a sistemelor și rețelelor inteligente
de energie si a soluțiilor de stocare
Obiectiv Specific FEDR/FC (i): Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor
de gaze cu efect de seră
Operațiuni orientative:
✓ Proiecte demonstrative și de eficiență energetică în IMM-uri și măsuri de sprijin
adiacente;
✓ Proiecte de eficiență energetică în întreprinderile mari și măsuri de sprijin
adiacente.
Obiectiv specific FEDR/FC (iii): Dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și
stocare în afara TEN-E
Operatiuni orientative:
✓ Promovarea utilizării de echipamente şi sisteme inteligente pentru asigurarea
calității energiei electrice;
✓ Implementarea de soluții digitale pentru izolarea defectelor și realimentarea cu
energie in mediul rural și urban;

122

Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al orașului Slănic Moldova

✓ Digitalizarea stațiilor de transformare şi soluții privind controlul rețelei de la
distanță - integrare stații în SCADA;
✓ Măsuri de creștere a adecvanței SEN prin investiții în solutții de flexibilitate;
✓ Creșterea capacității disponibile pentru comerțul transfrontalier;
✓ Implementarea de solutii privind stocarea energiei „behind the meter”.
Axa Prioritară 2. Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o
economie circulară
Obiectiv specific FEDR/FC (v): Promovarea managementului durabil al apei
Operațiuni orientative:
✓ Acțiuni integrate de dezvoltare a sistemelor de apă și apă uzată regionale,
respectiv:
• construirea și reabilitarea reţelelor de canalizare şi construirea/reabilitarea/
modernizare (treaptă terțiară) a stațiilor de epurare a apelor uzate care asigură
colectarea şi epurarea încărcării organice biodegradabile în aglomerări mai mari
de 2.000 l.e. , inclusiv soluții pentru un management adecvat pentru tratarea
nămolurilor rezultat în cadrul procesului de epurare a apelor uzate; sisteme
individuale adecvate de tratare a apelor uzate pot fi finantate, in cadrul
proiectelor regionale integrate de apă uzată, ca soluții tehnice aplicate
punctual și justificat, la nivelul anumitor aglomerări, ulterior stabilirii și
implementarii cadrului legal și metodologic de către autoritățile responsabile la
nivel național;
• construirea și reabilitarea și de sisteme de captare si aducțiune, stații de tratare,
rețele de transport și distribuire a apei destinate consumului uman in contextul
proiectelor integrate de apă si apă uzată;
• măsuri necesare pentru eficientizarea proiectelor si sustenabilitatea
investițiilor (automatizări, SCADA, GIS, contorizări, măsuri privind
implementarea managementului activelor etc );
✓ Acțiuni de pregătirea și gestionarea proiectelor de investiții de apă și apă uzată;
✓ Acțiuni de consolidare a capacității actorilor implicați în sector.

Obiectiv specific FEDR/FC (vi): Promovarea tranziţiei către o economie circulară
Operațiuni orientative:
✓ Îmbunătățirea modului de gestionare a deșeurilor municipale în vederea asigurării
tranziției spre economia circulară, în conformitate cu nevoile identificate în PNGD
și PJGD-uri, respectiv:
• Investiții în extinderea sistemelor de colectare separată, atât în ceea ce
privește deșeurile reciclabile, biodeșeurile, dar si deșeurile textile și deșeurile
periculoase menajere (echipamente mobile de colectare, mașini pentru
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colectarea separată, infrastructura suport pentru colectarea, transportul
deșeurilor și stocarea temporară, inclusiv centre de colectare prin aport
voluntar și centre de pregătire pentru reutilizare;
• Investiții privind valorificarea materială a deșeurilor (stații de sortare, stații de
compostare și instalații de digestie anaerobă);
• Investiții privind instalații de tratare a deșeurilor colectate în amestec, inclusiv
upgradarea instalațiilor TMB existente;
✓ Investiții individuale suplimentare pentru închiderea depozitelor de deșeuri
neconforme;
✓ Întărirea capacitații instituționale a actorilor din sector (MMAP, ANPM, UAT, ADIuri, ANRSC) în vederea accelerării tranziției spre economia circulară).
5.4.3. Planul Național de Redresare și Reziliență 2021-2027
Uniunea Europeană a decis să înființeze un instrument financiar temporar –
#NextGenerationEU, în valoare de 750 de miliarde euro, separat de bugetul pe termen lung
al UE, Cadrul Financiar Multianual (CFM), pentru perioada 2021 -2027. Scopul principal al
acestuia este să ofere sprijin statelor membre pentru a face față provocărilor generate de
Criza Covid19 și consecințele sale economice.
Mecanism de redresare și reziliență (MRR) este pilonul principal al
#NextGenerationEU și are alocat un buget total de 672,5 miliarde euro.
Pentru utilizarea instrumentului de finanțare MRR fiecare stat membru al UE trebuie
să elaboreze propriul Plan de Redresare și Reziliență (PNRR) prin care își stabilește domeniile
prioritare de investiții în scopul ieșirii din criză, relansării economice și creșterii capacității de
reziliență. România se află în această etapă.
Planul de Redresare și Reziliență pe care România îl elaborează acum se constituie
într-un Document Strategic ce stabilește prioritățile investiționale și reformele necesare
pentru redresare și creștere sustenabilă, corelate tranziției verzi și digitale avute în vedere de
Comisia Europeană.
PNRR se referă la un pachet coerent de investiții publice și reforme propuse în baza
Recomandărilor Specifice de Țară 2019-2020 . Aceste reforme și proiecte de investiții publice
trebuie puse în aplicare până în 2026.
PNRR are la bază 6 piloni principali:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Tranziția spre o economie verde;
Transformarea digitală;
Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă;
Coeziunea socială și teritorială;
Sănătate și reziliență instituțională;
Copii, tineri, educație și competențe.
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În continuare, se vor prezenta principalele domenii de intervenție, precum și viziunea
aferentă din varianta draft.
Pilon I. Tranziția verde și schimbări climatice
Domenii de intervenție și viziune:
1. Transport durabil (rutier, feroviar, metrou):
✓ Realizarea unei infrastructuri de transport parte din rețeaua de transport
transeuropeană (TEN-T CORE & COMPREHENSIVE) în acord cu cerințele privind
tranziția verde și digitalizarea pentru a asigura conectivitatea localităților urbane,
pentru a reduce timpii de întârziere în trafic precum și pentru a asigura viteze de
deplasare în trafic în acord cu standardele europene.
2. Schimbări climatice:
✓ Adaptarea ecosistemelor naturale, a economiei și a mediului înconjurător din
România la schimbările climatice, pentru a susține protejarea mediului și a asigura
o perspectivă stabilă de dezvoltare a economiei și a societății, inclusiv prin
creșterea calității vieții
3. Mediu (apă/apa uzată peste și sub 2000 de locuitori, situri contaminate, deșeuri
municipale):
✓ Dezvoltarea infrastructurii specifice de mediu pentru asigurarea nevoilor de bază
ale tuturor cetățenilor și protejarea mediului înconjurător, asigurarea accesului la
serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare prin investiții în rețelele de
furnizare a apei potabile, de tratare a apei uzate și de procesare și reciclare a
deșeurilor precum și prin ecologizarea siturilor industriale
4. Energie și tranziție verde:
✓ Dezvoltarea sectorului energetic în condiții de sustenabilitate, creștere
economică, accesibilitate și reziliență, pentru a asigura stabilitatea Sistemului
Energetic Național, interoperabilitatea cu sistemele energetice europene, accesul
populației la energie și independența energetică a României precum și
operaționalizarea unui sistem energetic național inteligent.
5. Eficiență energetică și termie (clădiri publice și rezidențiale, alimentare cu energie
termică în regim centralizat):
✓ Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale și clădirilor instituțiilor
publice pentru a asigura un confort termic sporit, a reduce consumurile energetice
și pierderile de energie. Modernizarea sistemelor de alimentare cu energie termică
pentru a asigura confortul termic al locuințelor dar și pentru a diminua pierderile
de energie din rețeaua de transport/distribuție a energiei termice
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Pilon II. Servicii publice, dezvoltare urbană și valorificarea patrimoniului
Domenii de intervenție și viziune:
1. Mobilitate și regenerare urbană, valorificarea patrimoniului:
✓ Transformarea orașelor României în orașe moderne care conciliază activitățile
economice cu cele de agrement, dezvoltarea urbană cu dezvoltarea economică,
păstrând identitatea locală și utilizând-o în beneficiul dezvoltării, ținând cont de
stilul de viață al locuitorilor și vizitatorilor, oferind o mai bună calitate a vieții și o
capacitate de adaptare crescută la situațiile de urgență.
2. Sănătate (criza pandemică, asistență medico-socială primară):
✓ Realizarea unei infrastructuri sanitare adaptată nevoilor și provocărilor actuale, în
acord cu standardele europene și cu condițiile igienico-sanitare naționale în
vigoare, pentru a crește accesul pacienților la servicii medicale de calitate,
eficiente și eficace, precum și la serviciile medicale complexe de diagnostic și
tratament.
3. Educație:
✓ Creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional prin modernizarea
infrastructurii educaționale și a dotării aferente, în corelare cu nevoile prezente și
viitoare ale pieței forței de muncă, în vederea asigurării participării la un proces
educațional de calitate, modern și inclusiv.
Pilon III. Competitivitate economică și reziliență
Domenii de intervenție și viziune:
1. Mediul de afaceri și ecosisteme antreprenoriale:
✓ Dezvoltarea unui mediu antreprenorial sustenabil, rezilient și competitiv prin
impulsionarea dezvoltării inițiativelor antreprenoriale și alocarea eficientă a
capitalului, prin creșterea accesibilității la surse alternative de finanțare,
retehnologizări, automatizări industriale, robotizare, prin implementarea
activităților specifice de transfer tehnologic precum și prin intensificarea
activităților de alfabetizare digitală și digitalizare a mediului antreprenorial cu
scopul de a obține produse și servicii inovative și competitive la prețuri și calitate
ridicată pentru consumatori.
2. Cercetare și inovare:
✓ Dezvoltarea unei economii competitive, în contextul provocărilor generate de
pandemia de SARS–CoV-2, prin stimularea investițiilor în infrastructura de CDI
pentru promovarea activităților de transfer tehnologic, creșterea capacității de
reziliență și redresare economică a României, asigurându-se în același timp o
tranziție verde și digitală a activităților economice.
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3. Digitalizare (sistem educațional,
interoperabilitate, securitate cibernetică):

medical,

judiciar,

finanțe

publice,

✓ Transformarea digitală a serviciilor publice în servicii de calitate, sigure și rapide,
în interesul cetățenilor și a mediului de afaceri, cu scopul de a crește satisfacția
beneficiarilor de servicii publice și de a eficientiza resursele utilizate în procesele
derulate de stat.
4. Reziliență în situații de criză:
✓ Asigurarea resurselor materiale și de altă natură necesare pentru îmbunătățirea
rezilienței Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență care să
permită intervenții rapide, în special în zonele greu accesibile, precum și
prevenirea blocajelor apărute ca urmare a situațiilor de risc și criză, cu impact
pozitiv asupra nivelului de trai al populației.
5.4.4. Administrația Fondului pentru Mediu (AFM)
Administraţia Fondului pentru Mediu este principala instituţie care asigură suportul
financiar pentru realizarea proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului, constituită
conform principiilor europene „poluatorul plăteşte” şi „responsabilitatea producătorului”.
Administraţia Fondului pentru Mediu funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei
publice centrale, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi
Pădurilor.
Administraţia Fondului pentru Mediu se adresează unei categorii largi de beneficiari:
operatori economici; ong-uri; unităţi administrativ-teritoriale; unităţi şi instituţii de
învăţământ; composesorate şi ocoale silvice; unităţi de cult; instituţii publice; asociaţii de
dezvoltare intercomunitară; institute de cercetare-dezvoltare; asociaţii de proprietari;
persoane fizice; persoane fizice autorizate; întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale,
care prin implementarea şi derularea de programe contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de
viaţă, şi în acelaşi timp, conştientizează publicul asupra problemelor de mediu.
Programele finanţate din Fondul pentru mediu:
✓ Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional RABLA.
✓ Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de serã în transporturi, prin
promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere
energetic RABLA PLUS MAŞINI ELECTRICE.
✓ Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din
punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi
electrice hibrid plug-in STAȚII ÎNCĂRCARE PENTRU MAŞINI ELECTRICE.
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✓ Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie
regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire,
beneficiari persoane fizice CASA VERDE CLASIC - PERSOANE FIZICE.
✓ Programul privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local
de persoane.
✓ Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru
producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și
livrării surplusului în rețeaua națională – Casa Verde Fotovoltaice.
✓ Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate
neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice
✓ Programului național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate
cu unele mai performante din punct de vedere energetic.
✓ Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a
energiei în infrastructura de iluminat public.
✓ Programul „Casa Eficientă Energetic".
✓ Programul de dezvoltare și optimizare a Rețelei Naționale de Monitorizare a
Calității Aerului.
✓ Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor
degradate, reconstrucția ecologică si gospodărirea durabilă a pădurilor.
✓ Programul pentru monitorizări, studii, cercetare-dezvoltare în domeniul
schimbărilor climatice.
✓ Programul vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu
apă, stații de tratare, canalizare şi stații de epurare.
5.4.5. Compania Națională de Investiții (CNI)
Interes Public sau Social (PNCIPS), prin care se pot realiza obiective de investiții în
conformitate cu prevederile Anexei 3 din OG 25/2001 cu modificările și completările
ulterioare. PNCIPS se realizează de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, prin CNI – societate pe acțiuni aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației. Subprogramele din cadrul PNCIPS sunt următoarele:
1. Subprogramul „Săli de sport”
2. Subprogramul „Bazine de înot”
3. Subprogramul „Complexuri sportive”
4. Subprogramul „Așezăminte culturale”
5. Subprogramul „Unități și instituții de învățământ de stat”
6. Subprogramul „Patinoare artificiale”
7. Subprogramul „Unități sanitare”
8. Subprogramul „Săli de cinema”
9. Subprogramul „Lucrări în primă urgență”
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10. Subprogramul „Reabilitare blocuri de locuințe situate în localități din zone
defavorizate”
11. Subprogramul „Drumuri de interes local și drumuri de interes județean”
12. Subprogramul „Fose septice, microstații de epurare și sisteme de alimentare cu
apă”
13. Subprogramul
„Alte obiective de interes public sau social în domeniul
construcțiilor”
În cadrul subprogramelor 1-8 și 11-13 se pot finanţa următoarele categorii de servicii
şi lucrări:
✓ expertizare tehnică/expertizare energetică/proiectare construcţii noi;
✓ reabilitare/consolidare/extindere/modernizare/finalizare structuri începute cu
aceeaşi destinaţie/dotare.
În cadrul subprogramului 9, în scopul prevenirii şi atenuării efectelor riscurilor naturale
cauzate de cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren, tasări şi/sau prăbuşiri de
teren, se pot finanţa următoarele categorii de servicii şi lucrări:
✓ expertizare tehnică, proiectare, execuţie construcţii noi;
✓ reconstrucţia imobilelor afectate de cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de
teren, tasări şi/sau prăbuşiri de teren;
✓ expertizare tehnică, proiectare şi execuţia lucrărilor care constau în:
consolidarea/repararea elementelor structurale şi, după caz, a elementelor
nestructurale ale construcţiei şi/sau introducerea unor elemente structurale
suplimentare, demolări parţiale, lucrări de îmbunătăţire a terenului de fundare,
reabilitări la construcţii şi instalaţiile aferente, reparaţii capitale.
În cadrul subprogramului 10 se finanțează exclusiv obiectivele de investiții preluate
din Programul de reabilitare a unor blocuri de locuințe situate în localități din zone
defavorizate, pentru anul 2014.
5.4.6. Parteneriat public privat (PPP)
Datorită diversităţii formelor de colaborare între autorităţile publice centrale sau
locale şi sectorul privat este dificil şi, în acelaşi timp, neadecvat de a formula o definiţie
standard a parteneriatului public-privat. Însă, pe scurt, mecanismul PPP potrivit noilor
reglementări constă în proiectarea, construcţia, operarea, dezvoltarea, întreţinerea,
reabilitarea (după caz) a unui bun ori a unui serviciu ce trebuie creat ori este existent (în cazul
dezvoltării ori reabilitării) de către compania de proiect, în care investitorul privat are de
regulă o participare majoritară şi la capitalul căreia statul a contribuit în natură cu bunuri din
domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale (transferând dreptul de
proprietate companiei de proiect). Investitorul privat poate percepe tarife pentru utilizarea
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bunului ori serviciului public de către cetăţeni, pe o perioadă determinată. La sfârşitul
contractului de PPP, bunul rezultat este transferat în proprietatea statului.
Un asemenea parteneriat admite faptul că ambele sectoare, cel public şi cel privat,
deţin o importanţă egală, şi că ambele oferă anumite avantaje, apărute ca urmare a
dezvoltării propriilor abilităţi, ce trebuie exploatate în beneficiul interesului public, într-o
manieră eficientă din punct de vedere economic. Astfel, ambele sectoare aduc practic o
contribuţie proprie în cadrul parteneriatului, fiecare suportând parte din riscuri, dar şi din
beneficiile rezultate din realizarea PPP. Totuşi, administraţia obţine beneficii importante
atunci când parteneriatul public-privat este utilizat într-un context adecvat, realizează
economii legate de elaborarea proiectelor, precum şi de administrarea şi menţinerea
serviciilor publice.
Parteneriatul public-privat reprezintă, în concluzie, o modalitate viabilă de
introducere a managementului privat în serviciile publice, pe baza unui contract de lungă
durată, între un operator privat şi o autoritate publică, apelându-se la know-how-ul şi
resursele sectorului privat. Acest tip de parteneriat public-privat presupune, în primul rând,
existenţa unui bun raport între sectorul public şi cel privat şi devine posibil numai atunci când
privatul are o pondere semnificativă în economie. În al doilea rând, actorii parteneriatului
public-privat (administraţia publică şi antreprenorii privaţi) îşi păstrează identitatea,
personalitatea juridică şi responsabilităţile lor directe şi deţin un „input specific”.
Printre avantajele cooperării dintre sectorul public şi privat se pot nota: accelerarea
realizării obiectivelor şi proiectelor de infrastructură; conjugarea preluării responsabilităţilor
şi riscurilor sectorului privat cu disponibilizarea serviciilor sectorului public şi efectuarea
promptă a plăţilor; reducerea pe ansamblu a costurilor proiectelor; stimularea îndeplinirii
obligaţiilor contractuale asumate; îmbunătăţirea calităţii serviciilor de utilitate publică;
crearea unor venituri adiţionale, de interes pentru sectorul privat şi îmbunătăţirea
managementului sectorului public prin expunerea serviciilor la rigorile şi exigenţele
concurenţei.

5.4.7. Instrumente de finanțare rezultate din colaborarea cu companii ESCO
Principalele soluţii de finanţare şi contractare a serviciilor energetice abordate în
prezent de companiile tip ESCO (Energy Services Company) sunt:
✓ finanţare din fonduri atrase de ESCO (capital propriu, finanţare atrasă sau leasing),
✓ finanţare din fondurile proprii ale municipalităților susţinută de o garanţie a
economiilor de energie furnizată de ESCO,
✓ finanţare de către terţă parte (TPF-Third Party Financing) prin împrumut de la o
instituţie abilitată. Împrumutul poate fi luat de ESCO sau de către client (în această
situaţie, proiectul este susţinut de un contract de garantare a economiilor de
energie cu compania ESCO). Prin acest tip de contract de garantare a economiilor
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de energie, banca se asigură că din economiile la factura de energie se va putea
acoperi împrumutul. Această garanţie reduce incertitudinea băncii asupra riscului
proiectului, cu implicaţii asupra condiţiilor de finanţare.
În principal, finanțarea proiectelor de eficiență energetică cu ajutorul companiilor de
tip ESCO se face avându-se în vedere următorul model:
✓ Planul de investiție propus și cheltuielile aferente implementării soluției de
eficiență energetică sunt efectuate de compania de tip ESCO din fonduri proprii
sau fonduri atrase de aceasta. Administrația publică locală nu participă la
finanțarea proiectului, toate cheltuielile sunt plătite de compania ESCO,
✓ În urma investiției realizate va rezulta o economie de energie. Beneficiile
financiare asociate aceaste economii de energie vor fi împărtite între beneficiar
(municipalitate) și investitor (companie ESCO), pe o perioada stabilită de comun
acord între cele două părți,
✓ În principal pe perioada de derulare a contractului compania ESCO va beneficia de
un procent mai mare din beneficiile financiare asociate economiei de energie
astfel încât să poată să își amortize investiția. De asemenea, durata de derulare a
contractului între municipalitate și compania de tip ESCO trebuie să fie mai mică
sau cel mult egală cu durata de viață a echipamentelor, instalațiilor avute în vedere
pentru realizarea economiei de energie.
În figura de mai jos se prezintă graficul de derulare a unui contract între municipalități
și o companie de tip ESCO

Fig. 5.5. Grafic derulare contract între municipalități și companie de tip ESCO
(evoluția facturii energetice a municipalității în ipoteza creșterii tarifelor de achiziție a resurselor energetice și
în ipoteza implementării unor soluții de eficiență energetică finanțate prin intermediul unor colaborări cu
companii de tip ESCO)
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Principalele avantaje obținute de autoritățile publice locale care derulează contracte
de finanțare a proiectelor de eficiență energetică, cu companii ESCO sunt:
✓ finanțarea integrală a proiectelor de către compania ESCO (cofinanțare zero
primărie),
✓ factură energetică mai mică din prima lună de implementare a proiectului,
✓ întreținerea și monitorizarea continuă precum și evaluarea rezultatelor
implementării proiectelor propuse, în scopul evidenţierii economiilor obţinute.
Principalele dezavantaje ale unui contract cu o companie de tip ESCO sunt generate în
principal de diferențierea și evaluarea economiilor în condițiile unei evoluții greu de
prognozat a pieței prețurilor și legislației din domeniul energetic.
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6. MONITORIZAREA REZULTATELOR IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE
CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE
În Anexa 3 se prezintă sinteza programului de îmbunătățire a eficienței energetice. Pe
baza datelor prezentate în Anexa 3, factorii de decizie pot face o prioritizare exactă a
măsurilor de eficiență energetică având în vedere durata de recuperare a investiției, valoarea
investiției, economia de resurse energetice realizată, reducerea emisiilor poluante.
Gradul de implementare a măsurilor de creștere a eficienței energetice este în strânsă
legătură cu disponibilul de resurse de finanțare intern și cu posibilitatea de atragere a surselor
de finanțare externe.
Pentru a aplica și implementa în cele mai bune condiții măsurile de îmbunătățire a
eficienței energetice, administrația publică locală a orașului Slănic Moldova va stabili un
responsabil (persoană, comisie, departament) care să iniţieze, să dezvolte, să organizeze, să
coordoneze, să monitorizeze și să raporteze asupra stadiului de implementare a măsurilor de
îmbunătățire a eficienței energetice.
Monitorizarea şi evaluarea va începe de la primii paşi ai proiectului şi va continua după
finalizarea implementării măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice în scopul stabilirii
impactului pe termen lung al programului asupra economiei locale, consumului de energie,
mediului şi asupra comportamentului uman. Evaluarea programului va include, de asemenea,
o comparaţie a rezultatelor obţinute pentru fiecare dintre obiectivele stabilite.
Programul de monitorizare și raportare reprezintă un proces vital al oricărui plan de
investiții, acesta ajută nu numai la urmărirea în mod adecvat a problemelor identificate de
evaluarea, dar și semnalarea problemelor potențiale care pot rezulta din proiectele propuse
și permite de asemenea implementarea promptă a măsurilor de remediere eficiente.
Pentru a atinge obiectivele stabilite este necesar de a avea un angajament ferm al
tuturor părților interesate și de asemenea, pe tot lanţul de achiziţii şi aprovizionare trebuie
avute în vedere şi respectate măsuri de reducere a amprentei de carbon şi de creştere a
eficienţei energetice, respectiv la produse, materiale, lucrări şi servicii.
În acest sens pentru implementarea soluțiilor de îmbunătățire a eficienței energetice
se vor:
✓
✓
✓
✓

consulta specialişti, auditori energetici înainte de demararea lucrărilor,
consulta specialiști în stabilirea surselor optime de finanțare a proiectelor vizate,
contracta lucrări cu firme specializate cu experiență în domeniul vizat,
folosi tehnologii, echipamente, instalații moderne, eficiente energetic.

De asemenea, administrația publică a orașului Slănic Moldova va organiza evenimente
locale și campanii de informare pentru cetățeni, asigurând vizibilitatea proiectelor realizate.
Proiectele de îmbunătățire a eficienței energetice vor fi promovate și prin intermediul siteului primăriei.
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ANEXA 1. MATRICE DE EVALUARE DIN PUNCT DE VEDERE AL MANAGEMENTULUI ENERGETIC

ORGANIZARE

NIVEL
1

2

Manager energetic

Nici unul desemnat

Compartiment specializat EE

Nici unul desemnat

Atribuții desemnate, dar nu împuternicite 20-40%
din timp este dedicat energiei
Activitate sporadică

Politica Energetică

Fără politică energetică

Nivel scăzut de cunoaștere și de aplicare

Răspundere privind consumul
Fără răspundere, fără buget
de energie
PREGĂTIREA PROGRAMULUI de îmbunătățire a EE
Colectare
informații
/
Colectare limitată
dezvoltare sistem bază de date
Nu sunt disponibile planuri, manuale, schițe
Documentație
pentru clădiri si echipamente
Performanța energetică a sistemelor și
Benchmarking
echipamentelor nu sunt evaluate

Răspundere sporadică, estimări folosite în alocarea
bugetelor

Evaluare tehnică

Nu există analize tehnice

Analize limitate din partea furnizorilor

Bune practici

Nu au fost identificate

Monitorizări rare

Crearea PROGRAMULUI de îmbunătățire a EE
Obiectivele de reducere a consumului de
Obiective Potențial
energie nu au fost stabilite
Îmbunătățirea
planurilor
Nu este prevăzută îmbunătățirea planurilor
existente
de
eficiență
existente de eficiență energetică
energetică
Roluri și Resurse
Nu sunt abordate, sau sunt abordate sporadic
Integrare analiză energetică

Impactul energiei nu este considerat.

Implementarea PROGRAMULUI de îmbunătățire a EE
Planul de comunicare
Planul nu este dezvoltat.

Se verifică facturile la energie/ fără sistem de bază
de date
Există anumite documente și înregistrări..
Evaluări limitate ale funcțiilor specifice ale
municipalități

3
Recunoscut și împuternicit care are sprijinul municipalității
Echipa activă ce coordonează programe de eficiență energetică
Politica organizațională sprijinită la nivel de municipalitate. Toți
angajații sunt înștiințați de obiective și responsabilități
Principalii consumatori sunt contorizați separat. Fiecare entitate are
răspundere totală în ceea ce privește consumul de energie
Contorizare, analizare si raportare zilnică
Există sistem de baza de date
Existența documentație pentru clădire și echipament pentru punere în
funcțiune
Folosirea instrumentelor de evaluare cum ar fi indicatorii de
performanță energetică
Analize extinse efectuate in mod regulat de către o echipa formată din
experți interni si externi.
Monitorizarea regulată a revistelor de specialitate, bazelor de date
interne și a altor documente

Nedefinit. Conștientizare mică a obiectivelor
energetice de către alții în afara echipei de energie

Potențial definit prin experiență sau evaluări.

Există planuri de eficiență energetică

Îmbunătățirea planurilor stabilite; reflectă evaluările. Respectarea
deplină cu liniile directoare și obiectivele organizației

Sprijin redus din programele organizației
Deciziile cu impact energetic sunt considerate
numai pe bază de costuri reduse
Comunicări periodice pentru proiecte.

Roluri definite și finanțări identificate. Program de sprijin garantate.
Proiectele / contractele includ analiza de energie. Proiecte energetice
evaluate cu alte investiții. Se aplică durata ciclului de viață in analiza
investiției
Toate părțile interesate sunt abordate în mod regulat.
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Conștientizarea
energetice
Consolidare
personal

eficienței
competențe

Nu există

Campanii ocazionale de conștientizare a eficienței
energetice.

Sensibilizare și comunicare. Sprijinirea inițiativelor de organizare.

Nu există

Cursuri pentru persoanele cheie.

Cursuri / certificări pentru întreg personalul.

Contractele cu furnizorii de utilități sunt
reînnoite automat, fără analiză.
Stimulente
Nu există
Monitorizarea si Evaluarea PROGRAMULUI de îmbunătățire a EE
Monitorizarea rezultatelor
Nu există
Revizuirea Planului de Acțiune
Nu există
Gestionarea Contractelor

Cunoștințe limitate a programelor de stimulente.

Există politică de achiziții eficiente energetic. Revizuirea periodică a
contractelor cu furnizorii.
Stimulente oferite la nivel regional și național.

Comparații istorice, raportări sporadice
Revizuire informală asupra progresului.

Rezultatele raportate managementului organizațional
Revizuirea planului este bazat pe rezultate. Diseminare bune practici

Revizuirea periodică a contractelor cu furnizorii.

Marcajul cu albastru caracterizează situația existentă la nivelul orașului Slănic Moldova
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ANEXA 2. FIȘĂ DE PREZENTARE ENERGETICĂ A ORAȘULUI SLĂNIC
MOLDOVA - AN 2019
A2.1. AN 2019
A2.1.1. ENERGIE ELECTRICĂ
Destinația consumului

U.M.

Tipul consumatorului
Casnic
Non casnic
1145
274

Total

Total

 populație
MWh
1145
 iluminat public
MWh
274
clădiri publice sub
autoritatea Consiliului Local
(unități de învățământ
MWh
58
58
preuniversitar, socioculturale, administrative,
alte clădiri publice, etc.)
 alimentare cu apă*
MWh
0
00
 transport public
MWh
0
00
 consum aferent
pompajului de energie
MWh
0
0
termică*
 flota municipală
MWh
0
0
 alți consumatori
MWh
2348
2348
nespecificați
*Numai dacă factura este plătită de municipalitate și nu de întreprinderea de alimentare cu apă

A2.1.2. GAZ NATURAL
Destinația consumului

U.M.

 populație

MWh
(mii Nm3)

Tipul consumatorului
Casnic
Non casnic
5950
611
-

MWh
(mii Nm3)

-

693
71

693
71

MWh
(mii Nm3)

-

11589
1190

11589
1190

 clădiri publice sub
autoritatea Consiliului Local
(unități de învățământ
preuniversitar, socioculturale, administrative,
alte clădiri publice, etc.)
 alți consumatori
nespecificați

5950
611
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A2.1.3. ENERGIE TERMICĂ (din sistemul centralizat)
Total

Gcal
(MWh)

Tipul consumatorului
Casnic
Non casnic
0
0
-

Gcal
(MWh)

-

0
0

0
0

Gcal
(MWh)

-

0
0

0
0

Destinația consumului

U.M.

 populație
 clădiri publice sub
autoritatea Consiliului Local
(unități de învățământ
preuniversitar, socioculturale, administrative,
alte clădiri publice, etc.)
 alți consumatori
nespecificați
(1 Gcal=1,163 MWh)

0
0

A2.1.4. BIOMASĂ (lemne de foc, peleţi, etc.)
Destinația consumului

U.M.
to.
MWh

Total
4068
16679

 clădiri publice sub autoritatea Consiliului
Local (unități de învățământ preuniversitar,
socio-culturale, administrative, alte clădiri
publice, etc.)

to.
MWh

0
0

 alți consumatori nespecificați

to.
MWh

735
3012

 populație

A2.1.5. CARBURANŢI (motorină, benzină)
Destinația consumului
 transport public
 flota municipală
 serviciul public de salubrizare
 alimentare cu apă

U.M.
to.
MWh
to.
MWh
to.
MWh
to.
MWh

Motorină
0
0
11,24
133,75
10,24
121,84
1,03
12,22

Benzină
0
0
1,85
22,69
0,67
8,22
0,09
1,14
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A2.2. AN 2018
A2.2.1. ENERGIE ELECTRICĂ
Destinația consumului

U.M.

Tipul consumatorului
Casnic
Non casnic
1071
305

Total

Total

 populație
MWh
1071
 iluminat public
MWh
305
clădiri publice sub
autoritatea Consiliului Local
(unități de învățământ
MWh
54
54
preuniversitar, socioculturale, administrative,
alte clădiri publice, etc.)
 alimentare cu apă*
MWh
0
0
 transport public
MWh
0
0
 consum aferent
pompajului de energie
MWh
0
0
termică*
 flota municipală
MWh
0
0
 alți consumatori
MWh
2152
2152
nespecificați
*Numai dacă factura este plătită de municipalitate și nu de întreprinderea de alimentare cu apă

A2.2.2. GAZ NATURAL
Destinația consumului

U.M.

 populație

MWh
(mii Nm3)

Tipul consumatorului
Casnic
Non casnic
5750
583
-

MWh
(mii Nm3)

-

623
63

623
63

MWh
(mii Nm3)

-

11322
1147

11322
1147

 clădiri publice sub
autoritatea Consiliului Local
(unități de învățământ
preuniversitar, socioculturale, administrative,
alte clădiri publice, etc.)
 alți consumatori
nespecificați

5750
583
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A2.2.3. ENERGIE TERMICĂ (din sistemul centralizat)
Total

Gcal
(MWh)

Tipul consumatorului
Casnic
Non casnic
0
0
-

Gcal
(MWh)

-

0
0

0
0

Gcal
(MWh)

-

0
0

0
0

Destinația consumului

U.M.

 populație
 clădiri publice sub
autoritatea Consiliului Local
(unități de învățământ
preuniversitar, socioculturale, administrative,
alte clădiri publice, etc.)
 alți consumatori
nespecificați
(1 Gcal=1,163 MWh)

0
0

A2.2.4. BIOMASĂ (lemne de foc, peleţi, etc.)
Destinația consumului

U.M.
to.
MWh

Total
4046
16587

 clădiri publice sub autoritatea Consiliului
Local (unități de învățământ preuniversitar,
socio-culturale, administrative, alte clădiri
publice, etc.)

to.
MWh

0
0

 alți consumatori nespecificați

to.
MWh

747
3062

 populație

A2.2.5. CARBURANŢI (motorină, benzină)
Destinația consumului
 transport public
 flota municipală
 serviciul public de salubrizare
 alimentare cu apă

U.M.
to.
MWh
to.
MWh
to.
MWh
to.
MWh

Motorină
0
0
7,06
83,97
5,05
60,12
1,15
13,68

Benzină
0
0
2,48
30,44
0,35
4,25
0,03
0,33
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A2.3. AN 2017
A2.3.1. ENERGIE ELECTRICĂ
Destinația consumului

U.M.

Tipul consumatorului
Casnic
Non casnic
1083
279

Total

Total

 populație
MWh
1083
 iluminat public
MWh
279
clădiri publice sub
autoritatea Consiliului Local
(unități de învățământ
MWh
49
49
preuniversitar, socioculturale, administrative,
alte clădiri publice, etc.)
 alimentare cu apă*
MWh
0
0
 transport public
MWh
0
0
 consum aferent
pompajului de energie
MWh
0
0
termică*
 flota municipală
MWh
0
0
 alți consumatori
MWh
2368
2368
nespecificați
*Numai dacă factura este plătită de municipalitate și nu de întreprinderea de alimentare cu apă

A2.3.2. GAZ NATURAL
Destinația consumului

U.M.

 populație

MWh
(mii Nm3)

Tipul consumatorului
Casnic
Non casnic
5570
573
-

MWh
(mii Nm3)

-

662
68

662
68

MWh
(mii Nm3)

-

11418
1174

11418
1174

 clădiri publice sub
autoritatea Consiliului Local
(unități de învățământ
preuniversitar, socioculturale, administrative,
alte clădiri publice, etc.)
 alți consumatori
nespecificați

5570
573

140

Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al orașului Slănic Moldova

A2.3.3. ENERGIE TERMICĂ (din sistemul centralizat)
Total

Gcal
(MWh)

Tipul consumatorului
Casnic
Non casnic
0
0
-

Gcal
(MWh)

-

0
0

0
0

Gcal
(MWh)

-

0
0

0
0

Destinația consumului

U.M.

 populație
 clădiri publice sub
autoritatea Consiliului Local
(unități de învățământ
preuniversitar, socioculturale, administrative,
alte clădiri publice, etc.)
 alți consumatori
nespecificați
(1 Gcal=1,163 MWh)

0
0

A2.3.4. BIOMASĂ (lemne de foc, peleţi, etc.)
Destinația consumului

U.M.
to.
MWh

Total
4030
16523

 clădiri publice sub autoritatea Consiliului
Local (unități de învățământ preuniversitar,
socio-culturale, administrative, alte clădiri
publice, etc.)

to.
MWh

0
0

 alți consumatori nespecificați

to.
MWh

753
3089

 populație

A2.3.5. CARBURANŢI (motorină, benzină)
Destinația consumului
 transport public
 flota municipală
 serviciul public de salubrizare
 alimentare cu apă

U.M.
to.
MWh
to.
MWh
to.
MWh
to.
MWh

Motorină
0
0
10,92
129,95
6,23
74,09
1,20
14,24

Benzină
0
0
4,95
60,89
0,34
4,15
0,16
1,94
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ANEXA 3. SINTEZA PROGRAMULUI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI
ENERGETICE
Sinteza măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice este prezentată în tabelul de
mai jos.

Măsura propusă

Efect

Economie
estimată de
energie

Investiţie

Durată de
recuperare

tep/an

mii
lei/an

mii lei

ani

0,56

2,68

-

0

6,62

14,19

38

2,68

Implementare sistem de
management energetic

Reducere consum energie
electrică, gaz natural,
carburanți
Reducere consum energie
electrică, gaz natural

Implementare standard
ISO 50001

Reducere consum energie
electrică, gaz natural

1,13

5,36

7,5

1,4

Reabilitare termică clădiri
publice

Reducere consum gaz natural

50,35

70,49

5.000

>20

Reabilitare termică blocuri

Reducere consum gaz
natural, biomasă

161,03

225,45

9.000

>20

Măsuri generale de
organizare

Clădirile municipale și rezidențiale pentru care se are în vedere prioritizarea acțiunilor
de reabilitare se regăsesc în tabelul de mai jos.
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Nr. crt.

Clădire municipală

Tip
municipal (monument istoric
cat A)

1

Cazino

2

Clădire Grădinița cu program prelungit

municipal

3

Clădire Grădinița 2 Cireșoaia

municipal

Nr. crt.

Bloc

Adresa

1

Bloc ANL 1-2

Str. Valeriu Filimon nr. 7-9

2

Bloc ANL 3

Str. N. Iorga nr. 1

3

Bloc Poliție Stațiune Slănic Moldova

Str. Nemira nr. 16

4

Bloc 1

Str. Nemira nr. 28

5

Bloc 2

Str. Nemira nr. 24

6

Bloc 3

Str. Nemira nr. 26

7

Bloc 4

Str. Nemira nr. 3

8

Bloc 5

Str. Nemira nr. 18

9

Bloc 6

Str. Nemira nr. 34

10

Bloc – Casă Parohiala

Str. Nemira nr. 36

11

Bloc 7

Str. Nemira nr. 23

12

Bloc 8

Str. Nemira nr. 21

Caracteristici
Sconstr_desf = 3999,18m2, Sconstr_sol= 2477.18m2,
Nivel D+P+1E, An construcție- 1894
Sconstr_desf = 349 m2, Sconstr_sol= 349m2,
Nivel P+1E, An construcție 1975
Sconstr_desf = 143 m2, Sconstr_sol= 143m2,
Nivel P, An construcție 1966

Caracteristici
Sconstr_desf = 2740 m2(inclusiv S) Sconstr_sol==542 m2,Nr. apart = 32, Nivel
înălțime P+3, An construcție 2011
Sconstr_desf = 1315 m2, Sconstr_sol=271m2,
Nr. apart = 16 Nivel înălțime P+3, An construcție 2011
Sconstr_desf = 1016,29 m2, Sconstr_sol= 230 m2,
Nr. apart = 4, Birouri Nivel înălțime P+2 și P+3, An construcție 1982
Sconstr_desf= 1866,11 m2,Sconstr_sol= 416,71m2,
Nr. apart = 14, Nivel înălțime P+2 și P+3, An construcție 1982
Sconstr_desf = 888,38 m2, Sconstr_sol= 198,84 m2,
Nr. apart = 7, Nivel înălțime P+2 și P+3, An construcție1983
Sconstr_desf= 1753,25 m2,Sconstr_sol=392,48 m2,
Nr. apart = 14, Nivel înălțime P+2 și P+3, An construcție 1983
Sconstr_desf=1007,50 m2,Sconstr_sol= 219,62 m2,
Nr. apart = 10, Nivel înălțime P+2 și P+3, An construcție 1984
Sconstr_desf = 941,74 m2, Sconstr_sol= 212,52 m2,
Nr. apart = 9, Nivel înălțime P+2 și P+3, An construcție 1984
Sconstr_desf=2029,48 m2,Sconstr_sol= 431,48 m2,
Nr. apart = 22 , Nivel înălțime P+2 și P+3, An construcție 1985
Sconstr_desf = 1350 m2, Sconstr_sol=300 m2,
Nr. apart = 24, Nivel înălțime P+2+M+, An construcție 1999
Sconstr_desf = 745,04 m2, Sconstr_sol= 186,26 m2,
Nr. apart = 6, Nivel înălțime P+2, An construcție 1986
Sconstr_desf = 738,80 m2, Sconstr_sol= 184,70 m2,
Nr. apart = 6, Nivel înălțime P+2, An construcție 1986
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Nr. crt.

Bloc

Adresa

13

Bloc 9

Str. Nemira nr. 19

14

Bloc 10

Str. Nemira nr. 17

15

Bloc 11

Str. Nemira nr. 15

16

Bloc 12

Str. Nemira nr. 13

17

Bloc 13

Str. Nemira nr. 11

18

Bloc 14

Str. Nemira nr. 9

19

Bloc 15

Str. Nemira nr. 42

20

Bloc 15

Aleea Pârtiei nr. 2

21

Bloc 16

Aleea Pârtiei nr. 1

22

Bloc 1

Str. Ștefan cel Mare nr. 1

23

Bloc 2

Str. Ștefan cel Mare nr. 3

24

Bloc 3

Str. Ștefan cel Mare nr. 5

25

Bloc 4

Str. Ștefan cel Mare nr. 9

26

Bloc 5

Str. Ștefan cel Mare nr. 13

27

Bloc6

Str. Ștefan cel Mare nr. 17

28

Bloc 7

Str. Ștefan cel Mare nr. 17A

29

Bloc 8

Str. Ștefan cel Mare nr. 19 - 21

Caracteristici
Sconstr_desf = 742,72 m2, Sconstr_sol= 185,68 m2,
Nr. apart = 6, Nivel înălțime P+2, An construcție 1986
Sconstr_desf = 748,64 m2, Sconstr_sol= 187,16 m2,
Nr. apart = 6, Nivel înălțime P+2, An construcție 1987
Sconstr_desf = 741,72 m2, Sconstr_sol= 185,43 m2,
Nr. apart = 6, Nivel înălțime P+2, An construcție 1987
Sconstr_desf = 743,96 m2, Sconstr_sol= 185,99 m2,
Nr. apart = 6, Nivel înălțime P+2, An construcție 1987
Sconstr_desf = 745,76 m2, Sconstr_sol= 186,44 m2,
Nr. apart = 6, Nivel înălțime P+2, An construcție 1988
Sconstr_desf = 741,92m2, Sconstr_sol= 185,31 m2,
Nr. apart = 6, Nivel înălțime P+2, An construcție 1988
Sconstr_desf = 747,76 m2, Sconstr_sol= 186,94 m2,
Nr. apart = 6, Nivel înălțime P+2, An construcție 1988
Sconstr_desf=1565,40 m2, Sconstr_sol=313,08 m2,
Nr. apart = 16, Nivel înălțime P+3, An construcție 1981
Sconstr_desf=3032,35 m2, Sconstr_sol=606,47 m2,
Nr. apart =, Nivel înălțime P+X, An construcție 1982
Sconstr_desf=1474,73 m2, Sconstr_sol=247,42 m2,
Nr. apart = 13, Nivel înălțime P+3 și P+4, An construcție 1985
Sconstr_desf=3858,78 m2, Sconstr_sol=643,13 m2,
Nr. apart = 56, Nivel înălțime P+4, An construcție 1974
Sconstr_desf =1460,98 m2,Sconstr_sol=248,73 m2,
Nr. apart = 13 Nivel înălțime P+3 și P+4, An construcție 1985
Sconstr_desf=1224,62 m2, Sconstr_sol=196,65 m2,
Nr. apart = 15, Nivel înălțime P+4, An construcție 1985
Sconstr_desf=1206,7 m2,Sconstr_sol= 204,47 m2,
Nr. apart = 15, Nivel înălțime P+4, An construcție 1985
Sconstr_desf=1790,08m2, Sconstr_sol= 288,42m2,
Nr. apart = 15, Nivel înălțime P+4, An construcție 1986
Sconstr_desf = 858,62 m2, Sconstr_sol=137,77 m2,
Nr. apart = 15, Nivel înălțime P+4, An construcție 1986
Sconstr_desf = 11252,35m2,Sconstr_sol=2087X m2,
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Nr. crt.

Bloc

Adresa

30

Bloc 9

Str. Ștefan cel Mare nr. 23

31

Bloc 10

Str. Valeriu Filimon nr. 33

32

Bloc 11

33

Bloc 12

34

Bloc 13

Str. Ștefan cel Mare nr. 25

35

Bloc 14

Str. Ștefan cel Mare nr. 27

36

Bloc 15

37

Bloc 16

38

Bloc 17

Str. N. Iorga nr 2

39

Bloc 18

Str. Ștefan cel Mare nr. 29

40

Bloc 19

Str. Ștefan cel Mare nr. 31

41

Bloc ANL 1-2

Str. Valeriu Filimon nr. 7-9

42

Bloc ANL 3

Str. N. Iorga nr. 1

Str. actor Petrea Marin Cimponieru
nr. 5
Str. actor Petrea Marin Cimponieru
nr. 7

Str. actor Petrea Marin Cimponieru
nr. 4
Str. actor Petrea Marin Cimponieru
nr. 2

Caracteristici
Nr. apart = 68, Nivel înălțime P+3 și P+4, An construcție 1981
Sconstr_desf =1696,04, Sconstr_sol=279,74m2,
Nr. apart = 15, Nivel înălțime P+4, An construcție 1983
Sconstr_desf =1844,46m2, Sconstr_sol=304,46m2,
Nr. apart =20, Nivel înălțime P+4, An construcție 1983
Sconstr_desf=1.777,08 m2,Sconstr_sol=293,18 m2,
Nr. apart = 15, Nivel înălțime P+4, An construcție 1983
Sconstr_desf =1779,72, Sconstr_sol=296,62 m2,
Nr. apart =39, Nivel înălțime P+4, An construcție 1983
Sconstr_desf =1732,98 m2,Sconstr_sol=288,83 m2,
Nr. apart = 19, Nivel înălțime P+4, An construcție 1983
Sconstr_desf =1666,32 m2,Sconstr_sol=268,84 m2,
Nr. apart = 19, Nivel înălțime P+4, An construcție 1983
Sconstr_desf =1481,72 m2,Sconstr_sol=296,22 m2,
Nr. apart =16, Nivel înălțime P+3, An construcție 1973
Sconstr_desf =1466,34m2, Sconstr_sol=293,28m2,
Nr. apart = 16, Nivel înălțime P+3, An construcție 1975
Sconstr_desf =1509,80m2, Sconstr_sol=301,96m2,
Nr. apart =16, Nivel înălțime P+3, An construcție 1975
Sconstr_desf=1695,90m2,Sconstr_sol=282,65m2,
Nr. apart = 16, Nivel înălțime P+4, An construcție 1980
Sconstr_desf =1485,90 m2, Sconstr_sol=297,18m2,
Nr. apart = 16, Nivel înălțime P+3, An construcție 1975
Sconstr_desf = 2740 m2(inclusiv S) Sconstr_sol==542 m2,Nr. apart = 32, Nivel
înălțime P+3, An construcție 2011
Sconstr_desf = 1315 m2, Sconstr_sol=271m2,
Nr. apart = 16 Nivel înălțime P+3, An construcție 2011
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ANEXA 4. PROIECTE PRIORITARE
Fundamentarea prioritizării proiectelor de îmbunătățire a eficienței energetice a avut în vedere următoarele aspecte:
✓ beneficiile, economiile de resurse energetice aduse prin implementarea proiectelor de investiție care conduc, în principal, la
reducerea facturii energetice și la reducerea emisiilor de gaze poluante, cu efect de seră, a fost principalul argument de prioritizare a
acestor proiecte. De asemenea, prin reducerea costurilor aferente consumului de resurse energetice se diminuează efectele negative
ale unor eventuale creșteri ale tarifelor, ale prețurilor de achiziționare a energiei,
✓ fezabilitatea economică și posibilitatea accesării unor surse optime de finanțare a proiectelor de îmbunătățire a eficienței energetice
a fost un alt aspect care a stat la baza prioritizării acestor proiecte.

Domeniu de
acțiune

Titlul proiectului

Clădiri,
echipamente și
utilități

Reabilitarea Cazinoului din Slănic Moldova
Construire, Modernizare, Dotare, scoală/grădiniță /creșă
Reabilitare, modernizare, adaptare, dotare clădiri publice
Construire, Modernizare, Dotare Sală /teren sport/bazine de înot școlar
Revitalizare spații culturale, cinematografe, muzee
Renovare si amenajare muzeu, centru de informare turistica si centru voluntariat Slănic Moldova.
Reabilitare termică locuințe
Realizarea unui centru balnear pentru valorificarea potențialului balneo climateric și al izvoarelor minerale din
Slănic Moldova
Centru de conferinte cu parcare în Slănic Moldova
Construire si dotare complex sportiv Slanic Moldova.
Construire și dotare 2 laboratoare scolare – școala gimnaziala nr. 2 Cireșoaia
Construire și dotare sala de sport – școala gimnaziala nr.2 Cireșoaia
Extindere rețea de distribuție gaze naturale (peste 10 km de rețea)

Investiție
estimată (mii
RON)

Surse de
finanțare
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Domeniu de
acțiune

Transport

Producerea locală
de energie

Titlul proiectului

Investiție
estimată (mii
RON)

Surse de
finanțare

Efectuare audit energetic și emitere Certificate de performanță energetică pentru clădirile municipale, terțiare
sau rezidențiale
Modernizare, extindere/rețele iluminat public
Reabilitare și extindere a sistemului de apă și apă uzată la nivelul întregii localități Slănic Moldova
Reabilitare, extindere și modernizare rețea de apă și canalizare, orașul Slănic Moldova, jud.l Bacău
Realizare, echipare stație de epurare
Amplasare microstații de epurare Slănic Moldova
Reabilitare stație de tratare Slănicelu Slănic Moldova.
Achiziționare echipamente electrice de colectare
Realizarea de două parcări supraetajate și multifuncționale în scopul reducerii impactului circulației auto la
nivelul stațiunii Slănic Moldova
Reabilitare infrastructură mobilitate urbană în localitatea Slănic Moldova (Realizare unui sistem de transport
public modern local ecologic terestru si pe cablu -, refacere infrastructură stradală - reabilitare străzi, iluminat
public, trotuare, piste de biciclete, acces internet, supraveghere video)
Proiect integrat infrastructură rutieră și feroviară: Conectarea orașului Slănic Moldova la autostrada BacăuBrașov și infrastructura feroviară națională (Drum județean Slănic Moldova - Oituz)
Drum Slănic Moldova- Dofteana
Realizare variantă ocolitoare Slănic Moldova
Reabilitare drumuri locale Slănic Moldova
Realizarea unei rețele de stații de reîncărcare reîncărcare vehicule electrice în Slănic Moldova, județul Bacău
Patinoar multifuncțional cu parcare supraetajată și amenajare peisagistică în Slănic Moldova.
Realizare sursă geotermală de energie termică
Realizare surse de producere a energiei electrice din microhidrocentrale
Realizare sistem centralizat din sursă geotermală
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