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Introducere
Viziunea de dezvoltare a Municipiului Săcele
Strategia de dezvoltare locală a Municipiului Săcele 2009–2020
Administrarea rezonabilă a resurselor energetice curente, fără a afecta posibilităţile
generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi, reprezintă unul dintre principiile
fundamentale ale dezvoltării durabile. Planificarea integrată a resurselor energetice
este un instrument eficient şi, totodată, o condiţie preliminară importantă pentru
sustenabilitate. Având în vedere toate acestea, administraţia locală a Municipiului Săcele
a luat decizia participării la inițiativa Comisiei Europene denumită Convenția Primarilor
și elaborarea, în conformitate cu metodologia pusă la dispoziție, a Planului de Acțiune
pentru Energie Durabilă1, ca etapă necesară în evaluarea situaţiei prezente, planificarea
acţiunilor viitoare şi analiza estimativă a efortului financiar necesar pentru
implementarea acţiunilor propuse.

Scopul Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Săcele
Scopul PAED constă în realizarea documentelor de planificare energetică locală, în
conformitate cu angajamentele asumate de administrația locală prin semnarea
Convenției Primarilor și cu respectarea cadrului legislativ aprobat de România prin
Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică2, prin care organismele publice la nivel
regional și local „sunt încurajate, potrivit competenţelor şi structurilor administrative
ale acestora“:


să adopte un plan de eficienţă energetică



să pună în aplicare un sistem de gestionare a energiei



să dețină un sistem de management al energiei - un set de elemente
interconectate sau care interacţionează între ele aparţinând unui plan care
stabileşte obiectivul de eficienţă energetică şi strategia de atingere a acestuia



scăderea economiilor de energie rezultate din acţiunile noi individuale puse în
aplicare după 31 decembrie 2008, care continuă să aibă impact în 2020 şi care
pot fi măsurate şi verificate.
Prin realizarea PAED, utilizând metodologia Convenției Primarilor, Municipiul Săcele a
dorit să realizeze un plan pentru:
1. Punerea în aplicare a unor măsuri în favoarea eficienţei energetice, a proiectelor
privind energia regenerabilă şi a altor acţiuni în materie de energie, aflate în
sfera sa de responsabilitate
2. Punerea în aplicare a unor programe şi acţiuni destinate să economisească
energia în clădirile publice şi administrative
3. Punerea în aplicare a măsurilor de reducere a consumurilor de energie în sfera
serviciilor comunitare de utilităţi publice, în principal transportul public şi
iluminatul public
1
2

Denumit în continuare PAED (SEAP în limba engleză , Sustainable Energy Action Plan)
Pentru transpunerea Directivelor Europene cu impact în domeniul conservării energiei
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4. Informarea şi motivarea cetăţenilor, a întreprinderilor şi a altor părţi interesate
la nivel local, cu privire la utilizarea energiei în mod eficient
5. Deținerea unui PAED, aprobat de Consiliul Local este ca garanție a susţinerii
financiare şi politice, ca bază a dezvoltării spre o comunitate durabilă energetic
în aceeași metodologie cu a altor câteva mii de comunități locale din Uniunea
Europeană3
6. Deținerea unui PAED, care antrenează diverse beneficii colaterale, inclusiv o
calitate mai bună a vieţii, servicii publice îmbunătăţite, securitate energetică
sporită, dezvoltarea economiei locale şi crearea de locuri de muncă.

Convenția Primarilor și Municipiul Săcele
Consiliul Local al Municipiului Săcele a aprobat în anul 2011 participarea Municipiului
Săcele la iniţiativa Comisiei Europene denumită Convenţia Primarilor.
Convenţia Primarilor reprezintă principala iniţiativă europeană care uneşte autorităţile
locale şi regionale într-un angajament comun pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii
cetăţenilor acestora, prin contribuţia la obiectivele „3x20” privind clima şi energia ale
Comunităţii Europene. Obiectivele UE „3x20” presupun o reducere cu 20% a emisiilor
de CO2 până în 2020, comparativ cu un nivel de referinţă pentru care sunt disponibile
date privind consumul de energie pe raza autorităţii locale; o creşterea cu 20% a cotei
energiilor regenerabile şi o reducere cu 20% a consumului de energie.
În acest context, Comitetul Regiunilor Uniunii Europene a subliniat necesitatea unirii
eforturilor locale şi regionale, dat fiind faptul că guvernanţa pe mai multe niveluri
constituie un instrument adecvat pentru a spori eficienţa acţiunilor menite să combată
schimbările climatice. Instituirea unei „Convenţii a Primarilor” a devenit o prioritate în
„Planul de acţiune al Uniunii Europene privind eficienţa energetică”.
Pozițiile celor doi comisari Europeni în cele două domenii conexe Mediu și Energie sunt
edificatoare:
“Europa fie va exista ca un continent verde, fie nu va mai exista deloc.”
Janez POTOČNIK, Comisarul European pentru MEDIU
“Viitorul energiei din Europa trebuie să fie bazat pe decarbonizare, pe o economie cu
emisii scăzute de carbon, pe securitatea aprovizionării cu energie și pe solidaritate.”
Günther OETTINGER, Comisarul European pentru ENERGIE
Plecând de la dorinţa şi viziunea de dezvoltare durabilă a municipiului Săcele, pentru
creşterea continuă a standardului de viaţă a locuitorilor săi la un nivel competitiv cu alte
comunităţi locale din România şi din Uniunea Europeană, energia şi mediului sunt doi
piloni pe care trebuie să se sprijine orice strategie, planificare a resurselor, sau acţiune
pentru viitor.
În întocmirea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă (PAED) sunt necesare mai
multe etape de dezvoltare deoarece acest document are o abordare integrată pe

3

www.eumayors.eu - consultat la data de 03/12/2013.
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domeniile ce influenţează direct sau indirect consumul de energie pe teritoriul
autorităţii locale.
Un sistem de management energetic integrat are la bază analiza stării existente la
nivelul unui an de referinţă, în cazul Municipiului Săcele anul 2009, pentru care au putut
fi colectate cele mai multe date de consum, calculate direct pe baza consumurilor din
facturile de energie sau estimate pe baza unor indicatori teoretici plecând de la
consumul de combustibil în anul de analiză4.
Această etapă este denumită în cadrul PAED drept Inventarul de Referinţă al Emisiilor
de CO2 (IRE CO2). În această etapă sunt prezentate pe scurt toate informaţiile disponibile
despre starea curentă a oraşului ca punct de pornire în întocmirea Planului de Acțiune
pentru Energie Durabilă. Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED) este
documentul strategic în care sunt prezentate măsurile concrete ce vor fi considerate
pentru îndeplinirea obiectivelor Convenţiei Primarilor.

4 Uniunea

Europeană, Convenţia Primarilor, Cum să pregăteşti un Plan de Acţiune privind Energia
Durabilă (PAED) – Ghid, Traducere OER prin proiectul european NET-COM, Biroul de Presă al Uniunii
Europene, Belgia, 2010.
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1. Sumar PAED
1.1. Ţinta de reducere a emisiilor de CO2 pentru Municipiul Săcele până în
anul 2020
Ținta de reducere a emisiilor de CO2 pentru Municipiul Săcele până în anul 2020
conform prezentului PAED este de 22,28% față de anul de referință pentru care a fost
calculat Inventarul de Referință al Emisiilor de CO2

1.2.

Anul de referinţă

Pentru realizarea analizelor privind consumurile energetice pe raza municipiului Săcele,
a fost considerat anul 2009 la nivelul căruia a fost întocmit IRE CO2.
Pentru a avea o imagine a evoluţiei consumului de energie pe fiecare domeniu abordat
în IRE CO2, a fost considerată perioada 2008-2012 pe domeniile în care autoritatea
locală deţine pârghiile necesare de intervenţie în concordanţă cu legislaţia din domeniu.
Planul Urbanistic General, aflat în procedură de actualizare, pus la dispoziţie de către
Arhitectul Şef al Municipiului Săcele, a reprezentat un document valoros în înţelegerea
tendinţelor de dezvoltare avute în vedere de administraţia locală din municipiul Săcele.

1.3. Premise de analiză privind evoluţia consumului de energie pe
domeniile relevante PAED
Planul Urbanistic General
Document strategic aflat în proces de actualizare cu termen de finalizare anul 2014.
“Obiectul lucrării îl constituie actualizarea Planului Urbanistic General al localităţii
Săcele şi a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent. Lucrarea stabileşte
obiectivele, acţiunile şi măsurile de dezvoltare pentru următorii 10 ani.”5 Documentul
este esenţial în crearea premiselor unei dezvoltări durabile energetice, perioada de
valabilitate suprapunându-se peste perioada pentru care se întocmeşte PAED.
Condiţii climatice specifice Municipiului Săcele
Municipiul Săcele este situat, conform SR 1907-1, în zona climatică IV pentru care
temperatura exterioară convenţională de calcul este -21oC şi în zona eoliană IV, viteza
vântului de calcul având valori între v = 2...4 m/s la 10m deasupra solului.
Pentru calculul necesarului de căldură anual al unei clădiri şi al necesarului de
combustibil pentru încălzire se folosesc temperaturile exterioare medii lunare. Cu
ajutorul lor se determină temperatura medie în perioada de încălzire (tem) şi numărul
de grade-zile (N), în conformitate cu standardul SR 4839.
În cazul municipiului Săcele aceste date se prezintă astfel:

5



Zona climatică IV



te

-21[oC]

PUG - Plan Urbanistic General Municipiul Săcele, elaborat de S.C. Proiect Braşov S.A., 2000.
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tem



N [grade-zile] = 4030



Durata perioadei de încălzire: 228 (zile), aproximativ 7 luni pe an, ceea ce
implică un consum important de energie pentru încălzire şi preparare apă caldă
de consum.

+2,4[oC]

Resurse naturale relevante pentru PAED


Pădurile deţin mult peste jumătate din totalul suprafeţei administrative (la
nivelul anului 2007)6



Potenţial de utilizare panouri solare pentru preparare apă caldă şi aport la
încălzire şi panouri solare pentru producere energie electrică.

Evoluţia populaţiei7
Tabel 1.3.1.

Figura 1.3.1.

An

Populaţie la 1 iulie

2008

32.185

2009

32.604

2010

33.041

2011

33.624

2012

34.004

Creşterea continuă a populaţiei implică o nevoie crescută de resurse energetice.
Evoluţia fondului de locuinţe
Tabel 1.3.2.
An

Număr locuinţe existente la 31 decembrie

Suprafaţa locuibilă

Locuinţe terminate

2008

10.428

428.025

60

2009

10.498

433.649

64

2010

10.550

439.421

58

2011

10.587

442.883

37

2012

10.615

445.774

28

În Planul Urbanistic General aflat în procesul de actualizare se doreşte extinderea
suprafeţei intravilane de la 2.629,48 ha la 2.794,21 ha8.
Extinderile propuse au fost făcute de comun acord cu autorităţile locale ca urmare a
solicitărilor populaţiei de a construi locuinţe unifamiliale şi spaţii destinate activităţilor de
comerţ, servicii şi mică producţie.9
PUG.
Ad. 2271 din 12.08.2013 Institutul Național de Statistică - Direcția Județeană de Statistică Brașov.
8 PUG.
6
7
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Figura 1.3.2.

Figura 1.3.3.

Modalitatea de asigurare a alimentării cu energie termică-preparare apă caldă
menajeră10
Reţeaua de alimentare cu gaze naturale
În prezent, cca. 80% din locuinţe sunt racordate la reţeaua de distribuţie gaze naturale,
conductele reţelei fiind amplasate pe toate străzile importante din localitate. Lungimea
simplă a conductei de distribuţie gaze naturale este de cca. 102,9 km, reţeaua fiind
administrată de GDF SUEZ .
Clădiri multietajate
Alimentarea cu energie termică a blocurilor de locuinţe se realizează cu centrale
termice de bloc, de scară sau individuale.
Locuinţe individuale
Consumatorii din locuinţele individuale alimentate cu gaze naturale, folosesc pentru
încălzire sobe, dar şi centralele termice moderne, cu puteri termice adaptate
necesarului de energie termică. Totodată, gazele naturale sunt folosite şi pentru
prepararea hranei.
Locuinţe neracordate la reţeaua de alimentare cu gaze naturale
În locuinţele care nu sunt alimentate cu gaze naturale, încălzirea se face cu sobe
alimentate cu combustibil solid (lemn şi cărbune), iar prepararea hranei cu butelii de
aragaz.
Clădiri de utilitate publică
În Municipiul Săcele, majoritatea clădirilor de utilitate publică sunt alimentate cu
căldură de la centrale termice proprii, care folosesc gazele naturale, centrale dotate cu
echipamente moderne, cu funcţionare automată, având randament ridicat şi grad redus
de poluare, care pot livra agent termic conform cerinţelor de confort, programului de
funcţionare, precum şi posibilităţilor fiecărui utilizator.

9

PUG.
PUG.

10
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Modalitatea de asigurare a alimentării cu energie electrică a domeniilor de
interes PAED11
Reţeaua de distribuţie de medie tensiune alimentează prin intermediul posturilor de
transformare reţelele de joasă tensiune ale consumatorilor casnici, edilitari, terţiari,
inclusiv al consumatorilor industriali de puteri reduse (agenţi economici).
La nivelul municipiului Săcele necesarul energetic al consumatorilor actuali poate fi
asigurat de capacităţile energetice actuale. Ca urmare, principalele lucrări de investiţii
necesare au ca scop o creştere a siguranţei în exploatare prin modernizări şi
retehnologizări ale instalaţiilor energetice.
Situaţia sintetică a reţelei stradale
Conform documentului de actualizare a Planului Urbanistic General Săcele12, municipiul
este străbătut pe direcţia est-vest, pe o lungime de aproximativ 7 km, de drumul
naţional principal DN 1A: Bucureşti (centură) - Buftea – Ploieşti – Vălenii de Munte –
Săcele – DN 1 Braşov, iar în nord de drumurile judeţene DJ 103B Săcele – Tărlungeni –
Budila, şi respectiv DJ 103A Braşov – Zizin. De asemenea, drumul judeţean DJ 102I
parcurge exclusiv localitatea Brădet, făcând legătura cu judeţul învecinat.
Reţeaua stradală a municipiului este alcătuită în majoritate din străzi de categoriile III şi
IV, asigurând condiţii minimale de acces, în mare măsură nemodernizate, precum şi din
câteva tronsoane de străzi de categoria a II-a.
Intersecţiile au în general vizibilitate scăzută, arterele cele mai importante şi intens
circulate sunt cele de pe traseele drumului naţional şi a celor judeţene, precum şi pe
străzile de pe fostul traseu al drumului naţional. În zona cu relief înalt, străzile au trasee
sinuoase, fără elemente geometrice corespunzătoare, nemodernizate, cu intersecţii
neamenajate.

1.4.

Nivelul de referinţă şi orizontul de timp al PAED

Pentru stabilirea nivelului de referinţă au fost identificate şi analizate politicile,
planurile, procedurile şi regulamentele existente la nivelul municipiului pentru anul de
referinţă 2009, în evoluţie până la nivelul anului 2012. Orizontul de timp pentru care
vor fi propuse măsurile în Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă acoperă perioada
2009-2020.
Din analiza documentelor disponibile la nivelul municipiului, nu au fost identificate
obiective care ar putea fi contrare principiilor de dezvoltare energetică durabilă.
Se recomandă o atenţie sporită pentru noile dezvoltări imobiliare prin realizarea unor
sisteme de furnizare a energiei termice cel puţin pe clădire şi nu prin sisteme individuale
pe apartament.

1.5.

Domeniile analizate

Planificarea teritoriului (planificarea urbană strategică, planificarea transporturilor
mobilităţii, standarde pentru renovări şi noi construcţii).
11 PUG.

Primăria municipiului Săcele, Actualizare Plan Urbanistic General Municipiul Săcele, elaborat de S.C.
Urban Team S.R.L., vol. I Memoriu General de Urbanism, 2011, pag. 86.
12
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Clădiri, echipamente/instalaţii şi industrii (clădiri municipale, clădiri din sectorul
terţiar, clădiri rezidenţiale, iluminat public municipal).
Transport (flotă municipală, transport public local, transport privat şi comercial).
Raportul Iniţial şi Inventarul de Referinţă al Emisiilor de CO2 au fost întocmite pentru
anul 2009 pe baza analizelor privind:
1.5.1. Sectorul clădirilor
Situația fondului construit,
Municipiului Săcele




clădiri

aflate

în

administrarea/proprietatea

Clădiri administrative și de cultură
Clădiri din învățământul preuniversitar de toate gradele
Unităţi sanitare

Clădiri ne-municipale



Clădiri din sectorul rezidenţial
Clădiri din sectorul terţiar

1.5.2. Iluminatul public






Caracteristicile Sistemului de Iluminat Public în anul de referință
Mod de organizare
Evoluţia consumului de energie şi a cheltuielilor pentru realizarea serviciului
Valoarea consumului facturat de energie electrică
Evoluția consumului de energie electrică în perioada 2009-2012

1.5.3. Utilizarea şi nivelul de dezvoltare a diverselor moduri de transport în
municipiul Săcele




1.6.

Flota municipală
Transportul public local
Transport privat şi comercial

Surse de informații

Datele de analiză pentru Raportul Iniţial şi Inventarul de Referinţă al Emisiilor de CO2
au utilizat trei surse principale:
1.6.1. Documente oficiale




PUG document la nivelul anului 2012, aflat în proces de actualizare
Strategii 2009-2012
Rapoarte anuale primar

1.6.2. Date furnizate de serviciile de specialitate din Municipiul Săcele



Facturile de energie monitorizate prin aplicaţia on-line Energy Management
System
Programul Energetic al Municipiului Săcele 2011-2014
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Clădiri municipale
Iluminat public
Transport
Date furnizate de diverse compartimente de specialitate din Primăria Săcele

1.6.3. Date furnizate de:




1.7.

S.C. Electrica Furnizare S.A. - Agenţia de Furnizare a Energiei Electrice Braşov
Institutul Naţional de Statistică – Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov
S.C. GDF SUEZ România S.A. – Agenţia Braşov

Metodologie

Inventarul de Referinţă al Emisiilor de CO2 pentru anul 2009 al municipiului Săcele a
fost elaborat conform metodologiei recomandate de Comisia Europeană în documentul
“Cum să pregăteşti un Plan de Acţiune privind Energia Durabilă (PAED) - Ghid”
(2010), tradusă de Asociaţia „Oraşe Energie România”, prin proiectul european
NETCOM („Networking the Covenant of Mayors”/„Acţiuni în reţea pentru Convenţia
Primarilor”).
Ghidul include recomandări detaliate pentru întregul proces de elaborare a strategiei
locale de energie şi mediu, de la angajamentul politic iniţial până la punerea în aplicare,
fiind elaborat de Centrul Comun de Cercetare – Institutul pentru Energie şi Institutul
pentru Mediu şi Dezvoltare Durabilă al Comisiei Europene, în cooperare cu Directoratul
General pentru Energie şi Transport al Comisiei Europene, Biroul Convenţiei Primarilor,
cu sprijinul şi participarea unor experţi din partea municipalităţilor, autorităţilor
regionale, agenţii sau societăţi private.
Pentru colectarea datelor au fost utilizate instrumentele dezvoltate prin proiectul
European MODEL, „Managementul Domeniilor Energetice în cadrul Autorităţilor
Locale”, proiect susţinut de programul Intelligent Energy Europe şi ADEME, Agenţia
Naţională de Management al Energiei şi Mediului din Franţa (www.energymodel.eu).
În cadrul PAED Săcele s-au utilizat factorii de emisie tip Standard (IPCC 2006) în
conformitate cu principiile Comitetului Interguvernamental pentru Schimbări Climatice,
care cuprind toate emisiile de CO2 produse ca urmare a consumului de energie pe
teritoriul autorităţii locale, fie direct prin consum de energie electrică, energie termică
(gaze naturale) sau combustibili, fie indirect prin surse noi de energie produse pe raza
municipiului și consumate direct sau prin intermediul SEN.
Raportarea s-a realizat prin transformarea tuturor consumurilor energetice în MWh
utilizând metodologiile aprobate de ANRE în domeniul consumului și a facturării
energiei, iar pentru factorii de conversie în CO2 au fost utilizați factorii raportați de
România prin sistemul Eurostat.
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2. Strategia generală
2.1. Domeniile strategice pentru dezvoltarea energetică durabilă a
municipiului Săcele








Modernizarea energetică şi eficientizarea consumurilor din clădirile publice
administrate de Municipiul Săcele
Susţinerea iniţiativelor private în domeniul modernizării energetice a imobilelor
din municipiu
Un serviciu de iluminat public performant pentru toţi locuitorii, cu utilizarea
celor mai eficiente tehnologii pentru un consum redus de energie, costuri reduse
de întreţinere şi durată mare de viaţă a întregii infrastructuri
Transport puţin poluant şi încurajarea mijloacelor alternative de deplasare în
corelare cu dezvoltarea Planului Urban de Mobilitate Durabilă pentru Zona
Metropolitană Braşov
Educaţie la toate nivelurile pentru conştientizarea şi câştigarea comunităţii
locale de partea administraţiei locale, pentru o dezvoltare sănătoasă a întregii
societăţi
Modernizarea şi eficientizarea reţelei de distribuţie şi furnizare a gazelor
naturale şi a energiei electrice
Identificarea potenţialului de utilizare a energiilor regenerabile

2.2. Cadrul de reglementare în sectorul energetic la nivelul anului de
referinţă
Ordonanţă nr. 22 din 20/08/2008, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 628 din
29/08/2008, în vigoare din 01/09/2008, privind eficienţa energetică şi promovarea
utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie.
Reglementările cuprinse în legislaţia emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - ANRSC.
Legislaţia pentru domeniul clădirilor este prezentată pe larg, la capitolul 3.1. CONSUM
FINAL DE ENERGIE ÎN CLĂDIRI, ECHIPAMENTE/INSTALAŢII ŞI INDUSTRII, subcapitol A.
Referiri la cadrul legal privind eficientizarea energetică a clădirilor şi scăderea emisiilor
de bioxid de carbon aferente clădirilor.
“Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020”, documentul strategic ce
analizează toate componentele sectorului energetic inclusiv, creşterea eficienţei în
utilizare la consumatorul final, adoptată imediat după ce la 1 ianuarie 2007 România a
devenit stat membru UE.
“Obiectivul general al strategiei sectorului energetic îl constituie satisfacerea necesarului
de energie atât în prezent, cât şi pe termen mediu şi lung, la un preţ cât mai scăzut,
adecvat unei economii moderne de piaţă şi unui standard de viaţă civilizat, în condiţii de
calitate, siguranţă în alimentare, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.”
Obiectivele strategice sunt:



Siguranţă energetică
Dezvoltare durabilă
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Competitivitate

Pornind de la această strategie România a realizat două Planuri Naţionale de Acţiune
pentru Energie, primul pentru perioada 2007-2010, iar cel de al doilea pentru perioada
2011-2016, domeniile abordate în IRE CO2 Săcele se încadrează în viziunea naţională.
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3. Inventarul de referință al emisiilor de CO2 pentru
sectoarele analizate
Inventarul de Referinţă al Emisiilor CO2 (IRE CO2) a fost realizat în baza consumului
final de energie, atât municipal, cât şi ne-municipal, pe teritoriul Municipiului Săcele.
În întocmirea IRE CO2 au fost utilizate emisii directe, derivate din consumul de energie
electrică, consum de gaze naturale pentru încălzire şi preparare apă caldă de consum şi
din arderea de combustibil pe raza municipiului Săcele, în clădiri,
echipamente/instalaţii, iluminat public şi sectorul transporturilor.
Coordonate de întocmire ale IRE CO213:


Anul de referinţă – stabilit la nivelul 2009



Unitate de raportare a emisiei – tone CO2



Abordare a factorilor de emisie – tip Standard (IPCC 2006) în conformitate
cu principiile Comitetului Interguvernamental pentru Schimbări Climatic, care
cuprind toate emisiile de CO2 produse ca urmare a consumului de energie pe
teritoriul autorităţii locale, fie direct prin consum de combustibil în cadrul
autorităţii locale, fie indirect prin consumul de combustibil aferent producerii
energiei electrice consumate sau energiei termice/climatizare produsă pe raza
acesteia şi consumate pe teritoriul autorităţii locale.

Tabel 3.0.1. Factori de emisie tip Standard (IPCC 2006)
Factori de emisie standard

U.M.

Tip

0,701*

t CO2/MWhe

Electricitate consumată

0,249

t CO2/MWh

Benzină pentru motoare

0,267

t CO2/MWh

Gazolină, diesel

0,202

t CO2/MWht

Gaz natural

0

t CO2/MWh

Biocarburant

* Factor de emisie standard pentru România

Pentru sectorul transport, datele de activitate pentru fiecare tip de combustibil şi de
vehicul, în conformitate cu metodologia prezentată în ghidul „Cum să pregăteşti un
Plan de Acţiune privind Energia Durabilă (PAED)”, editat de Biroul Convenţiei
Primarilor, au fost calculate cu ajutorul formulei:
Combustibil folosit în transport rutier [kWh] = distanţă parcursă [km] x consum
mediu [l/km] x factor de conversie [kWh/l].
Pentru anul de referinţă 2009, a fost considerat un procent minim de biocombustibil în
carburanţii convenţionali, astfel14:
Uniunea Europeană, Convenţia Primarilor, Cum să pregăteşti un Plan de Acţiune privind Energia
Durabilă (PAED) – Ghid, Traducere OER prin proiectul european NETCOM, Biroul de Presă al Uniunii
Europene, Belgia, 2010, pag. 56.
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În cazul motorinei - un conţinut de biocombustibil de 4% în volum



În cazul benzinei - un conţinut mediu de 2% în volum, reprezentând media între
primele 6 luni ale anului 2009, în care nu s-a introdus biocombustibil la pompă,
şi următoarele 6 luni, în care s-a introdus biocombustibil în procent de 4% („de
la data de 1 iulie 2009 benzină cu un conţinut de biocarburant de minimum 4%
în volum”15).

Factori de conversie utilizaţi:
Tabel 3.0.2. Factori de conversie pentru cele mai obişnuite tipuri de combustibil pentru
transport (EMEP/EEA 2009; IPCC, 2006)
Combustibil

Factor de conversie [kwh/l]

Benzină

9,2

Diesel

10,0

Pentru consumul de energie electrică au fost utilizate datele furnizate de distribuitorul
de energie electrică “S.C. Electrica Furnizare S.A.”, Agenţia de Furnizare a Energiei
Electrice Braşov, la nivelul facturilor emise pentru anul de analiză 2009 (MWhe an), la
care a fost aplicat factorul de emisie standard. În cazul clădirilor publice aceste date au
fost verificate prin aplicaţia EMS. Evoluţia consumului în perioada 2008-2012 a fost
realizată prin aceeaşi procedură.
Pentru consumul de gaze naturale au fost utilizate datele furnizate de Distrigaz Sud GDF Suez, în KWhth an, pentru consumatorii casnici şi departajarea „pe alţi consumatori”
prin aplicaţia EMS (clădiri publice şi sector terţiar). Evoluţia consumului în perioada
2008-2012 a fost realizată prin aceeaşi procedură.
Pentru cantitatea în MWhth s-a aplicat factorul de emisie standard* menţionat în tabelul
3.0.1.

Comisia Europeană, Raport naţional privind promovarea utilizării biocombustibilului şi a altor
carburanţi regenerabili pentru transport în România, consultare la data de 03/12/2013,
http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/ms_reports_dir_2003_30_en.htm.
15 Comisia Europeană, Raport naţional privind promovarea utilizării biocombustibilului şi a altor
carburanţi regenerabili pentru transport în România, consultare la data de 03/12/2013,
http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/ms_reports_dir_2003_30_en.htm - Raport România,
pag. 2.
14
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3.1.

Consum final de energie în clădiri, echipamente/instalaţii şi industrii

Colectarea datelor iniţiale necesare calculului inventarului de referinţă
La nivelul anului de referinţă 2009, inventarul de referinţă al emisiilor de CO2 pentru
clădiri s-a realizat în baza datelor colectate de către Primăria municipiului Săcele de la
furnizorii de energie electrică “S.C. Electrica Furnizare S.A.”, Agenţia de Furnizare a
Energiei Electrice Braşov, şi de gaze naturale „S.C. GDF SUEZ Energy România S.A. –
Agenţia Braşov”.
Pentru colectarea datelor necesare evaluării situaţiei curente a clădirilor din municipiul
Săcele autoritatea locală a implementat, începând cu anul 2008 un sistem specializat de
management energetic al clădirilor aflate în administrarea serviciului de specialitate din
primăria Săcele: Energy Management System (EMS). Acest sistem este un instrument de
monitorizare şi evaluare permanentă a consumurilor energetice şi de apă din facturile
emise de furnizorii de utilităţi, fiind utilizat la măsurarea atât a consumurilor la nivelul
facturilor emise de distribuitorii de utilităţi, cât şi eficienţa măsurilor implementate prin
diversele măsuri de investiţii/reparaţii în sprijinul creşterii performanţei energetice a
clădirilor aflate sub autoritatea Consiliului Local Săcele.
Pentru realizarea de analize energetice EMS mai cuprinde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descrierea caracteristicilor la nivelul anvelopei fiecărei clădiri
Descrierea echipamentelor sursei de energie termică pentru încălzire şi a
instalaţiei aferente de încălzire
Descrierea echipamentelor sursei de energie termică pentru preparare apă caldă
de consum şi a instalaţiei aferente de apă caldă
Descrierea echipamentelor pentru iluminatul interior
Starea echipamentelor din reţeaua de energie electrică
Aprecierea stării tehnice a celorlalte instalaţii şi echipamente din clădire
Inventarierea măsurilor de eficienţă energetică implementate pe fiecare clădire
Tipul de ocupare al clădirii şi numărul de consumatori finali
Multiple rapoarte de analiză

Baza de date rezultată din EMS reprezintă un instrument util pentru serviciile de
specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Săcele în stabilirea planurilor de investiţii
anuale, prin identificarea surselor de pierderi de energie şi implementarea cu precădere
a măsurilor de eficienţă energetică pentru acei consumatori cu potenţialul de reducere
şi eficientizare a consumurilor energetice cel mai mare.
EMS permite ca în orice moment datele necesare realizării Inventarului de Referinţă a
Emisiilor de CO2 pentru clădirile municipale să fie comparate şi verificate.
EMS serveşte ca instrument de lucru pentru monitorizarea economiilor de energie
rezultate în urma aplicării soluţiilor de modernizare energetică la nivelul clădirilor şi a
instalaţiilor aferente.
Pentru actualizarea lunară a bazei de date din EMS, în fiecare instituţie municipală a fost
numit şi instruit un responsabil energetic care duce la îndeplinire sarcina de verificare
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lunară a facturilor de energie şi apă rece, precum şi înregistrarea oricărei modificări
survenite în clădirea monitorizată, cu impact asupra consumului de energie16.
Pentru reactualizare cunoştinţelor precum şi pentru rezolvarea diferitelor probleme
întâmpinate de responsabilii energetici în procesul de înregistrare şi interpretare a
consumurilor a fost organizat un nou curs de instruire în cadrul prezentului contract.
Tipuri de clădiri evaluate în IRE CO2
Inventarul de Referinţă al Emisiilor de CO2 s-a determinat pe baza consumurilor finale
de energie efectiv înregistrate pe teritoriul municipiului Săcele la următoarele tipuri de
clădiri:
• Clădiri municipale

•

-

Clădiri administrative aflate în administrarea municipiului Săcele

-

Unităţi de învăţământ aflate în administrarea municipiului Săcele

-

Unităţi sanitare aflate în administrarea municipiului Săcele

Clădiri ne-municipale
-

Clădiri din sectorul rezidenţial

-

Clădiri din sectorul terţiar.

A. Referiri la cadrul legal privind eficientizarea energetică a clădirilor şi scăderea
emisiilor de bioxid de carbon aferente clădirilor.
Performanţa energetică a clădirii este definită în Legea nr. 372/2005 privind
performanţa energetică a clădirilor şi reprezintă energia efectiv consumată sau estimată
pentru a răspunde necesitaţilor legate de utilizarea normală a clădirii, necesitaţi care
includ în principal: încălzirea, prepararea apei calde de consum, răcirea, ventilarea şi
iluminatul. Performanţa energetică a clădirii se determină conform unei metodologii de
calcul şi se exprimă prin unul sau mai mulţi indicatori numerici, care se calculează
luându-se în considerare izolaţia termică, caracteristicile tehnice ale clădirii şi
instalaţiilor, proiectarea şi amplasarea clădirii în raport cu factorii climatici exteriori,
expunerea la soare şi influenţa clădirilor învecinate, sursele proprii de producere a
energiei şi alţi factori, inclusiv climatul interior al clădirii, care influenţează necesarul de
energie. Performanţa energetică a clădirii se exprimă cu claritate şi are influenţă asupra
emisiilor de CO2 la nivel local.
Autoritatea locală poate acţiona pentru minimizarea emisiilor de CO2 la nivel local, prin
iniţierea de regulamente locale în două faze determinante din viaţa clădirilor:
•
•

La faza de construcţie pentru clădirile noi,
La faza de renovare majoră pentru clădirile care se reabilitează/extind/
modernizează.
Prin Legea nr. 372/2015 privind performanţa energetică a clădirilor, sunt stabilite
cerinţele minime de performanţă energetică pentru clădirile noi şi pentru clădirile
existente supuse unor lucrări de modernizare, precum şi obligaţiile privind inspecţia
energetică a cazanelor, a centralelor termice şi a instalaţiilor de încălzire.
16

Anexa 3 - Atribuții ale responsabilului energetic în clădirile publice din municipiul Săcele
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Inspecţia energetică a cazanelor, a centralelor termice şi a instalaţiilor de încălzire ale
clădirii are ca scop determinarea performanţelor energetice ale acestora, precum şi
stabilirea măsurilor ce trebuie luate în vederea reducerii consumului de energie şi a
limitării emisiilor de bioxid de carbon, a gazelor şi/sau compuşilor chimici pentru
încadrarea în valorile prescrise privind protecţia mediului, în conformitate cu
reglementările tehnice şi legislaţia specifică în vigoare.
În conformitate cu prevederile Legea nr. 372/2005, modificată prin Ordonanţa de
urgenţă nr. 114/2009 şi a Legii nr. 51/1991 privind autorizarea lucrărilor de
execuţie în construcţii pentru emiterea autorizării de construire, este necesară
prezentarea unui studiu referitor la eficienţa energetică a clădirii, iar la efectuarea
recepţiei la terminarea lucrărilor este necesară prezentarea Certificatului de
performanţă energetică. Aceste măsuri au impact asupra proiectării şi execuţiei clădirii
cu implicaţii ulterioare privind reducerea emisiilor de CO2, cunoscut fiind faptul că o
clădire eficientă energetic va consuma mai puţină energie şi deci emisia de bioxid de
carbon se va reduce.
În conformitate cu Legea nr. 372/2005, orice tranzacţie imobiliară este însoţită de
prezentarea unui certificat de performanţă energetică a imobilului. Această măsură are
drept scop conştientizarea populaţiei referitor la importanţa performanţei energetice a
clădirii şi la cunoaşterea valorii emisiei de bioxid de carbon pentru realizarea condiţiilor
de confort ale imobilului.
În baza Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitecturalambientale a clădirilor, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 493 din 11 iulie 2011,
deţinătorii de orice fel ai clădirilor care, prin nivelul de degradare a sistemului de
închidere perimetrală, pun în pericol sănătatea, viaţa, integritatea fizică şi siguranţa
populaţiei şi/sau afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit şi
a spaţiilor publice urbane, în temeiul şi cu respectarea legislaţiei în vigoare privind
calitatea în construcţii, sunt obligaţi ca, din proprie iniţiativă, să ia măsuri de realizare a
lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea structural - arhitecturală a anvelopei
clădirilor. Conform Legii nr. 153/2011, autorităţile administraţiei publice locale au
obligaţia de a elabora, organiza, monitoriza şi controla realizarea programelor
multianuale privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor prin
reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei acestora, în concordanţă cu planurile
de urbanism şi regulamentele locale aferente, aprobate în condiţiile legii. În situaţia în
care deţinătorii clădirilor degradate nu iau din proprie iniţiativă măsurile de realizare a
lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei
clădirilor, autorităţile administraţiei publice locale notifică acestora obligaţiile care le
revin în condiţiile prezentei legi. Legea nr. 153/2011 prevede şi posibilităţi de finanţare
cu credite cu garanţie guvernamentală şi dobânzi subvenţionate, sau preluarea
cheltuielilor de reabilitare de către autorităţile administraţiei publice locale, în limita
fondurilor aprobate anual cu această destinaţie. Prin aplicarea acestei legi rezultă o mai
bună întreţinere a clădirilor, putându-se realiza odată cu refacerea faţadelor şi
reabilitarea termică a clădirilor.
În Monitorul Oficial nr. 9/2012 a fost publicat Ordinul nr. 2596/2011 pentru
completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 18/2009, privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe,
aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, al Ministrului
Finanţelor Publice şi al viceprim-ministrului, Ministrul Administraţiei şi Internelor, nr.
163/540/23/2009. Acesta stabileşte că proprietarii apartamentelor din blocurile de
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locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuiala proprie, pot
beneficia de scutirea de la plata impozitului pe clădiri sau reducerii acestuia.
În Codul Fiscal, la art. 286, sunt prevăzute următoarele:
• Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri sau o reducere a
acestuia pentru o clădire folosită ca domiciliu de o persoană fizică ce datorează acest
impozit.
• Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe teren sau o reducere a
acestuia pentru terenul aferent clădirii folosite ca domiciliu al persoanei fizice care
datorează acest impozit.
• Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului
pe teren sau o reducere a acestora pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt
mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din
indemnizaţie de şomaj sau ajutor social.
• Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri sau o reducere a
acestuia pe o perioada de minimum 7 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a
anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru proprietarii
apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de
intervenţie pe cheltuiala proprie, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea
lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de
intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă
energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, privind creşterea performanţei
energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
158/2011.
• Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri/taxei pe clădiri
pe o perioadă de 5 ani consecutivi, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului
fiscal următor în care a fost efectuata recepţia la terminarea lucrărilor, pentru
proprietarii care execută lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011, privind măsuri de
creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor. Scutirea de la plata
impozitelor sau reducerile acestora se aplică persoanei respective cu începere de la
data de întâi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele
justificative în vederea scutirii sau reducerii impozitului.
Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009,
privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, prevede “controlul
consumului de energie în Europa şi intensificarea utilizării energiei din surse
regenerabile, împreună cu economiile de energie şi creşterea eficienţei energetice”.
Conform acestei directive, statelor membre le revine sarcina de a efectua îmbunătăţiri
semnificative ale eficienţei energetice în toate sectoarele.
Potrivit unei Hotărâri a Consiliului local municipal, cetăţenii care vor investi în
reabilitarea termică a locuinţelor vor putea beneficia, timp de 7 ani, de o scutire de
100% la plata impozitelor pe clădiri, iar cei care vor reface faţadele imobilelor pe banii
lor, vor avea o perioadă de graţie de cinci ani. Această facilitate se acordă atât
cetăţenilor care locuiesc la case, cât şi în blocuri, însă aceştia din urmă nu vor putea face
lucrările în mod individual, doar pe suprafaţa exterioară aferentă locuinţelor personale,
ci vor trebui să le realizeze integral, pe toată faţada, împreună cu ceilalţi locatari. Pentru
aceste lucrări vor trebui să solicite autorizaţie de construcţie şi certificat energetic.
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Ca o concluzie generală, se poate afirma că există legislaţia care să favorizeze creşterea
performanţei energetice a clădirilor şi implicit reducerea emisiilor de bioxid de carbon
şi că respectarea punctelor din legislaţie prezentate mai sus, are un impact major
asupra reducerii emisiei de bioxid de carbon în procesul de încălzire-răcire al imobilelor.
B. Situaţia curentă
Descrierea fondului de clădiri din municipiul Săcele
Împreună cu reprezentanţii Primăriei municipiului Săcele s-au analizat categoriile de
clădiri asupra cărora se pot aplica planuri de acţiune pentru eficientizare energetică şi
care vor fi incluse în PAED.
Aceste clădiri sunt:
•

Clădiri aflate sub autoritatea Consiliului Local Săcele, împărţite în subcategoriile:
-

Clădiri ale unităţilor de învăţământ

•

- Clădiri publice şi administrative
Clădiri rezidenţiale

•

Clădiri din sectorul terţiar.

B.1 Clădiri aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Săcele17
Tabel 3.1.1. Lista instituţiilor propuse a fi cuprinse spre analiză în PAED şi monitorizate
prin EMS:
Nr.

Denumire instituţie

Adresa

1

Biblioteca Municipală

Bd. George Moroianu nr. 10, Săcele

2

Cantina de Ajutor Social

Str. Petofi Sandor nr. 83, Săcele

3

Grădiniţa cu program normal nr. 1

Str. A. I. Cuza nr. 39, Săcele

4

Grădiniţa cu program normal nr. 1A (secţiile română
şi maghiară) şi program prelungit 1A - arondată la
Şcoala gimnazială nr. 1

Bd. Braşovului nr. 227, Săcele

5

Grădiniţa cu program normal nr. 1B – arondată la
Şcoala gimnazială nr. 1

Str. Barbu Lăutaru nr. 35, Săcele

6

Grădiniţa cu program normal nr. 2 – arondată la
Grădiniţa cu program normal nr. 3

Str. Mihai Eminescu nr. 6, Săcele

7

Grădiniţa cu program normal nr. 3

Str. Zizinului nr. 2, Săcele

8

Grădiniţa cu program normal nr. 4

Bd. George Moroianu nr. 293, Săcele

9

Grădiniţa cu program normal nr. 4A – arondată la
Grădiniţa cu program normal nr. 4

Str. General Dragalina nr. 78, Săcele

10

Grădiniţa cu program normal nr. 5 – arondată la
Şcoala gimnazială nr. 5

Str. Barajului nr. 49, Săcele

17

Lista instituţiilor propuse de către Primăria municipiului Săcele.
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Nr.

Denumire instituţie

Adresa

11

Grădiniţa cu program normal şi cu program prelungit
Zajzoni Rab Istvan - arondată la Liceul Teoretic
Zajzoni Rab Istvan

Bd. Braşovului, Nr 37, Săcele

12

Grădiniţa cu program prelungit nr. 5

Str. Viitorului nr. 4, Săcele

13

Liceul Tehnologic Victor Jinga

Aleea Episcop Popeea nr. 20, Săcele

14

Liceul Teoretic George Moroianu

Bd. George Moroianu nr. 110, Săcele

15

Liceul Teoretic Zajzoni Rab Istvan

Bd. Braşovului nr. 107, Săcele

16

Primăria municipiului Săcele

Piaţa Libertăţii nr. 17, Săcele

17

Sala de Sport Săcele

Cartier Ştefan cel Mare FN, Săcele

18

Şcoala gimnazială nr. 1

Bd. Braşovului nr. 250, Săcele

19

Şcoala gimnazială nr. 4 Fraţii Popeea

Str. Viitorului nr. 7A, Săcele

20

Şcoala gimnazială nr. 5

Str. Barajului nr. 49, Săcele

În lista de mai sus nu au fost incluse următoarele instituţii:
• Centrul de zi pentru copii – clădire construită în 2013
•
•

Liceul Industrial Construcţii Montaj – în conservare
Spitalul Municipal Săcele – în conservare.

Notă: Cele 3 instituţii nu vor fi analizate în Inventarul de Referinţă al Emisiilor de CO 2 al
municipiului Săcele.
B 1.1. Componenţa instituţiilor din învăţământul preuniversitar aflate sub autoritatea
Consiliului Local Săcele
În conformitate cu HCL nr. 70/2012 privind organizarea unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat de pe raza municipiului Săcele în anul şcolar 2013 – 2014, în
municipiul Săcele îşi desfăşoară activitatea 15 unităţi de învăţământ, din care 9 au
personalitate juridică şi 6 sunt arondate.
Instituţiile analizate îşi desfăşoară activitatea în 36 de clădiri (clădiri individuale, sau au
spaţii de lucru în clădiri în care funcţionează mai multe instituţii), astfel:
Tabel 3.1.2. Numărul clădirilor din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat
analizate în PAED
Nr.

Denumire instituţie

Nr. clădiri

Spaţii situate în alte clădiri

1

Liceul Tehnologic Victor Jinga

5

-

2

Liceul Teoretic George Moroianu

5

-

3

Liceul Teoretic Zajzoni Rab Istvan

5

-

15

0

4

-

Total Licee
1

Şcoala gimnazială nr. 1
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Nr.

Denumire instituţie

Nr. clădiri

Spaţii situate în alte clădiri

2

Şcoala gimnazială nr. 4 Fraţii Popeea

2

-

3

Şcoala gimnazială nr. 5

3

-

9

0

Total Şcoli
1

Grădiniţa cu program normal nr. 1

1

1

2

Grădiniţa cu program normal nr. 1A (secţiile română şi
maghiară) şi program prelungit 1A - arondată la Şcoala
gimnazială nr. 1

1

1

3

Grădiniţa cu program normal nr. 1B - arondată la
Şcoala gimnazială nr. 1

1

1

4

Grădiniţa cu program normal nr. 2 - arondată la
Grădiniţa cu program normal nr. 3

2

-

5

Grădiniţa cu program normal nr. 3

1

-

6

Grădiniţa cu program normal nr. 4

1

1

7

Grădiniţa cu program normal nr. 4A - arondată la
Grădiniţa cu program normal nr. 4

1

-

8

Grădiniţa cu program normal nr. 5 - arondată la Şcoala
gimnazială nr. 5

1

-

9

Grădiniţa cu program normal şi cu program prelungit
Zajzoni Rab Istvan - arondată la Liceul Teoretic Zajzoni
Rab Istvan

1

1

10

Grădiniţa cu program prelungit nr. 5

2

-

12

5

Total Grădiniţe

B 1.2. Componenţa instituţiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Săcele
Instituţiile publice şi administrative, aflate sub autoritatea Consiliului Local Săcele
analizate în cadrul Inventarului de referinţă al Emisiilor de CO2 îşi desfăşoară activitatea
în 10 clădiri, astfel:
Tabel 3.1.3. Numărul clădirilor din instituţiile publice analizate în PAED
Nr.

Denumire instituţie

1

Biblioteca Municipală

1

-

2

Cantina de Ajutor Social

1

-

3

Primăria municipiului Săcele

7

1

4

Sala de Sport Săcele

1

-

10

1

Total instituţii publice

Nr. clădiri

Spaţii situate în alte clădiri
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Inventar centralizator pe tip instituţie şi număr de clădiri este prezentat în tabelul de
mai jos:
Tabel 3.1.4. Inventar centralizator pe tip instituţie şi număr de clădiri
Nr.

Denumire instituţie

1

Licee

3

15

-

2

Şcoli Gimnaziale

3

9

-

3

Grădiniţe

10

12

5

4

Instituţii administrative

4

10

1

20

46

6

Total instituţii publice

Nr. instituţii

Nr. clădiri

Spaţii situate în alte clădiri

B 1.3. Caracteristici constructive
Anul construirii – Situaţie comparativă a fondului de clădiri
În mare parte datele referitoare la anul construirii clădirilor sunt cunoscute. Mai mult
de jumătate din clădirile aflate în administrarea municipiului Săcele au durata de viaţă
încheiată (vechime mai mare de 50 de ani), iar o parte dintre ele sunt clădiri–
monumente istorice.
Tabel 3.1.5. Lista clădirilor din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat după anul
construirii
Nr.

Denumire instituţie

Clădire

Anul
construirii

1

Liceul Tehnologic Victor Jinga

Corp principal

1956

2

Liceul Tehnologic Victor Jinga

Corp A+B

1956

3

Liceul Tehnologic Victor Jinga

Ateliere Phare

1956

4

Liceul Tehnologic Victor Jinga

Biblioteca

1957

5

Liceul Tehnologic Victor Jinga

Sala Sport

1978

6

Liceul Teoretic George Moroianu

Corp A

1969

7

Liceul Teoretic George Moroianu

Corp B1

1936

8

Liceul Teoretic George Moroianu

Corp B2

1935

9

Liceul Teoretic George Moroianu

Corp B3

1935

10

Liceul Teoretic George Moroianu

Corp C (fosta Şc. Gen. nr. 6)

1881

11

Liceul Teoretic Zajzoni Rab Istvan

Corp A

1870

12

Liceul Teoretic Zajzoni Rab Istvan

Corp A, WC în curtea şcolii

1996

13

Liceul Teoretic Zajzoni Rab Istvan

Corp A1

1882

14

Liceul Teoretic Zajzoni Rab Istvan

Corp B

1779

15

Liceul Teoretic Zajzoni Rab Istvan

Corp B, WC

1997
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Nr.

Denumire instituţie

Clădire

Anul
construirii

16

Şcoala gimnazială nr. 1

Corp A

1909

17

Şcoala gimnazială nr. 1

Corp B

1938

18

Şcoala gimnazială nr. 1

Corp C

1862

19

Şcoala gimnazială nr. 1

Corp E

1868

20

Şcoala gimnazială nr. 4 Fraţii Popeea

Corp A

1975

21

Şcoala gimnazială nr. 4 Fraţii Popeea

Corp B

1873

22

Şcoala gimnazială nr. 5

Corp A

1949

23

Şcoala gimnazială nr. 5

Atelier + Sala Sport

2009

24

Şcoala gimnazială nr. 5

Corp B

1850

25

Grădiniţa cu program normal nr. 1

Grădiniţa cu program normal
nr. 1

1920

26

Grădiniţa cu program normal nr. 1A (secţiile
română şi maghiară) şi program prelungit 1A arondată la Şcoala gimnazială nr. 1

Corp D - Grădiniţa cu program
normal nr. 1A (secţiile română
şi maghiară) şi program
prelungit 1A

1853

27

Grădiniţa cu program normal nr. 1B - arondată la
Şcoala gimnazială nr. 1

Corp F - Grădiniţa cu program
normal nr. 1B (fosta Şc. Gen.
nr. 2)

1867

28

Grădiniţa cu program normal nr. 2 - arondată la
Grădiniţa cu program normal nr. 3

Corp A

1870

29

Grădiniţa cu program normal nr. 2 - arondată la
Grădiniţa cu program normal nr. 3

Corp B

1928

30

Grădiniţa cu program normal nr. 3

Grădiniţa nr. 3

1968

31

Grădiniţa cu program normal nr. 4

Corp B

1873

32

Grădiniţa cu program normal nr. 4A - arondată la
Grădiniţa cu program normal nr. 4

Grădiniţa nr. 4 A

1937

33

Grădiniţa cu program normal nr. 5 - arondată la
Şcoala gimnazială nr. 5

Grădiniţă Gîrcini

2008

34

Grădiniţa cu program normal şi cu program
prelungit Zajzoni Rab Istvan- arondată Liceul
Teoretic Zajzoni Rab Istvan

Corp C - Grădiniţa

1960

35

Grădiniţa cu program prelungit nr. 5

Corp A

1976

36

Grădiniţa cu program prelungit nr. 5

Grădiniţa Petofi Şandor nr. 81

2011

Clădiri publice şi administrative – anul construirii:
Situaţia privind anul construirii clădirilor în care funcţionează instituţiile publice
analizate este prezentată în tabelul de mai jos:
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Tabel 3.1.6. Lista clădirilor din instituțiile publice după anul construirii
Nr.

Denumire instituţie

Clădire

Anul
construirii

1

Biblioteca Municipală

Biblioteca Municipală

1943

2

Cantina de Ajutor Social

Cantina de Ajutor Social

1999

3

Primăria municipiului Săcele

Corp A (sediu)

1936

4

Primăria municipiului Săcele

Corp B

1936

5

Primăria municipiului Săcele

Corp C

1936

6

Primăria municipiului Săcele

Corp D

2000

7

Primăria municipiului Săcele

Casa Căsătoriilor

2004

8

Primăria municipiului Săcele

Serviciul Voluntar pentru situaţii de urgenţă

1965

9

Primăria municipiului Săcele

Taxe şi Impozite, Poliţie Comunitară

2006

10

Sala de Sport Săcele

Sala Sport

2005

Regimul de înălţime - Situaţie comparativă a fondului de clădiri
Din totalul clădirilor administrate de Primăria municipiului Săcele peste 50% sunt
clădiri individuale cu maxim 1 etaj, tipologie de clădiri care înregistrează cele mai
ridicate consumuri energetice pe mp de suprafaţă utilă.
Clădiri ale unităţilor de învăţământ
Regimul de înălţime al clădirilor cu destinaţia învăţământ (licee, grădiniţe, şcoli) este
conform tabelului:
Tabel 3.1.7. Lista clădirilor din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat după
regimul de înălțime
Denumire instituţie

Clădire

Regimul de înălţime18

1

Liceul Tehnologic Victor Jinga

Corp principal

D+P+2E+Pod

2

Liceul Tehnologic Victor Jinga

Corp A+B

D+P+2E+Pod

3

Liceul Tehnologic Victor Jinga

Ateliere Phare

D+P

4

Liceul Tehnologic Victor Jinga

Biblioteca

P+1E

5

Liceul Tehnologic Victor Jinga

Sala Sport

P

6

Liceul Teoretic George Moroianu

Corp A

P+2E+Pod

7

Liceul Teoretic George Moroianu

Corp B1

P+1E+Pod

8

Liceul Teoretic George Moroianu

Corp B2

P+Pod

9

Liceul Teoretic George Moroianu

Corp B3

P+Pod

Nr.

18

Unde Sp.= Subsol Parțial, P = Parter, E = Etaj, M= Mansardă, Mp = Mansardă Parțială
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Nr.

Denumire instituţie

Clădire

Regimul de înălţime18

10

Liceul Teoretic George Moroianu

Corp C (fosta Şc. Gen.
nr. 6)

P+1

11

Liceul Teoretic Zajzoni Rab Istvan

Corp A

P+1E

12

Liceul Teoretic Zajzoni Rab Istvan

Corp A, WC în curtea
şcolii

P+Pod

13

Liceul Teoretic Zajzoni Rab Istvan

Corp A1

P+Pod

14

Liceul Teoretic Zajzoni Rab Istvan

Corp B

P+Pod

15

Liceul Teoretic Zajzoni Rab Istvan

Corp B, WC

P+Pod

16

Şcoala gimnazială nr. 1

Corp A

P+Pod

17

Şcoala gimnazială nr. 1

Corp B

P+Pod

18

Şcoala gimnazială nr. 1

Corp C

P+Pod

19

Şcoala gimnazială nr. 1

Corp E

P

20

Şcoala gimnazială nr. 4 Fraţii Popeea

Corp A

Sp.+P+2E

21

Şcoala gimnazială nr. 4 Fraţii Popeea

Corp B

P+1E+Pod

22

Şcoala gimnazială nr. 5

Corp A

P

23

Şcoala gimnazială nr. 5

Atelier + Sala Sport

P

24

Şcoala gimnazială nr. 5

Corp B

P+Pod

25

Grădiniţa cu program normal nr. 1

Grădiniţa cu program
normal nr. 1

P+Pod

26

Grădiniţa cu program normal nr. 1A (secţiile
română şi maghiară) şi program prelungit 1A arondată la Şcoala gimnazială nr. 1

Corp D - Grădiniţa cu
program normal nr. 1A
(secţiile română şi
maghiară) şi program
prelungit 1A

P+Pod

27

Grădiniţa cu program normal nr. 1B - arondată la
Şcoala gimnazială nr. 1

Corp F - Grădiniţa cu
program normal nr. 1B
(fosta Şc. Gen. nr. 2)

P+1E

28

Grădiniţa cu program normal nr. 2 - arondată la
Grădiniţa cu program normal nr. 3

Corp A

Sp.+P+Pod

29

Grădiniţa cu program normal nr. 2 - arondată la
Grădiniţa cu program normal nr. 3

Corp B

P+Pod

30

Grădiniţa cu program normal nr. 3

Grădiniţa nr. 3

Sp.+P+Pod

31

Grădiniţa cu program normal nr. 4

Corp B

P+1E+Pod

32

Grădiniţa cu program normal nr. 4A - arondată la
Grădiniţa cu program normal nr. 4

Grădiniţa nr. 4 A

P+Pod

33

Grădiniţa cu program normal nr. 5 - arondată la
Şcoala gimnazială nr. 5

Grădiniţă Gîrcini

P+1
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Nr.

Denumire instituţie

Clădire

Regimul de înălţime18

34

Grădiniţa cu program normal şi cu program
prelungit Zajzoni Rab Istvan- arondată Liceul
Teoretic Zajzoni Rab Istvan

Corp C - Grădiniţa

P+1E+Pod

35

Grădiniţa cu program prelungit nr. 5

Corp A

Sp.+P+1E

36

Grădiniţa cu program prelungit nr. 5

Grădiniţa Petofi Şandor
nr. 81

P+Mp

Clădiri publice şi administrative
Regimul de înălţime al clădirilor instituţii publice este conform tabelului:
Tabel 3.1.8. Lista clădirilor din instituțiile publice după regimul de înălțime
Nr.

Denumire instituţie

Clădire

Regimul de înălţime

1

Biblioteca Municipală

Biblioteca Municipală

S+P+Mp

2

Cantina de Ajutor Social

Cantina de Ajutor Social

P+Mp

3

Primăria municipiului Săcele

Corp A (sediu)

Sp.+P+1E+Pod

4

Primăria municipiului Săcele

Corp B

P+Mp

5

Primăria municipiului Săcele

Corp C

P+Pod

6

Primăria municipiului Săcele

Corp D

P+Pod

7

Primăria municipiului Săcele

Casa Căsătoriilor

P+Mp

8

Primăria municipiului Săcele

Serviciul Voluntar pentru situaţii de urgenţă

P

9

Primăria municipiului Săcele

Taxe şi Impozite, Poliţie Comunitară

P+1E+MP

10

Sala de Sport Săcele

Sala Sport

P

Structura elementelor anvelopei, pentru caracterizarea din punct de vedere termic al clădirii.
• Acoperiş pentru clădirile unităţilor de învăţământ şi administrative
La nivelul anului de referinţă, majoritatea clădirilor aveau acoperiş tip şarpantă.
Tabel 3.1.9. Caracterizarea clădirilor unităţilor de învăţământ şi a celor publice și
administrative după tipul de acoperiș
Tip acoperiş
Destinaţie clădire
Terasă %

Şarpantă %

Unităţi de învăţământ

10,2

89,8

Clădiri publice şi administrative

31,7

53,7

Acest tip de acoperiş prezintă un grad de izolare termică foarte slab, deoarece planşeul
de sub pod nu este de obicei izolat termic, sau este foarte slab izolat termic.
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•

Structura pereţilor laterali - Situaţie comparativă a fondului de clădiri

În cele mai multe cazuri clădirile administrate de Primăria municipiului Săcele au
pereţii exteriori din cărămidă plină, material de construcţie cu o conductivitate termică
mare în comparaţie cu materialele de construcţie moderne care se folosesc în noile
tehnologii, în tandem cu materiale termoizolante suplimentare.
Fondul de clădiri care a fost construit în perioada 1975-1995 beneficiază de materiale
de construcţie moderne cu o conductivitate termică diminuată, dar din cauza lipsei
materialelor termoizolante suplimentare care au rol de diminuare a influenţei punţilor
termice, clădirile înregistrează în continuare valori ridicate ale consumurilor specifice
de energie, determinate în kWh/mp an.
Clădirile construite după anul 2005 au beneficiat la nivelul anvelopei – pereţi exteriori
opaci de straturi termoizolante suplimentare, care conduc la performanţe energetice la
nivelul normelor tehnice stabilite de legislaţia în vigoare. Ex: Sala de Sport, Primăria
municipiului Săcele - Serviciul de Taxe şi Impozite, Grădiniţa cu program normal nr. 5,
Liceul George Moroianu Corp B2 şi Corp C19 .
Clădiri ale unităţilor de învăţământ
Structura pereţilor laterali ai clădirilor cu destinaţia învăţământ (licee, grădiniţe, şcoli)
este conform tabelului:
Tabel 3.1.10. Lista clădirilor din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat după
structura pereţilor laterali
Nr.

Denumire instituţie

Clădire

Pereţi
exteriori
material

Grosime
[mm]

Izolaţie
pereţi
exteriori
[mm]

1

Liceul Tehnologic Victor Jinga

Corp principal

Cărămidă

400

-

2

Liceul Tehnologic Victor Jinga

Corp A+B

Cărămidă

400

-

3

Liceul Tehnologic Victor Jinga

Ateliere Phare

Cărămidă

400

-

4

Liceul Tehnologic Victor Jinga

Biblioteca

Cărămidă

400

-

5

Liceul Tehnologic Victor Jinga

Sala Sport

Cărămidă

400

-

6

Liceul Teoretic George Moroianu

Corp A

Cărămidă
eficientă

300

-

7

Liceul Teoretic George Moroianu

Corp B1

Cărămidă

400

-

8

Liceul Teoretic George Moroianu

Corp B2

Cărămidă

300

50

9

Liceul Teoretic George Moroianu

Corp B3

Cărămidă

300

-

10

Liceul Teoretic George Moroianu

Corp C (fosta
Şc. Gen. nr. 6)

Cărămidă

550

50

11

Liceul Teoretic Zajzoni Rab Istvan

Corp A

Cărămidă

760

-

12

Liceul Teoretic Zajzoni Rab Istvan

Corp A, WC în

-

300

-

19

Programul Energetic al Municipiului Săcele 2011–2014, pag. 28.
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Nr.

Denumire instituţie

Clădire

Pereţi
exteriori
material

Grosime
[mm]

Izolaţie
pereţi
exteriori
[mm]

curtea şcolii
13

Liceul Teoretic Zajzoni Rab Istvan

Corp A1

Cărămidă

350

-

14

Liceul Teoretic Zajzoni Rab Istvan

Corp B

Cărămidă

500

-

15

Liceul Teoretic Zajzoni Rab Istvan

Corp B, WC

-

330

-

16

Şcoala gimnazială nr. 1

Corp A

Cărămidă

550

-

17

Şcoala gimnazială nr. 1

Corp B

Cărămidă

500

-

18

Şcoala gimnazială nr. 1

Corp C

Cărămidă

300

-

19

Şcoala gimnazială nr. 1

Corp E

Cărămidă

400

-

20

Şcoala gimnazială nr. 4 Fraţii Popeea

Corp A

Cărămidă

350

-

21

Şcoala gimnazială nr. 4 Fraţii Popeea

Corp B

Cărămidă

300

-

22

Şcoala gimnazială nr. 5

Corp A

Cărămidă

500

-

23

Şcoala gimnazială nr. 5

Atelier + Sala
Sport

Panouri

300

-

24

Şcoala gimnazială nr. 5

Corp B

Cărămidă

500

-

25

Grădiniţa cu program normal nr. 1

Grădiniţa cu
program
normal nr. 1

Cărămidă

450

-

Grădiniţa cu program normal nr. 1A
(secţiile română şi maghiară) şi
program prelungit 1A - arondată la
Şcoala gimnazială nr. 1

Corp D Grădiniţa cu
program
normal nr. 1A
(secţiile
română şi
maghiară) şi
program
prelungit 1A

Cărămidă

300

-

27

Grădiniţa cu program normal nr. 1B arondată la Şcoala gimnazială nr. 1

Corp F Grădiniţa cu
program
normal nr. 1B
(fosta Şc. Gen.
nr. 2)

Cărămidă

600

-

28

Grădiniţa cu program normal nr. 2 arondată la Grădiniţa cu program
normal nr. 3

Corp A

Cărămidă

370

-

29

Grădiniţa cu program normal nr. 2 arondată la Grădiniţa cu program
normal nr. 3

Corp B

Cărămidă

480

-

30

Grădiniţa cu program normal nr. 3

Grădiniţa nr. 3

Cărămidă

550

-

26
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Nr.

Denumire instituţie

Clădire

Pereţi
exteriori
material

Grosime
[mm]

Izolaţie
pereţi
exteriori
[mm]

31

Grădiniţa cu program normal nr. 4

Corp B

Cărămidă

300

-

32

Grădiniţa cu program normal nr. 4A arondată la Grădiniţa cu program
normal nr. 4

Grădiniţa nr. 4
A

Cărămidă

500

50

33

Grădiniţa cu program normal nr. 5 arondată la Şcoala gimnazială nr. 5

Grădiniţă
Gîrcini

BCA

400

50

34

Grădiniţa cu program normal şi cu
program prelungit Zajzoni Rab Istvanarondată Liceul Teoretic Zajzoni Rab
Istvan

Corp C Grădiniţa

-

500

-

35

Grădiniţa cu program prelungit nr. 5

Corp A

Panouri

300

-

36

Grădiniţa cu program prelungit nr. 5

Grădiniţa
Petofi Şandor
nr. 81

BCA

400

-

Clădiri publice şi administrative
Structura pereţilor laterali ai clădirilor instituţii publice este conform tabelului:
Tabel 3.1.11. Lista clădirilor din instituțiile publice după structura pereţilor laterali
Nr.

Denumire instituţie

Clădire

Regimul de
înălţime

Grosime
[mm]

Izolaţie
pereţi
exterior
[mm]

1

Biblioteca Municipală

Biblioteca
Municipală

Cărămidă

600

-

2

Cantina de Ajutor Social

Cantina de Ajutor
Social

Cărămidă

500

100

3

Primăria municipiului Săcele

Corp A (sediu)

Cărămidă

350

-

4

Primăria municipiului Săcele

Corp B

-

500

-

5

Primăria municipiului Săcele

Corp C

Cărămidă

450

-

6

Primăria municipiului Săcele

Corp D

Cărămidă

350

-

7

Primăria municipiului Săcele

Casa Căsătoriilor

BCA

400

-

8

Primăria municipiului Săcele

Serviciu Voluntar
pentru situaţii de
urgenţă

Cărămidă

300

-

9

Primăria municipiului Săcele

Taxe şi Impozite,
Poliţie Comunitară

Cărămidă

300

50

10

Sala de Sport Săcele

Sala Sport

Panouri

300

100
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B.2. Clădiri rezidenţiale
La nivelul anului 2009, din fondul total de clădiri municipale şi ne-municipale, clădirile
rezidenţiale reprezentau 95% din suprafaţa încălzită.
Construcţiile cu destinaţie de locuinţă situate în case de tip individual sau de tip
înşiruite au regimuri de înălţime tip P sau P+1.
Situaţia fondului locativ – case de locuit - în funcţie de anul de construcţie, se prezintă
astfel:
• 60,5% din fondul locativ are o vechime mai mare de 50 ani
•

30% din fondul locativ este construit în perioada 1960-1990 cu materiale de
construcţie având rezistenţă termică redusă şi în condiţiile în care normativele
de construcţii în vigoare nu puneau accent pe performanţa energetică a clădirilor.
Din punctul de vedere al structurii constructive a anvelopei caselor de locuit, se
înregistrează următoarea situaţie:
•
•

67% clădiri au structură de zidărie din cărămidă
29% clădiri au structură de lemn, paiantă.

Clasificarea după tipul de acoperiş arată că marea majoritate a clădirilor de tip locuinţă
au acoperiş tip şarpantă – 91% - care prezintă un grad de izolare termică foarte slab.
Cca. 52,7% din numărul de unităţi locative din blocurile de locuinţe de pe raza
municipiului Săcele sunt construite din panouri mari prefabricate. Aceste blocuri din
panouri mari, construite în perioada 1969-1985, au o performanţă energetică extrem de
slabă, cauzată în special de deteriorarea straturilor izolatoare prevăzute în panoul
prefabricat.
Tabel 3.1.12. Evoluţia fondului de locuinţe în municipiul Săcele 2008-201220
An

Număr locuinţe existente la 31 decembrie

Suprafaţa locuibilă

Locuinţe terminate

2008

10.428

428.025

60

2009

10.498

433.649

64

2010

10.550

439.421

58

2011

10.587

442.883

37

2012

10.615

445.774

28

În Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă, administraţia locală va trebui să identifice
instrumentele de susţinere a sectorului privat pentru eficientizarea consumurilor, având
în vedere ponderea clădirilor rezidenţiale de 95% din fondul total de clădiri municipale şi
ne-municipale.

20Ad.

2271 din 12.08.2013 Institutul Naţional de Statistică - Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov
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C. Evaluarea consumurilor energetice ale sectorului clădiri din municipiul Săcele,
la nivelul anului de referinţă 2009
Datele ce fac obiectul Inventarul de Referinţă al Emisiilor de CO2 pentru sectorul clădiri,
la nivelului anului de referinţă 2009, precum şi pentru evoluţia în perioada 2009-2012,
au fost colectate pe baza:
• Facturilor de gaze naturale şi energie electrică monitorizate prin aplicaţia on-line
Energy Management System, gestionată de Primăria municipiului Săcele.
• Datelor puse la dispoziţie de S.C. Electrica Furnizare S.A. - Agenţia de Furnizare a
Energiei Electrice Braşov
• Datelor puse la dispoziţie de S.C. GDF SUEZ România S.A. – Agenţia Braşov
C.1. Consumurile şi inventarul de referinţă al emisiilor de CO2 la nivelul anului 2009,
pentru clădirile din Municipiul Săcele
În conformitate cu ghidul „Cum să pregăteşti un Plan de Acţiune privind Energia
Durabilă (PAED)”21, pentru inventarierea emisiilor de CO2 în sectorul clădiri a fost
utilizată abordarea factorilor de emisie tip Standard (IPCC 2006), care cuprinde toate
emisiile de CO2 produse ca urmare a consumului de energie pe teritoriul autorităţii
locale, fie direct prin consum de combustibil în cadrul autorităţii locale, fie indirect prin
consumul de combustibil aferent producerii energiei electrice consumate sau energiei
termice din termoficare/climatizare produsă şi consumată pe raza acesteia.
Tabel 3.1.13. Factori de emisie tip Standard utilizat în sectorul Clădiri pentru energie
electrică și gaze naturale (IPCC 2006)
Factori de emisie standard

U.M.

Tip

0,701*

t CO2/MWhe

Electricitate consumată

0,202

t CO2/MWht

Gaze naturale consumate

* Factor de emisie standard pentru România

Consumul final de energie la nivelul anului de referinţă 2009
Tabel 3.1.14. Consumul final de energie la nivelul anului de referinţă 2009 în sectorul
Clădiri
Anul 2009

Consum energie electrică

Consum gaze naturale

Total

[ MWhe ]

[ MWht ]

[ MWh ]

354,65

5.616,95

5.971,60

Clădiri terţiare

3.896,19

24.933,22

28.829,41

Clădiri rezidenţiale

16.898,61

105.409,00

122.307,61

TOTAL

21.149,45

135.959,18

157.108,63

Clădiri municipale

21 Uniunea

Europeană, Convenţia Primarilor, Cum să pregăteşti un Plan de Acţiune privind Energia
Durabilă (PAED) – Ghid, Traducere OER prin proiectul european NET-COM, Biroul de Presă al Uniunii
Europene, Belgia, 2010.
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Emisiile de CO2 corespunzătoare la nivelul anului de referinţă 2009
Tabel 3.1.15. Emisiile de CO2 la nivelul anului de referinţă 2009 în sectorul Clădiri
Anul 2009

Emisii CO2 datorită consumului
de energie electrică

Emisii CO2 datorită consumului
de gaze naturale

Total

[ t CO2 ]

[ t CO2 ]

[ t CO2 ]

248,61

1.134,62

1.383,23

Clădiri terţiare

2.731,23

5.036,51

7.767,74

Clădiri rezidenţiale

11.845,93

21.292,62

33.138,54

TOTAL

14.825,76

27.463,75

42.289,52

Clădiri municipale

C.2. Evoluţia consumurilor (energie electrică, gaze naturale) şi a emisiilor de CO 2, în
perioada 2009-2012, pentru clădirile din Municipiul Săcele
Evolutia consumului gaze naturale și energie electrică în perioada 2009-2012 se
prezintă astfel:
Tabel 3.1.16. Consumul de energie electrică și gaze naturale şi emisiile de CO 2 în sectorul
Clădiri, în anul 2009
Anul 2009

Consum
energie
electrică
[MWhe]

Consum gaz
[MWht]

Emisii CO2 datorită
consumului de gaz
metan
[t CO2]

Emisii CO2 datorită
consumului de
electricitate
[t CO2]

Emisii CO2
[t CO2]

Clădiri municipale

354,65

5.616,95

1.134,62

248,61

1.383,23

Clădiri terţiare

3.896,19

24.933,22

5.036,51

2.731,23

7.767,74

Clădiri rezidenţiale

16.898,61

105.409,00

21.292,62

11.845,93

33.138,54

TOTAL

21.149,45

135.959,18

27.463,75

14.825,76

42.289,52

Tabel 3.1.17. Consumul de energie electrică și gaze naturale şi emisiile de CO 2 în sectorul
Clădiri, în anul 2010
Anul 2010

Consum
energie
electrică
[MWhe]

Consum gaz
[MWht]

Emisii CO2 datorită
consumului de gaz
metan
[t CO2]

Emisii CO2 datorită
consumului de
electricitate
[t CO2]

Emisii CO2

Clădiri municipale

387,47

5.175,19

1.045,39

271,61

1.317,00

Clădiri terţiare

1.520,19

21.254,34

4.293,38

1.065,65

5.359,03

Clădiri rezidenţiale

10.835,33

100.017,00

20.203,43

7.595,57

27.799,00

TOTAL

12.742,98

126.446,53

25.542,20

8.932,83

34.475,03

[t CO2]
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Tabel 3.1.18. Consumul de energie electrică și gaze naturale şi emisiile de CO 2 în sectorul
Clădiri, în anul 2011
Anul 2011

Consum
energie
electrică
[MWhe]

Consum gaz
[MWht]

Emisii CO2 datorită
consumului de gaz
metan
[t CO2]

Emisii CO2 datorită
consumului de
electricitate
[t CO2]

Emisii CO2

Clădiri municipale

406,37

4.186,45

845,66

284,87

1.130,53

Clădiri terţiare

3.026,23

43.226,69

8.731,79

2.121,39

10.853,18

Clădiri rezidenţiale

16.575,18

100.748,00

20.351,10

11.619,20

31.970,30

TOTAL

20.007,78

148.161,14

29.928,55

14.025,45

43.954,01

[t CO2]

Tabel 3.1.19. Consumul de energie electrică și gaze naturale şi emisiile de CO2 în sectorul
Clădiri, în anul 2012
Anul 2012

Consum
energie
electrică
[MWhe]

Consum gaz
[MWht]

Emisii CO2 datorită
consumului de gaz
metan
[t CO2]

Emisii CO2 datorită
consumului de
electricitate
[t CO2]

Emisii CO2

Clădiri municipale

395,51

3.377,91

682,34

277,25

959,59

Clădiri terţiare

4.004,65

48.085,09

9.713,19

2.807,26

12.520,45

Clădiri rezidenţiale

18.447,35

96.458,00

19.484,52

12.931,59

32.416,11

TOTAL

22.847,51

147.921,00

29.880,04

16.016,10

45.896,14

Figura 3.1.1.

[t CO2]

Figura 3.1.2.

Se constată o creştere a consumului de energie electrică şi gaze naturale în sectorul clădiri
în anul 2012 comparativ cu anul de referinţă 2009. În Planul de Acţiune pentru Energie
Durabilă trebuie să fie evidenţiate măsuri de susţinere a creşterii performanţei energetice
a clădirilor atât în sectorul public, cât şi în sectorul rezidenţial.
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3.2. Consum final de energie în iluminatul public din Municipiul Săcele,
echipamente/instalaţii
Colectarea datelor iniţiale necesare calculului inventarului de referinţă al emisiilor de
CO2.
A. Cadrul de desfăşurare al Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Săcele22
Serviciul de Iluminat Public în Romania face parte, în conformitate cu Legea nr.
51/2006, „Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice”, din cadrul serviciilor
comunitare de utilităţi publice, “lege ce stabileşte cadrul juridic şi instituţional unitar,
obiectivele, competenţele, atribuţiile şi instrumentele specifice necesare înfiinţării,
organizării, gestionării, finanţării, exploatării, monitorizării şi controlului
furnizării/prestării reglementate a serviciilor comunitare de utilităţi publice.”23
Cadrul de reglementare
Serviciul de Iluminat Public este reglementat prin legislaţia specifică, respectiv:


Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006, cu modificările și completările
ulterioare



Ordinul preşedintelui ANRSC nr. 87/2007 - pentru aprobarea Caietului de sarcini
- cadru al serviciului de iluminat public
Ordinul preşedintelui ANRSC nr. 86/2007 - pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de iluminat public
Ordinul preşedintelui ANRSC nr. 77/2007 - privind aprobarea Normelor
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităţilor
serviciului de iluminat public
Ordinul comun nr. 5/93/2007 al preşedintelui ANRE şi al preşedintelui ANRSC
pentru aprobarea Contractului - cadru privind folosirea infrastructurii sistemului
de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public.





Standarde de performanţă
Standard de performanţă/SR EN 13201:


Iluminatul public. Partea 2 - Cerinţe de performanţă



Iluminatul public. Partea 3 - Calculul performanţelor SR EN AC



Iluminatul public. Partea 4 - Metode de măsurare a performanţelor fotometrice



Criteriile UE privind achizitiile publice ecologice (APE):
-

sisteme de iluminat stradal

-

semnalizatoare rutiere

Scopul organizării serviciul:


Satisfacerea interesului general al comunităţii



Asigurarea dezvoltării durabile al municipiului Săcele

Serviciul de Iluminat Public din Municipiul Săcele în continuare SIPS.
Parlamentul României, Legea nr. 51 din 08/03/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice
(consolidată în 26/02/2008, 12/11/2009, 09/07/2010 și 29/11/2012), Monitorul Oficial, Partea I nr.
254 din 21/03/2006.

22
23
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Creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă



Mărirea gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale



Punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice şi
peisagistice



Crearea unui ambient plăcut



Asigurarea funcţionării şi exploatării în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi
eficienţă economică a infrastructurii aferente serviciului.
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B. Situaţia curentă
B.1 Organizare
Serviciul de Iluminat Public este organizat în cadrul Biroului Investiţii – Implementare
Proiecte Internaţionale din cadrul Primăriei municipiului Săcele.
Începând cu anul 2007, SIL Săcele, face obiectul Acordului Cadru nr. 30111/22.11.2007
încheiat între Municipiul Săcele şi firma S.C. Flash Lighting Services S.A. acordat în urma
unui proces de licitaţie publică.
Activităţile cuprinse în acest acord cadru sunt:
 proiectare
 execuţie
 reparaţii
cu menţiunea că operatorul serviciului îşi desfăşoară activitatea numai pe baza
comenzii/ordinului de lucru emis de beneficiar.
Prin această modalitate, responsabilitatea menţinerii în parametri/funcţiune a
sistemului de iluminat revine Municipiului Săcele, operatorul având sarcina executării
lucrărilor comandate la preţurile stabilite prin licitaţia publică desfăşurată.
În desfăşurarea Serviciul de Iluminat Public, lucrările sunt împărţite pe două categorii:
1) Servicii de întreţinere pentru operaţiile:
 Schimbare sursă la aparatul de iluminat pe stâlp
 Reparat aparat de iluminat public pe stâlp
 Montare aparat de iluminat public pe stâlp
Prestatorul execută lucrările pe baza situaţiei de lucrări stabilită de reprezentantul
Biroului Investiţii – Implementare Proiecte Internaţionale, cu deplasarea la lucrări, de
regulă, o dată pe săptămână.
2) Lucrările de modernizare şi extindere a reţelei de iluminat public se acordă în
regim de investiţii publice cu fonduri de la bugetul local.
Principiile de realizare a lucrărilor de investiţii sunt cu asigurarea unui serviciu de
calitate cu respectarea principiilor de eficienţă energetică pentru o dezvoltare durabilă.
Acest mod de realizare a serviciului urmăreşte modernizarea treptată a întregului
sistem iar pentru echipamentele neperformante existente, intervenţii minimale.
Procentul de modernizare este însă foarte lent datorită fondurilor limitate ce pot fi
alocate acestui tip de investiţie de la bugetul local.
În această situaţie starea SIPS este în general nesatisfăcătoare faţă de parametrii
cantitativi şi calitativi ai unui sistem de iluminat public performant.
B.2. Caracteristicile sistemului de iluminat public
B.2.1 Aria teritorială:




Aria administrativă a municipiului Săcele
Număr total de străzi: 153
Lungime totală reţea stradală: 81,64 km.
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B.2.2 Situaţia infrastructurii care asigură SIPS
Clasificarea străzilor pe clase ale sistemului de iluminat
Analizele prezentate în continuare sunt realizate pe baza datelor prezentate de Biroul
Investiţii – Implementare Proiecte Internaţionale.
Prima etapă în evaluarea sistemului de iluminat public stradal a constat în identificarea
zonei de iluminat, respectiv a infrastructurii rutiere şi pietonale şi verificarea clasificării
străzilor pe clase ale sistemului de iluminat în funcţie de:



Importanţa lor pentru comunitate, destinaţia lor şi densitatea traficului
Zonele de risc pentru siguranţa traficului (vecinătatea şcolilor, staţiile de
transport în comun, intersecţii importante, locuri cu multe accidente, ieşirea din
staţii de salvare, pompieri, poliţie)
 Numărul benzilor de circulaţie pe sens
 Cartierele sau zonele din municipiu defavorizate din punct de vedere al
securităţii locuitorilor pe timp de noapte.
Me2 - Zonele identificate cu grad mare de periculozitate ce necesită o abordare specială
din punct de vedere al siguranţei în trafic şi vor fi echipate pentru îndeplinirea
cerinţelor clasei de iluminat ME2:



Bulevardul George Moroianu
Bulevardul Brașovului

Din analiza ponderii claselor de iluminat pe fiecare stradă a rezultat următoarea
structură, plecând de la Clasa Me2 cu nivelul de iluminare cel mai ridicat spre Me3 şi
Me4 cu nivelul cel mai scăzut necesar.
Figura 3.2.1.

Situaţia aparatelor de iluminat la nivelul anului de referinţă
Pe baza datelor furnizate de Biroul Investiţii – Implementare Proiecte Internaţionale,
situaţia se prezintă astfel:
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Tabel. 3.2.1. Situaţia aparatelor de iluminat la nivelul anului de referinţă
Tip aparat de
iluminat

Putere
sursă

Număr
aparate

[W]

[buc.]

Vechime
[ani]

Total putere consumată
sursă şi aparataj

Obs.

[W]

Estoril

150

8

1-3 ani

1.380

Corespunzătoare

T KAP

250

126

peste 5 ani

36.225

Necesită înlocuire

PVA

250

34

peste 5 ani

9.775

Necesită înlocuire

OPALO

100

8

3-5 ani

920

Corespunzătoare

OPALO

100

18

3-5 ani

2.070

Corespunzătoare

NORIS

125

149

peste 5 ani

21.418,75

Necesită înlocuire

NORIS

250

54

peste 5 ani

15.525

Necesită înlocuire

MARBELA

150

153

1-3 ani

26.392,5

Corespunzătoare

MARBELA

250

104

1-3 ani

29.900

Corespunzătoare

IRIDIUM

250

4

1-3 ani

1.150

Corespunzătoare

MALAGA

150

81

1-3 ani

13.972,5

Corespunzătoare

MALAGA

250

123

1-3ani

35.362,5

Corespunzătoare

LUXTEN

250

31

3-5 ani

8.912,5

Corespunzătoare

ROMA

250

92

3-5 ani

26.450

Corespunzătoare

CIS

250

85

peste 5 ani

24.437,5

Necesită înlocuire

PVB

250

381

peste 5 ani

109.537,5

Necesită înlocuire

AVIS

100

27

3-5 ani

3.105

Corespunzătoare

FGS104

36

13

1-3 ani

538,2

Corespunzătoare

TRAFFIC VISION

250

5

1-3 ani

1.437,5

Corespunzătoare

TOTAL

1.496

368.509,45

Structura puterii consumate pe tip de echipament este prezentată în următorul tabel:
Tabel 3.2.2. Structura puterii consumate pe tip de echipament
Nr. aparate

Putere/aparat

Total consum/tip aparat

Total consum cu pierderi

[buc.]

[W/buc.]

[W]

[W]

13

36

468

538

53

100

5.300

6.095

149

125

18.625

21.419

242

150

36.300

41.745

1.039

250

259.750

298.713

Total putere consumată

368.510
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Ponderea echipamentelor pe tip de sursă în anul de analiză:
Din total echipamente în funcţiune în anul de referinţă, ponderea pe fiecare sursă este
conform diagramei:
Figura 3.2.2.

Structura consumului de energie electrică în anul de analiză
Elementele de analiză:


Putere totală instalată pentru echipamentele de iluminat în funcţiune: 369 kW



Consum de energie elecrică facturat: 1.544.402 kWh



Timp de funcţionare anual: 3950 h

 Putere consumată (date din facturi): 391 kW
Notă: diferența de 22 kW putere se datorează altor consumuri (iluminat festiv,
arhitectural, etc.)
Concluzii:


Reţeaua este în proprietatea furnizorului de energie electrică şi nu a fost
separată conform legii pentru iluminat casnic şi iluminat stradal.



Stâlpii sunt parţial în proprietatea furnizorului de energie electrică, iar acolo
unde au fost realizate investiţii de către Municipiul Săcele, stâlpii sunt în
proprietatea acestuia.



Puterea medie pe punct luminos la nivelul anului de referinţă: 241 W

Situaţia posturilor de transformare


24 posturi de transformare din care 19 echipate cu contoare dublu tarif/E2



Există consum de energie reactivă în 14 posturi de transformare, consum
rezultat din echipamente necompensate/neperformante existente, fapt ce atrage
o penalitate de aproximativ 10% din factura de energie electrică. Această situaţie
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va fi rezolvată prin achiziţia de echipamente dotate cu condensatoare de
compensare.
Evaluarea consumurilor energetice în anul de referinţă - 2009
Consum de energie electrică facturat:


1.544,402 [MWh]



puterea medie pe punct luminos la nivelul anului de referinţă 241 W

La nivelul anului de referinţă majoritatea aparatelor de iluminat din Municipiul Săcele
sunt vechi, multe nu au bloc optic, distribuţia luminoasă este slabă şi gradul de
etanşeitate scăzut. De asemenea sunt în funcţiune un număr semnificativ de surse cu
mercur la înaltă presiune, echipamente ineficiente din punct de vedere calitate/consum
de energie.
Această situaţie demonstrează un potenţial ridicat de reducere al consumului de energie
prin utilizarea echipamentelor moderne, cu surse de Na la înaltă presiune sau noile
echipamente cu sursă LED, tehnologie încă scumpă dar cu potenţial de reducere ridicat
al energiei pentru viitor.
Concluzie:
Este de aşteptat ca în zonele unde există aparate de iluminat, montate anterior anului
1998, nivelul de iluminare realizat să fie de 4-5 ori mai redus decât cel prevăzut de
normativele naţionale şi europene, pornind numai de la faptul că proiectarea
iluminatului public s-a realizat potrivit valorilor din Ordinul nr. 437/1976.
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C. Inventarul de Referinţă al Emisiilor de CO2 pentru Iluminatul Public din
Municipiul Săcele pentru anul de referinţă
C.1 Inventarul de Referinţă al Emisiilor de CO2
Metodologia de colectare a datelor privind calcului emisiilor de CO 2 pentru anul
de referinţă 2009
Datele ce fac obiectul Inventarul de Referinţă al Emisiilor de CO2 pentru iluminatul
public din Municipiul Săcele sunt datele rezultate din facturile de energie electrică,
facturi întocmite de furnizorul de energie electrică pe baza citirii contoarelor din
posturile de transformare iar unitate de raportare a emisiei este tone CO2
A fost utilizat factorul de emisie standard pentru România de 0,701 (t CO2/MWhe) 24:
Tabel 3.2.3. Factorul de emisie tip Standard utilizat în domeniul Iluminat Public pentru
energie electrică (IPCC 2006)
Factori de emisie standard

U.M.

Tip

0,701

t CO2/MWhe

Electricitate consumată

Consumul final de energie și emisii de CO2 în anul de referință:
Tabel 3.2.4. Consumul final de energie și emisii de CO2 în anul de referință, în domeniul
Iluminat Public
Categorie

Consum final de energie MWhe - 2009

Emisii echivalente t CO2 - 2009

1.544,402

1.082,63

Iluminatul public municipal

C.2 Evoluţia consumului de energie electrică, a cheltuielilor înregistrate pentru consumul
de energie şi evoluţia emisiilor de CO2 pentru perioada 2008-2012
Cheltuielile de funcţionare a unui sistem de iluminat public stradal se compun din
cheltuielile cu factura de energie electrică şi cheltuielile de întreţinere. Pe baza datelor
furnizate de Biroul Investiţii – Implementare Proiecte Internaţionale, s-au realizat
următoarele analize:
Tabel 3.2.5. Evoluţia consumului de energie electrică, a cheltuielilor înregistrate şi evoluţia
emisiilor de CO2 pentru perioada 2008-2012, în domeniul iluminat Public
Valoare consum facturat de
energie

Valoare cheltuieli cu factura
de energie

Emisii echivalente

Categorie/Iluminatul
public municipal

[MWhe an]

[Mii lei]

[t CO2 an]

2008

1.401,941

586,058

982,76

2009

1.544,402

645,612

1.089,64

2010

1.655,461

761,125

1.160,48

An analiză

24

t CO2 – an

A se vedea Capitolul 3, Inventarul de Referință al Emisiilor de CO2 pentru sectoarele analizate.
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2011

1.657,050

793,136

1.161,59

2012

1.668,078

848,209

1.169,32

Figura 3.2.3.

Se constată o creştere constantă a consumului în perioada analizată, creştere datorată
lucrărilor de repunere în funcţiune a unor echipamente, modernizării arterei principale
aferentă DN1A (aproximativ 7 km) Bulevardul Brașovului, Piața Libertății, Bulevardul
George Moroianu, cu asigurarea nivelului de performanţă conform standardelor în
vigoare precum şi a unor completări de echipamente după caz.
La nivelul anului de referinţă există un potenţial de reducere remarcabil numai din
înlocuirea surselor de mercur neperformante cu surse cu sodiu, înlocuirea aparatelor de
iluminat neperformante cu aparate de iluminat cu etanşeitate IP65 şi IP66, şi surse cu
consum redus de energie.
Fără utilizarea celor mai performante tehnologii existente pe piaţă, această ţintă nu va
putea fi atinsă. Analizele tehnice şi propunerile vor fi evaluate în Planul de Acţiune pentru
Energie Durabilă.
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3.3.

Consum final de energie în domeniul transporturilor

A. Cadrul general
Un transport de persoane şi bunuri, caracterizat prin rapiditate, eficienţă şi costuri
reduse, reprezintă principiul de bază al unei economii dinamice şi al unei societăţi
durabile. Ideal este ca orice autoritate locală să dezvolte o politică integrată a
transporturilor, care să combine principii precum mobilitatea şi reducerea emisiilor de
carbon. Obiectivul cel mai important ar fi să se atingă un echilibru între combaterea
problemelor de mediu, siguranţa pasagerilor, inter-modalitate şi asigurarea unui
transport curat şi eficient din punct de vedere energetic.
Municipiul Săcele conferă acces către masivele Ciucaş şi Piatra Mare, aflându-se pe
cursul râului Tărlung şi fiind parte a regiunii istorice Ţara Bârsei. Este situat în partea
de sud-est a judeţului Braşov, la o distanţă aproximativă de 15 km faţă de municipiul
Braşov. Municipiul Săcele este străbătut de drumul naţional DN1A (Braşov – Vălenii de
Munte – Ploieşti) şi de drumul naţional DN1 (Bucureşti – Braşov), principala arteră
naţională.
Municipiul Săcele se învecinează în partea de nord-est cu comuna Tărlungeni, cu oraşul
Predeal în partea de sud-vest şi cu municipiul Braşov în partea de nord-vest.
Organizarea sistemului de transport public reprezintă una dintre priorităţile aflate pe
agenda locală a Municipiului Săcele, obiectiv principal în contextul dezvoltării şi
sistematizării infrastructurii locale.
De asemenea, documentul de actualizare a Planului Urbanistic General al Municipiului
Săcele 25 prevede printre obiectivele, acţiunile şi măsurile de dezvoltare pentru
următorii 10 ani, „organizarea circulaţiilor şi a transportului” în scopul stabilirii
direcţiilor, priorităţilor şi reglementărilor de amenajare a teritoriului şi dezvoltare
urbanistică a municipiului.
O sinteză a disfuncţionalităţilor, prezentată în acelaşi document de actualizare a
Planului Urbanistic General al Municipiului Săcele26, trece în revistă următoarele:
-

„Traficul greu şi de tranzit traversează localitatea în lipsa unui traseu ocolitor,
afectând fluenţa şi siguranţa circulaţiei pe axa majoră de circulaţie

-

Străzi sinuoase şi înguste, cu raze mici de racordare

-

Intersecţii neamenajate, lipsite de vizibilitate […]

-

Staţii de transport în comun pe benzile de circulaţie afectând siguranţa şi fluenţa

-

[…] insuficienţa locurilor de parcare atât în zona arterelor majore de circulaţie şi
în zonele de interes public, cât şi în zonele de locuit, chiar şi pentru necesităţile
actuale ale municipiului

-

Număr extrem de redus al trecerilor pentru pietoni în zona de maxim interes,
afectând siguranţa circulaţiei.”

Primăria municipiului Săcele, Actualizare Plan Urbanistic General Municipiul Săcele, elaborat de S.C.
Urban Team S.R.L., vol. I Memoriu General de Urbanism, 2011, pag. 17.
26 Primăria municipiului Săcele, Actualizare Plan Urbanistic General Municipiul Săcele, elaborat de S.C.
Urban Team S.R.L., vol. I Memoriu General de Urbanism, 2011, pag. 86.
25
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Pentru sectorul transport, datele de activitate pentru fiecare tip de combustibil şi de
vehicul, în conformitate cu metodologia prezentată în ghidul „Cum să pregăteşti un
Plan de Acţiune privind Energia Durabilă (PAED)”, editat de Biroul Convenţiei
Primarilor, au fost calculate cu ajutorul formulei:
Combustibil folosit în transport rutier [kWh] = distanţă parcursă [km] x consum
mediu [l/km] x factor de conversie [kWh/l].
Conform raportului naţional elaborat de Comisia Europeană27, privind introducerea
biocombustibilului în carburanţi direct la pompă, pentru atingerea ţintei impuse s-a
amendat Hotărârea Guvernului nr. 1844/2005 cu Hotărârea Guvernului nr. 456/2007,
publicată în Monitorul Oficial nr. 345 din 22 mai 2007, care prevede introducerea
etapizată a unui procent minim de biocarburanţi în carburanţii convenţionali, după cum
urmează:


„de la data de 1 ianuarie 2008 motorină cu un conţinut de biocarburant de
minimum 3% în volum”



„de la data de 1 iulie 2008 motorină cu un conţinut de biocarburant de minimum
4% în volum”



de la data de 1 iulie 2009 benzină cu un conţinut de biocarburant de minimum
4% în volum

Acelaşi raport28 prevede faptul că în cadrul Consiliul European din martie 2007 s-a
reafirmat angajamentul comunităţii faţă de dezvoltarea la scară comunitară a energiei
din surse regenerabile după anul 2010: „Astfel, în vederea atingerii ţintei de 10%
biocarburanţi, până în 2020, calculat pe baza conţinutului energetic al tuturor tipurilor
de benzină şi motorină utilizată în transport (art.3 alin.4 din Directiva 2009/28/EC
privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior
de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE), s-a considerat oportună
creşterea conţinutului de biocarburanţi în carburanţii convenţionali prin modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 456/2007 cu Hotărârea Guvernului nr. 829/2010
publicată în Monitorul Oficial nr. 602 din 25 august 2010.”
În acest context, furnizorii de carburanţi introduc pe piaţă:


de la data de 1 ianuarie 2011 motorină cu un conţinut de biocarburant de
minimum 5% în volum



de la data de 1 ianuarie 2013 motorină cu un conţinut de biocarburant de
minimum 7% în volum



de la data de 1 ianuarie 2011 benzină cu un conţinut de biocarburant de
minimum 5% în volum



de la data de 1 ianuarie 2013 benzină cu un conţinut de biocarburant de
minimum 7% în volum

Comisia Europeană, Raport naţional privind promovarea utilizării biocombustibilului şi a altor
carburanţi regenerabili pentru transport în România, consultare la data de 03/12/2013:
http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/ms_reports_dir_2003_30_en.htm.
28 Comisia Europeană, Raport naţional privind promovarea utilizării biocombustibilului şi a altor
carburanţi regenerabili pentru transport în România, consultare la data de 03/12/2013:
http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/ms_reports_dir_2003_30_en.htm
27
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Aşadar, pentru anul de referinţă al PAED Săcele, respectiv anul 2009, a fost luat în
considerare un procent mediu de biocombustibil, după cum urmează:


În cazul motorinei - un conţinut de biocombustibil de 4% în volum, încă de la 1
iulie 2008



În cazul benzinei – un conţinut mediu de 2% în volum, reprezentând media între
primele 6 luni ale anului 2009 în care nu s-a introdus biocombustibil la pompă şi
următoarele 6 luni, în care s-a introdus biocombustibil în procent de 4% („de la
data de 1 iulie 2009 benzină cu un conţinut de biocarburant de minimum 4% în
volum”)
Pentru determinarea evoluţiei emisiilor de CO2 s-au luat în considerare, pornind de la
datele furnizate în raportul mai sus menţionat, următoarele procente de
biocombustibili:


Anul 2008 – 3,5% biocombustibil numai în cazul motorinei (reprezentând media
între 3% de la 1 ianuarie 2008 şi 4% de la 1 iulie 2008)



Anul 2010 – 4% biocombustibil în combustibilii convenţionali



Anul 2011 – 5% biocombustibil în combustibilii convenţionali



Anul 2012 - 5% biocombustibil în combustibilii convenţionali

Conform metodologiei de elaborare a PAED, transportul rutier desfăşurat pe raza
municipiului se poate împărţi în două categorii29:
1. Transport rutier urban, care include transportul rutier desfăşurat în reţeaua
locală de străzi, aflat sub competenţa autorităţii locale
2. Alte transporturi rutiere, care cuprind transporturile rutiere din teritoriul
Municipiului Săcele, pe drumurile care nu se află în competenţa autorităţii locale.
Estimarea emisiilor transportului urban şi ale celui rutier se realizează prin aceleaşi
metode de calcul.
Pentru o bună analiză a datelor, defalcarea parcului auto va cuprinde următoarele
categorii30:


Autoturisme



Vehicule în regim de lucru uşor şi greu



Autobuze şi alte vehicule folosite în serviciile de transport în comun



Vehicule pe două roţi

Consumul mediu de combustibil al vehiculelor din fiecare categorie depinde de tipul
acestora, de vechime, precum şi de numeroşi alţi factori, cum ar fi de exemplu ciclul de
conducere31.

Uniunea Europeană, Convenţia Primarilor, Cum să pregăteşti un Plan de Acţiune privind Energia
Durabilă (PAED) – Ghid, Traducere OER prin proiectul european NET-COM, Biroul de Presă al Uniunii
Europene, Belgia, 2010, pag. 72.
30 Uniunea Europeană, Convenţia Primarilor, Cum să pregăteşti un Plan de Acţiune privind Energia
Durabilă (PAED) – Ghid, Traducere OER prin proiectul european NET-COM, Biroul de Presă al Uniunii
Europene, Belgia, 2010, pag. 73.
31 Uniunea Europeană, Convenţia Primarilor, Cum să pregăteşti un Plan de Acţiune privind Energia
Durabilă (PAED) – Ghid, Traducere OER prin proiectul european NET-COM, Biroul de Presă al Uniunii
Europene, Belgia, 2010, pag. 73.
29
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B. Situaţia curentă
B.1. Flota municipală
Datele utilizate în analiza situaţiei curente a flotei municipale Săcele, la nivelul anului de
referinţă 2009, precum şi la nivelul anilor 2008-2012, au fost furnizate de Biroul
Investiţii - Implementare Proiecte Internaţionale, din cadrul Primăriei municipiului
Săcele.
La nivelul anului de referinţă 2009, parcul propriu de vehicule al Municipiului
Săcele, pe tipuri de servicii, se prezintă astfel:
Tabel 3.3.1. Inventar Parc Auto Primăria Săcele, la nivelul anului de referinţă 2009
Nr.

Nr.
înmatr.

Marcă

Tip

Categorie

An
achiz.

Normă
EURO

Combus
t.

Stare
tehnică

1

BV 14
PMS

ARO

243D

Autoturism

2006

NONEURO

Motorină

Casat

2

BV 08
FHH

DACIA

1307

Autoturism

2004

NONEURO

Motorină

Funcţională

3

BV 10
JWW

RENAULT

TRAFIC

Autoturism

2007

EURO 2

Motorină

Funcţională

4

BV 17
PMS

TOYOTA

RAV 4

Autoturism

2007

EURO 2

Motorină

Funcţională

5

BV 11
PMS

PSI

AUTOSPECIALĂ

Autoutilitară

2007

NONEURO

Motorină

Casat

6

BV 00001 PSI MAN

AUTOSPECIALĂ

Autoutilitară

2006

NONEURO

Motorină

Necesită
reparaţii

7

BV 00008

AUTOSPECIALĂ

Autoutilitară

2007

NONEURO

Motorină

Funcţională

8

BV 00002

AUTOGREDER

Utilaj

2005

NONEURO

Motorină

Bună

9

BV 08
AHT

BULDOEXCAVATOR

Utilaj

2006

NONEURO

Motorină

Bună

10

BV 00004

CILINDRU COMPACTOR

Utilaj

2006

NONEURO

Motorină

Bună

11

BV 00005 IDMH1213

TRACTOR

Utilaj

2006

NONEURO

Motorină

Bună

12

BV 30
PMS

UTB

TRACTOR

Utilaj

2007

NONEURO

Motorină

Bună

13

BV 31
PMS

UTB

TRACTOR

Utilaj

2007

NONEURO

Motorină

Bună

14

BV 00006 WOLLA

MICHIGAN

Utilaj

2006

NONEURO

Motorină

Bună

15

BV 16
PMS

324

Autoturism

2008

NONEURO

Benzină

Bună

PSI
MERCEDES

ARO

50

Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Săcele 2009-2020

Nr.

16

Nr.
înmatr.

Marcă

BV 10 EJK DACIA

Tip

1310

Autoturism

Normă
EURO

2007

NONEURO

2007

NONEURO

Combus
t.

Stare
tehnică

Benzină

Nu mai
corespunde
normelor
tehnice

Benzină

Nu mai
corespunde
normelor
tehnice

Benzină

Nu mai
corespunde
normelor
tehnice

BV 10 EJL DACIA

18

BV 50
PMS

DACIA

1307

Autoturism

2001

NONEURO

19

BV 13
PMS

DACIA

LOGAN

Autoturism

2006

EURO 3

Benzină

Bună

20

BV 44
PMS

DACIA

LOGAN

Autoturism

2006

EURO 3

Benzină

Bună

21

BV 22
PMS

LAND
ROVER

FREELANCER

Autoturism

1999

EURO 2

Benzină

Necesită
reparaţii

22

BV 10
PMS

DAEWOO

NUBIRA

Autoturism

2000

EURO 2

Benzină

Bună

DAEWOO

NUBIRA

Autoturism

1999

NONEURO

Benzină

Vândut

BV 31
ALA

Autoturism

An
achiz.

17

23

1310

Categorie

Se constată o componenţă învechită a parcului auto al Municipiului Săcele, cu vehicule
având majoritatea norme NON-EURO şi numai câteva autoturisme având norme EURO 2
şi 3. De asemenea, se constată prezenţa unor autoturisme care nu mai corespund
normelor tehnice sau necesită reparaţii şi care ar trebui înlocuite pentru eficientizarea
parcului auto.
Tabel 3.3.2. Distanţa parcursă de vehiculele flotei Municipiului Săcele, la nivelul anului de
referinţă 2009
Anul 2009
TOTAL distanţe parcurse de autovehicule consumatoare de MOTORINĂ
TOTAL ore funcţionare utilaje consumatoare de MOTORINĂ
TOTAL distanţe parcurse de autovehicule consumatoare de BENZINĂ

51.871 km
1.653,84 ore
36.258 km

Tabel 3.3.3. Consumul total de carburanţi aferent parcului auto al Municipiului Săcele, la
nivelul anului de referinţă 2009
Consum 2009

Litri [ l ]

TOTAL consumuri înregistrate de autovehicule şi utilaje consumatoare de MOTORINĂ

15.035,17

TOTAL consumuri de autovehicule consumatoare de BENZINĂ

4.462,74
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Raportat la distanţa parcursă şi la consumul total de carburanţi la nivelul anului de
referinţă 2009, se constată un consum mediu al parcului municipal de 11,25 l
combustibil la 100 km. Acest consum ridicat se datorează stării generale învechite a
parcului auto şi a ieşirii din normele tehnice a unora dintre vehicule.
Tabel 3.3.4. Consumuri înregistrare la nivelul anului de referinţă 2009, pentru flota
municipală Săcele:
Nr.

Nr. înmatr.

Marcă

Tip

Categorie

Combust.

Distanţă.

Consum

2009
[km]

2009 [l]

1

BV 14 PMS

ARO

243D

Autoturism

Motorină

6.238

604,92

2

BV 08 FHH

DACIA

1307

Autoturism

Motorină

18.714

1.490,89

3

BV 10 JWW

RENAULT

TRAFIC

Autoturism

Motorină

10.744

969,99

4

BV 17 PMS

TOYOTA

RAV 4

Autoturism

Motorină

15.214

1.762,42

5

BV 11 PMS

PSI

AUTOSPECIALĂ

Autoutilitară

Motorină

0

0,00

6

BV 00001

PSI MAN

AUTOSPECIALĂ

Autoutilitară

Motorină

961,00

1.007,38

7

BV 00008

PSI
MERCEDES

AUTOSPECIALĂ

Autoutilitară

Motorină

0

0,00

51.871

5.835,60

TOTAL consumuri MOTORINĂ

Nr.

Nr.
înmatr.

Marcă

BV 00001

PSI MAN

Tip

AUTOSPECIALĂ

Combust.

Distanţă.

Consum

2009
[km]

2009 [l]

Utilaj

Motorină

98,08

0,00

Utilaj

Motorină

231,00

1.451,76

8

BV 00002

9

BV 08 AHT

BULDOEXCAVATOR

Utilaj

Motorină

533,00

2.646,61

10

BV 00004

CILINDRU COMPACTOR

Utilaj

Motorină

20,00

0,00

11

BV 00005

IDMH1213

TRACTOR

Utilaj

Motorină

12,00

62,07

12

BV 30 PMS

UTB

TRACTOR

Utilaj

Motorină

320,00

2.233,46

13

BV 31 PMS

UTB

TRACTOR

Utilaj

Motorină

436,76

2.775,67

14

BV 00006

WOLLA

MICHIGAN

Utilaj

Motorină

3,00

30,00

AUTOSPECIALĂ

Utilaj

Motorină

0,00

0,00

1653,84

9199,57

BV 00008

AUTOGREDER

Categorie

PSI
MERCEDES

TOTAL consumuri utilaje MOTORINĂ

Actualmente, utilajele au fost date în administrare Regiei Autonome de Gospodărire
Comunală şi Prestări Servicii, în baza Procesului Verbal nr. 54172/11.11.2013.
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Nr.

Nr.
înmatr.

Marcă

Tip

Categorie

Combust.

Distanţă.

Consum

2009
[km]

2009 [l]

15

BV 16 PMS

ARO

324

Autoturism

Benzină

4.947

1.215,31

16

BV 10 EJK

DACIA

1310

Autoturism

Benzină

2.617

284,85

17

BV 10 EJL

DACIA

1310

Autoturism

Benzină

603

56,99

18

BV 50 PMS

DACIA

1307

Autoturism

Benzină

10.062

1.098,33

19

BV 13 PMS

DACIA

LOGAN

Autoturism

Benzină

11.202

993,02

20

BV 44 PMS

DACIA

LOGAN

Autoturism

Benzină

1.876

170,47

21

BV 22 PMS

LAND ROVER

FREELANCER

Autoturism

Benzină

1.208

171,28

22

BV 10 PMS

DAEWOO

NUBIRA

Autoturism

Benzină

2.311

245,18

23

BV 31 ALA

DAEWOO

NUBIRA

Autoturism

Benzină

1.432

227,31

36.258

4.462,74

TOTAL consumuri BENZINĂ
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B.2 Transport public local
Conform legislaţiei32 în vigoare, „serviciile de utilităţi publice sunt definite ca totalitate a
activităţilor de utilitate şi interes public general, desfăşurate la nivelul comunelor,
oraşelor, municipiilor sau judeţelor sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea
autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul satisfacerii cerinţelor comunităţilor
locale, prin care se asigură următoarele utilităţi:
a. alimentarea cu apă
b. canalizarea şi epurarea apelor uzate
c. colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale
d. producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem
centralizat
e. salubrizarea localităţilor
f. iluminatul public
g. administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale,
precum şi altele asemenea
h. transportul public local”
Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, stipulează la art. 13,
aliniatul 5, faptul că Autoritatea Română Rutieră – ARR este autoritatea de reglementare
competentă pentru serviciul de transport public local şi, potrivit competenţelor
acordate prin această lege, ARR elaborează metodologii şi regulamente-cadru pentru
transportul public de persoane, acordă licenţe de transport, monitorizează şi
controlează respectarea de către operatori a condiţiilor impuse prin licenţele de
transport, precum şi a legislaţiei în vigoare privind transporturile rutiere.
Conform Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local33, „transportul
local de persoane şi de mărfuri poate fi transport public sau transport în cont propriu,
aşa cum acestea sunt definite în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2005
privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
102/2006, cu modificările ulterioare”.
Serviciile de transport public local includ serviciile de transport public de persoane,
serviciile de transport public de mărfuri, precum şi alte servicii de transport public.
Art. 3 al Legii nr. 92/2007 stipulează faptul că serviciile de transport public local de
persoane cuprind:
a. transport prin curse regulate
b. transport prin curse regulate speciale
c. transport cu autoturisme în regim de taxi
d. transport cu autoturisme în regim de închiriere
Parlamentul României, Legea nr. 51 din 08/03/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice
(consolidată în 26/02/2008, 12/11/2009, 09/07/2010 și 29/11/2012), Monitorul Oficial, Partea I nr.
254 din 21/03/2006.
33 Parlamentul României, Legea nr. 92 din 10/04/2007 a serviciilor de transport public local (consolidată
în 13/04/2010, 24/07/2010, 25/07/2011, 04/09/2011 şi 13/01/2012), Monitorul Oficial, Partea I nr.
262 din 19/04/2007.
32
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Art. 4 al aceleiaşi legi stabileşte faptul că este considerat serviciu de transport public
local de persoane prin curse regulate transportul public care îndeplineşte cumulativ
următoarele condiţii:
a. se efectuează de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este
definit şi licenţiat conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu
modificările ulterioare, sau de către un transportator autorizat, aşa cum acesta
este definit şi autorizat conform prevederilor prezentei legi;
b. se efectuează pe raza teritorial-administrativă a unei localităţi, respectiv pe raza
administrativ-teritorială a zonei metropolitane, sau numai între localităţile unui
judeţ, în funcţie de tipul de transport stabilit potrivit legii. În cazul în care traseul
transportului pe şină depăşeşte limita localităţii, acesta va fi considerat transport
public local
c. se execută pe rute şi cu programe de circulaţie prestabilite de către autorităţile
competente desemnate potrivit legii
d. se efectuează de către operatorul de transport rutier sau transportatorul
autorizat cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze, troleibuze,
tramvaie sau metrou, deţinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing,
înmatriculate sau înregistrate, după caz, în judeţul sau localitatea respectivă. În
condiţiile prezentei legi, transportul realizat cu troleibuze, tramvaie sau metrou
se realizează de către transportatorii autorizaţi
e. persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite,
denumite staţii sau autogări, după caz
f. pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier sau transportatorul
autorizat percepe de la persoanele transportate un tarif de transport pe bază de
legitimaţii de călătorie individuale eliberate anticipat, al căror regim este stabilit
de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare
g. transportul cu autobuzele se efectuează numai pe bază de licenţe de traseu şi
caiete de sarcini, elaborate şi eliberate în condiţiile stabilite prin normele de
aplicare elaborate şi aprobate prin ordin comun al ministrului administraţiei şi
internelor şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii"
În Municipiul Săcele, transportul public local este operat de către R.A.G.C.P.S. Săcele R.A.
– Regia Autonomă de Gospodărire Comunală şi Prestări Servicii, instituţie subordonată
Primăriei municipiului Săcele.
Datele utilizate în analiza situaţiei curente a parcului auto pentru transportul public
local, la nivelului anului de referinţă 2009, precum şi pentru perioada 2008-2012, au
fost furnizate de R.A.G.C.P.S. Săcele R.A. şi de Biroul Investiţii - Implementare Proiecte
Internaţionale, din cadrul Primăriei municipiului Săcele.
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La nivelul anului de referinţă 2009, parcul propriu de vehicule al R.A.G.C.P.S. Săcele R.A. se prezintă astfel:
Tabel 3.3.5. Inventar parc auto R.A.G.C.P.S. Săcele R.A. la nivelul anului de referinţă 2009
Nr.

Nr. înmatr.

Marcă

Tip

Categorie

An fabric.

Durată
viaţă

Normă EURO

Combust.

Stare tehnică

1

BV 14 HYO

MAN

A11 ARTICULAT

Autobuz

-

-

EURO 2

Motorină

Funcţională

2

BV 14 HYN

MAN

A11 ARTICULAT

Autobuz

-

-

EURO 2

Motorină

Funcţională

3

BV 09 UIG

VOLVO

B10M ARTICULAT

Autobuz

1995

72

EURO 2

Motorină

Funcţională

4

BV 11 PIR

VOLVO

B10M ARTICULAT

Autobuz

1986

48

EURO 2

Motorină

Funcţională

5

BV 12 TJT

VOLVO

B10M ARTICULAT

Autobuz

1991

30

EURO 2

Motorină

Funcţională

6

BV 12 TJU

VOLVO

B10M ARTICULAT

Autobuz

1991

30

EURO 2

Motorină

Funcţională

7

BV 13 CYZ

VOLVO

B10M ARTICULAT

Autobuz

1986

36

EURO 2

Motorină

Funcţională

8

BV 10 WXJ

FBW

B51U

Autobuz

1970

72

NON-EURO

Motorină

Funcţională

9

BV 10 WXH

FBW

B71U

Autobuz

1965

72

NON-EURO

Motorină

Funcţională

10

BV 11 XPR

VOLVO

B10M

Autobuz

1986

48

EURO 2

Motorină

Funcţională

11

BV 11 XPU

VOLVO

B10M

Autobuz

1986

48

EURO 2

Motorină

Funcţională

12

BV 01 ZVP

MAN

SR240

Autobuz

1979

-

NON-EURO

Motorină

Funcţională

13

BV 12 MIR

MAN

SL200

Autobuz

1994

48

NON-EURO

Motorină

Funcţională

14

BV 12 YRK

MAN

SL200

Autobuz

1980

36

NON-EURO

Motorină

Funcţională

15

BV 12 BTR

VOLVO

B10R55

Autobuz

1984

48

EURO 3

Motorină

Funcţională

16

BV 09 TRE

VOLVO

-

Autobuz

1995

72

EURO 2

Motorină

Casat în 2013

17

BV 01 JCF

-

-

Autobuz

-

-

NON-EURO

Motorină

Casat în 2011

18

BV 08 FRN

-

-

Autobuz

-

-

NON-EURO

Motorină

Casat în 2011
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Nr.

Nr. înmatr.

Marcă

Tip

Categorie

An fabric.

Durată
viaţă

Normă EURO

Combust.

Stare tehnică

19

HR 02 VBO

VOLVO

B10M55

Autobuz

1985

48

NON-EURO

Motorină

Casat în 2011

20

BV 09 UIH

FBW

BGS 19A-91GTS

Autobuz

-

-

NON-EURO

Motorină

Casat în 2010

21

BV 10 GOA

-

-

Autobuz

-

-

NON-EURO

Motorină

Casat în 2010

22

BV 09 SES

SAURER

SH 560-25

Autobuz

1978

-

NON-EURO

Motorină

Casat în 2009

23

BV 09 TRH

VOLVO

B10M GAB

Autobuz

1986

-

NON-EURO

Motorină

Casat în 2009

24

BV 09 TRY

-

-

Autobuz

-

-

NON-EURO

Motorină

Casat în 2009

25

BV 13 WSC

MERCEDES
BENZ

VITO 110 CDI

Autoutil.

-

-

NON-EURO

Motorină

În reparaţii, pus în funcţiune în
2012, actualmente în probe

26

BV 54 RMS

IFA

AUTOSPECIALĂ

Multicar

-

-

NON-EURO

Motorină

În reparaţii, pus în funcţiune în
2012, actualmente în probe

27

BV 75 YON

UTB

4650MR TRACTOR

Utilaj

-

-

NON-EURO

Motorină

În reparaţii, pus în funcţiune în
2012, actualmente în probe

28

BV 13 RMS

DAC

AUTOSPECIALĂ

Vidanjă

-

-

NON-EURO

Motorină

În reparaţii, pus în funcţiune în
2012, actualmente în probe

Se constată o componenţă învechită a parcului auto al R.A.G.C.P.S. Săcele R.A., dar cu toate acestea, vehiculele utilizate nu şi-au depăşit încă
durata de viaţă. De asemenea, se constată prezenţa normelor NON-EURO, EURO 2 şi 3 la toate vehiculele utilizate, fiind recomandată
înlocuirea acestora cu vehicule mai noi, având norme EURO 5 şi 6, pentru eficientizarea parcului auto.
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Distanţa parcursă de vehiculele flotei R.A.G.C.P.S. Săcele R.A., la nivelul anului de
referinţă 2009, se prezintă astfel:
Tabel 3.3.6. Distanţa totală parcursă de vehiculele flotei R.A.G.C.P.S. Săcele R.A., la nivelul
anului de referinţă 2009
Distanţă 2009

[km]

TOTAL distanţe parcurse de autovehicule consumatoare de MOTORINĂ

730.023

Consumul total de carburanţi aferent parcului auto al R.A.G.C.P.S. Săcele R.A., la
nivelul anului de referinţă 2009:
Tabel 3.3.7. Consumul total de carburanţi aferent parcului auto al R.A.G.C.P.S. Săcele R.A.,
la nivelul anului de referinţă 2009
Consum 2009

Litri [ l ]

TOTAL consumuri înregistrate de autovehicule consumatoare de MOTORINĂ

351.436,00

Raportat la distanţa parcursă şi la consumul total de carburanţi la nivelul anului de
referinţă 2009, se constată un consum mediu al parcului auto al R.A.G.C.P.S. Săcele R.A.
de 48,14 l combustibil la 100 km. Acest consum ridicat se datorează stadiului învechit al
vehiculelor care compun parcul auto utilizat pentru transportul public local, precum şi
stării deficitare datorate normelor EURO depăşite.
Consumuri înregistrate la nivelul anului de referinţă 2009, pentru parcul auto
R.A.G.C.P.S. Săcele R.A.:
Tabel 3.3.8. Consumuri înregistrate şi distanţe parcurse la nivelul anului de referinţă 2009,
pe fiecare vehicul din parcul auto R.A.G.C.P.S. Săcele R.A.
Nr.

Nr. înmatr.

Marcă

Tip

Categorie

Combust.

Distanţă.
2009

Consum
2009

[km]

[l]

1

BV 14 HYO

MAN

A11 ARTICULAT

Autobuz

Motorină

0

0,00

2

BV 14 HYN

MAN

A11 ARTICULAT

Autobuz

Motorină

0

0,00

3

BV 09 UIG

VOLVO

B10M ARTICULAT

Autobuz

Motorină

37.087

20.653,00

4

BV 11 PIR

VOLVO

B10M ARTICULAT

Autobuz

Motorină

0

0,00

5

BV 12 TJT

VOLVO

B10M ARTICULAT

Autobuz

Motorină

67.832

37.738,00

6

BV 12 TJU

VOLVO

B10M ARTICULAT

Autobuz

Motorină

65.042

36.124,00

7

BV 13 CYZ

VOLVO

B10M ARTICULAT

Autobuz

Motorină

0

0,00

8

BV 10 WXJ

FBW

B51U

Autobuz

Motorină

62.158

31.335,00

9

BV 10 WXH

FBW

B71U

Autobuz

Motorină

47.555

21.632,00

10

BV 11 XPR

VOLVO

B10M

Autobuz

Motorină

62.243

27.986,00

11

BV 11 XPU

VOLVO

B10M

Autobuz

Motorină

66.403

30.122,00
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Nr.

Nr. înmatr.

Marcă

Tip

Categorie

Combust.

Distanţă.
2009

Consum
2009

[km]

[l]

12

BV 01 ZVP

MAN

SR240

Autobuz

Motorină

10.428

4.367,00

13

BV 12 MIR

MAN

SL200

Autobuz

Motorină

56.600

23.521,00

14

BV 12 YRK

MAN

SL200

Autobuz

Motorină

0

0,00

15

BV 12 BTR

VOLVO

B10R55

Autobuz

Motorină

0

0,00

16

BV 09 TRE

VOLVO

-

Autobuz

Motorină

48.137

26.002,00

17

BV 01 JCF

-

-

Autobuz

Motorină

56.191

24.332,00

18

BV 08 FRN

-

-

Autobuz

Motorină

47.515

21.405,00

19

HR 02 VBO

VOLVO

B10M55

Autobuz

Motorină

59.406

26.923,00

20

BV 09 UIH

FBW

BGS 19A-91GTS

Autobuz

Motorină

21.503

10.247,00

21

BV 10 GOA

-

-

Autobuz

Motorină

21.923

9.049,00

TOTAL consumuri MOTORINĂ

730.023

351.436

B.3 Transport privat şi comercial
Datele utilizate în analiza situaţiei curente a sectorului transport privat şi comercial, la
nivelului anului de referinţă 2009, precum şi pentru perioada 2008-2012, au fost
furnizate de Serviciul Impozite şi Taxe Locale, din cadrul Primăriei municipiului Săcele.
Pentru a se obţine combustibilul consumat la nivelul anului de referinţă 2009, în
sectorul transport privat şi comercial, s-au luat în considerare:


Nr. total de vehicule pe două roţi înregistrate



Nr. total autoturisme înregistrate



Nr. total autobuze, autocare, microbuze înregistrate



Nr. total autocamioane înregistrate

 Nr. total transportatori mărfuri înregistraţi (vehicule grele)
*pentru care s-au perceput impozite şi taxe în Municipiul Săcele.
Pentru calculul consumurilor, la nivelul anului de referinţă, s-a aplicat următoarea
formulă:
Consum anual [litri] = nr. vehicule înregistrate la nivelul anului 2009
procent vehicule funcţie de carburantul utilizat
consum specific/100km
distanţă medie traseu [km]
nr. zile calendaristice din 2009.

x
x
x
x
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Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Săcele34, fiind situat în partea de
sud-est a judeţului Braşov, municipiul Săcele este străbătut pe direcţia est-vest pe o
lungime de circa 7 km de drumul naţional principal DN 1A. Din aceste considerente, în
calculele efectuate pentru determinarea consumurilor de combustibili în cadrul
transportului privat şi comercial din Municipiul Săcele, la nivelul anului de referinţă
2009, s-a considerat ca distanţă medie zilnică parcursă de orice vehicul, lungimea de
7km.
Tabel 3.3.9. Consumuri de combustibili în cadrul transportului privat şi comercial din
municipiul Săcele, la nivelul anului de referinţă 2009

Nr.

Tip vehicul

Structură vehicule în
Nr.
vehicule funcţie de combustibil
înreg.
MOTORINĂ BENZINĂ
2009

Consum anual [litri]
2009

Consum
mediu
[l/100km]

Distanţă
medie
zilnică
[km]

MOTORINĂ

BENZINĂ

1

Vehicule pe
două roţi

501

0%

100%

5%

7,0

0,00

64.002,75

2

Autoturisme

7.150

50%

50%

6%

7,0

548.047,50

548.047,5

3

Autobuze,
autocare,
microbuze

51

100%

0%

27%

7,0

35.182,35

0,00

4

Autocamioane

766

90%

10%

30%

7,0

528.425,10

58.713,90

5

Transportatori
mărfuri
(vehicule grele)

234

90%

10%

34%

7,0

182.948,22

20.327,58

8.702

TOTAL consum litri carburant consumat

TOTAL consum

1.294.603,17 691.091,73

În cazul transportului privat şi comercial, se constată consumuri extrem de ridicate la
nivelul municipiului, fiind recomandate măsuri de deviere a traficului greu şi de
fluidizare a circulaţiei. Aceste specificaţii se regăsesc şi în documentul de actualizare a
Planului Urbanistic General al Municipiului Săcele35, unde sunt menţionate următoarele:
-

Devierea traficului greu pe de drumul naţional DN1 pe DN1A a dus la o
suprasolicitare a drumului naţional, la tranzitarea Municipiului Săcele

-

Se impune modernizarea Străzii Câmpului, în scopul devierii traficului greu,
constatându-se o creştere exponenţială a traficului din zonă, fapt care conduce la
degradarea accentuată a străzilor de tranzit, precum şi la creşterea consumului
de combustibili al autovehiculelor care staţionează sau sunt blocate în trafic, în
consecinţă crescând şi cantitatea gazelor cu efect de seră din aria Municipiului
Săcele.

Primăria municipiului Săcele, Actualizare Plan Urbanistic General Municipiul Săcele, elaborat de S.C.
Urban Team S.R.L., vol. I Memoriu General de Urbanism, 2011, pag. 68.
35 Primăria municipiului Săcele, Actualizare Plan Urbanistic General Municipiul Săcele, elaborat de S.C.
Urban Team S.R.L., vol. I Memoriu General de Urbanism, 2011, pag. 86.
34
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C. Inventarul de Referinţă al Emisiilor de CO2 pentru transportul din municipiul
Săcele
C.1 Inventarul de Referinţă al Emisiilor de CO2 pentru anul 2009
Tabel 3.3.10. Consumul final de energie efectiv înregistrat în anul 2009, pentru sectorul
transport
Consum final de energie la nivelul anului 2009
Tip consumator

MOTORINĂ

BENZINĂ

Total energie

[MWh]

[MWh]

[MWh]

Flotă municipală, din care:

150,35

41,06

191,41

Autoturisme

48,28

41,06

89,34

Autoutilitare, autospeciale, utilaje

102,07

0,00

102,07

Transport public local, din care:

3.514,36

0,00

3.514,36

Autobuze

3.514,36

0,00

3.514,36

0,00

0,00

0,00

12.946,03

6.358,04

19.304,08

0,00

588,83

588,83

5.480,48

5.042,04

10.522,51

351,82

0,00

351,82

Autocamioane înregistrate

5.284,25

540,17

5.824,42

Transportatori mărfuri înregistraţi (vehicule grele)

1.829,48

187,01

2.016,50

TOTAL TRANSPORT

16.610,74

6.399,10

23.009,84

Autoutilitare, autospeciale, utilaje
Transport privat şi comercial
Vehicule pe două roţi înregistrate
Autoturisme înregistrate
Autobuze, autocare, microbuze înregistrate

Tabel 3.3.11. Emisiile de CO2 derivate din consumul final de energie efectiv înregistrat în
anul 2009, pentru sectorul transport:
Emisii CO2 la nivelul anului 2009, derivate din consum final de:
Tip consumator

MOTORINĂ

BENZINĂ

Total energie

[tone CO2]

[tone CO2]

[tone CO2]

Flotă municipală, din care:

40,14

10,22

50,37

Autoturisme

12,89

10,22

23,11

Autoutilitare, autospeciale, utilaje

27,25

0,00

27,25

Transport public local, din care:

938,33

0,00

938,33

Autobuze

938,33

0,00

938,33

0,00

0,00

0,00

3.456,59

1.583,15

5.039,74

Autoutilitare, autospeciale, utilaje
Transport privat şi comercial
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Tip consumator
Vehicule pe două roţi înregistrate
Autoturisme înregistrate
Autobuze, autocare, microbuze
înregistrate
Autocamioane înregistrate
Transportatori mărfuri înregistraţi
(vehicule grele)
TOTAL TRANSPORT
4% biocarburant în motorină în anul 2009
2% biocarburant în benzină în anul 2009
TOTAL EMISII CO2 TRANSPORT

Emisii CO2 la nivelul anului 2009, derivate din consum final de:
0,00

146,62

146,62

1.463,29

1.255,47

2.718,75

93,94

0,00

93,94

1.410,90

134,50

1.545,40

488,47

46,57

535,04

4.435,07

1.593,38

6.028,44

177,40

31,87

209,27

4.257,67

1.561,51

5.819,17

C.2. Evoluţia consumurilor şi a emisiilor de CO2, în perioada 2008-2012, pentru
transportul din municipiul Săcele
Figura 3.3.1. Transportul în municipiul Săcele - Evoluţia consumului energetic 2008-2012
(MWh)
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Figura 3.3.2. Transportul în Municipiul Săcele - Evoluţia cantităţii de emisii CO2 20082012 (t)

Între anul 2008 şi anul de referinţă 2009 se constată o uşoară creştere a consumurilor şi
emisiilor de CO2, care coincide cu creşterea distanţelor parcurse de autovehicule şi cu
creşterea numărului total al orelor de funcţionare ale utilajelor.
Între anul de referinţă 2009 şi anii 2010-2012, se constată uşoare scăderi ale
consumurilor şi emisiilor de CO2, care nu se datorează însă eficientizării, ci mai degrabă
scoaterii din uz şi casării unor vehicule din parcurile auto ale Municipiului Săcele şi
R.A.G.C.P.S. Săcele R.A. şi a uşoarei variaţii de autovehicule private şi comerciale
înregistrare. De asemenea, scăderea cantităţii de emisii CO2 se explică şi prin creşterea
procentului de biocarburant introdus în combustibilii convenţionali, direct la pompă,
conform normelor europene în vigoare.
Cu toate că în evoluţia consumurilor şi emisiilor provenite din transport în municipiul
Săcele, totalul general arată o tendinţă descrescătoare, se recomandă înnoirea
parcurilor auto ale Municipiului Săcele şi ale Regiei Autonome care operează
transportul public local, sau chiar înlocuirea vehiculele aflate în uz - mult prea vechi şi
mari consumatoare – cu vehicule hibrid, acestea având un consum mult redus. În ceea
ce priveşte infrastructura municipală, se recomandă devierea traficului greu şi
fluidizarea circulaţiei, în scopul diminuării consumurilor de carburanţi şi emisiilor de
CO2 provenite din transportul privat şi comercial.
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3.4.

Inventar de Referinţă al Emisiilor de CO2 pentru Municipiul Săcele (an de referinţă 2009)

Tabel 3.4.1. Inventarul de Referinţă al Emisiilor de CO2 pentru Municipiul Săcele (an de referinţă 2009)
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4. Planul de Acțiune pentru Energie durabilă a
MUNICIPIULUI SĂCELE
OBIECTIVE GENERALE
1. Modernizarea energetică a tuturor clădirilor publice
2. Susținerea modernizării energetice a fondul construit privat prin programe
specifice de susţinere tehnică şi financiară/programe guvernamentale
3. Iluminat public performant pentru toți locuitorii
4. Flotă municipală cu emisii reduse de CO2
5. Regulamente locale pentru susţinerea obiectivelor propuse şi dezvoltarea de noi
instrumente pentru încurajarea utilizării tehnologiilor puţin poluante
6. Crearea unui sistem performant de monitorizare a rezultatelor
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4.1. Sectorul
industrii

clădiri,

echipamente/instalații

și

4.1.1. Clădirile din municipiul Săcele
Conform documentului ”Strategia de dezvoltare a municipiului Săcele 2014-2020”
clădirile din municipiul Săcele sunt distribuite astfel:
-

22 clădiri aflate în proprietatea autorităţilor şi administraţiei publice, suprafaţa
desfăşurată a acestora fiind de 30.396 mp

-

114 blocuri de locuinţe, totalizând un număr de aproximativ 4.100 apartamente
6.084 case de locuit

Clădirile rezidenţiale însumează o suprafaţă desfăşurată de aproximativ 438139mp.
În urma evaluării situaţiei curente din sectorul clădirilor, realizată prin observații la fața
locului și prin analiza datelor colectate cu sistemul informaţional de monitorizare
energetică EMS, implementat la nivelul municipiului Săcele, dar şi cu sprijinul serviciilor
de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Săcele, au rezultat următoarele
concluzii generale care sunt necesare pentru definirea direcţiilor de dezvoltare în acest
sector:
• Autorităţile trebuie să aplice standardele de performanţă energetică la faza de
construcţie pentru clădirile noi şi la faza de renovare majoră pentru clădirile care
se reabilitează/extind/modernizează, conform Legii nr. 159/2013. De asemenea,
în faza de autorizare de construire, prin certificatul de urbanism, autorităţile
trebuie să solicite un studiu referitor la posibilitatea montării instalaţiilor care
utilizează surse regenerabile de energie, pentru clădirile noi la care recepția la
terminarea lucrărilor se va realiza după 31 decembrie 2020, sau pentru clădirile
noi, aparţinând administraţiei publice la care recepția la terminarea lucrărilor se
va realiza după 31 decembrie 2018. Conform Legii nr. 159/2013, clădirile noi
care se vor recepţiona după datele menţionate anterior vor fi clădiri al căror
consum de energie din surse convenţionale este aproape egal cu zero.
• Autorităţile trebuie să solicite la întocmirea procesului verbal de terminare a
lucrărilor de construire certificat energetic al clădirii, conform Legii nr.
159/2013.
• Aproximativ 90% din clădirile de învăţământ şi 54% din clădirile publice şi
administrative analizate au acoperiş tip şarpantă, care prezintă un grad de
izolare termică foarte slab deoarece planşeul de sub pod nu este de obicei izolat
termic sau este foarte slab izolat termic. Prin mansardarea clădirilor cu acoperiş
tip şarpantă se poate creşte suprafaţa utilă a clădirii, dar creşte şi gradul de
izolare termică. În cazul în care se iau doar măsuri de izolare a planşeului sub
pod, se pot obţine economii mari de energie, care au durata de amortizare mai
mică de 5 ani (costuri de reabilitare scăzute).
• Majoritatea clădirilor din municipiul Săcele folosesc pentru sursele de încălzire
gaze naturale.
• Marea majoritate a blocurilor au centrale de bloc sau centrale de apartament.
Cazanele din centralele de bloc sunt dotate cu arzătoare cu randament scăzut,
motiv pentru care costurile pentru gazul consumat sunt mari. Centralele de bloc
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nu au automatizare, pornirea şi închiderea lor realizându-se de către şeful de
bloc. Din acest motiv, o parte din apartamente solicită debranşarea în vederea
montării centralelor de apartament sau a altor surse de încălzire şi producere de
apă caldă menajeră care au preţuri mici de achiziţie dar au randament redus şi
sunt ineficiente energetic (panouri radiante electrice, radiatoare electrice,
reşouri). Sunt cazuri (cartierul Electroprecizia) în care, datorită neplăţii facturii
de gaz, blocul a rămas fară încalzire şi apă caldă. Mai grav este faptul că în aceste
blocuri Asociatia de Proprietari se opune montării centralelor de apartament,
(care sunt mai eficiente decât încălzirea locală), fără a avea o justificare raţională,
proprietarii acţionând astfel cu rea-voință.
• Procentul de blocuri unde s-a realizat reabilitarea termică este relativ scăzut.
In strada Movilei, din aproximativ 18 blocuri, sunt izolate parţial 4 blocuri; în cartierul
Ştefan cel Mare, din 27 blocuri sunt izolate parţial 16 blocuri; în cartierul
Electroprecizia, din aproximativ 71 de blocuri, sunt izolate parţial 30 blocuri.
Tabel 4.1.1.1. Procentajul blocurilor reabilitate
Cartierul

Nr. blocuri *

Nr. blocuri
reabilitate

Procent
reabilitare

Movilei

18

4

22,22%

Ștefan cel Mare

27

16

59,26%

Electroprecizia

71

30

42,25%

∑

41,25%

Procentul de blocuri reabilitate pare unul ridicat, dar reabilitarea acestora s-a facut
defectuos. Izolarea pereţilor exteriori s-a realizat prin participarea financiară
proprietarilor şi din acest motiv, din dorinţa realizării reabilitării cu costuri mici,
izolarea s-a făcut fără autorizare de construire, nerealizându-se nicio documentaţie
tehnică de izolare termică. În multe cazuri izolaţia termică are grosime
necorespunzătoare (5 cm) şi izolarea blocului este parţială (pe faţadele apartamentelor).
Izolarea parţială nu este o metodă de eficientizare energetică a imobilului, de multe ori
poate avea un efect negativ prin infiltrarea apelor meteorice între stratul de izolaţie și
perete.
•

Procentul de apartamente care au schimbat tâmplăria veche cu una eficientă
energetic este redus.

•

Procentul de case care au panouri solare pentru aport solar la prepararea apei
calde este redus.

•

În toate clădirile publice analizate, centralele termice au fost schimbate în jurul
anului 2005, fiind montate centrale termice cu randament de peste 90%.
Cele mai multe clădiri analizate au radiatoare de oţel, echipate cu robineţi de tur
şi retur, dar, de cele mai multe ori, rozeta de acţionare a robineţilor de tur
lipseşte.
Procentul de clădiri la care s-a realizat reabilitarea termică a anvelopei este
destul de scăzut. Singurele măsuri luate pentru eficientizarea energetică sunt
cele de înlocuire a geamurilor simple, cu rama de lemn cu cele termorezistente,

•

•
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tip termopan. În toate cazurile nu s-au prevăzut în tâmplărie grile de ventilare,
obligatorii pentru asigurarea condițiilor igienice.
•

Şcolile și grădiniţele au apă caldă menajeră produsă de centrala termică proprie
sau cu boilere electrice.

•

Există situații în care nu s-a acordat atenție întreținerii clădirilor, în sensul
efectuării micilor reparații care pot genera probleme de infiltrație a apei. În acest
sens facem referire la „Şcoala Gimnazială nr. 4” unde burlanele de scurgere ale
apei provenită din precipitații nu sunt etanşe şi apa curge pe clădire, provocând
distrugeri ale acesteia.
În mai multe instituţii nu s-au luat măsuri de automatizare a furnizării de energie
pentru încălzire, în funcţie de programul de funcţionare al instituţiei şi de
parametrii de confort interior. Această modernizare presupune economii de
energie de 5-10%, cu cheltuieli de instalare reduse.

•

•

•

În majoritatea clădirilor nu există sistem de închidere automată a uşilor de
intrare. Din acest motiv uşile rămân deschise (mai ales la şcoli), având loc o mare
pierdere de căldură prin uşile deschise.
Există clădiri în care nu se desfăşoară niciun fel de activitate (ex. Corpul A+B al
Liceului Tehnologic Victor Jinga). Suprafaţa acestor clădiri este mare și constituie
un procent important din suprafaţa instituţiei. În programul de monitorizare al
consumurilor energetice, EMS, aceste suprafeţe neîncălzite influenţează artificial
coeficientul de performanţă energetică, C.P.E., rezultând un coeficient foarte bun.
În realitate, valoarea foarte bună a C.P.E. este dată de faptul că aceste clădiri nu
sunt deloc încălzite şi nu se realizează nici pe departe condiţiile de confort termic
impuse într-o clădire.

În municipiul Săcele, clădirile reprezintă un consumator foarte important,
responsabil pentru 85,96% din totalul emisiilor de CO2 de la nivel local.
În tabelul următor este prezentată o analiză comparativă a tipurilor de clădiri în funcție
de consumul de energie și emisii CO2.
Tabel 4.1.1.2. Analiză comparativă a tipurilor de clădiri în funcție de consumul de energie
și emisiile de CO2
Consumul
final de
energie
[MWh]

Emisii de
CO2 [t]/
emisii
echivalent
CO2 [mii t]

Procent
din
consumul
final de
energie

Procent
emisii de
CO2 [t]/
emisii
echivalent
CO2 [t]

Clădiri, echipamente/instalații municipale

5,62

1,13

4,13%

4,13%

Clădiri, echipamente/instalații terțiare (nemunicipale)

24,93

5,04

18,34%

18,34%

Clădiri rezidențiale

105,41

21,29

77,53%

77,53%

Total

135,96

27,46

100,0%

100,0%

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE/INSTALAȚII ȘI INDUSTRII:

Repartiţia consumurilor finale de energie și a emisiilor de CO2 este prezentată în
graficele următoare :
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Figura 4.1.1.1.

Figura 4.1.1.2.

Implementarea de măsuri de eficienţă energetică în sectorul clădirilor va avea un
impact pe termen mediu şi lung în consumul de energie final, de la nivel local, datorită
următoarelor particularităţi:
•
•
•

Durata de viaţă a clădirilor noi este de aproximativ 50 ani.
Modernizările energetice realizate la nivelul anvelopei clădirilor produc efecte în
reducerea consumului de energie pe o durată de minim 15 ani.
Modernizările energetice la nivelul instalaţiilor şi echipamentelor aferente unei
clădiri produc efecte în reducerea consumului de energie pe o durată de minim
10 ani.
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Implementarea măsurilor de modernizare energetică a unei clădiri se va face pe baza
unui Audit Energetic al Clădirii, realizat de către auditori energetici atestaţi - gradul I,
- care prin raportul de audit energetic prezintă o analiză tehnico-economică detaliată a
fiecărei soluţii de modernizare energetică necesară la nivelul clădirii şi instalaţiilor
aferente.
Auditul energetic are ca obiectiv identificarea soluţiilor tehnice optime de reabilitare/
modernizare a elementelor de construcţie şi ale sistemului de instalaţii de încălzire, apă
caldă curentă şi iluminat pe baza caracteristicilor reale ale ansamblului compus din
clădire şi instalaţie.
Realizarea auditului energetic al unei clădiri existente presupune parcurgerea a trei
etape obligatorii:
1) Evaluarea performanţelor energetice ale clădirii supuse auditului energetic
2) Identificarea măsurilor de modernizare energetică şi analiza eficienţei economice a
acestora:
• Se identifică şi analizează măsurile de eficienţă energetică necesare a fi
implementate pentru reducerea consumului de energie al clădirii
• Se cuantifică potenţialul de economii de energie rezultate în urma aplicării
soluţiei de modernizare
• Se cuantifică costul de aplicare al soluţiilor de modernizare energetică propuse.
• Se determină durata de recuperare a investiţiei
• Se determină costul energiei economisite pentru fiecare soluţie de modernizare
propusă
Toţi aceşti indicatori reprezintă instrumente absolut necesare stabilirii unei ordini
prioritare a investiţiilor în domeniul eficienţei energetice.
3) Întocmirea raportului de audit energetic. Raportul de audit energetic, printre altele,
pune în evidență practicile negative de consum energetic la nivelul utilizatorilor finali,
situaţie în care autoritatea locală poate decide derularea unor campanii de informare
care au ca ţintă obţinerea unor schimbări de comportament privind consumul de
utilități.
Modernizarea energetică trebuie să se realizeze pe fondul unei structuri de rezistenţă cu
un grad ridicat de siguranţă. Prin urmare, reabilitarea termică este condiţionată de
respectarea cerinţei A1 “Rezistență și stabilitate” menţionată în Legea nr. 10/1995
privind calitatea în construcţii. Este obligatoriu ca în timpul şi mai ales după reabilitarea
termo-tehnică şi energetică, acţiunile susceptibile de a se exercita asupra clădirilor
unității să nu aibă ca efect producerea unuia din următoarele evenimente:
•
•

Prăbuşirea totală sau parţială a construcţiilor
Producerea unor deformaţii şi/sau vibraţii de mărime inacceptabilă pentru
exploatarea normală

•

Avarierea elementelor nestructurale (închideri, compartimentări, finisaje) a
instalaţiilor şi a echipamentelor ca urmare a deformaţiilor excesive ale
elementelor structurale

•

Producerea, ca urmare a unor evenimente accidentale, a unor avarii de tip
prăbuşire progresivă, disproporţionate în raport cu cauza care le-a produs
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Direcţii de dezvoltare pentru creşterea eficienţei energetice la nivelul clădirilor rezultate în
urma analizelor
1.

Respectarea în procent de 100% a legislației în vigoare

2.

Aplicarea, începând cu anul 2015, a unui standard de performanţă energetic local
care să permită monitorizarea îndeplinirii cerinţele minime de performanţă
energetică stabilite pentru clădirile noi şi pentru clădirile existente supuse unor
lucrări de modernizare

3.

Modernizarea energetică a clădirilor şi a instalaţiilor aferente prin aplicarea celor
mai eficiente soluţii de modernizare energetică din punct de vedere tehnicoeconomic, rezultate din auditurile energetice, pentru consumatorii finali

4.

Instituirea la nivelul autorităţii locale a unui birou de management energetic, care
să gireze aplicarea principiilor de eficienţă energetică, în toate acţiunile şi proiectele
derulate de autoritatea locală. Acest birou va avea în vedere monitorizarea
rezultatelor după implementarea soluțiilor propuse prin auditul energetic atât
pentru evaluarea rezultatelor în urma lucrărilor realizate cât și a monitorizării
permanente a consumurilor energetice pentru raportările parțiale și finale (2020)
obligatorii prin PAED

5.

Realizarea de proiecte demonstrative de utilizare a resurselor regenerabile de
energie existente pe plan local în clădiri administrative

6.

Afişarea certificatului de performanţă energetică în toate clădirile aflate în
proprietatea/administrarea autorităţilor publice sau pentru instituţiile care
prestează servicii publice cu o suprafaţă utilă de peste 250 mp

7.

Derularea unor campanii de informare, promovate de administraţia locală, pentru
îmbunătăţirea comportamentului consumatorului final casnic prin popularizarea
măsurilor de eficienţă energetică care pot fi implementate la nivelul clădirilor de
locuinţe, cu implicarea specialiștilor locali: arhitecţi, dezvoltatori imobiliari, auditori
energetici, specialişti din sectorul construcţiilor
Acordarea în continuare de stimulente financiare, în vederea intensificării lucrărilor
de reabilitare termică a locuinţelor

8.

Plan de acţiuni şi măsuri tehnice pentru eficienţă energetică şi energie
regenerabilă în domeniul clădirilor
A. Acţiuni şi măsuri/proiecte tehnice necesare pentru creşterea eficienţei
energetice în sectorul clădirilor din municipiul Săcele identificate pentru
fiecare direcţie de dezvoltare în parte
A.1. Respectarea în procent de 100% a legislației în vigoare
În prima parte, „Inventarul de Referinţă al Emisiilor de CO2”, capitolul 3.1.A, s-au făcut
referiri la cadrul legal privind eficientizarea energetică a clădirilor şi scăderea emisiilor
de bioxid de carbon aferente clădirilor.
Consiliul Local se poate implica în creșterea performanței energetice a clădirilor prin
respectarea următoarelor:
• Solicitarea la emiterea autorizației de construire a unui studiu referitor la
performanța energetică a clădirii proiectate sau reamenajate şi la posibiltatea
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utilizării surselor de energie regenerabilă. Respectarea acestei cerințe, precum și
impunerea ca rezistențele termice minime să fie realizate, ar duce la o atenție mărită
în faza de proiectare, rezultând clădiri cu eficiență energetică mai ridicată. Conform
Legii nr. 372/2005, modificată prin Legea nr. 159/2013, Cap. V, art. 10, “pentru
clădirile noi/ansamblurile de clădiri prevazute la art. 123 alin. (2), prin certificatul de
urbanism emis de autoritaţile administraţiei publice locale/judeţene competente, în
vederea obţinerii, în condiţiile legii, a autorizaţiei de construire pentru clădiri, pe
lângă obligativitatea respectării cerinţelor minime de performanță energetică, se va
solicita întocmirea unui studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative
de eficienţă ridicată, în funcție de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic,
economic şi al mediului înconjurător.”
• Solicitarea la terminarea lucrărilor a certificatului de performanță energetică a
clădirii. Solicitarea certificatului de performanță și cunoașterea de către investitori și
proiectanți a faptului că această cerință este respectată, va duce la conformitatea cu
proiectele inițiale, la realizarea rezistențelor termice minime și implicit la reducerea
consumului de energie și emisiilor de CO2. Conform Legii nr. 372/2005, modificata
prin Legea nr. 159/2013, Art. 132, aliniatul 1, pentru clădirile care se construiesc,
certificatul se elaborează prin grija investitorului/proprietarului/ administratorului,
este prezentat de către acesta, în original, comisiei întrunite în vederea recepţiei la
terminarea lucrărilor, se anexează, în copie, la procesul-verbal de recepţie şi
constituie parte componentă a cărţii tehnice a construcţiei.
Conform Legii nr. 372/2005, modificată prin Legea nr. 159/2013, Art. 132, aliniatul 2,
procesul-verbal încheiat cu ocazia recepţiei la terminarea lucrărilor şi neînsoţit de copia
de pe certificat este nul de drept.
• Solicitarea la administrația financiară a certificatului energetic al imobilului pentru
care s-a realizat vânzarea-cumpărarea sau închirierea.
• Aplicarea sancțiunilor legale, în cazul construirii sau modificărilor realizate fără
autorizare de construire.
A.2. Aplicarea, începând cu anul 2015, a unui standard de performanţă energetică
local care să permită monitorizarea îndeplinirii cerinţelor minime de
performanţă energetică, stabilite pentru clădirile noi şi pentru clădirile existente
supuse unor lucrări de modernizare
Clădiri nou construite, condiţii de realizare:
• La acordarea de autorizaţie de construcţie se va solicita un raport de audit energetic
al clădirii la faza de proiectare, care verifică respectarea cerinţelor de performanţă
energetică a clădirilor pentru realizarea confortului termic şi fiziologic – valorile
minime sunt indicate în MC 001/2007 - Metodologia de calcul a performanţei
energetice a clădirilor – Ordinul nr. 157/01.02.2007 și în Ordinul nr. 2513/2010
pentru modificarea Reglementării tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al
elementelor de construcție ale clădirilor", indicativ C 107-2005
• Certificatul de performanţă energetică al clădirii, ataşat la documentaţia de recepţie,
la terminarea lucrărilor
• Pentru clădirile noi, care se vor recepţiona după 31 decembrie 2020, respectiv
pentru clădirile noi aparţinând administraţiei publice care se vor recepţiona după 31
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decembrie 2018, autoritatea administraţiei publice locale, prin certificatul de
urbanism eliberat în vederea emiterii autorizaţiei de construcţie, va solicita
întocmirea unui studiu de fezabilitate tehnico-economic şi de mediu, privind
posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de producere a energiei cum ar fi:
- Sisteme descentralizate de alimentare cu energie, bazate pe surse de energie
regenerabilă
- Producere combinată de căldură şi electricitate
- Aport solar la încălzire și producerea apei calde menajere prin montarea de
sisteme solare de încălzire
- Pompe de căldură
Clădiri existente, condiţii
renovare/modernizare:

de

realizare

în

cadrul

lucrărilor

de

Clădiri publice şi administrative
• Auditul energetic va fi obligatoriu la faza de autorizaţie a construcţiei şi se va urmări
încadrarea în valorile normate ale rezistenţelor termice minime, ale elementelor de
construcţie, pe ansamblul clădirii – la clădiri cu altă destinaţie decât cea de locuinţă valorile minime sunt indicate în MC 001/2007 - Metodologia de calcul a performanţei
energetice a clădirilor – Ordinul nr. 157/01.02.2007 și în Ordinul nr. 2513/2010
pentru modificarea Reglementării tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al
elementelor de construcție ale clădirilor", indicativ C 107-2005.
• Clădirile existente, cu o suprafaţă utilă de peste 500 mp, la care se execută lucrări de
renovare, trebuie să aibă o performanţă energetică îmbunătăţită, astfel încât
consumul de energie anual pentru încălzire să scadă sub 100 kWh/mp an.
Clădiri cu destinaţia de locuinţă
• Raportul de audit energetic va fi obligatoriu la faza de autorizaţie a construcţiei şi se
va urmări încadrarea în valorile normate ale rezistenţelor termice minime ale
elementelor de construcţie, pe ansamblul clădirii – la clădiri cu destinaţia de locuinţă
- valorile minime sunt indicate în MC 001/2007 - Metodologia de calcul a
performanţei energetice a clădirilor – Ordinul nr. 157/01.02.2007 și în Ordinul nr.
2513/2010 pentru modificarea Reglementarii tehnice "Normativ privind calculul
termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor", indicativ C 107-2005.
• Certificatul de performanţă energetică al clădirii se va ataşa la documentaţia de
recepţie, la terminarea lucrărilor.
Principii de bază în realizarea reabilitărilor termoenergetice:
• În cazul blocurilor de locuinţe, acţiunea de reabilitare şi modernizare nu poate fi
realizată pe apartament sau grupuri de apartamente, ci numai pe ansamblul
întregului bloc.
• Reabilitarea energetică a clădirilor supuse unor lucrări de modernizare se va efectua
pe baza auditului energetic.
• Alegerea soluţiilor de reabilitare se va face de comun acord şi în colaborare cu
proprietarii clădirilor, având în vedere alcătuirea şi starea elementelor de construcţie
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existente, determinate cu ocazia întocmirii expertizei tehnice, precum şi criteriilor
prioritare specifice fiecărei situaţii în parte.
• Se va urmări încadrarea în valorile normate, ale rezistenţelor termice minime ale
elementelor de construcţie, pe ansamblul clădirii – la clădiri cu destinaţia de locuinţă
reabilitate - valorile minime sunt indicate în MC 001/2007 - Metodologia de calcul a
performanţei energetice a clădirilor – Ordinul nr. 157/01.02.2007 și în Ordinul
2513/2010 pentru modificarea Reglementarii tehnice "Normativ privind calculul
termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor", indicativ C 107-2005.
• Se va solicita firmelor executante să deţină agremente tehnice de produs, sisteme şi
tehnologii.
A.3. Modernizarea energetică a clădirilor şi a instalaţiilor aferente prin aplicarea
celor mai eficiente soluţii de modernizare energetică din punct de vedere
tehnico-economic, rezultate din auditurile energetice, pentru consumatorii finali
Activităţi şi proiecte identificate
În toate cazurile se va avea în vedere respectarea HG nr. 1.061/30.10.2012, privind
standardele de cost pentru reabilitări termice.
Clădiri ale unităţilor de învăţământ, publice şi administrative
Lucrările de modernizare/reabilitarea termică a clădirilor existente aflate în
administrarea Municipiului Săcele vor fi derulate cu respectarea următoarelor cerinţe
obligatorii:
• Reabilitarea termică este condiţionată de respectarea cerinţei A1 “Rezistență și
stabilitate” menţionată în Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii
• Realizarea auditului energetic al clădirii
• Întocmirea unui studiu de fezabilitate tehnic, economic şi de mediu privind
posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de producere a energiei, ca de
exemplu:
- Sisteme descentralizate de alimentare cu energie, bazate pe surse de energie
regenerabilă
- Modernizarea sistemelor existente cu echipamente cu aport solar la producerea
apei calde menajere
- Producere combinată de căldură şi electricitate
- Pompe de căldură, în anumite condiţii
• Realizarea certificatului de performanţă energetică a clădirii la începutul lucrărilor
• Introducerea cerinţelor şi a criteriilor de performanţă rezultate din auditul energetic
ca şi cerinţe obligatorii la faza de licitaţie a lucrărilor de proiectare şi de construcţie
• Consilierea din partea diriginţilor de şantier şi a auditorilor energetici pentru
urmărirea aplicării corecte a soluţiilor de modernizare în practică
• Realizarea certificatului de performanţă energetică a clădirii la finalizarea lucrărilor
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• Solicitarea raportului de termografiere la finalizarea lucrărilor de reabilitare
realizate
• Monitorizarea consumurilor energetice din clădirea reabilitată şi compararea
economiilor de energie efectiv realizate cu cele previzionate în auditul energetic
Lucrările de reabilitare care se vor desfăşura la nivelul anvelopei clădirilor existente vor
respecta următoarele cerinţe:
• Izolarea suplimentară a pereţilor exteriori va fi realizată la exterior
• În vederea aplicării măsurilor de reabilitare termică la pereţii exteriori se vor lua
măsuri în prealabil de eliminare a surselor de condens sau igrasie, eliminare a
infiltraţiilor de apă
• Odată cu reabilitarea termică a pereţilor vor fi reparate instalaţiile de colectare a
apelor pluviale sau de canalizare
• Grosimea stratului de izolare suplimentară a elementelor de construcţie va fi
determinată prin calcul termo-tehnic în cadrul auditului energetic, care va ţine cont
de corecţia necesară influenţei punţilor termice
• Pentru îndeplinirea cerinţelor de performanţă energetică prevăzute clădirilor supuse
renovării, grosimea stratului suplimentar de izolaţie nu va fi niciodată mai mic de:
- 10 cm în cazul pereţilor exteriori
-

15 cm în cazul planşeelor sub terasă/sub pod sau la nivelul mansardelor.
Utilizarea foliilor de barieră de vapori pentru evitarea umezirii izolaţiei

-

10 cm în cazul planşeelor peste subsoluri neîncălzite
10 cm în cazul plăcilor pe sol sau a pereţilor îngropaţi ai demisolurilor sau
subsolurilor încălzite

• În cadrul lucrărilor de reabilitare termică a pereţilor exteriori se vor lua măsuri de
izolare a clădirilor la nivelul soclului clădirii, aticului sau a racordului cu planşeul sub
pod, în funcţie de situaţie
• În cadrul lucrărilor de reabilitare termică a planşeului sub pod se vor lua în prealabil
măsuri de reparare/înlocuire a acoperişului
• În cazul lucrărilor de reabilitare termică a planşeului tip terasă se vor lua în prealabil
măsuri de reparare, uscare, îndepărtare a straturilor umede şi hidroizolare a terasei
• În cazul utilizării polistirenului expandat pentru lucrările de reabilitare termică se va
impune ca indicator de performanţă – rezistenţa la compresiune > 100 kgf/cmp
Lucrările de modernizare energetică a tâmplăriei exterioare vor respecta, următoarele
cerinţe:
• În cazul în care tâmplăria existentă prezintă un grad foarte mare de neetanşeităţi
care nu pot fi eliminate decât cu costuri foarte mari, se va utiliza minim tâmplăria
eficientă energetic cu 2 rânduri de geamuri termoizolante, 6-12-6, cu o suprafaţă
tratată cu strat low-E (strat reflectant la raze infraroşii), ramă PVC cu 3-5 camere
• Montarea de grile higro-reglabile în cadrul tâmplăriei termoizolante, pentru
asigurarea calităţii aerului interior, în conformitate cu normele igienico-sanitare
pentru sălile de clasă ale unităţilor de învăţământ/spaţii foarte aglomerate
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• Montarea de sisteme de ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului
interior în cazurile în care prezenţa grilelor este insuficientă
• Prevederea uşilor de acces cu dispozitive cu închidere automată şi sistem de
siguranţă
• Prevederea de sisteme pentru umbrire pe faţadele însorite (după caz, unde aceste
sisteme se încadrează din punct de vedere arhitectural)
• Dotarea sălilor de sport cu instalaţie de ventilare aer pentru asigurarea calităţii
aerului
Lucrările de reabilitare a instalaţiilor interioare de încălzire, apă caldă de consum,
sanitare vor respecta următoarele cerinţe:
• Modernizarea instalaţiilor interioare de încălzire care prezintă un grad de vechime şi
de colmatare ridicat
• Finalizarea modernizării energetice a instalaţiei interioare de încălzire şi de montare
de Corpuri de încălzire noi în cazurile în care această lucrare este parţial executată
pentru prevenirea deteriorării echipamentelor de producere energie termică
• Montarea de dispozitive de echilibrare hidraulică la baza coloanelor de încălzire
• Izolarea reţelelor de distribuţie din canalele termice sau cele care străbat spaţii
neîncălzite
• Realizarea de lucrări de echilibrare hidraulică a instalaţiei de distribuţie, de la
centrala termică care alimentează mai multe clădiri
• Separarea contorizării energiei termice la nivel de clădire pentru a permite
înregistrarea consumurilor energetice pe fiecare consumator
• Montarea sistemelor de automatizare pentru reglarea temperaturii interioare în
funcţie de programul de lucru al clădirii
Modernizarea echipamentelor de producere a energiei termice se va realiza cu
respectarea următoarelor cerinţe:
• Dotarea fiecărei clădiri cu instalaţie de apă caldă de consum în conformitate cu
cerinţele igienico-sanitare
• Utilizarea de echipamente moderne cu randamente mari de producere a energiei
termice: cazanele cu funcţionare în condensație
• În cazul în care o clădire este modernizată, în primul rând se reabilitează termic
anvelopa clădirii, iar apoi este dimensionată sursa de energie termică la nivelul
necesarului după reabilitare
• Utilizarea resurselor regenerabile pentru prepararea de energie termică cu scopul
reducerii facturii energetice
Proiectele propuse în cadrul Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă respectă
cerinţele expuse mai sus.
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Codificarea măsurilor de eficientizare energetică propuse în sectorul
Clădiri
Propunerile de eficientizare energetică a construcțiilor se referă, după caz, la lucrările,
cuprinse în tabelul următor:
Tabel 4.1.1.3. Codificarea măsurilor de eficientizare energetică propuse în sectorul Clădiri
Denumire lucrare

Cod
masură

Izolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu un strat de polistiren cu grosimea de minim 10 cm

1

Izolarea suplimentară a planşeului terasă cu un strat de polistiren extrudat cu grosimea de minim
15 cm

2

Izolarea suplimentară a planşeului sub pod cu un strat de vată bazaltică cu grosimea de minim 15
cm

3

Lucrări de reparaţii la acoperiş – eliminare neetanşeităţii

4

Modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare

5

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6

Modernizarea instalaţiei interioare de încălzire – Corpuri de încălzire

7

Modernizarea instalaţiei interioare de încălzire – reţea termică interioară

8

Montarea de dispozitive de echilibrare hidraulică la baza coloanelor de încălzire

9

Montarea robineților cu termostat pe radiatoare

10

Izolarea reţelelor de distribuţie din canalele termice sau cele care străbat spaţii neîncălzite
Echilibrare hidraulică reţea de distribuţie

11

Separare contorizare energie termică la nivel de clădire

12

Montare automatizare pentru reglarea temperaturii interioare în funcţie de programul de lucru
al clădirii

13

Dotarea clădirii cu instalaţie de apă caldă de consum în conformitate cu cerinţele igienicosanitare

14

Modernizare sursă de producere energie termică

15

Montarea sistemului solar pentru aport la prepararea apei calde menajere

16

Montare contoare termice

17

Montare contor pasant gaz

18

Montare tavan fals în încăperi și izolare cu vata minerala 10 cm (micșorare înălțime încăperi și
reducerea volumului de încălzit)

19

Clădiri eligibile pentru reabilitări termice
La data prezentului proiect au fost supuse spre analiza 47 de clădiri:
•
•

24 clădiri cu destinaţia învăţământ, şcoli şi licee
12 clădiri cu destinaţia învăţământ, grădiniţe
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•

11 clădiri aparținând instituțiilor administrative.

Alegerea clădirilor supuse inspecțiilor s-a făcut de către Primăria municipiului Săcele.
Vizitele au fost programate de Primăria municipiului Săcele și s-au efectuat în prezența
delegatului Primăriei.
Clădirile vizitate sunt prezentate în tabelele următoare:
Clădiri ale unităţilor de învăţământ - Licee şi şcoli
Tabel 4.1.1.4. Lista clădirilor supuse inspecțiilor în cadrul elaborării PAED (licee şi şcoli)
Nr.

Instituţie

Clădire

Adresă

1

Liceul Tehnologic Victor Jinga

Corp Principal

Aleea Episcop Popeea nr. 20,
Săcele

2

Liceul Tehnologic Victor Jinga

CORP A+B

Aleea Episcop Popeea nr. 20,
Săcele

3

Liceul Tehnologic Victor Jinga

Ateliere Phare

Aleea Episcop Popeea nr. 20,
Săcele

4

Liceul Tehnologic Victor Jinga

Biblioteca

Aleea Episcop Popeea nr. 20,
Săcele

5

Liceul Tehnologic Victor Jinga

Sala sport

Aleea Episcop Popeea nr. 20,
Săcele

6

Liceul Teoretic George Moroianu

Corp A

Bd. George Moroianu nr. 110,
Săcele

7

Liceul Teoretic George Moroianu

Corp B1

Str. Înv. Nicolae Pană nr. 2,
Săcele

8

Liceul Teoretic George Moroianu

Corp B2

Str. Înv. Nicolae Pană nr. 2,
Săcele

9

Liceul Teoretic George Moroianu

Corp B3

Str. Înv. Nicolae Pană nr. 2,
Săcele

10

Liceul Teoretic George Moroianu

Corp C - fosta Școală
nr. 6

Piața Libertății nr. 24, Săcele

11

Liceul Teoretic Zajzoni Rab Istvan

Corp A

Bd. Brașovului nr. 107, Săcele

12

Liceul Teoretic Zajzoni Rab Istvan

Corp A1

Bd. Brașovului nr. 105, Săcele

13

Liceul Teoretic Zajzoni Rab Istvan

Corp A, WC aflat în
curtea școlii

Bd. Brașovului nr. 107, Săcele

14

Liceul Teoretic Zajzoni Rab Istvan

Corp B

Bd. Brașovului nr. 52, Săcele

15

Liceul Teoretic Zajzoni Rab Istvan

Corp B, WC

Bd. Brașovului nr. 52, Săcele

16

Şcoala gimnazială nr. 1

Corp A

Bd. Brașovului nr. 250, Săcele

17

Şcoala gimnazială nr. 1

Corp B

Bd. Brașovului nr. 250, Săcele

18

Şcoala gimnazială nr. 1

Corp C

Bd. Brașovului nr. 250, Săcele

19

Şcoala gimnazială nr. 1

Corp E

Bd. Brașovului nr. 250, Săcele

20

Şcoala gimnazială nr. 4 Fraţii

Corp A

Str. Viitorului nr. 7A, Săcele
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Nr.

Instituţie

Clădire

Adresă

Popeea
21

Şcoala gimnazială nr. 4 Fraţii
Popeea

Corp B

Bd. George Moroianu nr. 291,
Săcele

22

Şcoala gimnazială nr. 5

Corp A

Str. Barajului nr. 49, Săcele

23

Şcoala gimnazială nr. 5

Atelier + Sala Sport

Str. Barajului nr. 49, Săcele

24

Şcoala gimnazială nr. 5

Corp B

Bd. George Moroianu nr. 399,
Săcele

Clădiri ale unităţilor de învăţământ - Grădiniţe
Tabel 4.1.1.5. Lista clădirilor supuse inspecțiilor în cadrul elaborării PAED (grădiniţe)
Nr.

Instituţie

Clădire

Adresă

1

Grădiniţa cu program normal nr. 1

Grădiniţa cu program normal
nr. 1

Str. Al.I. Cuza nr. 39,
Săcele

2

Grădiniţa cu program normal nr.
1A (secţiile română şi maghiară) şi
program prelungit 1A - arondată la
Şcoala gimnazială nr. 1

Corp D - Grădiniţa cu
program normal nr. 1A
(secţiile română şi maghiară)
şi program prelungit 1A

Bd. Brașovului nr. 250,
Săcele

3

Grădiniţa cu program normal nr.
1B - arondată la Şcoala gimnazială
nr. 1

Corp F - Grădiniţa cu program
normal nr. 1B (fosta Şc. Gen.
nr. 2)

Str. Barbu Lautaru nr. 35,
Săcele

4

Grădiniţa cu program normal nr. 2
- arondată la Grădiniţa cu program
normal nr. 3

Corp A

Str. Mihai Eminescu nr. 6,
Săcele

5

Grădiniţa cu program normal nr. 2
- arondată la Grădiniţa cu program
normal nr. 3

Corp B

Str. Mihai Eminescu nr. 6,
Săcele

6

Grădiniţa cu program normal nr. 3

Grădiniţa nr. 3

Str. Zizinului nr. 2, Săcele

7

Grădiniţa cu program normal nr. 4

Corp B

Bd. George Moroianu nr.
293, Săcele

8

Grădiniţa cu program normal nr.
4A - arondată la Grădiniţa cu
program normal nr. 4

Grădiniţa nr. 4 A

Str. General Dragalina nr.
78, Săcele

9

Grădiniţa cu program normal nr. 5
- arondată la Şcoala gimnazială nr.
5

Grădiniţă Gîrcini

Str. Barajului nr. 49,
Săcele

10

Grădiniţa cu program normal şi cu
program prelungit Zajzoni Rab
Istvan- arondată Liceul Teoretic
Zajzoni Rab Istvan

Corp C - Grădiniţa

Bd. Brasovului nr. 37,
Săcele

11

Grădiniţa cu program prelungit nr.
5

Corp A

Str. Viitorului nr. 4, Săcele

12

Grădiniţa cu program prelungit nr.
5

Grădiniţa Petofi Şandor nr.
81

Str. Petofi Sandor nr. 81,
Săcele
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- Cladiri publice și administrative
Tabel 4.1.1.6. Lista clădirilor supuse inspecțiilor în cadrul elaborării PAED (clădiri publice
şi administrative)
Nr.

Instituţie

Clădire

Adresă

1

Biblioteca Municipală

Biblioteca Municipală

Bd. George Moroianu nr.
110, Săcele

2

Cantina de Ajutor Social

Cantina de Ajutor Social

Str. Petofi Sandor nr. 83,
Săcele

3

Centrul de zi pentru copii

Centrul de zi pentru copii

Bd. George Moroianu nr.
17, Săcele

4

Primăria municipiului Săcele

Corp A (sediu)

Str. Piata Libertății nr. 17,
Săcele

5

Primăria municipiului Săcele

Corp B

Str. Piata Libertății nr. 17,
Săcele

6

Primăria municipiului Săcele

Corp C

Str. Piata Libertății nr. 17,
Săcele

7

Primăria municipiului Săcele

Corp D

Str. Piata Libertății nr. 17,
Săcele

8

Primăria municipiului Săcele

Casa Căsătoriilor

Str. Mihai Eminescu nr. 6,
Săcele

9

Primăria municipiului Săcele

Serviciu Voluntar pentru
situaţii de urgenţă

Str. Mihai Eminescu, nr. 2

10

Primăria municipiului Săcele

Taxe şi Impozite, Poliţie
Comunitară

Str. Mihai Eminescu nr. 6,
Săcele

11

Sala de Sport Săcele

Sala Sport

Cartier Ştefan cel Mare FN,
Săcele
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Licee şi şcoli gimnaziale

Denumire instituţie

Adresa

Liceul Tehnologic Victor
Jinga-Corp principal

Aleea Episcop Popeea,
nr. 20

Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

1

Izolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu un strat de polistiren cu grosimea
de minim 10 cm

1

2

Modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare

5

3

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6

4

Modernizarea instalaţiei interioare de încălzire – Corpuri de încălzire

7

5

Montarea robineților cu termostat pe radiatoare

10

Denumire instituţie

Adresa

Liceul Tehnologic Victor
Jinga-Corp A+B

Aleea Episcop Popeea,
nr. 20

Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

1

Izolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu un strat de polistiren cu grosimea
de minim 10 cm

1

2

Izolarea suplimentară a planşeului sub pod cu un strat de vată bazaltică cu
grosimea de minim 15 cm

3

3

Lucrări de reparaţii la acoperiş – eliminare neetanşeităţi

4

4

Modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare

5

5

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6
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Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

6

Modernizarea instalaţiei interioare de încălzire – Corpuri de încălzire

7

7

Montarea de dispozitive de echilibrare hidraulică la baza coloanelor de încălzire

9

8

Montarea robineților cu termostat pe radiatoare

10

9

Montare automatizare pentru reglarea temperaturii interioare în funcţie de
programul de lucru al clădirii

13

10

Montare contor pasant gaz

18

Denumire instituţie

Adresa

Liceul Tehnologic Victor JingaatelierePhare

Aleea Episcop
Popeea, nr. 20

Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

1

Izolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu un strat de polistiren cu grosimea
de minim 10 cm

1

2

Izolarea suplimentară a planşeului sub pod cu un strat de vată bazaltică cu
grosimea de minim 15 cm

3

3

Modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare

5

4

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6

5

Modernizarea instalaţiei interioare de încălzire – Corpuri de încălzire

7

6

Modernizarea instalaţiei interioare de încălzire – reţea termică interioară

8

7

Montarea de dispozitive de echilibrare hidraulică la baza coloanelor de încălzire

9

8

Montarea robineților cu termostat pe radiatoare

10

9

Montare contor pasant gaz

18
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Denumire instituţie

Adresa

Liceul Tehnologic Victor Jingabiblioteca

Aleea Episcop
Popeea, nr. 20

Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

1

Izolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu un strat de polistiren cu grosimea
de minim 10 cm

1

2

Izolarea suplimentară a planşeului sub pod cu un strat de vată bazaltică cu
grosimea de minim 15 cm

3

3

Lucrări de reparaţii la acoperiş – eliminare neetanşeităţi

4

4

Modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare

5

5

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6

6

Modernizarea instalaţiei interioare de încălzire – Corpuri de încălzire

7

7

Modernizarea instalaţiei interioare de încălzire – reţea termică interioară

8

8

Montarea de dispozitive de echilibrare hidraulică la baza coloanelor de încălzire

9

9

Montarea robineților cu termostat pe radiatoare

10

10

Montare contor pasant gaz

18

11

Montare tavan fals în încăperi și izolare cu vata minerala 10 cm (micșorare
înălțime încăperi și reducerea volumului de încălzit)

19

Denumire instituţie

Adresa

Liceul Tehnologic Victor Jingasala de sport

Aleea Episcop
Popeea, nr. 20

85

Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Săcele 2009-2020

Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

1

Izolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu un strat de polistiren cu grosimea
de minim 10 cm

1

2

Izolarea suplimentară a planşeului terasă cu un strat de polistiren extrudat cu
grosimea de minim 15 cm

2

3

Modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare

5

4

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6

5

Modernizarea instalaţiei interioare de încălzire – Corpuri de încălzire

7

6

Modernizarea instalaţiei interioare de încălzire – reţea termică interioară

8

7

Montarea robineților cu termostat pe radiatoare

10

8

Montare automatizare pentru reglarea temperaturii interioare în funcţie de
programul de lucru al clădirii

13

9

Montarea sistemului solar pentru aport la prepararea apei calde menajere

16

10

Montare contor pasant gaz

18

Denumire instituţie

Adresa

Liceul Teoretic George
Moroianu-Corp A

Bd. George
Moroianu, nr. 110

Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

1

Izolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu un strat de polistiren cu grosimea
de minim 10 cm

1

2

Izolarea suplimentară a planşeului sub pod cu un strat de vată bazaltică cu
grosimea de minim 15 cm

3

3

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6

4

Montarea de dispozitive de echilibrare hidraulică la baza coloanelor de încălzire

9

5

Montarea robineților cu termostat pe radiatoare

10

6

Montare automatizare pentru reglarea temperaturii interioare în funcţie de
programul de lucru al clădirii

13

7

Montare contor pasant gaz

18
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Denumire instituţie

Adresa

Liceul Teoretic George
Moroianu-Corp B1

Str Inv Nicolae
Pana, nr. 2

Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

1

Izolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu un strat de polistiren cu grosimea
de minim 10 cm

1

2

Izolarea suplimentară a planşeului sub pod cu un strat de vată bazaltică cu
grosimea de minim 15 cm

3

3

Modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare

5

4

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6

5

Montarea de dispozitive de echilibrare hidraulică la baza coloanelor de încălzire

9

6

Montarea robineților cu termostat pe radiatoare

10

7

Montare automatizare pentru reglarea temperaturii interioare în funcţie de
programul de lucru al clădirii

13

8

Montare contor pasant gaz

18

9

Montare tavan fals în încăperi și izolare cu vata minerala 10 cm (micșorare
înălțime încăperi și reducerea volumului de încălzit)

19

Denumire instituţie

Adresa

Liceul Teoretic George MoroianuCorp B2

Str Inv Nicolae Pana,
nr. 2

Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

1

Izolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu un strat de polistiren cu grosimea
de minim 10 cm

1
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Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

2

Izolarea suplimentară a planşeului sub pod cu un strat de vată bazaltică cu
grosimea de minim 15 cm

3

3

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6

4

Montarea robineților cu termostat pe radiatoare

10

5

Montare automatizare pentru reglarea temperaturii interioare în funcţie de
programul de lucru al clădirii

13

6

Montare contor pasant gaz

18

Denumire instituţie

Adresa

Liceul Teoretic George
Moroianu-Corp B3

Str Inv Nicolae Pana,
nr. 2

Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

1

Izolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu un strat de polistiren cu grosimea
de minim 10 cm

1

2

Izolarea suplimentară a planşeului sub pod cu un strat de vată bazaltică cu
grosimea de minim 15 cm

3

3

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6

4

Montarea robineților cu termostat pe radiatoare

10

5

Montare automatizare pentru reglarea temperaturii interioare în funcţie de
programul de lucru al clădirii

13
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Denumire instituţie

Adresa

Liceul Teoretic George MoroianuCorp C (fosta sc gen 6)

Str Piata
Libertatii,

Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

1

Izolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu un strat de polistiren cu grosimea
de minim 10 cm

1

2

Izolarea suplimentară a planşeului sub pod cu un strat de vată bazaltică cu
grosimea de minim 15 cm

3

3

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6

4

Modernizarea instalaţiei interioare de încălzire – reţea termică interioară

8

5

Montarea de dispozitive de echilibrare hidraulică la baza coloanelor de încălzire

9

6

Montarea robineților cu termostat pe radiatoare

10

7

Separare contorizare energie termică la nivel de clădire

12

8

Montare automatizare pentru reglarea temperaturii interioare în funcţie de
programul de lucru al clădirii

13

9

Montare contoare termice

17

10

Montare tavan fals în încăperi și izolare cu vata minerala 10 cm (micșorare
înălțime încăperi și reducerea volumului de încălzit)

19

Denumire instituţie

Adresa

Liceul Teoretic Zajzoni Rab
Istvan-Corp A

Bd. Brașovului, nr. 107

Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

1

Izolarea suplimentară a planşeului sub pod cu un strat de vată bazaltică cu
grosimea de minim 15 cm

3
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Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

2

Modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare

5

3

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6

4

Montarea de dispozitive de echilibrare hidraulică la baza coloanelor de încălzire

9

5

Montarea robineților cu termostat pe radiatoare

10

6

Montare automatizare pentru reglarea temperaturii interioare în funcţie de
programul de lucru al clădirii

13

Denumire instituţie

Adresa

Liceul Teoretic Zajzoni Rab
Istvan-Corp A1

Bd. Brașovului, nr.
105

Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

1

Izolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu un strat de polistiren cu grosimea
de minim 10 cm

1

2

Izolarea suplimentară a planşeului sub pod cu un strat de vată bazaltică cu
grosimea de minim 15 cm

3

3

Modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare

5

4

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6

5

Montarea de dispozitive de echilibrare hidraulică la baza coloanelor de încălzire

9

6

Montarea robineților cu termostat pe radiatoare

10

7

Montare automatizare pentru reglarea temperaturii interioare în funcţie de
programul de lucru al clădirii

13

8

Montare contor pasant gaz

18

9

Montare tavan fals în încăperi și izolare cu vata minerala 10 cm (micșorare
înălțime încăperi și reducerea volumului de încălzit)

19
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Denumire instituţie

Adresa

Liceul Teoretic Zajzoni Rab IstvanCorp A WC aflat în curtea scolii

Bd. Brașovului,
nr. 107

Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

1

Izolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu un strat de polistiren cu grosimea
de minim 10 cm

1

2

Izolarea suplimentară a planşeului sub pod cu un strat de vată bazaltică cu
grosimea de minim 15 cm

3

3

Modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare

5

4

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6

5

Montarea robineților cu termostat pe radiatoare

10

6

Montare automatizare pentru reglarea temperaturii interioare în funcţie de
programul de lucru al clădirii

13

7

Montare contor pasant gaz

18

Denumire instituţie

Adresa

Liceul Teoretic Zajzoni Rab
Istvan-Corp B

Bd. Brașovului, nr.
52

Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

1

Izolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu un strat de polistiren cu grosimea
de minim 10 cm

1

2

Izolarea suplimentară a planşeului sub pod cu un strat de vată bazaltică cu
grosimea de minim 15 cm

3

3

Lucrări de reparaţii la acoperiş – eliminare neetanşeităţi

4

4

Modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare

5
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Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

5

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6

6

Modernizarea instalaţiei interioare de încălzire – Corpuri de încălzire

7

7

Modernizarea instalaţiei interioare de încălzire – reţea termică interioară

8

8

Montarea robineților cu termostat pe radiatoare

10

9

Montare automatizare pentru reglarea temperaturii interioare în funcţie de
programul de lucru al clădirii

13

10

Modernizare sursă de producere energie termică

15

Denumire instituţie

Adresa

Liceul Teoretic Zajzoni Rab
Istvan-Corp B-WC

Bd. Brașovului, nr.
52

Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

1

Izolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu un strat de polistiren cu grosimea
de minim 10 cm

1

2

Izolarea suplimentară a planşeului sub pod cu un strat de vată bazaltică cu
grosimea de minim 15 cm

3

3

Modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare

5

4

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6

5

Modernizarea instalaţiei interioare de încălzire – reţea termică interioară

8

6

Montarea robineților cu termostat pe radiatoare

10

7

Montare automatizare pentru reglarea temperaturii interioare în funcţie de
programul de lucru al clădirii

13

8

Modernizare sursă de producere energie termică

15

9

Montare contor pasant gaz

18
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Denumire instituţie

Adresa

Şcoala gimnazială nr. 1-Corp A

Bd. Brasovului, nr.
250

Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

1

Izolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu un strat de polistiren cu grosimea
de minim 10 cm

1

2

Izolarea suplimentară a planşeului sub pod cu un strat de vată bazaltică cu
grosimea de minim 15 cm

3

3

Modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare

5

4

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6

5

Montarea robineților cu termostat pe radiatoare

10

6

Montare automatizare pentru reglarea temperaturii interioare în funcţie de
programul de lucru al clădirii

13

7

Montare contor pasant gaz

18

Denumire instituţie

Adresa

Şcoala gimnazială nr. 1Corp B

Bd. Brasovului, nr.
250

Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

1

Izolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu un strat de polistiren cu grosimea
de minim 10 cm

1

2

Izolarea suplimentară a planşeului sub pod cu un strat de vată bazaltică cu
grosimea de minim 15 cm

3

3

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6
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Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

4

Montare automatizare pentru reglarea temperaturii interioare în funcţie de
programul de lucru al clădirii

13

5

Montare contor pasant gaz

18

Denumire instituţie

Adresa

Şcoala gimnazială nr. 1-Corp C

Bd. Brasovului, nr.
250

Nr.

Denumire lucrare

Cod
masură

1

Izolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu un strat de polistiren cu grosimea
de minim 10 cm

1

2

Izolarea suplimentară a planşeului sub pod cu un strat de vată bazaltică cu
grosimea de minim 15 cm

3

3

Lucrări de reparaţii la acoperiş – eliminare neetanşeităţi

4

4

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6

5

Montarea robineților cu termostat pe radiatoare

10

6

Montare automatizare pentru reglarea temperaturii interioare în funcţie de
programul de lucru al clădirii

13

7

Montare tavan fals în încăperi și izolare cu vata minerala 10 cm (micșorare
înălțime încăperi și reducerea volumului de încălzit)

19

Denumire instituţie

Adresa

Şcoala gimnazială nr. 1-Corp E

Bd. Brasovului, nr.
250
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Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

1

Izolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu un strat de polistiren cu grosimea
de minim 10 cm

1

2

Izolarea suplimentară a planşeului sub pod cu un strat de vată bazaltică cu
grosimea de minim 15 cm

3

3

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6

4

Montarea robineților cu termostat pe radiatoare

10

5

Montare automatizare pentru reglarea temperaturii interioare în funcţie de
programul de lucru al clădirii

13

6

Montare contor pasant gaz

18

Denumire instituţie

Adresa

Şcoala gimnazială nr. 4 „Fraţii
Popeea”-Corp A

Str. Viitorului, nr. 7A

Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

1

Izolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu un strat de polistiren cu grosimea
de minim 10 cm

1

2

Izolarea suplimentară a planşeului sub pod cu un strat de vată bazaltică cu
grosimea de minim 15 cm

3

3

Lucrări de reparaţii la acoperiş – eliminare neetanşeităţi

4

4

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6

5

Montarea de dispozitive de echilibrare hidraulică la baza coloanelor de încălzire

9

6

Montarea robineților cu termostat pe radiatoare

10

7

Montare automatizare pentru reglarea temperaturii interioare în funcţie de
programul de lucru al clădirii

13
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Denumire instituţie

Adresa

Şcoala gimnazială nr. 4 „Fraţii
Popeea”-Corp B

Bd. George
Moroianu, nr. 291

Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

1

Izolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu un strat de polistiren cu grosimea
de minim 10 cm

1

2

Izolarea suplimentară a planşeului sub pod cu un strat de vată bazaltică cu
grosimea de minim 15 cm

3

3

Lucrări de reparaţii la acoperiş – eliminare neetanşeităţi

4

4

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6

5

Montarea robineților cu termostat pe radiatoare

10

6

Montare automatizare pentru reglarea temperaturii interioare în funcţie de
programul de lucru al clădirii

13

7

Montare contoare termice

17

8

Montare tavan fals în încăperi și izolare cu vata minerala 10 cm (micșorare
înălțime încăperi și reducerea volumului de încălzit)

19

Denumire instituţie

Adresa

Şcoala gimnazială nr. 5-Corp
A

Str.Barajului, nr. 49

Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

1

Izolarea suplimentară a planşeului sub pod cu un strat de vată bazaltică cu
grosimea de minim 15 cm

3

2

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6

3

Montarea robineților cu termostat pe radiatoare

10
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Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

4

Montare contor pasant gaz

18

Denumire instituţie

Adresa

Şcoala gimnazială nr. 5Atelier+Sala de sport

Str.Barajului, nr. 49

Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

1

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6

2

Montarea robineților cu termostat pe radiatoare

10

3

Separare contorizare energie termică la nivel de clădire

12

Denumire instituţie

Adresa

Şcoala gimnazială nr. 5-Corp
B

Bd. George
Moroianu, nr. 399

Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

1

Izolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu un strat de polistiren cu grosimea
de minim 10 cm

1

2

Izolarea suplimentară a planşeului sub pod cu un strat de vată bazaltică cu
grosimea de minim 15 cm

3

3

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6

4

Montarea robineților cu termostat pe radiatoare

10

5

Montare automatizare pentru reglarea temperaturii interioare în funcţie de
programul de lucru al clădirii

13
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Grădiniţe

Denumire instituţie

Adresa

Grădiniţa cu program normal
nr. 1

Str. Al.I. Cuza, nr.
39

Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

1

Izolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu un strat de polistiren cu grosimea
de minim 10 cm

1

2

Izolarea suplimentară a planşeului sub pod cu un strat de vată bazaltică cu
grosimea de minim 15 cm

3

3

Lucrări de reparaţii la acoperiş – eliminare neetanşeităţi

4

4

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6

5

Montarea robineților cu termostat pe radiatoare

10

6

Montare automatizare pentru reglarea temperaturii interioare în funcţie de
programul de lucru al clădirii

13

Denumire instituţie

Adresa

Grădiniţa cu program normal
nr. 1A (secţiile română şi
maghiară) şi program
prelungit 1A - arondată la
Şcoala gimnazială nr.
1Grădiniţa cu program normal
nr. 1-Corp D

Bd. Brasovului, nr.
250

Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

1

Izolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu un strat de polistiren cu grosimea
de minim 10 cm

1

2

Izolarea suplimentară a planşeului sub pod cu un strat de vată bazaltică cu
grosimea de minim 15 cm

3

3

Lucrări de reparaţii la acoperiş – eliminare neetanşeităţi

4

4

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6
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Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

5

Montarea robineților cu termostat pe radiatoare

10

6

Montare automatizare pentru reglarea temperaturii interioare în funcţie de
programul de lucru al clădirii

13

7

Montarea sistemului solar pentru aport la prepararea apei calde menajere

16

8

Montare contor pasant gaz

18

Denumire instituţie

Adresa

Grădiniţa cu program normal nr.
1B - arondată la Şcoala gimnazială
nr. 1-Corp F

Str. Barbu
Lautaru, nr. 35

Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

1

Izolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu un strat de polistiren cu grosimea
de minim 10 cm

1

2

Izolarea suplimentară a planşeului sub pod cu un strat de vată bazaltică cu
grosimea de minim 15 cm

3

3

Lucrări de reparaţii la acoperiş – eliminare neetanşeităţi

4

4

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6

5

Montarea de dispozitive de echilibrare hidraulică la baza coloanelor de încălzire

9

6

Montarea robineților cu termostat pe radiatoare

10

7

Montare automatizare pentru reglarea temperaturii interioare în funcţie de
programul de lucru al clădirii

13
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Denumire instituţie

Adresa

Grădiniţa cu program normal
nr. 2 - arondată la Grădiniţa cu
program normal nr. 3-Corp A

Str. Mihai
Eminescu, nr. 6

Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

1

Izolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu un strat de polistiren cu grosimea
de minim 10 cm

1

2

Izolarea suplimentară a planşeului sub pod cu un strat de vată bazaltică cu
grosimea de minim 15 cm

3

3

Lucrări de reparaţii la acoperiş – eliminare neetanşeităţi

4

4

Modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare

5

5

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6

6

Montarea robineților cu termostat pe radiatoare

10

7

Montare automatizare pentru reglarea temperaturii interioare în funcţie de
programul de lucru al clădirii

13

Denumire instituţie

Adresa

Grădiniţa cu program normal
nr. 2 - arondată la Grădiniţa cu
program normal nr. 3-Corp B

Str. Mihai
Eminescu, nr. 6

Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

1

Izolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu un strat de polistiren cu grosimea
de minim 10 cm

1

2

Izolarea suplimentară a planşeului sub pod cu un strat de vată bazaltică cu
grosimea de minim 15 cm

3

3

Lucrări de reparaţii la acoperiş – eliminare neetanşeităţi

4

4

Modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare

5
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Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

5

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6

6

Montarea robineților cu termostat pe radiatoare

10

7

Montare automatizare pentru reglarea temperaturii interioare în funcţie de
programul de lucru al clădirii

13

Denumire instituţie

Adresa

Grădiniţa cu program
normal nr. 3

Str.Zizinului, nr. 2

Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

1

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6

2

Montare automatizare pentru reglarea temperaturii interioare în funcţie de
programul de lucru al clădirii

13

Denumire instituţie

Adresa

Grădiniţa cu program normal
nr. 4A - arondată la Grădiniţa
cu program normal nr. 4

Str. General
Dragalina, nr. 78

Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

1

Izolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu un strat de polistiren cu grosimea
de minim 10 cm

1

2

Izolarea suplimentară a planşeului sub pod cu un strat de vată bazaltică cu
grosimea de minim 15 cm

3

3

Lucrări de reparaţii la acoperiş – eliminare neetanşeităţi

4

4

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6

5

Montarea robineților cu termostat pe radiatoare

10
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Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

6

Montare automatizare pentru reglarea temperaturii interioare în funcţie de
programul de lucru al clădirii

13

Denumire instituţie

Adresa

Grădiniţa cu program
normal nr. 5 - arondată la
Şcoala gimnazială nr. 5Grădiniţă Gârcini

Str.Barajului, nr. 49

Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

1

Izolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu un strat de polistiren cu grosimea
de minim 10 cm

1

2

Izolarea suplimentară a planşeului sub pod cu un strat de vată bazaltică cu
grosimea de minim 15 cm

3

3

Lucrări de reparaţii la acoperiş – eliminare neetanşeităţi

4

4

Modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare

5

5

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6

6

Montarea robineților cu termostat pe radiatoare

10

7

Montare automatizare pentru reglarea temperaturii interioare în funcţie de
programul de lucru al clădirii

13

8

Montarea sistemului solar pentru aport la prepararea apei calde menajere

16

Denumire instituţie

Adresa

Grădiniţa cu program normal
şi cu program prelungit
„Zajzoni Rab Istvan” arondată Liceul Teoretic
„Zajzoni Rab Istvan”-Corp C

Bd. Brasovului, nr.
37

Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

1

Izolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu un strat de polistiren cu grosimea

1
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Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

de minim 10 cm
2

Izolarea suplimentară a planşeului sub pod cu un strat de vată bazaltică cu
grosimea de minim 15 cm

3

3

Lucrări de reparaţii la acoperiş – eliminare neetanşeităţi

4

4

Modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare

5

5

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6

6

Modernizarea instalaţiei interioare de încălzire – Corpuri de încălzire

7

7

Montarea robineților cu termostat pe radiatoare

10

8

Montare automatizare pentru reglarea temperaturii interioare în funcţie de
programul de lucru al clădirii

13

9

Montarea sistemului solar pentru aport la prepararea apei calde menajere

16

Denumire instituţie

Adresa

Grădiniţa cu program
prelungit nr. 5-Corp A

Str. Viitorului, nr. 4

Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

1

Izolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu un strat de polistiren cu grosimea
de minim 10 cm

1

2

Izolarea suplimentară a planşeului terasă cu un strat de polistiren extrudat cu
grosimea de minim 15 cm

2

3

Modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare

5

4

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6

5

Montarea robineților cu termostat pe radiatoare

10

6

Montare automatizare pentru reglarea temperaturii interioare în funcţie de
programul de lucru al clădirii

13

7

Montarea sistemului solar pentru aport la prepararea apei calde menajere

16
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Denumire instituţie

Adresa

Grădiniţa cu program
prelungit nr. 5-Grădiniţa
„Petofi Şandor” nr. 81

Str. Petofi
Sandor, nr. 81

Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

1

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6

2

Montarea sistemului solar pentru aport la prepararea apei calde menajere

16

Clădiri publice şi administrative

Denumire instituţie

Adresa

Biblioteca Municipală

Bd. George
Moroianu, nr. 110

Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

1

Izolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu un strat de polistiren cu grosimea
de minim 10 cm

1

2

Izolarea suplimentară a planşeului sub pod cu un strat de vată bazaltică cu
grosimea de minim 15 cm

3

3

Lucrări de reparaţii la acoperiş – eliminare neetanşeităţi

4

4

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6

5

Montarea robineților cu termostat pe radiatoare

10

6

Montare automatizare pentru reglarea temperaturii interioare în funcţie de
programul de lucru al clădirii

13
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Denumire instituţie

Adresa

Cantina de Ajutor Social

Str. Petofi Sandor,
nr. 83

Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

1

Izolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu un strat de polistiren cu grosimea
de minim 10 cm

1

2

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6

3

Montarea robineților cu termostat pe radiatoare

10

4

Montare automatizare pentru reglarea temperaturii interioare în funcţie de
programul de lucru al clădirii

13

5

Montarea sistemului solar pentru aport la prepararea apei calde menajere

16

Denumire instituţie

Adresa

Centrul de zi pentru copii

Bd. George
Moroianu, nr. 17

Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

1

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6

2

Montarea de dispozitive de echilibrare hidraulică la baza coloanelor de încălzire

9

3

Montarea robineților cu termostat pe radiatoare

10
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Denumire instituţie

Adresa

Primăria municipiului
Săcele-Corp A sediu

Str. Piata
Libertății, nr. 17

Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

1

Izolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu un strat de polistiren cu grosimea
de minim 10 cm

1

2

Izolarea suplimentară a planşeului sub pod cu un strat de vată bazaltică cu
grosimea de minim 15 cm

3

3

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6

4

Montarea robineților cu termostat pe radiatoare

10

5

Montare tavan fals în încăperi și izolare cu vata minerala 10 cm (micșorare
înălțime încăperi și reducerea volumului de încălzit)

19

Denumire instituţie

Adresa

Primăria municipiului
Săcele-Corp B

Str. Piata Libertății,
nr. 17

Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

1

Izolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu un strat de polistiren cu grosimea
de minim 10 cm

1

2

Izolarea suplimentară a planşeului sub pod cu un strat de vată bazaltică cu
grosimea de minim 15 cm

3

3

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6

4

Montarea robineților cu termostat pe radiatoare

10

5

Montare contor pasant gaz

18
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Denumire instituţie

Adresa

Primăria municipiului
Săcele-Corp C

Str. Piata Libertății,
nr. 17

Nr.

Denumire lucrare

Cod
masură

1

Izolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu un strat de polistiren cu grosimea
de minim 10 cm

1

2

Izolarea suplimentară a planşeului sub pod cu un strat de vată bazaltică cu
grosimea de minim 15 cm

3

3

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6

4

Montarea robineților cu termostat pe radiatoare

10

5

Montare contor pasant gaz

18

Denumire instituţie

Adresa

Primăria municipiului
Săcele-Corp D

Str. Piata Libertății,
nr. 17

Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

1

Izolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu un strat de polistiren cu grosimea
de minim 10 cm

1

2

Izolarea suplimentară a planşeului sub pod cu un strat de vată bazaltică cu
grosimea de minim 15 cm

3

3

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6

4

Modernizarea instalaţiei interioare de încălzire – Corpuri de încălzire

7

5

Modernizarea instalaţiei interioare de încălzire – reţea termică interioară

8
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Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

6

Montarea robineților cu termostat pe radiatoare

10

7

Montare contor pasant gaz

18

Denumire instituţie

Adresa

Primăria municipiului
Săcele-Casa Căsătoriilor

Str. Mihai Eminescu,
nr. 6

Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

1

Izolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu un strat de polistiren cu grosimea
de minim 10 cm

1

2

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6

3

Montarea robineților cu termostat pe radiatoare

10

4

Montare contor pasant gaz

18

Denumire instituţie

Adresa

Primăria municipiului
Săcele-Serviciu Voluntar
pentru situaţii de urgenţă

Str. Mihai Eminescu,
nr. 2

Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

1

Izolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu un strat de polistiren cu grosimea
de minim 10 cm

1

2

Izolarea suplimentară a planşeului sub pod cu un strat de vată bazaltică cu
grosimea de minim 15 cm

3

3

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6

4

Montarea robineților cu termostat pe radiatoare

10
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Denumire instituţie

Adresa

Primăria municipiului
Săcele-Taxe şi Impozite,
Poliţie Comunitară

Str. Mihai Eminescu,
nr. 6

Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

1

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6

2

Montarea robineților cu termostat pe radiatoare

10

Denumire instituţie

Adresa

Primăria municipiului
Săcele-Sala Sport

Cartierul Ştefan cel
Mare, f.n.

Nr.

Denumire lucrare

Cod masură

1

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6

2

Montarea robineților cu termostat pe radiatoare

10

3

Montare automatizare pentru reglarea temperaturii interioare în funcţie de
programul de lucru al clădirii

13

4

Montarea sistemului solar pentru aport la prepararea apei calde menajere

16

Clădiri cu destinaţia de locuinţe
Se constată că în Săcele, cele mai mari consumuri energetice se înregistrează la nivelul
clădirilor rezidenţiale, respectiv 77,85% din consumul total de energie înregistrat la
nivelul clădirilor.
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Deoarece cca. 97,77% din unităţile locative existente sunt în proprietate privată,
măsurile de modernizare energetică pot fi iniţiate doar de proprietari şi susţinute, prin
diverse stimulente financiare, de către autoritatea locală.
Pentru îndeplinirea angajamentelor luate de Primăria municipiului Săcele, de reducere
a consumului de energie la nivel local şi a emisiilor de CO2 până în anul 2020, Planul de
Acţiune pentru Energie Durabilă va conţine referiri la cadrul legislativ care permite
măsuri financiare de sprijinire reală a populaţiei care doreşte să investească în proiecte
de reabilitare termică.
De asemenea, este important să se emită autorizația de construire în cazul investiţiilor
noi şi a lucrărilor de reabilitare termică, doar în condiţiile în care ele vor respecta
cerinţele de performanţă energetică a clădirilor pentru realizarea confortului termic şi
fiziologic – valorile minime sunt indicate în MC 001/2007 Metodologia de calcul a
performanţei energetice a clădirilor – Ordinul nr. 157/01.02.2007 și Ordinul nr.
2513/2010.
Exemplu de cerinţă de performanţă energetică care va fi verificată la faza de
autorizaţie de construire:
Rezistenţele termice corectate minime ale elementelor de construcţie pe ansamblul
clădirilor de locuinţe prevăzute în normele legale de mai sus sunt următoarele:
Tabel 4.1.1.7. Rezistenţele termice corectate

Nr.

Element de construcţie

R’ min pentru
clădiri proiectate
după 01/01/2011

R’ min pentru clădiri
supuse reabilitărilor
termice

[mp*K/W]

[mp*K/W]

1

Pereţi exteriori opaci

1,80

1,40

2

Tâmplărie exterioară

0,77

0,40

3

Planşee peste ultimul nivel, sub terase sau poduri

5,00

3,00

4

Planşee peste subsoluri neîncălzite

2,90

1,65

5

Placă pe sol

4,50

3,00

6

Pereţi exteriori îngropaţi ai demisolurilor sau
subsolurilor încălzite

2,90

2,00

În vederea intensificării ritmului de reabilitare termică a locuinţelor, autoritatea locală
va face demersurile necesare accesării de fonduri aflate în derulare, din diferite
programe naţionale şi/sau fonduri structurale, destinate reabilitării termice a blocurilor
de locuinţe, situaţia în care se pot aloca fonduri din bugetul local pentru următoarele
tipuri de cheltuieli:
• Realizarea auditurilor energetice şi a proiectelor tehnice
•

Co-finanţarea lucrărilor de reabilitare termică a pereţilor exteriori, a teraselor, a
planşeelor peste subsol şi modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare de pe
casa scărilor – procentul de co-finanţare fiind specificat în programul de
finanţare
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Prin aceste programe, valoarea investiţiei efectiv suportată de cetăţeni se reduce cu 5070%, crescând astfel şi interesul pentru reabilitarea termică a locuinţelor.
A.4. Instituirea la nivelul autorităţii locale, a unui birou de management energetic,
care să gireze aplicarea principiilor de eficienţă energetică, în toate acţiunile şi
proiectele derulate de autoritatea locală
Biroul de management energetic ar trebui să monitorizeze aplicarea reglementărilor
legale legate de principiile de utilizare eficientă a energiei în planurile locale de
amenajarea teritoriului, la emiterea autorizațiilor de construire, achiziții cu componentă
energetică etc. Mai mult decât atât, biroul monitorizează utilizarea energiei din clădirile
publice şi emite puncte de vedere legate de noile investiţii sau lucrări de renovare, prin
analizarea aspectelor economice ale viitoarelor lucrări.
Înființarea unei unităţi de management energetic în municipiu este de o importanţă
majoră. Pentru realizarea acestui obiectiv trebuie îndeplinite câteva cerințe:
 Găsirea persoanelor cu abilităţi profesionale şi lingvistice foarte bune
 Stabilirea de contacte cu municipii care au avut rezultate bune în conservarea
energiei şi dezvoltării durabile
 Menținerea contactelor cu municipii care au avut rezultate bune în conservarea
energiei şi dezvoltării durabile în mod permanent și sistematic
 Găsirea oportunităţilor de finanţare pentru a crea o unitate de management
energetic
 Factorii de decizie trebuie convinși de necesitatea gestionării energiei și implicit
a fondurilor publice alocate anual pentru plata facturilor de energie
 Biroul de management energetic trebuie să aibă printre responsabilităţi
promovarea eficienţei energetice în toate sferele de activitate aflate în
responsabilitatea Consiliului local
La nivel European există acest departament cu atribuții importante pentru comunitate;
de exemplu un astfel de birou este responsabil cu supravegherea şi dezvoltarea pieţei
de energie prin elaborarea şi punerea în aplicare a planului de aprovizionare a oraşului
cu energie termică, energie electrică, combustibili şi gaze naturale.
Sursa http://www.energy-cities.eu
A.5. Realizarea de proiecte demonstrative de utilizare a resurselor regenerabile de
energie în clădiri administrative
Un impact pozitiv în creșterea interesului pentru reducerea consumurilor de energie îl
reprezintă proiectele model, cunoscut fiind faptul că puterea exemplului este în multe
cazuri de luat în seama. Succesul proiectelor poate fi asigurat cu condiția unei atente
monitorizări în toate etapele proiectului, inclusiv în perioada ulterioară finalizării, prin
activități de monitorizare a consumurilor energetice și a economiilor de energie
realizate. Publicarea experiențelor din perioada de proiectare-execuție și a rezultatelor
obținute constituie o măsură importantă pentru demararea altor proiecte din aceiași
categorie.
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Activităţi şi proiecte identificate
Conform observaţiilor din teren, Centrul de zi pentru copii este reabilitat de curând şi
dispune de instalaţii care utilizează surse regenerabile de energie: panouri solare
pentru aport la încălzire şi preparare apă caldă menajeră, panouri fotovoltaice pentru
iluminatul curţii. Acest proiect se poate monitoriza.
A.6. Afişarea certificatului de performanţă energetică în toate clădirile aflate în
proprietatea/ administrarea autorităţilor publice sau pentru instituţiile care
prestează servicii publice cu o suprafaţă utilă de peste 250 mp.
Conform Legii nr. 372/2005, modificată prin Legea nr. 159/2013, Cap. V, art. 135,
începând cu 9 iulie 2015, va fi obligatorie afişarea certificatului de performanţă
energetică pentru clădirile aflate în proprietatea/administrarea autorităţilor publice
sau pentru instituţiile care prestează servicii publice cu o suprafaţă utilă de peste 250
mp.
Certificatele energetice se vor afișa într-un loc accesibil şi vizibil publicului.
Clădirile care vor trebui să afișeze certificatul energetic sunt conform tabelului următor:
Tabel 4.1.1.8. Lista clădirilor care vor trebui să afișeze certificatul energetic
Instituție

Clădire

Adresă

Suprafața
încălzită
(mp)

Biblioteca Municipala
Săcele

Biblioteca Municipala
Săcele

Bd. George Moroianu nr. 110,
Săcele

454

Cantina de Ajutor Social

Cantina de Ajutor Social
Săcele

Str. Petofi Sandor nr. 83,
Săcele

263,8

Centrul de zi pentru copii

Centrul de zi pentru copii

Bd. George Moroianu nr. 17,
Săcele

1783

Gradinita nr. 4 -program
normal

Corp B

Bd. George Moroianu nr. 293,
Săcele

341

Gradinita Petofi Sandor
nr. 81

Gradinita cu program
prelungit

Str Petofi Sandor, Săcele

432

Gradinita Nr. 5 cu
program prelungit

Corp A

Str. Viitorului Nr. 4, Săcele

1094,4

Liceul Industrial
Constructii Montaj

Liceu Industrial
Constructii Corp A

Bd. George Moroianu nr.17,
Săcele

1785

Liceul Industrial
Constructii Montaj

Ateliere fost Liceu
Constructii

Bd. George Moroianu nr.17,
Săcele

834

Liceul Tehnologic Victor
Jinga

Corp Principal

Aleea Episcop Popeea nr.20,
Săcele

3321

Liceul Tehnologic Victor
Jinga

Corp A+B

Aleea Episcop Popeea nr.20,
Săcele

1400
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Instituție

Clădire

Adresă

Suprafața
încălzită
(mp)

Liceul Tehnologic Victor
Jinga

Ateliere Phare

Aleea Episcop Popeea nr.20,
Săcele

862

Liceul Tehnologic Victor
Jinga

Biblioteca

Aleea Episcop Popeea nr.20,
Săcele

440

Liceul Tehnologic Victor
Jinga

Sala sport

Aleea Episcop Popeea nr.20,
Săcele

500,91

Liceul Teoretic George
Moroianu

Corp B1

Str. Inv. Nicolae Pană, Nr.2,
Săcele

296

Liceul Teoretic George
Moroianu

Corp A

Bd. George Moroianu,
Nr.110, Săcele

1317

Liceul Teoretic George
Moroianu

Corp C - fosta Școală nr.
6

Piata Libertatii, nr.24, Săcele

640

Liceul Teoretic Zajzoni
Rab Istvan

Corp A

Bd. Brașovului, nr. 107,
Săcele

420

Liceul Teoretic Zajzoni
Rab Istvan

Corp B

Bd. Brașovului, Nr. 52, Săcele

343

Primaria Municipiului
Săcele

Corp A- Sediu

Str.Piata Libertatii nr.17
Săcele

561

Primaria Municipiului
Săcele

Taxe și impozite, Politie
Comunitară

Str. Mihai Eminescu nr.6
Săcele

590,4

Primaria Municipiului
Săcele

Ap. 20 bl 44

Cartier Ștefan cel Mare,
Săcele

590,4

Sala Sport

Sala sport

Cartier Ștefan cel Mare FN,
Săcele

1102,24

Școala generala nr. 6 aprține de Liceul George
Moroianu

Corp A

Str. Libertati nr. 24, Săcele

640

Școala Gimnaziala Nr. 1

Șc. Gen. nr. 1 Turches
(fosta2) Grădinița nr. 1B

Str. Barbu Lautaru, nr 35,
Săcele

600

Școala Gimnaziala Nr. 1

Corp A

Bdl. Brașovului, nr.250,
Săcele

450

Școala Gimnaziala Nr. 1

Corp D

Bdl. Brașovului,nr.250, Săcele

319,85

Școala Gimnaziala Nr. 5

Gradinita Garcini

Str. Barajului nr.49, Săcele

719

Școala Gimnaziala Nr. 5

Corp A

Str. Barajului nr.49, Săcele

488

Școala Gimnaziala Nr. 5

Corp B

Bd. George Moroianu nr. 399,
Săcele

354

Școala Gimnaziala Nr. 4
Frații Popeea

Corp A

Str. Viitorului nr. 7A, Săcele

1723

Școala Gimnaziala Nr. 4

Corp B

Bd. George Moroianu, nr.

340
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Instituție

Clădire

Frații Popeea

Adresă

Suprafața
încălzită
(mp)

291, Săcele

Școala Gimnaziala Nr. 4
Frații Popeea

Școala Generala nr. 4

Sistem iluminat public

Sistem Iluminat Public

Municipiul Săcele

1490

Spitalul Municipal Sácele

Spital

Str. Oituz nr. 54, Săcele

2405

5000

Sursă date: Energy Management System – Săcele (www.roems.ro/sacele)
A.7. Derularea unor campanii de informare promovate de administraţia locală,
pentru îmbunătăţirea comportamentului consumatorului final casnic prin
popularizarea măsurilor de eficienţă energetică care pot fi implementate la nivelul
clădirilor de locuinţe, cu implicarea actorilor locali: arhitecţi, dezvoltatori
imobiliari, auditori energetici, specialişti din sectorul construcţiilor
Campanii de informare ce vor fi promovate de Administraţia Publică în sprijinul
populaţiei, privind:
• Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi a măsurilor care se pot aplica clădirilor cu
destinaţia de locuinţă, la sistemele de încălzire/răcire
• Prezentarea celor mai moderne materiale utilizate în lucrările de reabilitare termică
de către specialiştii din sectorul construcţiilor şi de auditorii energetici
• Prezentarea celor mai moderne echipamente de producere energie termică şi a
automatizărilor care pot fi aplicate la nivelul locuinţelor pentru reducerea
consumului de energie în condiţiile atingerii confortului termic
• Promovarea utilizării aparatelor electrice de uz casnic (aparate frigorifice, maşini de
spălat rufe, maşini de spălat vase, uscătoare de rufe, cuptoare, aparate de climatizare
de uz casnic etc.) şi a lămpilor pentru iluminat eficiente energetic
• Utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public şi cel rezidenţial.
Activități de promovare pot fi inițiative privind organizarea expozițiilor de filme și
fotografii din orașe care au implementat cu succes măsuri pentru reducerea
consumurilor de energie, precum și schimburile de experiență între specialiști.
Un impact deosebit îl poate avea postarea pe Internet a măsurilor implementate pentru
eficientizarea energetică a clădirilor și a rezultatelor obținute.
Rezultate spectaculoase se pot înregistra prin prezentarea în scoli a unor materiale
educative pe tema surselor moderne şi eficiente de încălzire, a normelor de conduită
pentru utilizarea eficientă a energiei etc. Pe aceste teme se pot organiza în scoli ore
deschise, concursuri cu premii etc.
La Școala Gimnazială nr. 5, Corp B, a existat o iniţiativă în acest sens. În holul şcolii este
afişat un afiș care prezintă copiilor energia regenerabilă.
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A.8. Acordarea în continuare de stimulente financiare, în vederea intensificării
lucrărilor de reabilitare termică a locuinţelor
Legea nr. 372/2005, modificată prin Legea nr. 159/2013 prevede pentru îmbunătățirea
performanței energetice a clădirilor, posibilitatea inițierii unor programe de sprijin
financiar prin:
a. Utilizarea fondurilor structurale sau a fondurilor din programe - cadru la care se
poate recurge
b. Eficientizarea utilizării fondurilor de la Banca Europeana de Investiții și de la alte
instituții financiare publice
c. Coordonarea mai bună a utilizării fondurilor Uniunii Europene cu cele naționale,
precum și din alte forme de sprijin, în vederea stimulării investițiilor în eficiența
energetică
Cadrul legal care stipulează ajutoare financiare pentru reabilitarea termică a
imobilelor :
• OUG nr. 124/2001
•
•

OUG nr. 18/2009
OUG nr. 69/2010

•

OUG nr. 63/30.10.2012

•
•

Legea nr. 153/2011
Legea nr. 158/2011

• HG 11 iulie 2012 - programul Jasper de finanțare.
Pot exista, în limitele legii, hotărâri ale Consiliului Local de a acorda scutiri de la plata
impozitelor pe clădiri, pentru cetățenii care vor investi în reabilitarea termică a
locuințelor.
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B. Potenţialul identificat de reducere a consumului de energie și a emisiilor de
CO2 în sectorul clădirilor din municipiul Săcele
Calculul economiilor de energie previzionate, ca urmare a aplicării soluţiilor de
modernizare propuse, s-a realizat utilizând:
•

baza de date tehnice pentru anvelopa fiecărei clădiri în parte, din cadrul EMS
Săcele, date tehnice colectate şi introduse în program de către responsabilii
energetici desemnați din fiecare instituţie

•
•

observaţii realizate la vizionari clădiri
pentru calcularea costurilor de reabilitare s-au utilizat costuri unitare, în
concordanţă cu standardele de cost din HG nr. 1.061/2012

•

procentele generale s-au calculat ca medie aritmetica a procentelor pentru
fiecare clădire/categorie de clădire

Economiile de energie care se pot obţine în urma aplicării măsurilor propuse pentru
creșterea eficienţei energetice descrise la capitolul „Modernizarea energetică a
clădirilor şi a instalaţiilor aferente prin aplicarea celor mai eficiente soluţii de
modernizare energetică din punct de vedere tehnico-economic, rezultate din auditurile
energetice, pentru consumatorii finali” sunt prezentate în tabelele următoare:
B.1 Potențialul de reducere exprimat în MWh an
- Licee și școli gimnaziale
Tabel 4.1.1.9. Potențialul de reducere exprimat în MWh an (licee şi şcoli)

Nr.

Instituţie

Clădire

Consum
energetic
anual
pentru
încălzire și
preparare
a.c.m.
(MWh/an)

Consum
energetic
anual pentru
încălzire și
preparare
a.c.m. după
reabilitare
(MWh/an)

Economie
de energie
după
reabilitare
(MWh/an)

Procent
reducere
consum de
energie
după
reabilitare
%

1

Liceul Tehnologic Victor
Jinga

Corp Principal

777,11

468,26

308,85

39,74%

2

Liceul Tehnologic Victor
Jinga

Corp A+B

446,60

197,40

249,20

55,80%

3

Liceul Tehnologic Victor
Jinga

Ateliere Phare

201,71

121,54

80,17

39,74%

4

Liceul Tehnologic Victor
Jinga

Biblioteca

102,96

62,04

40,92

39,74%

5

Liceul Tehnologic Victor
Jinga

Sala sport

159,79

117,21

42,58

26,65%

6

Liceul Teoretic George
Moroianu

Corp A

308,18

156,72

151,46

49,15%
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Nr.

Instituţie

Clădire

Consum
energetic
anual
pentru
încălzire și
preparare
a.c.m.
(MWh/an)

7

Liceul Teoretic George
Moroianu

Corp B1

69,26

35,22

34,04

49,15%

8

Liceul Teoretic George
Moroianu

Corp B2

39,78

20,23

19,55

49,15%

9

Liceul Teoretic George
Moroianu

Corp B3

16,15

8,21

7,94

49,15%

10

Liceul Teoretic George
Moroianu

Corp C - fosta
Școala nr..6

149,76

76,16

73,60

49,15%

11

Liceul Teoretic Zajzoni
Rab Istvan

Corp A

59,22

49,98

9,24

15,60%

12

Liceul Teoretic Zajzoni
Rab Istvan

Corp A1

32,12

19,36

12,77

39,74%

13

Liceul Teoretic Zajzoni
Rab Istvan

Corp A, WC aflat în
curtea școlii

4,09

3,45

0,64

15,60%

14

Liceul Teoretic Zajzoni
Rab Istvan

Corp B

80,26

48,36

31,90

39,74%

15

Liceul Teoretic Zajzoni
Rab Istvan

Corp B, WC

4,92

4,15

0,77

15,60%

16

Şcoala gimnazială nr. 1

Corp A

105,30

63,45

41,85

39,74%

17

Şcoala gimnazială nr. 1

Corp B

25,74

15,51

10,23

39,74%

18

Şcoala gimnazială nr. 1

Corp C

49,76

29,98

19,78

39,74%

19

Şcoala gimnazială nr. 1

Corp E

45,63

27,50

18,14

39,74%

20

Şcoala gimnazială nr. 4
„Fraţii Popeea”

Corp A

403,18

242,94

160,24

39,74%

21

Şcoala gimnazială nr. 4
„Fraţii Popeea”

Corp B

79,56

47,94

31,62

39,74%

22

Şcoala gimnazială nr. 5

Corp A

68,81

58,07

10,74

15,60%

23

Şcoala gimnazială nr. 5

Atelier + Sala Sport

26,79

22,61

4,18

15,60%

24

Şcoala gimnazială nr. 5

Corp B

82,84

49,91

32,92

39,74%

3.339,52

1.946,22

1.393,30

36,80%

∑

Consum
energetic
anual pentru
încălzire și
preparare
a.c.m. după
reabilitare
(MWh/an)

Economie
de energie
după
reabilitare
(MWh/an)

Procent
reducere
consum de
energie
după
reabilitare
%

- Grădinițe
Tabel 4.1.1.10. Potențialul de reducere exprimat în MWh an (grădiniţe)
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Consum
energetic
anual
pentru
încălzire și
preparare
a.c.m. după
reabilitare
(MWh/an)

Economie
de energie
după
reabilitare
(MWh/an)

Procent
reducere
consum de
energie
după
reabilitare
%

Nr.

Instituţie

Clădire

Consum
energetic
anual pentru
încălzire și
preparare
a.c.m.
(MWh/an)

1

Grădiniţa cu program
normal nr. 1

Grădiniţa cu
program normal
nr. 1

19,89

11,99

7,91

39,74%

2

Grădiniţa cu program
normal nr. 1A (secţiile
română şi maghiară) şi
program prelungit 1A arondată la Şcoala
gimnazială nr. 1

Corp D - Grădiniţa
cu program normal
nr. 1A (secţiile
română şi
maghiară) şi
program prelungit
1A

90,84

52,14

38,70

42,61%

3

Grădiniţa cu program
normal nr. 1B - arondată
la Şcoala gimnazială nr.
1

Corp F - Grădiniţa
cu program normal
nr. 1B (fosta Şc.
Gen. nr. 2)

140,40

84,60

55,80

39,74%

4

Grădiniţa cu program
normal nr. 2 - arondată
la Grădiniţa cu program
normal nr. 3

Corp A

18,72

11,28

7,44

39,74%

5

Grădiniţa cu program
normal nr. 2 - arondată
la Grădiniţa cu program
normal nr. 3

Corp B

16,61

10,01

6,60

39,74%

6

Grădiniţa cu program
normal nr. 3

Grădiniţa nr. 3

34,08

28,76

5,32

15,60%

7

Grădiniţa cu program
normal nr. 4

Corp B

79,79

48,08

31,71

39,74%

8

Grădiniţa cu program
normal nr. 4A - arondată
la Grădiniţa cu program
normal nr. 4

Grădiniţa nr. 4 A

75,92

33,56

42,36

55,80%

9

Grădiniţa cu program
normal nr. 5 - arondată
la Şcoala gimnazială nr.
5

Grădiniţă Gârcini

229,36

90,59

138,77

60,50%

10

Grădiniţa cu program
normal şi cu program
prelungit „Zajzoni Rab
Istvan” - arondată Liceul
Teoretic „Zajzoni Rab
Istvan”

Corp C - Grădiniţa

45,79

27,59

18,20

39,74%
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Consum
energetic
anual
pentru
încălzire și
preparare
a.c.m. după
reabilitare
(MWh/an)

Economie
de energie
după
reabilitare
(MWh/an)

Procent
reducere
consum de
energie
după
reabilitare
%

Nr.

Instituţie

Clădire

Consum
energetic
anual pentru
încălzire și
preparare
a.c.m.
(MWh/an)

11

Grădiniţa cu program
prelungit nr. 5

Corp A

310,81

178,39

132,42

42,61%

12

Grădiniţa cu program
prelungit nr. 5

Grădiniţa „Petofi
Şandor” nr. 81

82,51

60,91

21,60

26,18%

1.144,73

637,90

506,83

40,15%

∑

- Clădiri publice și administrative:
Tabel 4.1.1.11. Potențialul de reducere exprimat în MWh an (clădiri publice şi
administrative)
Consum
energetic
anual
pentru
încălzire și
preparare
a.c.m. după
reabilitare
(MWh/an)

Economie
de energie
după
reabilitare
(MWh/an)

Procent
reducere
consum de
energie
după
reabilitare
%

Nr.

Instituţie

Clădire

Consum
energetic
anual pentru
încălzire și
preparare
a.c.m.
(MWh/an)

1

Biblioteca Municipală

Biblioteca
Municipală

106,24

64,01

42,22

39,74%

2

Cantina de Ajutor Social

Cantina de Ajutor
Social

74,92

37,20

37,72

50,35%

3

Centrul de zi pentru
copii

Centrul de zi
pentru copii

340,55

301,33

39,23

11,52%

4

Primăria municipiului
Săcele

Corp A (sediu)

131,27

66,76

64,52

49,15%

5

Primăria municipiului
Săcele

Corp B

33,87

17,22

16,64

49,15%

6

Primăria municipiului
Săcele

Corp C

45,40

23,09

22,31

49,15%

7

Primăria municipiului
Săcele

Corp D

16,38

8,33

8,05

49,15%

8

Primăria municipiului
Săcele

Casa Căsătoriilor

54,29

27,61

26,68

49,15%

9

Primăria municipiului
Săcele

Serviciu Voluntar
pentru situaţii de

11,58

5,89

5,69

49,15%
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Nr.

Instituţie

Clădire

Consum
energetic
anual pentru
încălzire și
preparare
a.c.m.
(MWh/an)

Consum
energetic
anual
pentru
încălzire și
preparare
a.c.m. după
reabilitare
(MWh/an)

Economie
de energie
după
reabilitare
(MWh/an)

Procent
reducere
consum de
energie
după
reabilitare
%

urgenţă
10

Primăria municipiului
Săcele

Taxe şi Impozite,
Poliţie Comunitară

123,98

70,26

53,73

43,33%

11

Sala de Sport Săcele

Sala Sport

192,89

155,42

37,48

19,43%

1.131,37

777,11

354,27

41,75%

∑

În cazul unor clădiri (ex. Corpul A+B al Liceului Tehnologic Victor Jinga) se poate da o
nouă valoare clădirii prin regândirea destinaţiei acesteia şi creşterea gradului de
ocupare al clădirii.

Clădiri rezidențiale
Potențialul de reducere a energiei consumate la clădirile rezidențiale este de
aproximativ 33,25 %, respectiv 35.050 MWh/an, pentru o suprafață utilă
(încălzită) estimată la 438 mii m2. (Suprafeţele au fost preluate din Strategia de
dezvoltare a Municipiului Săcele în perioada 2014-2020). Economia de energie se poate
realiza prin continuarea programului de reabilitare termică a blocurilor și prin
reabilitarea termică a caselor. La case se pot aplica cu bune rezultate instalarea
panourilor solare pentru aport la prepararea apei calde menajere. Reabilitarea
blocurilor trebuie să se realizeze pe toată suprafaţa anvelopei, grosimea minimă a
izolaţiei fiind de 10 cm.
B.2 Potențialul de reducere exprimat în t CO2 an
Estimarea reducerii emisiilor de CO2 prin aplicarea măsurilor propuse pentru
creșterea eficienţei energetice pentru clădiri.
Propunerile descrise la capitolul „Modernizarea energetică a clădirilor şi a instalaţiilor
aferente prin aplicarea celor mai eficiente soluţii de modernizare energetică din punct
de vedere tehnico-economic, rezultate din auditurile energetice, pentru consumatorii
finali” pot conduce la reduceri ale emisiilor de CO2 conform tabelelor următoare:
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- Licee și școli
Tabel 4.1.1.12. Potențialul de reducere exprimat în t CO2 an (licee şi şcoli)

Nr.

Instituţie

Clădire

Emisii CO2
(t/an)

Emisii CO2
după
reabilitare
(t/an)

Reducere
emisii CO2
după
reabilitare
(t/an)

Procent
reducere
consum de
energie după
reabilitare [%]

1

Liceul Tehnologic
Victor Jinga

Corp
principal

156,98

94,59

62,39

39,74%

2

Liceul Tehnologic
Victor Jinga

Corp A+B

90,21

39,87

50,34

55,80%

3

Liceul Tehnologic
Victor Jinga

Ateliere
Phare

40,75

24,55

16,19

39,74%

4

Liceul Tehnologic
Victor Jinga

Biblioteca

20,80

12,53

8,27

39,74%

5

Liceul Tehnologic
Victor Jinga

Sala Sport

32,28

23,68

8,60

26,65%

6

Liceul Teoretic George
Moroianu

Corp A

62,25

31,66

30,59

49,15%

7

Liceul Teoretic George
Moroianu

Corp B1

13,99

7,12

6,88

49,15%

8

Liceul Teoretic George
Moroianu

Corp B2

8,04

4,09

3,95

49,15%

9

Liceul Teoretic George
Moroianu

Corp B3

3,26

1,66

1,60

49,15%

10

Liceul Teoretic George
Moroianu

Corp C - fosta
Școala nr..6

30,25

15,38

14,87

49,15%

11

Liceul Teoretic Zajzoni
Rab Istvan

Corp A

11,96

10,10

1,87

15,60%

12

Liceul Teoretic Zajzoni
Rab Istvan

Corp A1

6,49

3,91

2,58

39,74%

13

Liceul Teoretic Zajzoni
Rab Istvan

Corp A, WC
aflat în
curtea școlii

0,83

0,70

0,13

15,60%

14

Liceul Teoretic Zajzoni
Rab Istvan

Corp B

16,21

9,77

6,44

39,74%

15

Liceul Teoretic Zajzoni
Rab Istvan

Corp B, WC

0,99

0,84

0,15

15,60%

16

Şcoala gimnazială nr. 1

Corp A

21,27

12,82

8,45

39,74%

17

Şcoala gimnazială nr. 1

Corp B

5,20

3,13

2,07

39,74%

18

Şcoala gimnazială nr. 1

Corp C

10,05

6,06

3,99

39,74%

19

Şcoala gimnazială nr. 1

Corp E

9,22

5,55

3,66

39,74%

121

Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Săcele 2009-2020

Nr.

Instituţie

Clădire

Emisii CO2
(t/an)

Emisii CO2
după
reabilitare
(t/an)

Reducere
emisii CO2
după
reabilitare
(t/an)

Procent
reducere
consum de
energie după
reabilitare [%]

20

Şcoala gimnazială nr. 4
„Fraţii Popeea”

Corp A

81,44

49,07

32,37

39,74%

21

Şcoala gimnazială nr. 4
„Fraţii Popeea”

Corp B

16,07

9,68

6,39

39,74%

22

Şcoala gimnazială nr. 5

Corp A

13,90

11,73

2,17

15,60%

23

Şcoala gimnazială nr. 5

Atelier + Sala
Sport

5,41

4,57

0,84

15,60%

24

Şcoala gimnazială nr. 5

Corp B

16,73

10,08

6,65

39,74%

674,58

393,14

281,45

36,80%

∑

- Grădinițe
Tabel 4.1.1.13. Potențialul de reducere exprimat în t CO2 an (grădiniţe)
Reducere
emisii CO2
după
reabilitare
(t/an)

Procent
reducere
consum de
energie după
reabilitare %

Nr.

Instituţie

Clădire

Emisii CO2
(t/an)

Emisii CO2
după
reabilitare
(t/an)

1

Grădiniţa cu program
normal nr. 1

Grădiniţa cu
program normal
nr. 1

4,02

2,42

1,60

39,74%

2

Grădiniţa cu program
normal nr. 1A (secţiile
română şi maghiară) şi
program prelungit 1A arondată la Şcoala
gimnazială nr. 1

Corp D Grădiniţa cu
program normal
nr. 1A (secţiile
română şi
maghiară) şi
program
prelungit 1A

18,35

10,53

7,82

42,61%

3

Grădiniţa cu program
normal nr. 1B arondată la Şcoala
gimnazială nr. 1

Corp F - Grădiniţa
cu program
normal nr. 1B
(fosta Şc. Gen.
nr. 2)

28,36

17,09

11,27

39,74%

4

Grădiniţa cu program
normal nr. 2 - arondată
la Grădiniţa cu program
normal nr. 3

Corp A

3,78

2,28

1,50

39,74%

5

Grădiniţa cu program
normal nr. 2 - arondată
la Grădiniţa cu program
normal nr. 3

Corp B

3,36

2,02

1,33

39,74%
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Reducere
emisii CO2
după
reabilitare
(t/an)

Procent
reducere
consum de
energie după
reabilitare %

Nr.

Instituţie

Clădire

Emisii CO2
(t/an)

Emisii CO2
după
reabilitare
(t/an)

6

Grădiniţa cu program
normal nr. 3

Grădiniţa nr. 3

6,88

5,81

1,07

15,60%

7

Grădiniţa cu program
normal nr. 4

Corp B

16,12

9,71

6,41

39,74%

8

Grădiniţa cu program
normal nr. 4A arondată la Grădiniţa
cu program normal nr.
4

Grădiniţa nr. 4 A

15,34

6,78

8,56

55,80%

9

Grădiniţa cu program
normal nr. 5 - arondată
la Şcoala gimnazială nr.
5

Grădiniţă Gârcini

46,33

18,30

28,03

60,50%

10

Grădiniţa cu program
normal şi cu program
prelungit „Zajzoni Rab
Istvan” - arondată
Liceul Teoretic „Zajzoni
Rab Istvan”

Corp C Grădiniţa

9,25

5,57

3,68

39,74%

11

Grădiniţa cu program
prelungit nr. 5

Corp A

62,78

36,03

26,75

42,61%

12

Grădiniţa cu program
prelungit nr. 5

Grădiniţa „Petofi
Şandor” nr. 81

16,67

12,30

4,36

26,18%

231,24

128,86

102,38

40,15%

∑

- Clădiri publice și administrative:
Tabel 4.1.1.14. Potențialul de reducere exprimat în t CO2 an (clădiri publice şi
administrative)
Reducere
emisii CO2
după
reabilitare
(t/an)

Procent
reducere
consum de
energie după
reabilitare %

Nr.

Instituţie

Clădire

Emisii CO2
(t/an)

Emisii CO2
după
reabilitare
(t/an)

1

Biblioteca Municipală

Biblioteca
Municipală

21,46

12,93

8,53

39,74%

2

Cantina de Ajutor Social

Cantina de
Ajutor Social

15,13

7,51

7,62

50,35%

3

Centrul de zi pentru copii

Centrul de zi
pentru copii

68,79

60,87

7,92

11,52%

4

Primăria municipiului Săcele

Corp A

26,52

13,49

13,03

49,15%
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Nr.

Instituţie

Clădire

Emisii CO2
(t/an)

Emisii CO2
după
reabilitare
(t/an)

Reducere
emisii CO2
după
reabilitare
(t/an)

Procent
reducere
consum de
energie după
reabilitare %

(sediu)
5

Primăria municipiului Săcele

Corp B

6,84

3,48

3,36

49,15%

6

Primăria municipiului Săcele

Corp C

9,17

4,66

4,51

49,15%

7

Primăria municipiului Săcele

Corp D

3,31

1,68

1,63

49,15%

8

Primăria municipiului Săcele

Casa
Căsătoriilor

10,97

5,58

5,39

49,15%

Primăria municipiului Săcele

Serviciu
Voluntar
pentru
situaţii de
urgenţă

2,34

1,19

1,15

49,15%

10

Primăria municipiului Săcele

Taxe şi
Impozite,
Poliţie
Comunitară

25,04

14,19

10,85

43,33%

11

Sala de Sport Săcele

Sala Sport

38,96

31,39

7,57

19,43%

228,54

156,98

71,56

41,75%

9

∑

Se observă că cel mai mare potențial de reducere a emisiilor de CO2 îl au clădirile
administrative.
În situația realizării măsurilor propuse pentru clădirile pentru învăţământ și clădiri
publice și administrative în procent de 100%, s-ar obține o reducere a emisiilor de CO2
de 455 t CO2/an, procentul de reducere emisii CO2/an fiind de 39,56%.
Costurile estimate pentru realizarea măsurilor propuse este de 3.430 mii euro fără TVA.
Clădiri rezidențiale
Conform estimărilor de reducere a emisiilor de CO2 prin măsuri de reabilitare termică
rezultă o economie a emisiilor de CO2 de 7080 t/an. Calculul s-a realizat în ipoteza
reabilitării tuturor blocurilor şi a unui procent de 10% din totalul caselor.
Pentru realizarea acestei reduceri de emisii de CO2, investiția estimată este de 14505
mii euro fără TVA. (valoare unitară estimată, fără TVA: 102 euro/m2 desfășurat)
Analiza din punct de vedere al potențialului de economisire a energiei consumate
Se poate realiza o clasificare a instituțiilor, în ordine descrescătoare a economiei de
energie realizată cu măsurile propuse, după cum este arătat în tabelul următor:
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CLASIFICARE DUPĂ PROCENTUL DE REDUCERE DE CONSUM DE ENERGIE
- Licee și școli:
Tabel 4.1.1.15. Clasificare după procentul de reducere de consum de energie (licee şi şcoli)

Instituţie

Clădire

Economie de
energie
după
reabilitare
(MWh/an)

Procent
reducere
consum de
energie după
reabilitare %

Costuri
estimate
reabilitare
fără TVA
(euro)

Liceul Tehnologic Victor Jinga

Corp A+B

249,20

55,80%

376.385

Liceul Teoretic George Moroianu

Corp B2

19,55

49,15%

25.273

Liceul Teoretic George Moroianu

Corp B3

7,94

49,15%

12.020

Liceul Teoretic George Moroianu

Corp A

151,46

49,15%

120.858

Liceul Teoretic George Moroianu

Corp C - fosta Școală nr. 6

73,60

49,15%

159.089

Liceul Teoretic George Moroianu

Corp B1

34,04

49,15%

117.335

Liceul Tehnologic Victor Jinga

Corp Principal

308,85

39,74%

204.624

Şcoala gimnazială nr. 4 „Fraţii
Popeea”

Corp A

160,24

39,74%

188.701

Liceul Teoretic Zajzoni Rab Istvan

Corp A1

12,77

39,74%

46.708

Liceul Teoretic Zajzoni Rab Istvan

Corp B

31,90

39,74%

133.618

Şcoala gimnazială nr. 1

Corp C

19,78

39,74%

52.006

Şcoala gimnazială nr. 1

Corp E

18,14

39,74%

23.805

Şcoala gimnazială nr. 4 „Fraţii
Popeea”

Corp B

31,62

39,74%

113.835

Liceul Tehnologic Victor Jinga

Ateliere Phare

80,17

39,74%

295.035

Liceul Tehnologic Victor Jinga

Biblioteca

40,92

39,74%

135.173

Şcoala gimnazială nr. 1

Corp A

41,85

39,74%

72.320

Şcoala gimnazială nr. 1

Corp B

10,23

39,74%

18.759

Şcoala gimnazială nr. 5

Corp B

32,92

39,74%

49.751

Liceul Tehnologic Victor Jinga

Sala sport

42,58

26,65%

190.498

Liceul Teoretic Zajzoni Rab Istvan

Corp A

9,24

15,60%

32.608

Şcoala gimnazială nr. 5

Atelier + Sala Sport

4,18

15,60%

7.880

Liceul Teoretic Zajzoni Rab Istvan

Corp B, WC

0,77

15,60%

15.452

Liceul Teoretic Zajzoni Rab Istvan

Corp A, WC aflat în
curtea școlii

0,64

15,60%

8.003

Şcoala gimnazială nr. 5

Corp A

10,74

15,60%

42.800
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- Grădinițe
Tabel 4.1.1.16. Clasificare după procentul de reducere de consum de energie (grădiniţe)

Instituţie

Clădire

Economie de
energie
după
reabilitare
(MWh/an)

Procent
reducere
consum
de
energie după
reabilitare %

Costuri
estimate
reabilitare
fără TVA
(euro)

Grădiniţa cu program normal nr. 5
- arondată la Şcoala gimnazială nr.
5

Grădiniţă Gârcini

138,77

60,50%

113.738

Grădiniţa cu program normal nr.
4A - arondată la Grădiniţa cu
program normal nr. 4

Grădiniţa nr. 4 A

42,36

55,80%

54.245

Grădiniţa cu program normal nr.
1A (secţiile română şi maghiară) şi
program prelungit 1A - arondată
la Şcoala gimnazială nr. 1

Corp D - Grădiniţa cu
program normal nr. 1A
(secţiile română şi
maghiară) şi program
prelungit 1A

38,70

42,61%

69.397

Grădiniţa cu program prelungit nr.
5

Corp A

132,42

42,61%

102.083

∑

0

506,83

40,15%

649.239

Grădiniţa cu program normal nr. 4

Corp B

31,71

39,74%

73.172

Grădiniţa cu program normal nr.
1B - arondată la Şcoala gimnazială
nr. 1

Corp F - Grădiniţa cu
program normal nr. 1B
(fosta Şc. Gen. nr. 2)

55,80

39,74%

91.119

Grădiniţa cu program normal nr. 1

Grădiniţa cu program
normal nr. 1

7,91

39,74%

31.382

Grădiniţa cu program normal nr. 2
- arondată la Grădiniţa cu
program normal nr. 3

Corp A

7,44

39,74%

18.981

Grădiniţa cu program normal nr. 2
- arondată la Grădiniţa cu
program normal nr. 3

Corp B

6,60

39,74%

18.221

Grădiniţa cu program normal şi cu
program prelungit „Zajzoni Rab
Istvan” - arondată Liceul Teoretic
„Zajzoni Rab Istvan”

Corp C - Grădiniţa

18,20

39,74%

55.110

Grădiniţa cu program prelungit nr.
5

Grădiniţa „Petofi Şandor”
nr. 81

21,60

26,18%

16.200

Grădiniţa cu program normal nr. 3

Grădiniţa nr. 3

5,32

15,60%

5.590
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- Clădiri publice și administrative:
Tabel 4.1.1.17. Clasificare după procentul de reducere de consum de energie (clădiri
publice şi administrative)
Procent
reducere
consum de
energie după
reabilitare %

Costuri
estimate
reabilitare
fără TVA
(euro)

Instituţie

Clădire

Economie de
energie după
reabilitare
(MWh/an)

Cantina de Ajutor Social

Cantina de Ajutor Social

37,72

50,35%

19.875

Primăria municipiului Săcele

Corp D

8,05

49,15%

25.272

Primăria municipiului Săcele

Serviciu Voluntar pentru
situaţii de urgenţă

5,69

49,15%

31.377

Primăria municipiului Săcele

Corp C

22,31

49,15%

29.322

Primăria municipiului Săcele

Corp A (sediu)

64,52

49,15%

67.340

Primăria municipiului Săcele

Casa Căsătoriilor

26,68

49,15%

8.001

Primăria municipiului Săcele

Corp B

16,64

49,15%

25.219

Primăria municipiului Săcele

Taxe şi Impozite, Poliţie
Comunitară

53,73

43,33%

4.500

Biblioteca Municipală

Biblioteca Municipală

42,22

39,74%

66.229

Sala de Sport Săcele

Sala Sport

37,48

19,43%

27.134

Centrul de zi pentru copii

Centrul de zi pentru copii

39,23

11,52%

34.557

Tabelele conțin și estimarea costurilor pentru realizarea măsurilor propuse. O estimare
cu o marjă mai mică de eroare se obține în urma Auditului energetic.
Concluzii:
Scenariul analizat și propus prin prezentul studiu, la capitolul „Modernizarea
energetică a clădirilor şi a instalaţiilor aferente prin aplicarea celor mai eficiente
soluţii de modernizare energetică din punct de vedere tehnico-economic,
rezultate din auditurile energetice, pentru consumatorii finali” va fi influențat în
primul rând de fondurile disponibile la bugetul local sau fondurile care vor putea fi
accesate pentru modernizarea energetică a clădirilor în perioada 2015-2020.
Primăria municipiului Săcele poate avea influenţă în luarea unor decizii în vederea
modernizărilor energetice la clădiri, prin acordarea către proprietari a facilităților de
finanțare a lucrărilor (scutiri de la plata impozitului, cofinanțarea lucrărilor prin diverse
programe, programul Casa Verde etc.). Un scenariu posibil pentru realizarea reducerii
emisiilor de CO2 și având în vedere propunerile de reabilitare termică este conform
tabelului următor:
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Potențialul de reducere a consumurilor energetice (MWh) și al emisiilor de
CO2 (t) în sectorul Clădiri
Tabel 4.1.1.18. Scenariu pentru realizarea reducerii emisiilor de CO2 în sectorul Clădiri
Categorie

Emisii CO2 la
nivel an
referință
(t/an)

Procent
reabilitare
termic
propus %

Reducere
emisii CO2
până în 2020
(t)

Procent de
reducere emisii
CO2 până în
2020 %

Costuri
estimate
fără TVA
(euro)

Clădiri, echipamente/instalații
municipale

5.616,95

100%

455,39

39,56%

3.430.603

Clădiri, echipamente/instalații
terțiare (nemunicipale)

24.933,22

0,00%

0,00

0,00%

0

Clădiri rezidențiale

105.409,00

40,00%

7.080,16

33,25%

14.505.716

∑

135.959,17

47%

7.535,55

24%

17.936.319

Fondul existent de clădiri din Municipiul Săcele, executat în diferite etape, cu diferite
soluţii structurale şi arhitecturale şi cu grade diverse de protecţie termică, va trebui, în
viitorul apropiat, să constituie obiectul unei acţiuni coordonate de modernizare
energetică în scopul atingerii confortului interior cu cel mai mic consum de energie.
În vederea realizării Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă a fost analizată starea
fondului de clădiri aflat în administrarea Municipiului Săcele şi au fost propuse măsurile
prioritare care conduc la reducerea consumului de energie pentru încălzire şi preparare
apă caldă, precum şi măsuri organizatorice de utilizare raţională a energiei, măsuri ce
presupun un important efort tehnic, tehnologic, organizatoric şi financiar.
Continuarea procesului de monitorizare energetică a consumurilor de utilităţi din
clădirile aflate în administrarea Municipiului Săcele va permite studierea în timp real, a
influenţelor măsurilor de modernizare energetică implementate, devenind astfel un
instrument de decizie extrem de eficient pentru administraţia locală, în procesul de
planificare a dezvoltării locale, dar şi un instrument de responsabilizare a
consumatorului final.
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4.1.2. Instalații de iluminat interior în clădirile publice din municipiul
Săcele
Principii generale pentru aducerea în parametrii calitativi și cantitativi a
iluminatului artificial din clădirile publice aflate sub autoritatea Consiliului local
Săcele
Personalul din clădirile publice precum și elevii din instituțiile de învățământ
preuniversitar, îşi petrec cea mai mare parte a timpului lucrând sau studiind în birouri
și săli de clasă. Deoarece calitatea iluminatului în aceste spații destinate activităților
intelectuale joacă un rol esenţial asupra capacităţii de concentrare şi a sănătăţii acestora,
soluţia de iluminat aleasă trebuie să răspundă normelor tehnice în vigoare.
Pentru spațiile de învățământ, este în vigoare norma europeană EN12464 -1, care
stabileşte pentru sălile de clasă nivelul minim al iluminării, indicele de redare al
culorilor şi gradul de protecţie la orbiri fiziologice. Plecând de la aceste aspecte de bază
se pot stabili sistemele de iluminat care să asigure exigențele mediului luminos confortabil.
Norma europeană EN 12464-1
Conform prevederilor normei EN 12464-1, iluminatul în instituţiile de învăţământ
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:


Nivelul iluminării pe planul util:
- Minim 500 lux pe planul util orizontal (pupitrele elevilor şi catedra
profesorului)
- Minim 500 lux în planul vertical de lucru (tabla de scris)



Indicele de redare al culorilor (Ra) trebuie sa fie mai mare de 80. Această mărime
indică numărul de culori pe care o sursă de lumină le poate reda şi este cuprinsă
între 0 şi 100 (lumina naturală redă toate culorile, având Ra=100);



Sistemul optic trebuie să asigure controlul orbirilor fiziologice pe toate direcţiile
(UGR<19). Orbirile fiziologice se compun din orbiri directe, fenomen care apare
atunci când sursele de lumină sunt amplasate în câmpul vizual (nu sunt mascate)
şi orbiri indirecte, cauzate de reflexiile nedorite ale luminii din ecranele
calculatoarelor sau alte suprafeţe vitrate.

Considerații generale
Realizarea sau reabilitarea unui sistem de iluminat într-o școală sau în spațiile cu
destinație de birouri este o problemă de maximă importanță luând în considerare două
aspect esențiale:
1. Consumul de energie electrică cu impact semnificativ în cadrul cheltuielilor de
întreținere ale instituției.
2. Efectul pe care lumina (cea artificială împreună cu cea naturală) îl poate avea
asupra comportamentului și performanței elevilor, profesorilor și personalului
din administrația publică care își desfășoară activitatea în instituția respectivă.
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Atunci când se evaluează costurile necesare pentru o modernizare a iluminatului, factorul
hotărâtor nu trebuie să fie prețul cel mai scăzut al echipamentului ci performanțele
acestuia, modul de întreținere în timp, asigurarea nivelului de iluminare adecvat precum
și un indice de redare al culorilor cât mai ridicat pentru a obține claritatea vizuală.
Sălile de curs și birourile se încadrează în categoria încăperilor destinate muncii
intelectuale și sunt caracterizate de următoarele aspecte comune:





Același tip de sarcini vizuale (scris, citit, desenat)
Activitatea se desfășoară în plan orizontal la o înălțime aproximativ constantă
(0,75 – 0,90 m de la nivelul pardoselii) dar și în plan vertical (planul tablei și
planul ecranelor de calculator)
Plafonul și pereții sunt de culori cu reflectanță mare
Înălțimea încăperilor este în general constantă, cuprinsă între 2,5 m și 4 m.

Aspecte cantitative:



Nivelurile de iluminare: pentru săli de curs și birouri obișnuite este 500 lx
Distribuția fluxului luminos: distribuția semidirectă/direct - indirectă sunt cele
recomandate

Aspecte calitative:
Distribuția luminanțelor în câmpul vizual și pe suprafața de lucru pentru evitarea
orbirilor de incapacitate cât și de inconfort:






Aparate de iluminat cu luminanța scăzută – evitarea orbirii directe
Alegerea sistemelor de iluminat direct-indirect – evitarea orbirii psihologice
determinată de luminanța sursă-plafon la periferia câmpului vizual
Eliminarea efectului de “grotă neagră” al ferestrelor în timpul serii și
compensarea distribuției neuniforme a luminanței în timpul zilei
Evitarea orbirii reflectate produse de suprafețele imperfect difuze din planul util
de lucru prin orientarea șirurilor de aparate de iluminat paralel cu direcția
vederii
Culoarea luminii și redarea culorilor: în general 3000k dar pentru spații puternic
vitrate 4000 k cu ra>85

Exemplu de amplasare al aparatelor de iluminat și nivelul de iluminare pentru o sală de
clasă obișnuită
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Figura 4.1.2.1. Aparat de iluminat
pentru pentru iluminatul general

Figura 4.1.2.2. Aparat de iluminat
tablă cu reflector asimetric

Figura 4.1.2.3.
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Echipamentele ce vor fi instalate în sala de clasă pot fi dotate, într-o etapă ulterioară, cu
un sistem de control specializat cu detector de prezenţă.
Cu un simplu controller specializat și un detector de prezenţă în fiecare clasă se poate
realiza o economie cu energia de până la 35% prin:



Amorsarea/dezamorsarea automata a luminilor în funcţie de prezenţa/absenţa
persoanelor în clasă
Aprinderea manuală, stingerea automată la un interval de timp prestabilit după
ce ultima persoană părăseşte clasa

Prin montarea unui comutator automat de pornire sau oprire a iluminatului, se pot
obține economii suplimentare de până la 5% pentru:



Perioade predeterminate de timp
În interiorul școlilor, instituțiilor publice acest dispozitiv este cel mai des utilizat
pentru supravegherea iluminatului de siguranță și a celui exterior, perimetral

Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă în clădirile publice și reducerea
consumului de energie respectiv al emisiilor de CO2
Etape recomandate
1. Aducerea în parametrii a sistemelor de iluminat interior, eșalonat, în toate
instituțiile publice cuprinse în PAED, cu realizarea studiilor luminotehnice
pentru spațiile considerate
2. Achiziția de aparate de iluminat36 performante, complet echipate numai cu
balast electronic
3. Utilizarea numai a surselor de iluminat performante de generație TL5, diametru
16 mm fără plumb și conținut minim mercur/sau similare
4. Surse cu LED pentru cuplări decuplări frecvente (toalete, spații de depozitare,
magazii etc.)
5. Eliminarea surselor cu incandescență
6. Toaletarea vegetației din dreptul ferestrelor
De reținut:





Este greșită dotarea claselor de învățământ cu aparate fără protecție vizuală,
doar cu elemente de fixare a tuburilor fluorescente. Efectele în timp se manifestă
printr-o oboseală accentuată a ochilor și disconfort general
Pentru iluminarea corectă a tablei se recomandă aparate pentru iluminat dotate
cu reflector asimetric astfel încât întregul flux luminos să fie direcționat către
suprafața tablei
Pentru spațiile de birouri se recomandă aparate de iluminat suspendate,
orientate cât mai bine pe suprafața utilă, cu direcționarea fluxului luminos în
soluție direct/indirect
Este greșită utilizarea în același spațiu (birou, sală de clasă) a surselor de lumină
cu temperatura de culoare diferită: lumină rece (peste 4000K37) cu lumină alb

Prin aparat de iluminat se înțelege un aparat electric utilizat pentru distribuția și transmisia luminii
emise de lămpi, cuprinzând și elementele de fixare, protective vizuală și mecanică și o parte electrică
(alimentare, stabilizare și amorsare).
36
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confort (între 3000 - 4000 K). acestă situație este întâlnită frecvent în spațiile
care au fost vizitat, și mai mult se utilizează chiar în același aparate de iluminat
tuburi cu caracteristici diferite
Măsurători efectuate:
1. A fost analizată soluția implementată la sediul central al primăriei, fiind efectuate
măsurători ale flxului luminos la nivelul suprafeței utile/birou. Nivelul de iluminare
este corespunzător, aparatele de iluminat sunt echipate cu balast electronic, și
protejate corespunzător
2. Casa căsătoriilor, din păcate poate fi un exemplu de iluminat ineficient, cu grad
ridicat de disconfort vizual: suprafață utilă de la 89 lx la 224 lx
3. Cantina socială, aparatele de iluminat sunt echipate cu surse cu incandescență deși
aceste surse sunt scoase din procesul de fabricație la nivelul Uniunii Europene
4. În cazul grădinițelor, școlilor gimnaziale și al liceelor:
 acolo unde există amplasarea sălilor de clasă pe fațada de sud, există un aport
important de lumină naturală ceea ce echilibrează lipsa de performanță a
aparatelor de iluminat
 problemele importante apar în cazul sălilor de clasă amplasate la nivelul
demisol sau pe fațada de nord: nivelul de iluminare redus în planul util,
utilizarea aparatelor de iluminat depășite ca durată de viață, echiparea
necorespunzătoare de multe ori cu balast electromagnetic ce creează în timp
efectul de flicker38, existenței încă a surselor cu incandescență, surse ce
asigură 5% flux luminos și 95% pierderi prin efectul Joule-Lenz, aparate de
iluminat fără protecție vizuală
 Există situații în care sistemul de iluminat a fost reabilitat, fără a avea la baza
un calcul luminotehnic, respectiv amplasarea aparatelor de iluminat fiind
necorespunzătoare
Tabel centralizator, măsurători efectuate în cadrul vizitelor în teren, prin sondaj
ce pot caracteriza situația iluminatului artificial interior din spațiile de
învățământ preuniversitar de stat
Condiții de măsurare:



cer senin, zi însorită
măsurători efectuate în prima parte a zilei

Nivel minim de iluminare conform normativelor 500 lx

Grade Kelvin
Prin efect “flicker” se înţelege acea senzaţie de jenă fiziologică a ochiului omenesc, datorată variaţiei
fluxului luminos emis de sursele de lumină.
37
38
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Tabel 4.1.2.1. Situația iluminatului artificial interior din spațiile de învățământ
preuniversitar de stat
Denumire instituţie

Şcoala gimnazială nr. 5

Şcoala gimnazială nr. 4
Fraţii Popeea

Liceul Teoretic George
Moroianu

Corp C

Adresa/ amplasament

Nivel de iluminare bancă
[lx]

Nivel iluminare
tablă [lx]

Sistem
iluminare

Rândul de
la perete

Rândul de
la mijloc

Str. Barajului nr. 49,
Săcele

110

200

123

artificial

Clasa subsol

26

26

30

artificial

Clasa orientată sud

1.300

820

600

natural

Clasă orientată nord

400

357

400

natural

Bd. George Moroianu
nr. 110, Săcele

630

720

1.600

natural

21

174

173

artificial

560

461

450

natural

Str. Viitorului nr. 7A,
Săcele

Clasa orientată sud

Concluzii
- Necesitatea reabilitării sistemului de iluminat artificial interior în toate spațiile
aparținătoare sistemului de învățământ preuniversitar și al instituțiilor publice,
mai puțin Primăria municipiului Săcele clădirea principală este o necesitate
pentru perioada următoare.
- Aceste reabilitări trebuie făcute cu respectarea normelor privind asigurarea unui
mediu luminos confortabil, adecvat activităților intelectuale
- Stemele de iluminat interior necesită reproiectarea și completare pentru
aducerea în parametrii normali de funcționare
- Modernizarea acestor sisteme presupune creșterea numărului de aparate de
iluminat în cele mai multe situații, cu toate acestea în funcție de durata de
funcționare și pe baza performanței noilor echipamente aflate pe piață, estimăm
un potențial de reducere al consumului de energie electrică de min. 3%, la
finalizarea lucrărilor.

Potențialul de reducere a consumurilor energetice (MWh) și al emisiilor de
CO2 (t) - iluminat artificial interior
Modernizarea sistemului de iluminat artificial interior în spațiile de învățământ din
sistemul preuniversitar de stat și al celor din clădirile administrației publice locale sub
autoritatea Consiliului Local al Municipiului Săcele: 10,64 MWh an, 7,46 t CO2 an.
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4.1.3. Iluminat public municipal
A. Acțiuni și măsuri
Sistemul de iluminat public stradal din municipiul Săcele este în cea mai mare parte
deficitar, având o arie de acoperire estimativ ~66% din rețeaua stradală și zonele de
agrement, la nivelul anului de referință. Având în vedere starea de funcționare a
echipamentelor, în prezent, iluminatul nu mai corespunde normelor și standardelor în
vigoare, pierzându-şi tocmai atributele specifice unui sistem de iluminat public:
siguranţă şi confort vizual.
La nivelul anului de referinţă 2009, iluminatul public din municipiul Săcele era asigurat
în principal de lămpi cu vapori de mercur, cu puteri nominale de 125 W şi 250 W.
Lămpile nu dispuneau de element de compensare a factorului de putere, rezultând astfel
consumuri mari de energie reactivă şi implicit costuri mai ridicate cu factura de energie
electrică. La nivelul anului 2009 costurile cu energia reactivă reprezentau aprox.
18,11% din valoarea totală a facturilor de energie electrică.
Față de anul de referință, în cadrul lucrărilor de reparații, a început înlocuirea
aparatelor de iluminat neperformante, echipate cu surse de mercur la înaltă presiune cu
aparate performante echipate cu sodiu la înaltă presiune, tubulare, cu flux luminos
sporit și echipament de compensare a puterii reactive.
Prin planul de modernizare şi extindere a sistemului de iluminat public al municipiului
Săcele se urmăreşte realizarea următoarelor obiective:
• Îmbunătăţirea siguranţei, securităţii şi confortului cetăţenilor pe timp de noapte
•

•

Reducerea cheltuielilor de funcţionare şi întreţinere a sistemului de iluminat
public prin reducerea consumului de energie electrică, eliminarea cheltuielilor
pentru plata energiei reactive inductive şi utilizarea unor echipamente ce
necesită operaţii minime de întreţinere
Aducerea sistemului de iluminat public în parametrii cantitativi și calitativi de
funcționare conform normativelor tehnice specifice serviciului

Organizare
Serviciul de iluminat public este organizat în cadrul Biroului Investiţii – Implementare
Proiecte Internaţionale. Începând cu anul 2007, SIL Săcele, face obiectul Acordului
Cadru nr. 30111/22.11.2007 încheiat între municipiul Săcele şi firma S.C. Flash Lighting
Services S.A., în urma unui proces de licitaţie publică și continuă cu Acordul Cadru nr.
80/05.10.2010 și cu Acordul Cadru nr. 47/25.06.2014.
Măsuri de eficienţă energetică recomandate
1.

Înlocuirea în totalitate a aparatelor de iluminat echipate cu surse cu descărcare în
vapori de mercur la înaltă presiune

2.

Reproiectarea sitemului pe fiecare stradă în procesul de modernizare energetică pe
principii de eficiență energetică nivel de iluminare adecvat categoriei arterei de
circulație
Realizarea unui sistem de telegestiune a energiei ce asigură:

3.
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4.

5.
6.



posibilitatea modelării consumului în funcţie de perioadele de trafic redus (12
noaptea - 5 dimineaţa) prin reducerea tensiunii de alimentare cu până la 25%,
rezultând astfel o creştere a duratei de viaţă a echipamentelor



posibilitatea realizării unei planificări judicioase a operațiilor de întreținere și
rezolvare a defectelor apărute în funcționarea echipamentelor

Achiziţia aparatelor de iluminat pe principii de calitate, fiabilitate şi respectarea
clasei de iluminat pentru fiecare stradă din municipiu. Echiparea sistemului de
iluminat public cu echipamente performante poate fi considerată ca o necesitate pe
termen scurt. Starea actuală a 55% din aparatele de iluminat este ieşită din durata
de viaţă;
Eliminarea energiei reactive prin achiziția aparatelor de iluminat ce asigură un
factor de putere mai mare de 0,92.
Achiziția de echipamente aferente iluminatului public stradal în conformitate cu
“Criteriile UE privind achizițiile publice ecologice (APE) pentru echipamente de
iluminat stradal “39.

Indicatori cantitativi și calitativi pentru modernizarea, completarea sau
extinderea Sistemului de Iluminat Public în municipiul Săcele
Principala sursă pentru obținerea de economii în iluminatul public stradal o reprezintă
utilizarea unui sistem de iluminat modern, bazat pe aparate de iluminat performante
prevăzute cu un sistem optic performant, care să dirijeze fluxul luminos spre suprafaţa
utilă (în acest caz, carosabilul), astfel încât indicatorii de calitate ai nivelului de
iluminare să fie cât mai buni.
Caracteristicile investiției a căror rezultate vor fi cuantificate în planul de acțiune pentru
energie durabilă:
1. Nivelurile de iluminare
Nivelurile de iluminare calculate, respectă clasele de iluminare ME2, ME3, ME4 și ME5,
în funcție de importanța traficului rutier și pietonal pe străzile considerate.
2. Calitatea echipamentelor utilizate
a. Factor de menținere 0,85
b. Aparate de iluminat cu grad de protecţie minim IP65
c. Rezistenţă de impact mai mare de IK08, în special pentru aparatele de
iluminat de puteri scăzute, în cazul cărora înălţimea de montaj este mai
mică, iar expunerea la vandalism este mai ridicată
d. Randamente optice de minim 75% pentru cele tip stradal și de minim
70% pentru cele de tip ornamental
e. Difuzoare din sticlă tratată termic sau din policarbonat. Pentru
difuzoarele din policarbonat este important ca acestea să fie rezistente la

ANEXA 2 - Criteriile UE privind achizițiile publice ecologice (APE) pentru sisteme de iluminat stradal și
semnalizatoare rutiere
39
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radiaţii UV, pentru a asigura aceleaşi performanţe fotometrice pe
întreaga durată de viaţă
f. Distribuţie fotometrică performantă, asigurată prin reflectoare din
aluminiu de înaltă puritate lustruit şi oxidat anodic, pentru varianta de
iluminat cu lămpi cu descărcări, sau, în cazul folosirii surselor liniare cu
LED, distribuție fotometrică performantă asigurată de geometria
dispunerii LED-urilor
g. Utilizare de lămpi cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune,
tubulare cu flux luminos sporit şi lămpi cu halogenuri metalice cu puteri
nominale de maxim 150 W, în cazul surselor de iluminat cu LED cu
puterea maximă de 123 W, construite cu LED-uri de mare putere (HPLED) cu o eficacitate luminoasă de peste 80 lm/W
h. Calitate şi fiabilitate a accesoriilor electrice:
 IGNITERE cu resetare pentru protejarea balastului la sfârşitul
duratei de viață a lămpii
 Balast cu protecţie termică (impunere începând cu data de 1
septembrie 2002, pentru aparatele de iluminat echipate pentru
lămpi cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune sau cu
halogenuri metalice: EN 60598 – partea 1)
 Accesoriile electrice trebuie să fie montate pe o placă demontabilă,
accesibilă în partea superioară a aparatului de iluminat. Aceasta
permite o întreţinere uşoară, o minimizare a timpului de
întreţinere
 Condensatoare cu dielectric uscat de capacitate corespunzătoare
pentru compensarea energiei reactive
 Condensatoare cu dielectric uscat, cu protecţie termică. Factor de
putere ≥0,92 (acesta fiind factorul de putere neutral, la care se
raportează plata energiei reactive consumate)
i. Forma difuzorului să permită minimizarea poluării luminoase
3. Costurile de întreținere
Costurile de întreținere trebuie să fie reduse, având în vedere următorii indicatori
considerați:
a. Durata de viață a unui aparat de iluminat: 20 ani
b. Program de întreținere pe durata de viață a aparatului de iluminat: 20 ani
c. Durata de viață economică a unei lămpi (rata de supraviețuire>80%, iar
deprecierea fluxului luminos <20% din cel nominal): 4 ani
d. Durata de viață a accesoriilor electrice: 10 ani
Soluțiile corecte însă vor fi cele ce vor avea la bază reproiectarea noului sistem de iluminat
stradal și pietonal, pe fiecare stradă modernizată, considerând consumul minim de
energie cu asigurarea nivelului de iluminare corespuzător normelor în vigoare.
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Scenarii considerate în vederea modernizării Sistemului de Iluminat Public
stradal și pietonal pe principii de eficiență energetică, emisii scăzute de CO 2 cu
asigurarea parametrilor cantitativi și calitativi conform normativelor în vigoare.
Au fost analizate patru scenarii privind modernizarea și eficientizarea consumurilor de
energie, pe baza cărora s-a realizat evaluarea potențialului de reducere al emisiilor de
CO2 până în anul 2020.
- Scenariul 1
Înlocuirea aparatelor de iluminat (echipate cu surse cu descărcări în vapori de mercur la
înaltă presiune), fără suplimentarea numărului de aparate de iluminat
Lucrările se referă la următoarele operații:


înlocuirea a 829 aparate de iluminat (echipate cu surse cu descărcare în
vapori de mercur la înaltă presiune),



menținere în funcțiune a 667 aparate de iluminat, echipate cu surse de sodiu
tubulare, flux luminos sporit, recent achiziționate de administrația locală.

Tabel 4.1.3.1. Centralizarea echipamentelor propuse a fi schimbate în domeniul Iluminat
Public (Scenariul 1)
Situație inițială
Centralizarea
echipamentelor
propuse a fi
schimbate

Situație propusă

Nr.
AIL/Hg

Putere
lampă
[W]

Putere totală
consumată
lampă și
aparataj [kW]

Putere
lampă
[W]

Putere totală
consumată
lampă și
aparataj [kW]

T KAP

126

250

36,23

150

21,45

PVA

34

250

9,78

150

5,79

NORIS

149

125

21,42

70

12,71

NORIS

54

250

15,53

150

9,19

CIS

85

250

24,44

150

14,47

PVB

381

250

109,54

150

64,87

[kW]

216,92

[kW]

128,48

Total putere consumată

Potențial
de
reducere

88,439

Etape necesare:
1. Înlocuirea aparatelor de iluminat echipate cu surse cu descărcări în vapori de
mercur la înaltă presiune pe stâlpii existenţi, cu surse cu descărcări în vapori
de sodiu la înaltă presiune, tubulare cu flux luminos sporit, cu păstrarea
reţelei de alimentare actuale, soluție LEA.
Analiza caracteristicilor instalaţiei după implementarea soluţiei
În urma implementării soluției de înlocuire a echipamentelor echipate cu surse cu
descărcări în vapori de mercur la înaltă presiune cu utilizarea de aparate de iluminat
performante, fără a lua în considerare aparatele de iluminat necesare pentru extinderi,
rezultă:
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Considerând o durată medie de funcționare anuală de 3.950 h, avem următoarele
rezultate:
Tabel 4.1.3.2. Potenţial de reducere în urma implementării soluţiei propuse în domeniul
Iluminat Public (Scenariul 1)
Situație inițială

Situație propusă

Potențial de reducere

Consum de energie anual [MWh]

856,83

507,49

349,33

Emisii de CO2 [t]

600,64

355,75

244,88

Cost investiție
Tabel 4.1.3.3. Costul investiţiei propuse în domeniul Iluminat Public (Scenariul 1)
Putere aparat
[W]

Număr de aparate,
înlocuite

Preț aparat

Preț final

[lei]

[mii lei]

[buc.]
150

680

349,40

237,59

70

149

569,37

84,84

TOTAL

829

322,43

- Scenariul 2
Înlocuire aparate de iluminat (echipate cu surse cu descărcări în vapori de mercur la înaltă
presiune) și suplimentarea numărului aparatelor de iluminat.
Lucrările se referă la următoarele operații:


înlocuirea a 829 aparate de iluminat (echipate cu surse cu descărcare în
vapori de mercur la înaltă presiune)



suplimentare a 776 aparate de iluminat, pentru a aduce sistemul de iluminat
în parametrii normali de funcționare



menținerea în funcțiune a 667 aparate de iluminat, echipate cu surse de sodiu
tubulare, cu flux luminos sporit, recent achiziționate de administrația locală

Potențialul de reducere prin înlocuirea aparatelor de iluminat echipate cu surse cu
descărcare în vapori de mercur la înaltă presiune cu aparate de iluminat echipate cu
surse cu descărcare în vapori de sodiu la înaltă presiune, cu flux luminos sporit, este
sintetizat în tabelul urmator:
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- Înlocuire aparate de iluminat
Tabel 4.1.3.4. Înlocuire aparate de iluminat public (Scenariul 2)
Situație inițială
Centralizarea
echipamentelor
propuse a fi
schimbate

Situație propusă

Nr.
AIL/Hg

Putere
lampă
[W]

Putere totală
consumată
lampă și
aparataj [kW]

Putere
lampă
[W]

Putere totală
consumată lampă
și aparataj [kW]

T KAP

126

250

36,23

150

21,45

PVA

34

250

9,78

150

5,79

NORIS

149

125

21,42

70

12,71

NORIS

54

250

15,53

150

9,19

CIS

85

250

24,44

150

14,47

PVB

381

250

109,54

150

64,87

[kW]

216,92

[kW]

128,48

Total putere consumată

Potențial
de
reducere

88,439

În funcție de clasa de iluminat stabilită pentru fiecare stradă, clasificare realizată în
cadrul capitolului IRE CO2, s-a procedat la propunerea unui anumit tip de aparat cu o
anumită putere, pentru a putea îndeplini criteriile de calitate necesare conform
standardelor de iluminat în vigoare.
- Suplimentare aparate de iluminat
Tabel 4.1.3.5. Suplimentare aparate de iluminat public (Scenariul 2)
Situație existentă
Tip
stradă

Număr de
aparate,
corespondent
anului 2009
[buc.]

Putere
instalată pe
categoria de
stradă,
corespondent
anului 2009
[W]

Situație propusă
Putere
recomandată
aparat de
iluminat [W]

Suplimentare
număr de
aparate
[buc.]

Consum
aparat
inclusiv
pierderi
[W]

Putere
instalată
pe
categoria
de stradă
[W]

M2

255

73.313

250

0

287,5

0

M3

65

16.790

150

50

172,5

8.600

M4

497

125.716

100

92

115,0

10.531

M5

679

152.691

70

635

85,3

54.153

TOTAL

1.496

368.510

776

73.284

Etape necesare:
1.

Înlocuirea aparatelor de iluminat echipate cu surse cu descărcări în vapori de
mercur la înaltă presiune pe stâlpii existenţi, cu surse cu descărcări în vapori
de sodiu la înaltă presiune, tubulare cu flux luminos sporit, cu păstrarea reţelei
de alimentare actuale, soluție LEA.
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2.

Suplimentarea numărului de aparate de iluminat pe stâlpii existenţi dar neechipați,
cu surse cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune, tubulare cu flux
luminos sporit, cu păstrarea reţelei de alimentare actuale, soluție LEA.

Analiza caracteristicilor instalaţiei după implementarea soluţiei
În urma implementării soluțiilor propuse pentru aducerea sistemului de iluminat public
din municipiul Săcele la nivelul impus de prescripţiile tehnice în domeniu, prin
utilizarea de aparate de iluminat performante, fără a lua în considerare aparatele de
iluminat necesare pentru extinderi, rezultă următoarele:
Tabel 4.1.3.6. Potenţial de reducere în urma implementării soluţiei propuse în domeniul
Iluminat Public (Scenariul 2)
Măsuri

Numărului surselor
luminoase [cant.]

Situație
existentă

I.Înlocuire
aparate
de
iluminat

1.496

829

II.Suplimentare
aparate de
iluminat
776

Situatie după
implementarea
măsurilor

Potențial
de
reducere

2.272

Procent
[%]

51,89%

Puterea instalată
[W]

368.510,10

-88.439,05

73.284,39

353.355,44

15.155

4,11%

Puterea unitară
medie [W]

246,33

187,21

155,51

155,51

90,82

36,87%

Consumul anual de
energie [MWh]

1.455,61

-349,33

289,47

1.395,75

59,86

4,11%

Emisiile de CO2 [t]

1.020,39

-244,88

202,92

978,42

41,96

4,11%

Timp anual de funcționare considerat [h]

3.950

Factor de emisie CO2 pentru electricitate care nu este produsă la
nivel local [t CO2/MWh]

0,701

Cost investitie
Tabel 4.1.3.7. Cost investiţie înlocuire aparate de iluminat public (Scenariul 2)
Putere aparat

Număr de aparate,
înlocuite

[W]

Preț aparat

Preț final

[lei]

[mii lei]

[buc.]
150

680

349,40

237,59

70

149

569,37

84,84

TOTAL

829

322,428
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Tabel 4.1.3.8. Cost investiţie suplimentare aparate de iluminat public (Scenariul 2)
Categorie stradă

Număr de aparate,
suplimentare

Preț aparat

Preț final

[lei]

[mii lei]

[buc.]
M2

0

359,39

0

M3

50

349,40

17,42

M4

92

610,49

55,90

M5

635

569,37

361,47

TOTAL

776

434,79

TOTAL INVESTIȚIE

757,43

Consumul anual de energie electrică în viitor și potențial de reducere a emisiilor de CO2
Tabel 4.1.3.9. Consumul anual de energie electrică în viitor și potențialul de reducere a
emisiilor de CO2 (Scenariul 2)
Consum de energie
electrică înregistrat la
nivelul anului de
referinţă 2009 pentru
iluminatul public

Economii de energie obţinute
prin implementarea
măsurilor de eficienţă
energetică din PAED 20092020

Economii obţinute prin
implementarea măsurilor de
eficienţă energetică din
PAED 2009 - 2020

Potențial de
reducere
emisii CO2 la
nivelul anului
2020

[MWh/an]

[MWh/an]

[lei]

[t] CO2 /an

1455,61

59,86

33,81

41,96

Economiile aduse prin implementarea măsurilor de aducere în parametrii
luminotehnici și totodată de reducere a consumului de energie electrică: 33,8 mii lei.
Aceste cifre trebuie corelate cu consumul după reabilitare și montarea aparatelor de
iluminat, în plus, pentru aducerea sistemului în parametrii normali de funcționare.
Plecând de la propunerile din IRE CO2, s-a identificat un potențialul de reducere de 4%,
pe baza:
•
•

Considerării unui timp standard de funcţionare de 3.950 h/an
Corelării puterilor pe punct luminos conform clasificării pe Clase de Iluminare
M1-M5, şi a normativelor tehnice în vigoare

•

Asigurării unui mediu luminos corespunzător, în condiţii de eficienţă energetică,
siguranţă în trafic rutier şi pietonal
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- Scenariul 3
Reproiectarea (sau proiectarea, în cazul extinderilor) Sistemului de Iluminat Public, a
reţelelor de alimentare şi a sistemelor de iluminat utilizând aparate de iluminat echipate
cu lămpi cu descărcări în gaze la înaltă presiune
Lucrările de modernizare se referă la reproiectarea întregului sistem, ținând cont de
criterile și specificațiile din “Criteriile UE privind achizițiile publice ecologice (APE)
pentru sisteme de iluminat stradal și semnalizatoare rutiere”.40
Potențialul de reducere prin reproiectarea sistemului de iluminat, în varianta aparate de
iluminat echipate cu lămpi cu descărcări în gaze la înaltă presiune, este sintetizat în
tabelul urmator:
Tabel 4.1.3.10. Reproiectarea sistemului de iluminat public, în varianta aparate de
iluminat echipate cu lămpi cu descărcări în gaze la înaltă presiune (Scenariul 3)
Situație existentă

Situație propusă

Tip
stradă

Număr de
aparate,
corespond
ent anului
2009
[buc.]

Putere instalată
pe categoria de
stradă,
corespondent
anului 2009 [W]

Putere
recomand
ată
aparat de
iluminat
[W]

Număr de
aparate,
situație
necesară
[buc.]

Consum
aparat
inclusiv
pierderi
[W]

Putere
instalată
pe
categoria
de stradă
[W]

M2

255

73.313

250

255

287,50

73.313

M3

65

16.790

150

115

172,50

19.813

M4

497

125.716

100

589

115,00

67.686

M5

679

152.691

70

1.314

85,30

112.072

TOTAL

1.496

368.510

2.272

272.883

Etape necesare:
1. Reproiectarea (sau proiectarea, în cazul extinderilor) sistemului de iluminat
public, a reţelelor de alimentare de tip LES şi a sistemelor de iluminat:
a. Pentru străzile din categoriile ME2-ME4: stâlpi tronconici şi console
curbate din oţel zincat, aparate de iluminat echipate cu lămpi cu sodiu la
înaltă presiune
b. Pentru locurile de joacă existente sau proiectate: stâlpi cilindrici, cu
suporţi pentru 3 proiectoare şi proiectoare orientabile cu posibilitate de
vopsire în orice culoare din paletarul RAL
c. Pentru străzile şi aleile de categorie ME5: stâlpi tronconici din oţel zincat,
cu aparate de iluminat ornamentale, cu montaj în vârf de stâlp
2. Înlocuirea şi suplimentarea numărului de console şi aparate de iluminat pe
stâlpii existenţi, cu păstrarea reţelei de alimentare a iluminatului public de tip
LEA

ANEXA 2 - Criteriile UE privind achizițiile publice ecologice (APE) pentru sisteme de iluminat stradal și
semnalizatoare rutiere
40
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3. Înlocuirea stâlpilor (metalici, din beton sau lemn) existenţi şi a aparatelor de
iluminat existente, cu stâlpi cu bază din fontă, braţe şi aparate de iluminat
ornamentale echipate cu lămpi cu sodiu la înaltă presiune
4. Înlocuirea stâlpilor (metalici, din beton sau lemn) existenţi şi a aparatelor de
iluminat existente, cu stâlpi tronconici şi console curbate din oţel zincat,
aparate de iluminat echipate cu lămpi cu halogenuri metalice
Analiza caracteristicilor instalaţiei după implementarea soluţiei
În urma implementării soluțiilor propuse pentru aducerea sistemului de iluminat din
municipiul Săcele la nivelul impus de prescripţiile tehnice în domeniu, prin utilizarea de
aparate de iluminat performante, fără a lua în considerare aparatele de iluminat
necesare pentru extinderi, rezultă următoarele:
Considerând o durată medie de funcționare anuală de 3.950 h, avem următoarele
rezultate:
Tabel 4.1.3.11. Potenţial de reducere în urma implementării soluţiei propuse în domeniul
Iluminat Public (Scenariul 3)
Situație inițială

Situație propusă

Potențial de reducere

Total putere consumată [kW]

368,51

272,883

95,627

Consum de energie anual [MWh]

1.455,61

1.077,89

377,73

Emisii de CO2 [t]

1.020,39

755,60

264,79

Cost investitie
Tabel 4.1.3.12. Costul investiţiei propuse în domeniul Iluminat Public (Scenariul 3)
Categorie stradă

Număr de aparate,
suplimentare
[buc.]

Preț aparat

Preț final

[lei]

[mii lei]

M2

255

359,39

91,64

M3

115

349,4

40,13

M4

589

610,49

359,32

M5

1.314

569,37

748,07

TOTAL

2.272

1.239,16

În costul final al investiției nu au fost incluse prețurile pentru înlocuirea stâlpilor, trecerea
instalației din LEA în LES și reproiectarea (sau proiectarea, în cazul extinderilor)
sistemului de iluminat public.
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Consumul anual de energie electrică în viitor și potențial de reducere a emisiilor de CO2
Tabel 4.1.3.13. Consumul anual de energie electrică în viitor și potențialul de reducere a
emisiilor de CO2 (Scenariul 3)
Consum de energie
electrică înregistrat la
nivelul anului de
referinţă 2009 pentru
iluminatul public

Economii de energie obţinute
prin implementarea
măsurilor de eficienţă
energetică din PAED 20092020

Economii obţinute prin
implementarea măsurilor de
eficienţă energetică din
PAED 2009 - 2020

Potențial de
reducere
emisii CO2 la
nivelul anului
2020

[MWh/an]

[MWh/an]

[mii lei]

[t] CO2 /an

1455,61

377,73

213,31

264,79

Economiile aduse prin implementarea măsurilor de aducere în parametrii
luminotehnici și totodată de reducere a consumului de energie electrică: 213,31 mii lei.
Aceste cifre trebuie corelate cu consumul după reabilitare și montarea aparatelor de
iluminat, în plus, pentru aducerea sistemului în parametrii normali de funcționare.
Plecând de la propunerile din IRE CO2, s-a identificat un potențialul de reducere de 25%,
pe baza:
•
•

Considerării unui timp standard de funcţionare de 3950 h/an
Corelării puterilor pe punct luminos conform clasificării pe Clase de Iluminare
M1-M5, şi a normativelor tehnice în vigoare

•

Asigurării unui mediu luminos corespunzător, în condiţii de eficienţă energetică,
siguranţă în trafic rutier şi pietonal

- Scenariul 4
Reproiectarea (sau proiectarea, în cazul extinderilor) Sistemului de Iluminat Public, a
reţelelor de alimentare şi a sistemelor de iluminat utilizând echipate cu lămpi cu
descărcări în gaze la înaltă presiune și tehnologia LED
Lucrările de modernizare se referă la reproiectarea întregului sistem, ținând cont de
criteriile și specificațiile din “Criteriile UE privind achizițiile publice ecologice (APE)
pentru sisteme de iluminat stradal și semnalizatoare rutiere”.41
Necesitatea realizării unor economii însemnate la facturile de energie electrică aferente
iluminatului public, colaborată cu reducerea mărită a costurilor de întreținere, ne
determină să propunem aparate de iluminat cu LED ca şi alternativă, având în vedere
continua dezvoltare a acestei tehnologii.
În funcție de clasa de iluminat stabilită pentru fiecare stradă, clasificare realizată în
cadrul capitolului IRE CO2, s-a procedat la propunerea unui anumit tip de aparat cu o
anumită putere, pentru a putea îndeplini criteriile de calitate necesare conform
standardelor de iluminat în vigoare.

ANEXA 2- Criteriile UE privind achizițiile publice ecologice (APE) pentru sisteme de iluminat stradal și
semnalizatoare rutiere
41
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Potențialul de reducere prin reproiectarea întregului sistem de iluminat, în variant LED,
este sintetizat în tabelul urmator:
Tabel 4.1.3.14. Reproiectarea sistemului de iluminat public, utilizând echipate cu lămpi cu
descărcări în gaze la înaltă presiune și tehnologia LED
Situație existentă

Situație propusă

Tip
stradă

Număr
de
aparate,
corespondent
anului 2009
[buc.]

Putere
instalată pe
categoria de
stradă,
corespondent
anului 2009
[W]

Putere
recomandată
aparat
de
iluminat [W]

Număr
de
aparate,
situație
necesară
[buc.]

Consum
aparat
inclusiv
pierderi
[W]

Putere
instalată
pe
categoria
de stradă
[W]

M1

NA

NA

NA

NA

NA

NA

M2

255

73.313

250

255

287,50

73.313

M3

65

16.790

123

115

123,00

14.127

M4

497

125.716

90

589

99,00

58.269

M5

679

152.691

55

1.314

55,00

72.262

TOTAL

1.496

368.510

2.272

217.971

Au fost luate în considerare lămpi cu parametrii luminotehnici echivalenți cu cei al
lămpilor cu descărcare în gaze din scenariul 3.
Etape necesare:
1. Reproiectarea sistemului de iluminat public cu folosirea reţelelor de alimentare
de tip LES şi a sistemelor de iluminat formate astfel:
a. Pentru străzile de categorie ME2-ME4: stâlpi tronconici şi console curbate
din oţel zincat, aparate de iluminat echipate cu surse de iluminat cu LED;
b. Pentru străzile şi aleile de categorie ME5, precum şi pentru locurile de
joacă: stâlpi tronconici din oţel zincat cu aparate de iluminat ornamentale
echipate cu surse cu LED şi cu montaj în vârf de stâlp.
2. Folosirea aceloraşi tipuri de reţele electrice ca şi în scenariul 3, cu excepţia
Bulevardului George Moroianu și Bulevardul Brașovului, străzi încadrate în
categoria ME2. Pe aceste străzi se vor utiliza aparate de iluminat echipate cu
lămpi cu halogenuri metalice, respectiv stâlpi tronconici şi console curbate din
oţel zincat. Utilizarea aparatelor de iluminat echipate cu surse cu LED pentru
tronsonul încadrat la categoria ME3.
Analiza caracteristicilor instalaţiei după implementarea soluţiilor
În urma implementării soluțiilor propuse pentru aducerea sistemului de iluminat din
municipiul Săcele la nivelul impus de prescripţiile tehnice în domeniu, prin utilizarea de
aparate de iluminat performante, considerând inclusiv aparatele de iluminat necesare
pentru extinderi, rezultă următoarele:
Considerând o durată medie de funcționare anuală de 3950h, avem următoarele
rezultate:
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Tabel 4.1.3.15. Potenţial de reducere în urma implementării soluţiei propuse în domeniul
Iluminat Public (Scenariul 4)
Situație inițială

Situație propusă

Potențial de reducere

Total putere consumată [kW]

368,51

217,9706

150,5394

Consum de energie anual [MWh]

1.455,61

860,98

594,63

Emisii de CO2 [t]

1.020,39

603,55

416,84

Cost investitie
Tabel 4.1.3.16. Costul investiţiei propuse în domeniul Iluminat Public (Scenariul 4)
Număr de aparate, suplimentare

Preț aparat

Preț final

[buc.]

[lei]

[mii lei]

M2

255*

359,39*

91,64

M3

115

3.687

423,48

M4

589

3.219

1.894,61

M5

1.314

2.161

2.839,25

TOTAL

2.272

Categorie stradă

5.248,98

*Au fost utilizate surse cu descărcări în gaze la înaltă presiune
În costul final al investiției nu au fost incluse prețurile pentru înlocuirea stâlpilor, trecerea
instalației din LEA în LES și reproiectarea (sau proiectarea, în cazul extinderilor)
sistemului de iluminat public.
Consumul anual de energie electrică în viitor și potențial de reducere a emisiilor de CO2
Tabel 4.1.3.17. Consumul anual de energie electrică în viitor și potențialul de reducere a
emisiilor de CO2 (Scenariul 4)
Consum de energie electrică
înregistrat la nivelul anului
de referinţă 2009 pentru
iluminatul public

Economii de energie
obţinute prin
implementarea măsurilor
de eficienţă energetică din
PAED 2009-2020

Economii obţinute prin
implementarea măsurilor
de eficienţă energetică din
PAED 2009-2020

Potențial de
reducere
emisii CO2 la
nivelul
anului 2020

[MWh/an]

[MWh/an]

[mii lei]

[t] CO2 /an

1.455,61

594,63

335,80

416,84

Economiile aduse prin implementarea măsurilor de aducere în parametrii
luminotehnici și totodată de reducere a consumului de energie electrică: 335,8 mii lei.
Aceste cifre trebuie corelate cu consumul după reabilitare și montarea aparatelor de
iluminat, în plus, pentru aducerea sistemului în parametrii normali de funcționare.
Plecând de la propunerile din IRE CO2, s-a identificat un potențialul de reducere de 40%,
pe baza:
•

Considerării unui timp standard de funcţionare de 3.950 h/an
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•

Corelării puterilor pe punct luminos conform clasificării pe Clase de Iluminare
M1-M5, şi a normativelor tehnice în vigoare

•

Asigurării unui mediu luminos corespunzător, în condiţii de eficienţă energetică,
siguranţă în trafic rutier şi pietonal

B. Potențialul de reducere al consumului și implicit al emisiilor de CO 2 în
Iluminatul Public Municipal
În Planul de Acţiuni, este propus Scenariul 3, din considerente financiare și potențial de
reducere al amisiilor de CO2
Tabel 4.1.3.18. Potențialul de reducere al consumului și al emisiilor de CO 2, în domeniul
iluminatului public
Emisii CO2
la nivel an
2009
Categorie

Potențial de
reducere
consum
după
modernizare

Potențial
reducere
emisii
până în
2020

MWh an

(t) CO2

Costuri
estimate
fără TVA
( mii lei)

Procent
reducere
emisii până
în 2020
(t) CO2
%

CLĂDIRI,
ECHIPAMENTE/INSTALAȚII ȘI
INDUSTRII:
Iluminat public municipal

Factor de emisie CO2 pentru
electricitate care nu este produsă
la nivel local[t/MWh]

1.082,63

377,73

264,79

1.239,16

24,45

0,701

148

Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Săcele 2009-2020

4.1.4. Consum de apă rece
Consumul de apă rece nu reprezintă obiectul Planului de Acţiune pentru Energie
Durabilă. Totuşi, pe baza constatărilor rezultate în urma monitorizării consumurilor de
energie şi apă rece în clădirile publice, şi totodată având în vedere necesitatea aplicării
începând cu anul 2014 a prevederilor Directivei 2012/27/UE privind eficiența
energetică, în continuare sunt recomandate următoarele măsuri:


Facturarea pe baza consumului real



Includerea următoarelor informaţii minime în factură:
 Perioadă de facturare


Adresă loc consum



Serie contor



Consum real de apă rece/apă canal (index vechi – index nou)




Cantitate apă pluvială facturată
Prețuri reale actuale



Cantitate specifică de apă meteo comunicată de A.N.M. şi luată în calcul la
determinarea cantităţii de apă pluvială, după caz

De asemenea, în urma monitorizării consumurilor din facturile de apă rece ale clădirilor
publice s-a constatat că apa pluvială reprezintă o parte semnificativă din totalul facturii.
Conform informaţiilor puse la dispoziţie de SC Gospodărie Comunală SA, cantitatea de
apă pluvială se calculează pe baza suprafeţei canalizate şi a cantităţii medii multianuale
de precipitaţii comunicată de A.N.M. (Administraţia Naţională de Meteorologie).
Suprafaţa canalizată se determină pe baza suprafeţelor construite şi neconstruite
menţionate în extrasul de carte funciară.
S-a constatat că în cazul instituţiilor publice care au în administrare suprafeţe
neconstruite mari (teren, curte etc.), costul cu apa pluvială din factura de apă rece este
adesea mai mare decât costul consumului de apă rece. În consecinţă, pentru reducerea
costurilor cu apa pluvială, se recomandă reanalizarea destinației suprafețelor
neconstruite pentru găsirea unor soluții de utilizare mai eficientă a acestora.
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4.2. Sectorul transport
Pentru Municipiul Săcele, s-a realizat un calcul de predicție legat de scăderea
consumului final de energie și a cantității de CO2 produse de transporturile rutiere în
cazul adoptării a cinci măsuri de modernizare și optimizare a mijloacelor și
infrastructurii de transport rutier.
O sinteză a disfuncţionalităţilor, prezentată în acelaşi document de actualizare a
Planului Urbanistic General al Municipiului Săcele, trece în revistă următoarele42:
-

„Traficul greu şi de tranzit traversează localitatea în lipsa unui traseu ocolitor,
afectând fluenţa şi siguranţa circulaţiei pe axa majoră de circulaţie;
Străzi sinuoase şi înguste, cu raze mici de racordare;

-

Intersecţii neamenajate, lipsite de vizibilitate […];

-

Staţii de transport în comun pe benzile de circulaţie afectând siguranţa şi fluenţa;

-

[…] insuficienţa locurilor de parcare atât în zona arterelor majore de circulaţie şi
în zonele de interes public, cât şi în zonele de locuit, chiar şi pentru necesităţile
actuale ale municipiului;

-

Număr extrem de redus al trecerilor pentru pietoni în zona de maxim interes,
afectând siguranţa circulaţiei”

Pentru o bună analiză a datelor, defalcarea parcului auto va cuprinde următoarele
categorii: autoturisme; vehicule în regim de lucru uşor şi greu; autobuze şi alte vehicule
folosite în serviciile de transport în comun; vehicule pe două roţi.
Se vor anticipa cinci măsuri de reducere a consumului de energie și a emisiilor de CO2:
Înnoirea parcului de autovehicule; Finalizarea șoselei ocolitoare a municipiului Săcele;
Creșterea vitezei medii de deplasare prin fluidizarea circulaţiei; Realizarea de piste de
biciclete; Managementul mobilității elevilor din municipiul Săcele.
Se vor calcula proporțiile de scădere pentru următoarele:


Consum final de energie [MWh]

 Emisii de CO2 total / emisii de CO2 echivalent
În acest caz se pleacă de la datele inițiale: compoziția parcului de autovehicule a
Municipiului Săcele în perioada 2008 -2013; valorile de CO2 exprimate în tone produse
în perioada 2008 -2012.
Datele de intrare utilizate au fost cele culese pentru anul 2009. Acestea sunt prezentate
în tabelul următor.

42

Strategia de dezvoltare a Municipiului Săcele 2014-2020
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Tabel 4.2.1. Datele de analiză la nivelul anului de referință 2009, în sectorul Transport
Anul:
Tip consumator

2009

2009

2009

Total energie

Parc auto

[tone CO2]

Nr. vehicule

Vehicule
etalon

Flotă municipală, din care:

50,37

Autoturisme

23,11

7

7

Autoutilitare, autospeciale, utilaje

27,25

23

26

Transport public local, din care:

938,33

Autobuze

938,33

21

45

Autoutilitare, autospeciale, utilaje

0

0

0

Transport privat şi commercial din care:

5.039,74

Vehicule pe două roţi înregistrate

146,62

501

251

Autoturisme înregistrate

2.718,75

7.150

7.150

Autobuze, autocare, microbuze înregistrate

93,94

51

153

Autocamioane înregistrate

1.545,40

766

2.681

Transportatori mărfuri înregistraţi (vehicule
grele)

535,04

234

819

TOTAL TRANSPORT

6.028,44

8.753

11.132

4% biocarburant în motorină în anul 2009

209,27

2% biocarburant în benzină în anul 2009
TOTAL EMISII CO2 TRANSPORT

5.819,17

S-a calculat volumul de vehicule etalon pentru fiecare categorie de transport, utilizând
coeficienții de echivalare pentru fiecare tip de autovehicul. Aceștia sun prezentați în
tabelul următor.
Tabel 4.2.2. Tipurile de vehicule şi coeficienţii de echivalare, în sectorul Transport
Tipurile de vehicule şi coeficienţii de echivalare:
Motociclete, motorete, scurtere

0,5

Autoturisme, microbuze, autofurgonete

1

Autocamioane cu sarcină utilă sub 3 tone

2

Autocamioane cu sarcină utilă peste 3 tone

3,5

Autobuz, troleibuz articulat

4

Autobuz, troleibuz nearticulat

3

Tramvai nearticulat

4

Tramvai articulat

6
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În continuare s-au grupat datele privind volumele de trafic a municipiului Săcele din
perioada 2009 - 2013 în vederea predicției valorilor de trafic rutier din perioada 2014 2020. Pentru o uniformitate şi o simplificare a modelării matematice, pentru studiul
realizat s-a utilizat aproximarea prin regresie liniară pentru valorile diferitelor categorii
de vehicule rutiere.
Evolutie parc autoturisme

Evolutie parc vehicule grele

8000

y = 4,7857x2 - 38,814x + 271,2

250

y = 193,7x + 6825,9
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7200
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Anul 1-5, din 2009 in 2013

Anul 1-5 din 2009 in 2013

Evolutie parc camioane

Evolutie parc autobuze

y = 30,7x + 678,9
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0

0
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Anul 1-5 din 2009 in 2013

Evolutie parc vehicule pe 2 roti
y = -50,8x + 638,4

700
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300
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0
1

2

3

4

5

Anul 1-5 din 2009 in 2013

Figura 4.2.1. Aproximarea evoluției parcului de autovehicule a municipiului Săcele pe
categorii
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Datele au fost centralizate tabelar:
Tabel 4.2.3. Aproximarea evoluției parcului de autovehicule a municipiului Săcele pe
categorii
Anul

Două
roti

Moto
Calc

Autoturisme

Auto Calc

Autobuze Bus
Calc

Camion

Cam.
Calc

Veh.
Grele

Veh. G.
Calc

2009

501

588

7150

7.020

51

47

766

710

234

237

2010

543

537

7193

7.213

49

49

700

740

221

213

2011

567

486

7193

7.407

45

50

728

771

192

198

2012

601

435

7568

7.601

44

51

783

802

192

193

2013

218

384

7931

7.794

59

52

878

832

198

197

2014

334

7.988

53

863

211

2015

283

8.182

54

894

234

2016

232

8.376

55

925

267

2017

181

8.569

56

955

310

2018

130

8.763

57

986

362

2019

80

8.957

58

1.017

423

2020

29

9.150

60

1.047

495

Au rezultat valorile evoluției parcului de autovehicule a municipiului Săcele pe
categoriile existente pentru perioada 2014 - 2020. Utilizând datele existente privind
parcul de autovehicule, consumul total de energie și valorile emisiilor de CO2 pentru
municipiul Săcele din perioada 2008 - 2013 și datele rezultate în urma aproximării
evoluției parcului în perioada 2014 - 2020 se pot calcula totalul energetic și emisiile de
CO2 petru perioada 2014 -2020. Aceste valori sunt anticipate în cazul în care nu se
ia nici o măsură din cele cinci propuse, iar tendința parcului de autovehicule este
ascendentă (Tabel 4.2.4.).
Tabel 4.2.4. Evoluţia consumului de energie şi emisiilor de CO2 fără implamentarea
niciunei măsuri
Evoluţia consumului de energie şi emisiilor de CO2 fără implamentarea niciunei măsuri
Veh. Etalon

Total energie

Emisii CO2

Numar

MWh

tone

2008

10.913

22.525,93

5.749,65

2009

11.132

23.009,84

5.819,17

2010

11.491

22.238,4

5.589,55

2011

12.061

21.799,36

5.419,58

2012

10.910

22.765,49

5.658,38

Anul
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2013

12.061

24.027,21

6.040,32

2014

12.151

24.206,50

6.085,39

2015

12.512

24.924,67

6.265,93

2016

12.827

25.553,10

6.423,92

2017

13.255

26.405,63

6.638,24

2018

13.716

27.324,91

6.869,34

2019

14.211

28.310,92

7.117,22

2020

14.740

29.363,66

7.381,88

În urma modelării matematice rezultă dependența dintre consumul total de energie și
cantiatatea de CO2 emisă și numărul de vehicule etalon ale parcului auto. Ecuațiile sunt
descrise de două curbe de regresie polinomială de gradul al doilea:
X ENERGIE  52,822  VE2  145,17  VE  22493

Unde: XENERGIE este valoarea totalului de energie consumată aproximată, iar VE este
numărul de vehicule etalon. Pentru această ecuație abaterea regresiei (R2) este 0,9743.
Aproximarea grafică este prezentată în Figura 2.
Evolutia totalului de energie consumat
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Figura 4.2.2.
X CO2  14,897  VE2  61,213  VE  5725,3

Unde: XCO2 este valoarea de emisii CO2 aproximată, iar VE este numărul de vehicule
etalon. Pentru această ecuație abaterea regresiei (R2) este 0,9601. Aproximarea grafică
este prezentată în Figura 3.

154

Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Săcele 2009-2020

Evolutia emisiilor de CO2
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Figura 4.2.3.

Măsuri propuse pentru Sectorul Transport
În vederea scăderii energiei consumate și a valorilor emisiei de CO2 este necesară
implementarea măsurilor:
1. Înnoirea parcului de autovehicule;
2. Creșterea vitezei medii de deplasare prin fluidizarea circulaţiei;
3. Finalizarea șoselei ocolitoare a municipiului Săcele;
4. Realizarea de piste de biciclete;
5. Managementul mobilității elevilor din municipiul Săcele.
Acestea pot fi grupate în măsuri care vor avea rezultate directe în reducerea consumului
de combustibil general (măsurile 1 și 2) și măsuri care vor avea impact asupra scăderii
volumelor de trafic rutier în zona urbană a municipiului Săcele (măsurile 3, 4 și 5). În
continuare vor fi prezentate detaliat cele 5 măsuri și modul în care se vor reduce cei doi
parametrii (energie și CO2) în urma implementării acestora.
1. Înnoirea parcului de autovehicule
Această măsură se poate aplica flotei municipale și transportului public local. Soluțiile
propuse se bazează pe acțiunile de ecologizare a transportului public a municipiului
Brașov43.
Plecând de la datele privind numărul de vehicule ale flotei municipale și transportului
public local Săcele și consumurile medii aferente acestora, se propun trei scenarii
posibile:
Scenariul 1: Înnoirea parcului de vehicule a flotei municipale și a transportului
public local va scădea consumul flotei municipale de la 11,25 litri/100 km la 7 litri/100
Stadiul implementării măsurilor din responsabilitatea R.A.T. Braşov din PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU
ENERGIE DURABILĂ 2010-2020
43
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km și a autobuzelor de la 27 litri/100 km la 24 litri/100 km. În urma aplicării acestui
scenariu va rezulta o reducere de:
Reducere Energie

Reducere Emisii CO2

465,96 [MWh]

119,24 [tone]

Scenariul 2: Prin reevaluarea şi îmbunătăţirea programului de monitorizare şi
gestiune a consumului de carburanţi se poate reduce consumul de motorină cu 5%. În
urma aplicării acestui scenariu vom avea o reducere a consumului de combustibil a
flotei municipale de la media de 11,25 litri/100 km la media de 10,69 litri/100 km, iar
pentru autobuzele transportului public local de la media de 27 litri/100 km la media de
25,65 litri/100 km. Astfel va rezulta o reducere de:
Reducere Energie

Reducere Emisii CO2

185,29 [MWh]

47,47 [tone]

Scenariul 3: Înlocuirea a 50 % din parcul transportului public cu vehicule verzi
(cu biocombustibili 100% sau electrice). În urma aplicării acestui scenariu va rezulta o
reducere de:
Reducere Energie

Reducere Emisii CO2

0,00 [MWh]

450,40 [tone]

Scenariul 4: Implementarea măsurilor propuse la Scenariul 1, Scenariul 2 și
Scenariul 3. În urma aplicării acestui scenariu va rezulta o reducere de:
Reducere Energie

Reducere Emisii CO2

627,95 [MWh]

540,71 [tone]

2. Creșterea vitezei medii de deplasare prin fluidizarea circulaţiei
Nivelul de serviciu al rețelei rutiere (exprimat prin vitezele medii de circulație) este în
general scăzut. Vitezele medii de circulație sunt de 66 km/h pentru rețeaua de drumuri
naționale, cu 34% mai puțin decât ținta de 100 km/h corespondentă rețelei TEN-T de
bază și secundară. Similar, viteza medie de circulație în mediul urban este cuprinsă între
15 km/h și 40 km/h.
Cercetări efectuate într-o serie de ţări europene au arătat că reducerea limitelor vitezei
de croazieră pe autostrăzi, străzi interurbane şi trafic urban au un efect redus asupra
nivelului poluanţilor emişi. În regim de viteză stabilizat, emisiile nocive au următoarele
tendinţe: emisiile de CO descresc spre un minim care se situează în intervalul 80-90
km/h; emisiile de HC descresc până în jurul vitezei de 100 km/h după care ele cresc
uşor; emisiile de NOX cresc uşor până la 70-80 km/h, după care viteza de creştere
sporeşte, pentru ca, în apropierea vitezei maxime, să scadă datorită amestecului aercombustibil cerut pentru a obţine puterea maximă44. Măsurători pe cicluri test care sunt
apropiate condiţiilor de trafic reale au arătat o uşoară influenţă a limitelor vitezei de
croazieră asupra emisiilor poluante. În general efectul global al vitezei este să crească
Cofaru, C. – Legislaţia şi Ingineria Mediului în Transportul Rutier, Editura Universităţii Transilvania,
Braşov 2002
44
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emisiile poluante, însă datorită turbulenţei generate în spatele autovehiculului poluanţii
sunt dispersaţi rapid în atmosferă evitându-se concentrarea lor locală.
Pentru studiul de caz al Municipiului Săcele s-a făcut un calcul de dependență a
consumului mediu de combustibil față de viteza medie de deplasare a autovehiculului45.
S-a determinat ecuația de dependență dintre viteza de deplasare și consumul de
combustibil (Tabel 5). Reprezentarea grafică este dată de Figura 4.
Tabel 4.2.5. Calcul de dependență a consumului mediu de combustibil față de viteza medie
de deplasare a autovehiculului
Viteza

Consum

Consum

Consum

Procent de
scădere a
consumului de
combustibil cu
creșterea
vitezei medii
de deplasare

km/h

g/km

l/km

l/100km

10

114,24

0,11424

11,424

20

94,88

0,09488

9,488

30

79,32

0,07932

7,932

35

72,965

0,07292

7,292

40

67,56

0,06756

6,756

7,35 %

45

63,105

0,06311

6,311

13,45 %

50

59,6

0,0596

5,96

60

55,44

0,05544

5,544

70

55,08

0,05508

5,508

80

58,52

0,05852

5,852

90

65,76

0,06576

6,576

100

76,8

0,0768

7,68

Consumul de combustibil
[l/100km]

Consumul de combustibil in functie de viteza medie de
deplasare
12

y = 0,0019x2 - 0,2506x + 13,74

11

R2 = 1
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Figura 4.2.4.
Mitran Gabriela, Tabacu Ion, Ivan Florian, Ilie Sorin, Nicolae Viorel, Boroiu Alexandru, A model for
determining the average speed of light duty vehicles in urban traffic in terms of minimum pollution and
fuel consumption, CAR Pitesti, 2011
45
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S-a determinat că procentul de scădere a consumului de combustibil odată cu creșterea
vitezei medii de deplasare a autovehicului este de 7,35 % pentru o crștere a vitezei de la
35 la 40 km/h și de 13,45 pentru o crștere a vitezei de la 35 la 45 km/h.
S-a stabilit viteza medie de deplasare prin municipiul Săcele prin măsurători la orele de
vârf de dimineață și de seară. S-a parcurs traseul Bulevardul Brașovului și Bulevardul
George Moroianu, dus - întors, la orele 8.00 - 9.00 și 17.00 - 18.00. Datele obținute sunt
sintetizate în tabelul de mai jos.
Tabel 4.2.6. Viteza medie de tranzitare a municipiului Săcele (determinată prin
măsurători)
Traseu

Brașov - Gârcini

Gârcini - Brașov

Intervalul orar de
măsurare

8.009.00

17.0018.00

8.00 9.00

17.0018.00

Timp parcurgere traseu
(7,8 km)

secunde

secunde

secunde

secunde

Timp mediu

813

832

852

806

825,75 s

Viteza medie de tranzitare
a Municipiului Săcele

[km/h]

[km/h]

[km/h]

[km/h]

Viteză medie

34,54

33,75

32,96

34,84

34,02 km/h

Figura 4.2.5 - Traseul analizat
Plecând de la datele privind numărul de vehicule ale flotei municipale, transportului
public local și transportului privat și comercial Săcele și consumurile medii aferente
acestora, se propun două scenarii posibile:
Scenariul 1: Creșterea vitezei medii de deplasare pe traseul de 7,8 km de la
aproximativ 35 km/h la 40 km/h va duce la o scădere a consumului de combustibil cu
7,35%. În urma aplicării acestui scenariu va rezulta o reducere de:
Reducere Energie

Reducere Emisii CO2

1.702,03 [MWh]

430,62 [tone]
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Scenariul 2: Creșterea vitezei medii de deplasare pe traseul de 7,8 km de la
aproximativ 35 km/h la 45 km/h va duce la o scădere a consumului decombustibil cu
13,45%. Astfel va rezulta o reducere de:
Reducere Energie

Reducere Emisii CO2

3.106,33 [MWh]

785,59 [tone]

În tabelul 4.2.7 sunt prezentate valorile consumului mediu de combustibil prim
aplicarea celor două scenarii.
Tabel 4.2.7. Valorile consumului mediu de combustibil prim aplicarea a două scenarii, în
sectorul Transport
Tip vehicul

Consum
mediu
[l/100km]

Consum
mediu redus
[l/100km]

Consum
mediu redus
[l/100km]

Viteza medie de deplasare prin Săcele

~ 35 km/h

40 km/h

45 km/h

Scenarii

Înainte

Scenariul 1

Scenariul 2

Autoturisme

11,25%

10,42%

9,73%

Autoutilitare, autospeciale, utilaje

11,25%

10,42%

9,73%

Autobuze

27%

25,00%

23,36%

Autoutilitare, autospeciale, utilaje

0

0

0

Vehicule pe două roţi înregistrate

5%

4,63%

4,33%

Autoturisme înregistrate

6%

5,56%

5,19%

Autobuze, autocare, microbuze înregistrate

27%

25,00%

23,36%

Autocamioane înregistrate

30%

27,78%

25,95%

Transportatori mărfuri înregistraţi (vehicule
grele)

34%

31,48%

29,41%

Flotă municipală, din care:

Transport public local, din care:

Transport privat şi comercial

3. Finalizarea șoselei ocolitoare a Municipiului Săcele
Accesul la reteaua de drumuri nationale, judetene, comunale, forestiere a Municipiului
Săcele:


Accesul rutier, dinspre importante centre urbane și puncte de frontieră, prin
intermediul unor drumuri de mare importanta nationala sau europeana , se
realizeaza astfel: E 60 (Constanta-Urziceni-Bucuresti-Ploiesti- Predeal-SăceleBrașov-Cluj Napoca-Oradea-punct de frontiera RO/HU: Bors/Artand); E 574 ( E
70/E/79/Craiova-Pitesti-Brașov/Săcele-Bacau/E 81); DN 1A (Bucuresti-BufteaPloiesti-Cheia-Săcele/E 60).
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Drumul european E 60/ DN 1 (H/RO – Bors - Cluj –Brașov- Bucuresti - Urziceni –
Harsova – Constanta).



Drumuri naționale (lungime totala 7.8 km): DN 1 A (Bucuresti – Buftea – Ploiesti
– Cheia – Pasul Bratocea – Săcele – Brașov/E 60) care se suprapune cu strazile
Bd. Brașovului (4,50 km) și Bd. Moroianu (3,25 km).



Drumuri judetene: DJ 102l (Campina – Valea Doftana – Săcele, 13,68 km lungime
pe teritoriul administrativ; DJ 103B (DN 1 A Săcele – Carpinis- Budila – Teliu –
Bicfalau – Ozun/DN 11) sub 1 km (0,89 km) pe teritoriul administrativ.
Plecând de la infrastructura existentă se propune extinderea șoselei ocolitoare Săcele
din DN 1A pînă la intersecția Centurii Brașovului cu DJ 103A (conform Figurii 6).

Figura 4.2.6.
După extinderea șoselei ocolitoare Săcele se pot presupune trei scenarii posibile:
- Scenariul 1: Se vor reduce volumele de trafic cu: Autoturisme - 25 %; Camioane 95 %; Vehicule grele - 95 %. În urma aplicării acestui scenariu va rezulta o reducere de:
Reducere Energie

Reducere Emisii CO2

3.831,00 [MWH]

997,71 [tone]

- Scenariul 2: Se vor reduce volumele de trafic cu: Autoturisme - 25 %; Camioane 85 %; Vehicule grele - 85 %. În urma aplicării acestui scenariu va rezulta o reducere de:
Reducere Energie

Reducere Emisii CO2

3.133,75 [MWh]

822,42 [tone]

- Scenariul 3: Se vor reduce volumele de trafic cu: Autoturisme - 25 %; Camioane 75 %; Vehicule grele - 75 %. În urma aplicării acestui scenariu va rezulta o reducere de:
Reducere Energie

Reducere Emisii CO2

2.436,50 [MWh]

647,14 [tone]
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4. Realizarea de piste de biciclete
Ciclismul are un rol major în orice Plan de Transport Urban Durabil. Acesta ajuta la
reducerea ambuteiajelor, a poluării locale a aerului și a emisiilor de gaze cu efect de seră.
Aproximativ 20% din călătoriile cu autovehiculul sunt mai mici de 3 kilometri, o
distanță care poate fi parcursă ușor cu bicicleta în mai puțin de 15 minute. Dacă oamenii
aleg sa facă unele din aceste călătorii cu bicicleta, se poate obține un impact considerabil
asupra congestiei locale și poluării.
Studiul se bazează pe aproximarea scăderii volumelor de trafic prin realizarea unei
piste pentru bicicliști pe un traseu similar cu municipiul Săcele46.

Figura 4.2.7.
Conform datelor analizate în studiul traseelor pentru bicicliști, a rezultat o scădere a
volumelor de trafic rutier de 7,8 % după construirea pe traseul analizat a unei piste de
biciclete.
În urma aplicării acestui procent de reducere a totalului de vehicule etalon vom avea o
reducere de:
Reducere Energie

Reducere Emisii CO2

2455,28 [MWh]

651,86 [tone]

5. Managementul mobilității elevilor din Municipiul Săcele
Plecând de la evoluția populației școlare pe tipuri de învățământ a municipiului Săcele sau sintetizat datele privind distribuția elevilor pe categorii (tabelul 4.2.8).

Protected Bicycle Lanes, New York City Department of Transportation – Polly Trottenberg,
Commissioner September 2014
46
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Tabel 4.2.8. Distribuția elevilor pe categorii
Tip de învățământ

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Preșcolar

771

988

1062

1062

959

1061

1061

Primar

1525

1595

1630

1617

1832

1811

1811

Gimnazial

1211

1183

1267

1246

1290

1308

1308

Liceal

710

784

755

729

730

674

674

Profesional

306

207

119

57

15

52

52

Postliceal

0

30

48

56

53

50

50

Grupul țintă vizat de acest studiu îl reprezintă elevii din ciclul preșcolar, primar și
gimnazial. Dacă aceștia ar utiliza în proporție mai mare mijloacele de transport în
comun (existente sau curse speciale), din cele aproximativ 8000 de vehicule etalon ale
parcului de autovehicule Săcele, aproximativ 1000 vehicule etalon în primul an de
implementare nu ar mai circula la orele de vârf de dimineață și seară. În acest caz
evoluția volumelor de trafic ar fi următoarea:
Tabel 4.2.9. Evoluția volumelor de trafic prin managementul mobilității elevilor
Veh. Etalon

Total energie

Emisii CO2

Numar

MWh

tone

2008

10913

22525,93

5749,65

2009

11132

23009,84

5819,17

2010

11491

22238,4

5589,55

2011

12061

21799,36

5419,58

2012

10910

22765,49

5658,38

2013

12061

24027,21

6040,32

2014

12151

24206,5

6085,39

2015

11175

22262,4

5596,65

2016

11351

22612,93

5684,78

2017

11279

22469,4

5648,69

2018

11240

22392,6

5629,39

2019

11235

22382,54

5626,86

2020

11264

22439,21

5641,1

Anul

Se anticipează că în fiecare an numărul de vehicule se va reduce cu în că 500
autovehicule personale.
În urma aplicării acestei reduceri din total de vehicule etalon vom avea o reducere a
consumului de energie și a emisiilor de CO2:
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Reducere Energie

Reducere Emisii CO2

570,63 [MWh]

178,07 [tone]

Concluzii
În urma studiului realizat s-au analizat cele cinci măsuri de reducere a consumului de
energie și a emisiilor de CO2: înnoirea parcului de autovehicule; finalizarea șoselei
ocolitoare a municipiului Săcele; creșterea vitezei medii de deplasare prin fluidizarea
circulaţiei; realizarea de piste de biciclete; Managementul mobilității elevilor din
municipiul Săcele.
Cel mai mare procent privind reducerea consumului de energie și a emisiilor de CO2
este înregistrat pentru măsura 3, Finalizarea șoselei ocolitoare a Municipiului Săcele,
Scenariul 1: Se vor reduce volumele de trafic cu: Autoturisme - 25 %; Camioane - 95 %;
Vehicule grele - 95 %, de aproximativ 17 %. În figura 4.2.8 este prezentată evoluția
consumului de energie și a producției de CO2 prin finalizarea șoselei ocolitoare.

Figura 4.2.8.
Măsura 2, Creșterea vitezei medii de deplasare prin fluidizarea circulaţiei, Scenariul 2:
Creșterea vitezei medii de deplasare pe traseul de 7,8 km de la aproximativ 35 km/h la
45 km/h va duce la o scădere a consumului de combustibil cu 13,45 % și o scădere a
consumului de energie și a emisiilor de CO2 de 13,50 %.
Măsura 4, Realizarea de piste de biciclete, va duce la o scădere a consumului de energie
și a emisiilor de CO2 de aproximativ 11 %. În figura 4.2.9 este prezentată evoluția
consumului de energie și a producției de CO2 prin construcția unei piste de biciclete.
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Figura 4.2.9.
Măsura 1, Înnoirea parcului de autovehicule, Scenariul 4: Înnoirea parcului de vehicule a
flotei municipale și a transportului public, îmbunătăţirea programului de monitorizare
şi gestiune a consumului de carburanţi și Înlocuirea a 50 % din parcul transportului
public cu vehicule verzi (cu biocombustibili 100% sau electrice) va duce la o scădere a
consumului de energie de aproximativ 3 % și a emisiilor de CO2 de 9,3 %.
Aplicând măsura 5, Managementul mobilității elevilor din municipiul Săcele, se va
realiza o scădere a consumului de energie și a emisiilor de CO2 de aproximativ 3 %. În
figura 4.2.10 este prezentată evoluția consumului de energie și a producției de CO2 prin
managementul mobilității elevilor.

Figura 4.2.10.
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Potențialul de reducere a consumurilor energetice (MWh) și al emisiilor de CO2 (t) în sectorul Transport
Centralizarea valorilor privind scăderea consumului de energie [MWh] și a emisiilor de CO2 [tone] sunt prezentate în tabelul următor:
Tabel 4.2.10. Centralizarea valorilor privind scăderea consumului de energie [MWh] și a emisiilor de CO 2 [tone]
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4.3. Sectorul achiziţii publice de produse și servicii
Achiziţiile publice, modul în care sunt întocmite procedurile de aprovizionare şi stabilite
priorităţile deciziilor de aprovizionare, pot oferi o oportunitate importantă municipiului
Săcele pentru a-şi îmbunătăţi performanţa generală de consum energetic.
Achiziţiile publice verzi
Achiziţia publică verde include practici precum calculul duratei de viaţă 47, stabilirea
standardelor minime de eficienţă energetică, folosirea criteriilor de eficienţă energetică
în procesele de ofertare şi de luare a deciziilor legate de bunuri, servicii sau lucrări.
Achiziţia publică verde este aplicabilă proiectării, construcţiei şi administraţiei
clădirilor, achiziţionării de sisteme de încălzire, vehicule şi echipamente electrice, dar şi
achiziţionării directe de energie (ex. energie electrică).
Aprovizionarea eficientă din punct de vedere energetic oferă autorităţilor publice şi
comunităţilor acestora beneficii sociale, economice şi de mediul înconjurător:






Prin consumul redus de energie, Municipiul Săcele poate reduce costurile inutile
şi poate economisi fonduri.
Unele bunuri eficiente energetic, cum ar fi sursele de iluminat, au o durată de
viaţă mai mare și calitatea mai înaltă decât alternativele mai ieftine ale acestora.
Achiziţionarea surselor de iluminat eficiente energetic va reduce timpul și efortul
implicat în schimbarea frecventă a echipamentelor.
Reducerea emisiilor de CO2 ca urmare a aprovizionării eficiente energetic va
ajuta Municipiul Săcele să îşi micşoreze amprenta de carbon.
Prin exemplul dat, Municipiul Săcele să își poate contribui la convingerea
publicului general şi a agenţilor economici de importanţa eficienţei energetice.

Interesul în realizarea de achiziţii publice verzi se datorează atât impactului acestora
asupra reducerii emisiilor de CO2 (în medie 25%), cât şi impactului financiar (în medie,
economia obţinută poate fi de 1,2%).
Plan de acţiuni şi măsuri în sectorul ACHIZIŢII PUBLICE DE PRODUSE ŞI SERVICII
Cerințele/standardele de eficiență energetică propuse
 Promovarea unui mod de alimentare durabil: evitarea folosirii materialelor
plastice (pungi de plastic, tacâmuri, farfurii de unică folosinţă în serviciile
municipale).
 Promovarea unui mod de alimentare durabil: aprovizionarea cu alimente pentru
creşe, cantine, spitale, de la furnizorii locali.
 Realizarea de caiete de sarcini tip pentru diferite tipuri de bunuri şi servicii care
să respecte criteriile achizițiilor verzi.
 În cazul construcţiilor noi sau a modernizării/reabilitării clădirilor, solicitarea
utilizării surselor de energie regenerabilă localizate (SRE) şi impunerea unor
standarde înalte de eficienţă care să reducă consumul energetic al clădirii.
 În cadrul modernizării/reabilitării sistemelor de iluminat interior, solicitarea
obligativității achiziției de produse eficient energetic, cu asigurarea calităţii
În acest calcul sunt incluse achiziţionarea (livrare, montare, punere în funcţiune), funcţionarea (energie
electrică, piese de schimb), întreţinerea, debitarea şi scoaterea din funcţiune.
47
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necesare desfășurării activităţilor intelectuale, durata de viață mare şi montarea
senzorilor de prezenţă sau, după caz, a echipamentelor inteligente de modelare a
necesarului de iluminare artificială cu asigurarea optimă a iluminatului natural.
În achiziţiile de echipamente de birou, calculatoare, echipamente de copiereimprimare, introducerea în caietele de sarcini a recomandărilor ghidurilor ANRE,
publicate în Monitorul Oficial nr. 375/01.06.2012. Recomandările sunt în
concordanță cu cerințele Deciziei 2006/1005/CE din 18 decembrie 2006 pentru
utilizarea indicatorilor de eficiență energetică în domeniul IT. Achiziţia acestor
echipamente ar trebui să includă şi informarea utilizatorilor cu privire la modul
de economisire a energiei.
Solicitarea participanţilor la licitaţii să indice sursele de energie regenerabile
folosite pentru producere sau punere în practică a serviciilor care fac obiectul
achiziţiilor publice.
Creşterea ponderii energiei electrice din surse regenerabile prin includerea
achiziţionării serviciilor eficiente energetic (ex: companii de tip ESCO).
Achiziţionarea de electricitate verde atunci când este posibil.
Introducerea, la nivel local, de indicatori care respectă principiile dezvoltării
durabile în achiziţiile publice și a principiilor de Eco Design.
Criterii UE privind achizițiile publice ecologice(APE) pentru sisteme de iluminat
stradal și semnalizare rutieră/ANEXA 248.

ANEXA 2 - Criterii UE privind achizițiile publice ecologice (APE) pentru sisteme de iluminat stradal și
semnalizare rutieră
48
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4.4. Lucrul cu cetăţenii și părţile interesate
În vederea unei bune informări a cetățenilor municipiului Săcele, este recomandabil ca
un rezumat al Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă să fie înaintat pentru
publicare, principalelor mass-media locale și județene.
De asemenea, rezumatul poate fi afișat pentru consultare și în cadrul Centrului pentru
Informare Cetățeni, din cadrul Primăriei municipiului Săcele.
Pentru creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor și părților interesate, este
important ca municipalitatea să aibă în vedere următoarele măsuri:
 Participarea periodică a angajaţilor municipalității la cursuri şi ateliere pe tema
eficienței energetice în clădiri, iluminat public, transport etc.
 Afişarea certificatului de performanţă energetică în toate clădirile aflate în
administrarea Municipiului Săcele, care au o suprafaţă construită desfăşurată
mai mare de 250 mp
 Promovarea utilizării aparatelor electrice de uz casnic (aparate frigorifice, maşini
de spălat rufe, maşini de spălat vase, uscătoare de rufe, cuptoare, aparate de
climatizare de uz casnic etc.) şi a lămpilor pentru iluminat eficiente energetic din
clasele A+ şi A++
 Prezentarea celor mai moderne echipamente de producere energie termică şi a
automatizărilor care pot fi aplicate la nivelul locuinţelor, pentru reducerea
consumului de energie în condiţiile atingerii confortului termic
 Promovarea utilizării mijloacelor de transport în comun și a metodelor
alternative de transport pentru cetățeni, companii, angajații municipali etc.
Dezvoltarea strategiei comunicaţionale este prezentată, pe larg, în cadrul capitolului
4.5.C., Planul de comunicare.
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4.5. Măsuri conexe domeniului energetic cu influență
asupra Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă
A. Comisia de monitorizare a implementării PAED
Municipiul Săcele a devenit semnatar al Convenției Primarilor la data de 31 martie 2011.
Implementarea cu succes a PAED se poate realiza numai cu implicarea şi colaborarea
mai multor instituţii, într-o abordare integrată:






Administraţia locală
Serviciile și instituțiile aflate sub autoritatea Consiliului Local, atât în calitate de
consumatori de energie, cât și în calitate de inițiatori/beneficiari ai unor
proiecte/lucrări în PAED
Operatorul de transport public de călători
Filiale ale companiilor distribuitoare de utilități
Parteneri externi – autorităţi de management şi organisme intermediare; agenţii
executive coordonatoare ale diferitelor programe europene specifice domeniilor
din PAED - energie, transport, protecţia mediului etc.

Pentru implementarea măsurilor din Planul de Acţiune, monitorizare şi evaluare
constantă, se recomandă crearea în cadrul Primăriei Săcele a unei Comisii de
Monitorizare a Implementării PAED.
Cele mai importante sarcini ale Comisiei de Monitorizare a Implementării PAED:









Planuri de acţiune pe termen scurt (1-2 ani) - în colaborare cu direcțiile și
serviciile care implementează măsuri din cadrul PAED
Monitorizarea îndeplinirii măsurilor din PAED, în funcție de calendarul
implementării și a obiectivelor stabilite
Evaluarea (cantitativă și calitativă) periodică a rezultatelor obținute, în
conformitate cu țintele stabilite în PAED
Ajustarea/adaptarea măsurilor din PAED (dacă este necesar), în vederea
atingerii obiectivelor până în anul 2020 - PAED este un organism viu care trebuie
completat/îmbunătățit constant, astfel încât municipalitatea să poată obține
rezultatele propuse, până la termenul final
Pregătirea de rapoarte privind implementarea PAED, atât pentru conducerea
administrației locale, cât şi pentru serviciile și instituțiile implicate în PAED
Raportarea calitativă la fiecare doi ani şi cantitativă la fiecare patru ani, referitor
la stadiul implementării PAED, către Biroul Convenţiei Primarilor
Informarea opiniei publice asupra rezultatelor obţinute şi consolidarea
sprijinului public pentru acţiunile puse în aplicare.

Comisia de Monitorizare a Implementării PAED poate fi compusă din:




Primar, Viceprimar și Administrator Public
Reprezentanţi ai Consiliului Local (Directori Comisii cu componentă Tehnică)
Direcția Urbanism / Arhitect Şef
 Biroul Investiții, Implementare Derulare Proiecte cu Fonduri
Internaționale
 Biroul Urbansim, Patrimoniu
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Direcția Economică
 Serviciul Buget
Compartimentul Achiziții și Licitații Publice
Compartiment Coordonare Unități de Învățământ, Bibliotecă, Spital
Compartiment Disciplina în Construcții, Afișaj Stradal
Birou Circulație Rutieră
Compartiment Protecția Mediului
Compartiment Relații cu Presa, Informare Cetățeni
Orice alţi reprezentanţi din Direcţiile şi Serviciile U.A.T. Săcele sau din Instituţiile
aflate în subordinea Consiliului Local, care ar putea sprijini procesul de
implementare al PAED.

B. Biroul de management energetic municipal
În vederea unei bune gestionări a domeniului energiei, se recomandă constituirea unui
Birou de Management Energetic care să monitorizeze aplicarea reglementărilor legale,
referitoare la principiile de utilizare eficientă a energiei în planurile locale de amenajare
a teritoriului, la emiterea autorizațiilor de construcție, în cazul achizițiilor publice cu
componentă energetică etc. Mai mult decât atât, acest birou ar putea monitoriza
consumurile energetice din clădirile publice şi emite puncte de vedere legate de
necesitatea unor noi investiţii sau lucrări de modernizare energetică, prin analizarea
aspectelor economice ale viitoarelor lucrări.
Există o necesitate nu doar în privința gestionării energiei, ci și implicit a fondurilor
publice alocate anual pentru plata facturilor de energie. Biroul de Management
Energetic ar putea avea printre responsabilităţi promovarea eficienţei energetice în
toate sferele de activitate aflate în responsabilitatea Consiliului Local.
La nivel european există de multe ori acest departament cu atribuții mult mai
importante pentru comunitate, de exemplu un astfel de birou este responsabil cu
supravegherea şi dezvoltarea pieţei de energie prin elaborarea şi punerea în aplicare a
planului de aprovizionare a oraşului cu energie termică, energie electrică, combustibili
şi gaze naturale.
C. Planul de comunicare
1. Context
Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Săcele este instrumentul care
sprijină municipalitatea în crearea unei comunități sustenabile, cu un înalt nivel al
calității vieții cetățenilor, dar în special în transformarea municipiului într-un model de
eficiență energetică, model care să poată fi urmat cu ușurință de cetățeni.
În vederea maximizării impactului PAED și pentru ca procesul de evaluare a rezultatelor
să fie unul real și corect, se recomandă autorității locale să implementeze un Plan de
Comunicare și Diseminare, care să fie adaptat și integrat strategiei locale de comunicare.
În calitate de beneficiar direct al PAED, este recomandabil ca cetăţenul municipiului
Săcele să fie informat cu privire la măsurile incluse în Planul de Acţiuni, precum și pe
parcursul implementării și parcurgerii etapelor, până în anul 2020. În acest context,
transmiterea mesajelor construite corect, către categoriile potrivite de receptori și
utilizând canalele adecvate de comunicare, precum şi evaluarea constantă a acţiunilor

170

Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Săcele 2009-2020

de comunicare și diseminare în vederea evitării potențialelor riscurilor, reprezintă
elementele de succes ale unei strategii comunicaţionale.
Unul dintre riscurile majore ale strategiei de comunicare constă în informarea
incompletă a publicului ţintă. În acest caz, cetățenii nu vor putea percepe beneficiile
provenite din implementarea măsurilor PAED. Din acest motiv, comunicarea și
diseminarea îşi justifică rolul esențial, fiind instrumente capabile să livreze mesajele
adecvate categoriilor de public vizate.
Pentru ca PAED să poată atinge unul dintre obiectivele sale generale, respectiv creșterea
nivelului calităţii vieţii cetăţenilor municipiului Săcele prin scăderea emisiilor de CO2, se
recomandă urmarea unui proces de comunicare atent diferenţiat pe categorii de
receptori. Scopul principal al Planului de Comunicare constă în conștientizarea de către
receptor a măsurilor din PAED, a rezultatelor şi beneficiilor obţinute, astfel încât
beneficiarul măsurilor - cetățeanul - să poată urmări atingerea țintelor până în anul
2020 în raport cu obiectivele stabilite, și să poată percepe evoluția comunității, în urma
implementării măsurilor din PAED.
2. Mediu comunicaţional
Planul de Acțiuni privind Energia Durabilă, obiectivele cuprinse în plan, măsurile
stabilite şi rezultatele aşteptate provin din sfera tehnică, având un conţinut dificil de
perceput de către cetăţeni. De aceea, procesul de comunicare ar trebui structurat în
funcție de:
 Diferitele categorii de public: vizat, potențial etc.
 Modalităţile de emitere a mesajelor: direct, indirect, viral etc.
 Tipurile de mesaje: convenţionale, neconvenţionale etc.
 Durata efectului: pe termen scurt, mediu sau lung
astfel încât barierele de comunicare, bazate în principal pe tehnicitatea conţinutului, să
poată fi evitate, iar emitentul să poată asigura o recepționare corectă a mesajelor, de
către toate categoriile de public vizate şi de către actorii cheie implicaţi.
Procesul de comunicare va fi dezvoltat în funcţie de caracteristicile fiecărei categorii de
public, adaptat palierelor de comunicare și canalelor media utilizate, pe baza
instrumentelor de comunicare și diseminare adecvate rezultatelor prevăzute.
3. Instrument – Planul de Comunicare
3.1. Obiective generale




Creşterea nivelului de informare a cetăţenilor municipiului Săcele cu privire la
măsurile şi investiţiile din PAED, până în anul 2020
Creşterea gradului de conştientizare a cetăţenilor municipiului Săcele cu privire
la rezultatele obţinute în urma implementării PAED, până în anul 2020
Creşterea implicării cetăţenilor municipiului Săcele în atingerea țintelor PAED şi
a potenţialului de reducere a emisiilor de CO2, până în anul 2020.

3.2. Obiective specifice



Realizarea de materiale informative cu privire la PAED Săcele, care să fie
distribuite gratuit prin intermediul Centrului de Informare Cetățeni
Informarea periodică a cetăţenilor, prin afișaj public, cu privire la obiectivele
stabilite şi rezultatele aşteptate în urma implementării PAED:
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- În mijloacele de transport public
- În staţiile de aşteptare
- În clădirile administrate de Primăriei municipiului Săcele
Crearea unei secțiuni dedicate PAED Săcele pe site-ul oficial al municipalității –
www.municipiulsacele.ro
- Actualizarea permanentă a acestei secțiuni până în anul 2020
- Postare informații periodice și după finalizarea implementării PAED
Emiterea periodică de comunicate de presă care să includă informații bazate pe
analiza consumurilor energetice înregistrate în clădirile aflate sub autoritatea
administraţiei. Se pot realiza clasamente ale acestor consumuri, astfel încât
informația să fie de interes pentru presă - de ex.:
- Topul clădirilor cu cele mai mari consumuri energetice
- Topul celor mai mari economii în energie și/sau bani
- Topul investiţiilor realizate cu succes etc.
Comunicatele vor fi transmise presei şi postate în cadrul secțiunii dedicate PAED,
de pe www.municipiulsacele.ro
Crearea de parteneriate media, pentru promovarea informațiilor legate de PAED.
În secțiunea dedicată PAED, se poate realiza o zonă a partenerilor, unde se vor
posta siglele acestora cu link către site-urile partenere. În contrapartidă,
partenerii media pot posta materiale informative despre PAED, sau pot posta
bannerul online al PAED Săcele, cu link către site-ul www.municipiulsacele.ro,
direct la secțiunea dedicată PAED
Organizarea de conferinţe/brief-uri de presă înainte, în timpul și după finalizarea
implementării de măsuri din cadrul PAED
Invitarea jurnaliştilor la şedinţele periodice ale Comisiei de Monitorizare a
Implementării PAED, unde se va discuta stadiul planului și rezultatele obținute.

3.3. Strategie
Categorii de public:
Tabel 4.5.1. Categorii de public
Public vizat
Cetăţenii
Săcele

Public potenţial
municipiului

Cetăţenii localităților din vecinătatea municipiului Săcele, pentru ca
PAED-ul să poată fi luat ca exemplu şi de alţi potenţiali Semnatari ai
Convenţiei Primarilor

Direcțiile şi Serviciile din
cadrul Primăriei Săcele

Servicii și Birouri relevante din cadrul altor Unități AdministrativTeritoriale, din vecinătatea Municipiului Săcele

Membrii Consiliului Local
Săcele

Reprezentanţi ai Consiliilor Locale din vecinătatea municipiului Săcele

Actori din sectorul privat al
municipiului Săcele

Actori din sectorul privat din judeţul Brașov, care au sedii sau desfășoară
activități în vecinătatea municipiului Săcele
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Tabel 4.5.2. Clasificarea categoriilor de public, în funcție de vârstă
Clasificarea categoriilor de public, în funcție de vârstă

18-24 ani

Comunicarea către acest segment de public se va face viral, prin canale de comunicare
proprii tinerilor - online, canale de socializare media etc. Comunicarea va fi de tangenţială,
pentru crearea unui nivel minim de informare, având tentă educaţională/info-tainement.
Categoria de public din cadrul acestui palier comunicațional este reprezentată de
beneficiari direcţi ai PAED, însă nu conştientizează acest aspect regăsindu-se, mai degrabă,
în calitate de viitori beneficiari

25-45 ani

Comunicarea către acest segment de public se va face direct şi controlat, atât prin canale
convenționale de comunicare - afişaj public, presă scrisă/radio/TV/online, materiale
informative, cât şi prin canale neconvenționale de comunicare - campanii publice,
conferințe, evenimente de promovare: Săptămâna Europeană a Mobilităţii, Săptămâna
Europeană a Eficienţei Energetice etc. Categoria de public din cadrul acestui palier
comunicațional este reprezentată de beneficiari direcţi ai PAED, iar majoritatea
obiectivelor de comunicare se vor atinge prin intermediul acestui segment de public

45-60 ani

Comunicarea către acest segment de public se va face indirect, în principal prin canale
convenționale de comunicare - Centrul de Informare Cetățeni, presă scrisă/radio/TV,
materiale informative etc., aceste canale având o rată mai mare de succes în privința
transmiterii mesajelor către această categorie de public. Categoria de public din cadrul
acestui palier comunicațional este reprezentată de beneficiari direcţi ai PAED

≥60 ani

Comunicarea către acest segment se va face indirect, prin influenţarea liderilor de opinie
sau prin canale convenționale de comunicare - Centrul de Informare Cetățeni, presa scrisă,
materiale informative. Categoria de public din cadrul acestui palier comunicațional este
reprezentată de beneficiari direcţi ai PAED

Tabel 4.5.3. Clasificarea categoriilor de public, în funcție de educaţie
Clasificarea categoriilor de public, în funcție de educaţie

Studii
inferioare

Studii
superioare

Mesajele direcționate către această categorie vor fi construite într-un mod cât mai
simplu, clar şi concis, fără componente tehnice. Se va face referire la nevoile de bază ale
cetățenilor şi la beneficiile directe obținute prin implementarea PAED, pentru a se putea
asigura recepţionarea corectă a acestor mesaje. Mesajele vor avea un ton preponderent
informal
Mesajele direcționate către această categorie vor fi construite pe baza unor detalii
tehnice şi de specialitate, însă stilul general va fi familiar şi uşor accesibil. Mesajele vor
avea un caracter oficial şi ton preponderent formal

Tabel 4.5.4. Clasificarea categoriilor de public, în funcție de ocupaţie
Clasificarea categoriilor de public, în funcție de ocupaţie
Ocupaţii
tehnice

Stilul de comunicare adoptat va fi specific ocupațiilor cu caracter tehnic şi adecvat
cunoştinţelor de bază din meseriile care au legătură directă cu domeniile în care
intervin măsurile din PAED. Informaţia dirijată va avea un caracter tehnic ridicat pentru
ca acest segment de public să poată percepe complexitatea măsurilor incluse în PAED

Ocupaţii în
administraţia
publică

Stilul de comunicare va fi adaptat protocolului instituţional, fiind necesar ca mesajele
să aibă caracter oficial și componente de factură tehnică. Reprezentanţii acestui
segment de public vor percepe exact contextul PAED și nivelul de intervenție a măsurile
cuprinse în plan
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Clasificarea categoriilor de public, în funcție de ocupaţie
Ocupaţii în
ONG-uri
relevante

Stilul de comunicare va fi simplu și concret, axat pe cuvinte cheie care să stimuleze
atenţia şi să atragă adeziunea ONG-urilor care acţionează în domenii legate de energie,
protecţia mediului, schimbări climatice, mobilitate etc.

Ocupaţii fără
legătură
directă
cu
PAED-ul

Stilul de comunicare va fi informal, atehnic şi propriu diferitelor ocupaţii care nu au
legătură directă cu domeniile de intervenție ale PAED. Mesajele vor fi dirijate către toţi
cetăţenii, indiferent de ocupaţie, punându-se accent pe calitatea de beneficiar direct al
măsurilor și rezultatelor PAED, identificându-se formule sintactice adecvate pentru ca
mesajele să fie percepute în totalitate. În cazul acestei categorii, pentru atragerea
atenției
se
recomandă
promovarea
echivalentului
în
bani
a
măsurilor/acţiunilor/rezultatelor din PAED, acest indicator asigurând rezonanţă.

3.4. Procesul de comunicare
Tabel 4.5.5. Procesul de comunicare
Instrument
comunicare

Conferinţă de
presă

Broşuri/pliante
informative

Secțiune
dedicată PAED
în cadrul
www.municipiu
lsacele.ro

Mod de preluare a
informațiilor

Preluare informaţii
oficiale şi difuzare
directă

Citare referinţe şi
menţiuni
Posibilitate
preluare material
în integralitate
Preluare informaţii
despre PAED,
obiective, stadiu
implementare,
rezultate

Motivarea preluării
informațiilor
Informații preluate pe
baza elementului
motivaţional și
contextual
Informații preluate în
baza parteneriatelor
media încheiate

Materiale necesare

Continuitate

Comunicate de
presă

Promovare
încrucișată, pe siteuri partenere

Broşuri/pliante

Informaţii preluate în
baza parteneriatelor
media încheiate

Grafică şi design

Informații preluate
pentru asigurarea
fluxului informațional
continuu

Actualizare
permanentă

Producţie

Promovare
încrucișată

Fidelizarea
partenerilor media
în baza caracterului
oficial și exclusiv al
informaţiilor oferite

Informaţii
actualizate constant

Analiză consumuri
clădiri publice şi
realizare topuri

Comunicare /
PR

Emitere
comunicate de
presă periodice,
construite în mod
atractiv pentru
presă

Informații preluate pe
baza elementului
motivațional

Marketing
online

Postare banner
online/articol
PAED pe site-uri
partenere/relevant
e

Preluare mesaje prin
accesarea banner-ului
online/articolului în
care se inserează link
către
www.municipiulsacele

Redactare
comunicate
Postare
comunicate pe
site-uri de
informare generală
Grafică şi design
Administrare zonă
parteneri pe site

Fidelizare jurnalişti
parteneri

Actualizare
permanentă a zonei
partenerilor, din
cadrul secțiunii
dedicate PAED,
atragere
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Instrument
comunicare

Mod de preluare a
informațiilor

Motivarea preluării
informațiilor

Materiale necesare

permanentă de
parteneriate media
online

.ro

Grafică şi design
Producţie
Afișaj public,
stradal

Asigurarea unui
flux minimal de
informare și
crearea nevoii de
informare

Informații preluate pe
baza elementului
motivațional

Continuitate

Parteneriate
pentru afișajul
stradal, în
mijloacele de
transport în
comun, în stațiile
de călători etc.

Identificarea
permanentă de
parteneriate utile în
afișajul public,
stradal
Actualizarea
permanentă a
materialelor
produse pentru
afișajul public,
stradal

3.5. Evaluare
În vederea derulării în condiţii optime a procesului de comunicare, activitățile de
evaluare se vor realiza atât în interiorul organizaţiei, respectiv Primăria municipiului
Săcele, cât şi în exterior, în funcție de segmentele de public vizate.
Evaluare internă
Evaluarea internă se va realiza pe baza unor chestionare simple, clare, concise, cu
privire la măsurile și rezultatele cuprinse în PAED. Chestionarele vor anonime și vor fi
distribuite angajaţilor din cadrul Primăriei municipiului Săcele, a instituțiilor și
serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local.
Rezultatele vor fi centralizate şi analizate, Comisia de Monitorizare a Implementării
PAED având astfel posibilitatea să completeze/adapteze măsurile din planul de acţiuni,
în cazul în care rezultatele chestionarelor vor evidenţia necesitatea de schimbări.
Chestionarele vor urmări procentul angajaţilor mulţumiţi de modul de implementare al
PAED, imaginea Primăriei municipiului Săcele în raport cu implementarea PAED - în
concepţia respondenţilor, gradul de utilitate al măsurilor din PAED perceput de
respondenți, satisfacția în raport cu rezultatele obţinute, necesitatea modificării sau a
introducerii de noi măsuri în PAED etc.
Evaluare externă
Evaluarea externă se va realiza pe baza feedback-ului înregistrat în urma conferinţelor
de presă/evenimentelor/campaniilor publice de informare şi conştientizare legate de
PAED, în funcție de interesul și satisfacția cetăţenilor. În cadrul fiecărei activităţi de
comunicare direcționate către categoriile de public stabilite prin Planul de Comunicare,
Comisia de Monitorizare a Implementării PAED, cu sprijin din partea Compartimentului
Relații cu Presa, Informare Cetățeni, va realiza chestionare şi formulare de evaluare care
se vor distribui participanţilor. Rezultatele vor fi centralizate, interpretate şi în cazul în
care noi soluţii se impun, se vor dezvolta alte scenarii pentru adaptare şi control a
procesului de implementare PAED în general, şi a Planului de Comunicare în special.
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Monitorizare
Compartimentul Relații cu Presa, Informare Cetățeni va monitoriza fiecare activitate de
comunicare legată de PAED, măsurându-se impactul mediatic al acesteia, reflectat în
acoperirea media. Se va realiza o monitorizare a articolelor/interviurilor apărute în
presă şi un dosar conţinând materialele de promovare (broşuri/pliante etc.), realizate
de către Primăria municipiului Săcele. La dosar se vor arhiva și materialele din presă în
care se promovează acţiunile conexe PAED-ului sau cele desfășurate de partenerii
Primăriei municipiului Săcele, care au legătură directă cu PAED-ul.
În vederea finalizării procesului de monitorizare, se vor realiza rapoarte de evaluare a
promovării, pe baza unor indicatori de performanță (nr. articole apărute, mod preluare
informații, nr. canale comunicare utilizate etc.), care vor fi stabiliți de Compartimentul
Relații cu Presa, Informare Cetățeni, împreună cu Comisia de Monitorizare a
Implementării PAED. Se vor identifica acele elemente care atrag mai des atenția presei,
care motivează jurnaliștii în preluarea informațiilor și se vor include în comunicările
oficiale viitoare.
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5. Concluzii
5.1.

Clădiri

Fondul existent de clădiri din municipiul Săcele, executat în diferite etape, cu diferite
soluţii structurale şi arhitecturale şi cu grade diverse de protecţie termică, va trebui, în
viitorul apropiat, să constituie obiectul unei acţiuni coordonate de modernizare
energetică în scopul atingerii confortului interior cu cel mai mic consum de energie.
În vederea realizării Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă a fost analizată starea
fondului de clădiri aflat în administrarea Municipiului Săcele şi au fost propuse măsurile
prioritare care conduc la reducerea consumului de energie pentru încălzire şi preparare
apă caldă, precum şi măsuri organizatorice de utilizare raţională a energiei, măsuri ce
presupun un important efort tehnic, tehnologic, organizatoric şi financiar.
Continuarea procesului de monitorizare energetică a consumurilor de utilităţi din
clădirile aflate în administrarea Municipiului Săcele va permite studierea în timp real, a
influenţelor măsurilor de modernizare energetică implementate, devenind astfel un
instrument de decizie extrem de eficient pentru administraţia locală, în procesul de
planificare a dezvoltării locale, dar şi un instrument de responsabilizare a
consumatorului final.
Din cifrele sistematizate în tabelul centralizator exprimat atât în potențial de reducere
al consumului de energie [MWh an] cât și în reducerea emisiilor de [tone de CO2 an] se
poate observa însă că ponderea acestui consum este reprezentat de clădirile din mediul
privat. Administrația publică locală va trebui să identifice pârghiile economice pentru
încurajarea și susținerea acestor reabilitări fără de care municipiul nu își va putea
atinge țințele la nivelul anului 2020.
5.2.

Iluminat interior

Calitatea iluminatul artificial interior influenţează performanţa energetică a clădirilor.
Asigurarea corespunzătoare a nivelului de iluminare are o influență directă asupra
consumului de energie, dar și asupra desfășurării activităților intelectuale în condiții
normale de funcționare. Este demonstrat faptul că un sistem de iluminat
necorespunzător calitativ și cantitativ scade randamentul intelectual, creează stare de
oboseală și are influență directă asupra stării de sănătate a celor care-și desfășoară
activitatea în spațiile respective.
Pentru asigurarea calității sistemelor de iluminat interior este necesară reconsiderarea
acestora, odată cu modernizarea energetică a clădirilor.
Recomandăm realizarea acestor modernizări numai pe bază de proiecte luminotehnice
ce vor indica necesarul și calitatea sistemului de iluminat, astfel încât iluminatul natural
combinat cu cel artificial să fie asigurat atât cât este nevoie și acolo unde este nevoie.
Este necesară toaletarea vegetației din dreptul ferestrelor, iluminatul natural fiind cel mai
„eficient” energetic și fără costuri.
5.3.

Iluminat exterior

O abordare corectă a iluminatului public constă în calcularea impactului asupra
mediului pe baza consumului energetic pe durata funcționării și al emisiilor de CO2
asociate acestui consum.
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Utilizarea “Criteriilor UE privind achizițiile publice ecologice (APE) pentru sisteme de
iluminat stradal și semnalizatoare rutiere” trebuie să stea la baza viitoarelor achiziții de
echipamente și la evaluarea măsurilor de modernizare și aducere în parametrii a
sistemului de iluminat public.
Problema dezafectării unor soluții existente, neperformante, în momentul deciziei de
modernizare, trebuie să fie de maximă importanță în viitor pentru respectarea
Directivei privind deșeurile de echipamente electrice și electronice(DEEE).
Se recomandă utilizarea criteriilor UE la viitoarele achiziții. Indicatorii de performanță
și importanța acestora asupra soluțiilor viitoare se regăsesc în documentul anexat PAED.
Aceste criterii sunt aplicate în procesul de achiziție al echipamentelor pentru sistemele
de iluminat stradal și semnalizatoarelor rutiere în tot mai multe țări ale Uniunii
Europene ca ajutor pentru administrațiile locale în realizarea unor caiete de sarcini ce
vor asigura cel mai mic consum energetic cu cel mai redus impact asupra mediului
înconjurător.
5.4.

Transport

Pentru realizarea obiectivelor pentru domeniul transport, măsurile principale, descrise
pe larg la capitolul transport se pot rezuma astfel:
3. Înnoirea parcului de autovehicule;
4. Creșterea vitezei medii de deplasare prin fluidizarea circulaţiei;
5. Finalizarea șoselei ocolitoare a Municipiului Săcele;
6. Realizarea de piste pentru bicicliști;
7. Managementul mobilității elevilor din Municipiul Săcele.
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă aflat în dezvoltare la nivelul Polului de Creștere
Brașov va contribui în viitor cu măsuri suplimentare benefice pentru întreaga zonă
metropolitană și implicit pentru municipiul Săcele.
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ANEXA 1. Listă măsuri propuse în procesul de eficientizare energetică
a clădirilor publice
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ANEXA 2. Criteriile UE privind achizițiile publice ecologice (APE)
pentru sisteme de iluminat stradal și semnalizatoare rutiere
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ANEXA 5. Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă

E

Listă măsuri propuse în procesul de eficientizare energetică a clădirilor publice:
Denumire lucrare

Cod
măsură

Izolarea suplimentară a pereților exteriori cu un strat de polistiren cu 1
grosimea de minim 10 cm
Izolarea suplimentară a planșeului terasă cu un strat de polistiren extrudat 2
cu grosimea de minim 15 cm
Izolarea suplimentară a planșeului sub pod cu un strat de vată bazaltică cu 3
grosimea de minim 15 cm
Lucrări de reparaţii la acoperiş – eliminare neetanșeități

4

Modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare

5

Montare grile higro-reglabile la tâmplăria exterioară

6

Modernizarea instalaţiei interioare de încălzire – corpuri de încălzire

7

Modernizarea instalaţiei interioare de încălzire – reţea termică interioară

8

Montarea de dispozitive de echilibrare hidraulică la baza coloanelor de 9
încălzire
Montarea robineților cu termostat pe radiatoare

10

Izolarea reţelelor de distribuţie din canalele termice sau cele care străbat 11
spaţii neîncălzite Echilibrare hidraulică reţea de distribuţie
Separare contorizare energie termică la nivel de clădire

12

Montare automatizare pentru reglarea temperaturii interioare în funcţie de 13
programul de lucru al clădirii
Dotarea clădirii cu instalaţie de apă caldă de consum în conformitate cu 14
cerinţele igienico-sanitare
Modernizare sursă de producere energie termică

15

Montarea sistemului solar pentru aport la prepararea apei calde menajere

16

Montare contoare termice

17

Montare contor pasant gaz

18

Montare tavan fals în încăperi și izolare cu vata minerala 10 cm (micșorare 19
înălțime încăperi și reducerea volumului de încălzit)

Criteriile UE privind achizițiile publice ecologice (APE) pentru sisteme de iluminat stradal și
semnalizatoare rutiere
Achizițiile publice ecologice (APE) constituie un instrument voluntar. Acest document prezintă criteriile UE privind achizițiile publice ecologice (APE)
elaborate pentru sisteme de iluminat stradal și semnalizatoare rutiere. Raportul tehnic general care însoțește prezentul document oferă detalii complete privind
motivele de selectare a criteriilor, precum și referințe pentru obținerea de informații suplimentare.
Pentru fiecare categorie de produse/servicii se prezintă două seturi de criterii:
•
•

Criteriile de bază sunt cele care pot fi utilizate de orice autoritate contractantă din statele membre și abordează principalele impacturi asupra mediului.
Acestea sunt concepute pentru a fi utilizate cu un efort suplimentar de verificare minim sau cu creșteri minime ale costurilor.
Criteriile complete vizează achizitorii care doresc să achiziționeze cele mai bune produse ecologice disponibile pe piață. Acestea pot presupune un
efort suplimentar de verificare sau o ușoară majorare a costurilor comparativ cu alte produse având aceeași funcționalitate.

1. Definiție și domeniu de aplicare
Prezentele criterii UE privind APE vizează unitățile utilizate pentru iluminatul stradal și semnalizarea rutieră. Criteriile nu vizează stâlpii, suporturile pentru
montare pe clădiri sau alte tipuri de suporturi și nici suporturile de fixare prevăzute (a se vedea APE privind construcțiile).
1.1 Iluminat stradal
În sensul prezentelor criterii UE privind APE, iluminatul public stradal este definit ca:
„o instalație fixă de iluminat destinată să asigure, în timpul perioadelor nocturne, o bună vizibilitate pentru utilizatorii zonelor publice exterioare de
trafic, cu scopul de a susține siguranța și fluiditatea traficului, precum și siguranța publică”1.
Această definiție este derivată din standardul EN 13201 și nu acoperă dispozitivele de iluminare a tunelurilor, dispozitivele de iluminare a parcărilor auto
private, dispozitivele de iluminat exterior comercial și industrial, dispozitivele de iluminare a terenurilor de sport sau proiectoarele (de exemplu, iluminarea
monumentelor, clădirilor sau a arborilor). Definiția include iluminatul funcțional al pistelor pentru pietoni și bicicliști și iluminatul șoselelor.

1

Studiul EuP Lot 9: Iluminatul public stradal, VITO, ianuarie 2007, http://www.eup4light.net

1

Lămpile de înlocuire formează majoritatea achizițiilor publice obișnuite, iar criteriile referitoare la lămpile de înlocuire din cadrul acestei specificații APE iau
în considerare numai lămpile cu descărcare de intensitate ridicată pentru iluminatul stradal. Criteriile privind eficacitatea lămpilor se concentrează în special
pe lămpile cu sodiu de înaltă presiune și lămpile cu halogenuri metalice. Ambele tipuri sunt utilizate pentru iluminatul stradal, însă pentru tipuri diferite de
aplicații, fiecare prezentând propriile avantaje. De exemplu, lămpile cu halogenuri metalice se recomandă pentru iluminarea albă clară, de exemplu, pe străzile
centrale din oraș, unde lumina reflectă culorile reale ale obiectelor din jurul său, în timp ce lămpile cu sodiu de înaltă presiune se recomandă pentru iluminatul
stradal general, culoarea lor galbenă atrăgând mai puține insecte și, prin urmare, necesitând mai puține lucrări de întreținere și curățare. Acestea funcționează,
de asemenea, pentru perioade de timp îndelungate, de la trei până la șase ani2.
Raportul tehnic general prezintă în detaliu motivele pentru care prezentele criterii vizează lămpile cu descărcare de intensitate ridicată (HID), acestea fiind, pe
scurt, următoarele:
• Atât Studiul Lot 9 privind proiectarea ecologică a iluminatului stradal3, cât și principalul organism care comercializează lămpi4 consideră că cele mai
des întrebuințate lămpi pentru iluminatul stradal sunt lămpile cu descărcare de intensitate ridicată (HID).
• Lămpile fluorescente compacte (CFL) sunt utilizate numai pentru tipurile de drumuri pentru circulație cu viteze reduse; acestea nu sunt utilizate deloc
pentru tipurile de drumuri pentru circulație cu viteze medii și mari. Vânzările de lămpi fluorescente compacte pentru tipurile de drumuri pentru
circulație cu viteze reduse sunt limitate (13%) în comparație cu vânzările de lămpi HID (87%)5.
• Tipul de drum este important în luarea deciziei de achiziție, întrucât diferitele tipuri de lămpi pentru același tip de drum prezintă impacturi diferite
asupra mediului6.
• CFL sunt folosite în principal pentru aplicațiile de iluminare a locuințelor sau a birourilor, care reprezintă o categorie de produse diferite de iluminatul
stradal și semnalizatoarele rutiere.
• Deși se înregistrează o creștere a utilizării LED-urilor pentru iluminatul stradal, cererea de lămpi de înlocuire este limitată, în parte din cauza faptului
că există mai puține instalații cu LED-uri, dar și datorită duratei mai lungi de viață a acestora.
Criteriile privind corpurile de iluminat și sistemele de iluminat acoperă toate tipurile de lămpi, inclusiv lămpi CFL și lămpi cu LED-uri, precum și lămpi HID.
Pentru proiectarea sistemelor de iluminat noi, s-a adoptat o abordare sistemică bazată pe indicatorul eficienței energetice maxime. Acesta se calculează prin
împărțirea puterii medii a sistemului la zona care trebuie luminată și nivelul de iluminare prevăzut pentru suprafața rutieră (clasele ME sau MEW în EN
13201-1) sau iluminarea orizontală necesară (clasele CE sau S în EN 13201-1). Raportul tehnic general prezintă informații suplimentare referitoare la criteriile
privind densitatea puterii și modul în care au fost derivate acestea.

2

Federația
europeană
a
companiilor
producătoare
de
http://buybright.elcfed.org/uploads/fmanager/saving_energy_through_lighting_jc.pdf
3
Studiul EuP Lot 9: Iluminatul public stradal, VITO, ianuarie 2007, http://www.eup4light.net
4
http://www.elcfed.org/documents/-56-finelc_road_map_11_07.pdf
5
Studiul EuP Lot 9: Iluminatul public stradal, VITO, ianuarie 2007, http://www.eup4light.net
6
Studiul EuP Lot 9: Iluminatul public stradal, VITO, ianuarie 2007, http://www.eup4light.net
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În ceea ce privește criteriile complete, se propun limite mai stricte în materie de eficiență energetică. Atât în ceea ce privește criteriile de bază, cât și cele
complete, reducerile suplimentare ale indicatorilor privind eficiența energetică fac obiectul criteriilor de atribuire.
Ajustarea luminozității poate contribui la economia de energie, fiind inclus un criteriu de atribuire referitor la procentul de lumină ajustabilă. Este important ca
sistemele de control al iluminatului să fie puse în funcțiune astfel încât acestea să funcționeze în mod corespunzător, iar personalul de întreținere să le poată
ajusta. În consecință, se propune o clauză de executare a contractului privind punerea în funcțiunea sistemului de iluminat. O altă clauză de executare a
contractului prevede furnizarea de informații pentru ca personalul de întreținere să poată efectua ajustările necesare, dacă este cazul.
În momentul înlocuirii unui sistem de iluminat cu un altul, se generează deșeuri. O clauză de executare a contractului solicită instalatorilor să utilizeze canalele
relevante pentru colectarea și reciclarea sistemelor de iluminat înlocuite în conformitate cu Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
(DEEE).
1.2 Semnalizatoare rutiere
În sensul prezentului raport, semnalizatoarele rutiere vor fi definite astfel:
„Semnalizatoare roșii, galbene și verzi cu cercuri de 200mm și 300mm pentru traficul rutier. Semnalizatoarele portabile sunt excluse în mod expres.”
Această definiție este conformă cu standardul EN12368:2006 Echipament pentru dirijarea traficului – Semafoare.

2. Principalele impacturi asupra mediului
Principalul impact asupra mediului al iluminatului stradal și al semnalizatoarelor rutiere constă în consumul energetic în timpul funcționării acestora, precum
și emisiile asociate de gaze cu efect de seră. Alte impacturi asupra mediului pot rezulta din utilizarea anumitor substanțe, de exemplu, poluarea cu mercur și
poluarea luminoasă, în funcție de locația sistemului de iluminat. Prin urmare, criteriile de bază se axează pe consumul energetic, în special pe eficacitatea
lămpii și eficiența balasturilor pentru iluminatul stradal, precum și pe promovarea semnalizatoarelor rutiere cu LED-uri. Stabilirea cerințelor privind eficiența
energetică a lămpilor va conduce la reducerea conținutului total de mercur al acestora. Criteriile complete includ aspecte suplimentare privind consumul
energetic și proiectarea corpurilor de iluminat în concordanță cu criteriile privind eficiența energetică prevăzută.
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Principalele impacturi asupra mediului
•
•
•
•
•

Consumul energetic, în toate etapele, în special în
timpul funcționării iluminatului stradal și al
semnalizatoarelor rutiere
Consumul energetic ridicat în urma utilizării
becurilor incandescente la semnalizatoarele rutiere
Utilizarea de resurse și materiale naturale și
generarea de deșeuri (periculoase și nepericuloase)
Poluarea potențială a aerului, a solului și a apei din
cauza utilizării de materiale periculoase, cum ar fi
mercurul
Poluarea luminoasă cauzată de iluminatul stradal

Abordarea APE
•
•
•
•
•
•
•

Achiziționarea de lămpi cu o eficacitate ridicată
Achiziționarea de balasturi eficiente
Promovarea achizițiilor de sisteme de iluminat cu un consum
energetic scăzut în raport cu lumina furnizată
Promovarea utilizării de semnalizatoare rutiere cu LED-uri
Încurajarea utilizării de balasturi cu reglaj al intensității luminoase
(dimmable) atunci când situația permite aceasta
Promovarea lămpilor cu un conținut scăzut de mercur
Promovarea utilizării de corpuri de iluminat care limitează cantitatea
de lumină emisă deasupra liniei orizontului7

De reținut că ordinea impacturilor nu corespunde în mod obligatoriu ordinii importanței acestora.
Informații detaliate privind categoria de produse „sisteme de iluminat stradal și semnalizatoare rutiere”, inclusiv informații referitoare la legislația conexă și
alte surse sunt disponibile în raportul tehnic general.

3. Criteriile UE privind achizițiile publice ecologice (APE) pentru sisteme de iluminat stradal și semnalizatoare
rutiere
Criterii de bază

Criterii complete

3.1 Criteriile UE privind achizițiile publice ecologice (APE) pentru echipamente de iluminat stradal
OBIECT
Achiziționarea de echipamente de iluminat stradal cu eficiență energetică
ridicată (lămpi, balasturi, corpuri de iluminat)

OBIECT
Achiziționarea de echipamente de iluminat stradal cu eficiență energetică
ridicată (lămpi, balasturi, corpuri de iluminat)

SPECIFICAȚII TEHNICE

SPECIFICAȚII TEHNICE

7

A se vedea Orientările CELMA privind lumina deranjantă, disponibile la: http://www.celma.org/archives/temp/First_edition_Celma_Guide_on_obtrusive_light.pdf
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1. Lămpile cu sodiu de înaltă presiune cu un indice de redare a culorii Ra < 1. Lămpile cu sodiu de înaltă presiune cu un indice de redare a culorii Ra < 60
trebuie să aibă cel puțin următoarea eficacitate luminoasă:
60 trebuie să aibă cel puțin următoarea eficacitate luminoasă:
Putere
nominală (W)
W ≤ 45
45 < W ≤ 55
55 < W ≤ 75
75 < W ≤ 105
105 < W ≤ 155
155 < W ≤ 255
255 < W

Eficacitate specificată
(lm/W) – Lămpi clare
≥ 62
≥ 80
≥ 91
≥ 105
≥ 114
≥ 125
≥ 138

Eficacitate specificată
(lm/W) – Lămpi mate
≥ 60
≥ 70
≥ 82
≥ 95
≥ 107
≥ 120
≥ 133

Lămpile care îndeplinesc specificația de mai sus se achiziționează pentru
sistemele existente de iluminat stradal în cazul în care sistemele respective
permit utilizarea lămpilor care respectă standardele menționate anterior.
Toate sistemele noi trebuie să includă accesorii pentru lămpile care
îndeplinesc specificația de mai sus. Lămpile cu sodiu de înaltă presiune
proiectate pentru a funcționa cu balasturi cu vapori de mercur de înaltă
presiune sunt scutite de această cerință.

Putere
nominală (W)
W ≤ 45
45 < W ≤ 55
55 < W ≤ 75
75 < W ≤ 105
105 < W ≤ 155
155 < W ≤ 255
255 < W

Eficacitate specificată
(lm/W) – Lămpi clare
≥ 65
≥ 82
≥ 93
≥ 107
≥ 117
≥ 130
≥ 140

Eficacitate specificată
(lm/W) – Lămpi mate
≥ 62
≥ 72
≥ 83
≥ 96
≥ 110
≥ 121
≥ 136

Lămpile care îndeplinesc specificația de mai sus se achiziționează pentru
sistemele existente de iluminat stradal în cazul în care sistemele respective
permit utilizarea lămpilor care respectă standardele menționate anterior. Toate
sistemele noi trebuie să includă accesorii pentru lămpile care îndeplinesc
specificația de mai sus. Lămpile cu sodiu de înaltă presiune proiectate pentru a
funcționa cu balasturi cu vapori de mercur de înaltă presiune sunt scutite de
această cerință.

Verificare: Ofertantul trebuie să prezinte specificația tehnică a lămpii sau o Verificare: Ofertantul trebuie să prezinte specificația tehnică a lămpii sau o
declarație scrisă care să ateste îndeplinirea acestui criteriu.
declarație scrisă care să ateste îndeplinirea acestui criteriu.

2. Lămpile cu halogenuri metalice cu un indice de redare a culorii Ra < 80 2. Lămpile cu halogenuri metalice cu un indice de redare a culorii Ra < 80
trebuie să aibă cel puțin următoarea eficacitate luminoasă.
trebuie să aibă cel puțin următoarea eficacitate luminoasă:
Putere
nominală (W)
W ≤ 55
55 < W ≤ 75
75 < W ≤ 105
105 < W ≤ 155

Eficacitate specificată
(lm/W) – Lămpi clare
≥ 85
≥ 100
≥ 105
≥ 110

Eficacitate specificată
(lm/W) – Lămpi mate
≥ 80
≥ 85
≥ 90
≥ 95

Putere
nominală (W)
W ≤ 55
55 < W ≤ 75
75 < W ≤ 105
105 < W ≤ 155

Eficacitate specificată
(lm/W) – Lămpi clare
≥ 95
≥ 105
≥ 115
≥ 118

Eficacitate specificată
(lm/W) – Lămpi mate
≥ 85
≥ 90
≥ 95
≥ 98
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155 < W ≤ 255
255 < W

≥ 100
≥ 92

≥ 92
≥ 100

Lămpile care îndeplinesc specificația de mai sus se achiziționează pentru
sistemele existente de iluminat stradal în cazul în care sistemele respective
permit utilizarea lămpilor care respectă standardele menționate anterior.
Toate sistemele noi trebuie să includă accesorii pentru lămpi care
îndeplinesc specificația de mai sus.

155 < W ≤ 255
255 < W

≥ 105
≥ 110

≥ 100
≥ 105

Lămpile care îndeplinesc specificația de mai sus se achiziționează pentru
sistemele existente de iluminat stradal în cazul în care sistemele respective
permit utilizarea lămpilor care respectă standardele menționate anterior.
Toate sistemele noi trebuie să includă accesorii pentru lămpi care
îndeplinesc specificația de mai sus.

Verificare: Ofertantul trebuie să prezinte specificația tehnică a lămpii sau o Verificare: Ofertantul trebuie să prezinte specificația tehnică a lămpii sau o
declarație scrisă care să ateste îndeplinirea acestui criteriu.
declarație scrisă care să ateste îndeplinirea acestui criteriu.
3. Lămpile cu halogenuri metalice cu un indice de redare a culorii Ra ≥ 80 3. Lămpile cu halogenuri metalice cu un indice de redare a culorii Ra ≥ 80
trebuie să aibă cel puțin următoarea eficacitate luminoasă.
trebuie să aibă cel puțin următoarea eficacitate luminoasă.
Putere
nominală (W)
W ≤ 55
55 < W ≤ 75
75 < W ≤ 105
105 < W ≤ 155
155 < W ≤ 255
255 < W

Eficacitate specificată
(lm/W) – Lămpi clare
≥ 85
≥ 94
≥ 95
≥ 96
≥ 97
≥ 98

Eficacitate specificată
(lm/W) – Lămpi mate
≥ 65
≥ 70
≥ 75
≥ 75
≥ 80
≥ 80

Lămpile care îndeplinesc specificația de mai sus se achiziționează pentru
sistemele existente de iluminat stradal în cazul în care sistemele respective
permit utilizarea lămpilor care respectă standardele menționate anterior.
Toate sistemele noi trebuie să includă accesorii pentru lămpi care
îndeplinesc specificația de mai sus.

Putere
nominală (W)
W ≤ 55
55 < W ≤ 75
75 < W ≤ 105
105 < W ≤ 155
155 < W ≤ 255
255 < W

Eficacitate specificată
(lm/W) – Lămpi clare
≥ 90
≥ 100
≥ 101
≥ 102
≥ 103
≥ 104

Eficacitate specificată
(lm/W) – Lămpi mate
≥ 70
≥ 75
≥ 80
≥ 80
≥ 85
≥ 85

Lămpile care îndeplinesc specificația de mai sus se achiziționează pentru
sistemele existente de iluminat stradal în cazul în care sistemele respective
permit utilizarea lămpilor care respectă standardele menționate anterior.
Toate sistemele noi trebuie să includă accesorii pentru lămpi care
îndeplinesc specificația de mai sus.

Verificare: Ofertantul trebuie să prezinte specificația tehnică a lămpii sau o Verificare: Ofertantul trebuie să prezinte specificația tehnică a lămpii sau o
declarație scrisă care să ateste îndeplinirea acestui criteriu.
declarație scrisă care să ateste îndeplinirea acestui criteriu.
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4. Balasturile pentru lămpile cu descărcare de intensitate ridicată trebuie să 4. Balasturile pentru lămpile cu descărcare de intensitate ridicată trebuie să
aibă următoarea eficiență minimă8:
aibă următoarea eficiență minimă:
Putere nominală (W)
%
W < 30
30 < W ≤ 75
75 < W ≤ 105
105 < W ≤ 405
W > 405

Eficiența minimă a balastului (ηbalast)
70
80
82
86
91

Putere nominală (W)
%
W ≤ 30
30 < W ≤ 75
75 < W ≤ 105
105 < W ≤ 405
W > 405

Eficiența minimă a balastului (ηbalast)
80
87
89
91
93

unde:
unde:
• Eficiența balastului (ηbalast) reprezintă raportul dintre puterea lămpii • Eficiența balastului (ηbalast) reprezintă raportul dintre puterea lămpii
(ieșirea balastului) și puterea de intrare a circuitului lampă-balast, în
(ieșirea balastului) și puterea de intrare a circuitului lampă-balast, în
condițiile în care eventualii senzori, conexiuni în rețea sau alte sarcini
condițiile în care eventualii senzori, conexiuni în rețea sau alte sarcini
suplimentare sunt deconectate.
suplimentare sunt deconectate.
Balasturile multiwattage trebuie să îndeplinească următoarele cerințe, în Balasturile multiwattage trebuie să îndeplinească următoarele cerințe, în
funcție de fiecare putere la care funcționează.
funcție de fiecare putere la care funcționează.
Verificare: Ofertantul trebuie să prezinte specificația tehnică a balastului
sau o declarație scrisă care să ateste îndeplinirea acestui criteriu. Metoda de
măsurare este prevăzută de standardul IEC/EN 62442-2 (aflat în curs de
redactare).

Verificare: Ofertantul trebuie să prezinte specificația tehnică a balastului
sau o declarație scrisă care să ateste îndeplinirea acestui criteriu. Metoda de
măsurare este prevăzută de standardul IEC/EN 62442-2 (aflat în curs de
redactare).

5. Cerințe privind ambalarea echipamentelor de iluminat.

5. Cerințe privind ambalarea echipamentelor de iluminat.

Dacă se folosesc cutii de carton, acestea trebuie să fie obținute în proporție Se interzice utilizarea de produse laminate și materiale plastice compozite.
de cel puțin 80% din materiale reciclate recuperate după consum.
Dacă se folosesc cutii de carton, acestea trebuie să fie obținute în proporție
de cel puțin 80% din materiale reciclate recuperate după consum. Dacă se
folosesc materiale plastice, acestea trebuie să fie obținute în proporție de cel
puțin 50% din materiale reciclate recuperate după consum.
8

Acestea se bazează pe cerințele privind a treia etapă de proiectare ecologică, care urmează să intre în vigoare în termen de opt ani de la introducerea Regulamentului privind proiectarea
ecologică pentru iluminatul din sectorul terțiar, și anume din aprilie 2017.
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Verificare: Produsele care poartă o etichetă ecologică de tip I care respectă
cerințele menționate anterior vor fi considerate conforme. Se vor accepta, de Verificare: Produsele care poartă o etichetă ecologică de tip I care respectă
asemenea, și alte mijloace doveditoare adecvate, cum ar fi o declarație scrisă cerințele menționate anterior vor fi considerate conforme. Se vor accepta, de
asemenea, și alte mijloace doveditoare adecvate, cum ar fi o declarație scrisă
a producătorului referitoare la îndeplinirea clauzei de mai sus.
a producătorului referitoare la îndeplinirea clauzei de mai sus.
6. Toate balasturile pentru lămpile fluorescente compacte trebuie să fie
electronice.
Verificare: Ofertantul trebuie să prezinte specificația tehnică a balastului
sau o declarație scrisă care să ateste îndeplinirea acestui criteriu.
7. Lămpile cu sodiu de înaltă presiune și lămpile cu halogenuri metalice
trebuie să prezinte cel puțin următorii factori de menținere a fluxului
luminos (LLMF) și de supraviețuire a lămpii (LSF):
Tipul de lampă
Lămpi MH
Lămpi HPS
Lămpi HPS

Ore de funcționare
12,000 (W ≤ 405)
12,000 (W ≤ 75)
16,000 (75 < W ≤ 605)

LLMF
≥ 0.80
≥ 0.80
≥ 0.85

LSF
≥ 0.90
≥ 0.90
≥ 0.90

Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii (LLMF) este definit ca
raportul dintre fluxul luminos emis de lampă la un moment dat și fluxul
luminos inițial.
Factorul de supraviețuire a lămpii (LSF) este definit ca partea din numărul
total de lămpi care continuă să funcționeze la un moment dat în condiții și cu
o frecvență de comutare definite.
Fluxul luminos este cantitatea derivată din fluxul radiant (putere radiantă) în
urma evaluării radiației în conformitate cu sensibilitatea spectrală a ochiului
uman. W este puterea lămpii în wați.
Verificare: Ofertantul trebuie să prezinte specificația tehnică a lămpii sau o
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declarație scrisă care să ateste îndeplinirea acestui criteriu.
8. Corpurile de iluminat trebuie să prezinte un sistem optic al cărui grad de
protecție împotriva factorilor externi este următorul:
a. IP65 pentru clasele de drumuri ME1-ME6 și MEW1-MEW6
b. IP54 pentru clasele de drumuri CE0-CE5, S1-S6, ES, EV și A
Verificare: Ofertantul trebuie să prezinte specificația tehnică a corpului de
iluminat sau o declarație scrisă care să ateste îndeplinirea acestui criteriu.
Standardul EN13201-1 explică clasele de drumuri.
CRITERII DE ATRIBUIRE
CRITERII DE ATRIBUIRE
1. Se acordă puncte suplimentare pentru lămpile care prezintă următorii 1. Se acordă puncte suplimentare pentru lămpile de înlocuire pentru
accesoriile existente care prezintă următorii factori de menținere a
factori de menținere a fluxului luminos (LLMF) și de supraviețuire a
fluxului luminos (LLMF) și de supraviețuire a lămpii (LSF):
lămpii (LSF):
Ore de
funcționare
LLMF
LSF

2000
0,98
0,99

4000
0,97
0,98

8000
0,95
0,95

16000
0,92
0,92

Ore de
funcționare
LLMF
LSF

2000
0,98
0,9

4000
0,97
0,98

8000
0,95
0,95

16000
0,92
0,92

Verificare: Ofertantul trebuie să prezinte specificația tehnică a lămpii sau o Verificare: Ofertantul trebuie să prezinte specificația tehnică a lămpii sau o
declarație scrisă care să ateste îndeplinirea acestui criteriu.
declarație scrisă care să ateste îndeplinirea acestui criteriu.
2. Se acordă puncte suplimentare pentru lămpile HID cu un conținut de 2. Se acordă puncte suplimentare pentru lămpile HID cu un conținut de
mercur care nu depășește valorile indicate în tabelul de mai jos, unde W
mercur care nu depășește valorile indicate în tabelul de mai jos, unde W
este puterea lămpii în wați:
este puterea lămpii în wați:
Tipul de lampă
Lămpi HPS (W ≤ 155)
Lămpi HPS (155 < W ≤ 405)
Lămpi HPS (W > 405)
Lămpi MH (W ≤ 95)
Lămpi MH (95 < W ≤ 245)

Conținutul de mercur (mg/lamp)
25
30
40
5
15

Tipul de lampă
Lămpi HPS (W ≤ 155)
Lămpi HPS (155 < W ≤ 405)
Lămpi HPS (W > 405)
Lămpi MH (W ≤ 95)
Lămpi MH (95 < W ≤ 245)

Conținutul de mercur (mg/lamp)
20
25
35
2
9

9

Lămpi MH (W > 245)

30

Verificare: În conformitate cu Directiva privind proiectarea ecologică
(2009/125/CE) și anexa III la Regulamentul (CE) 245/2009 al Comisiei,
conținutul de mercur se specifică în informațiile privind produsul pe siteurile web cu acces liber, precum și sub alte forme considerate adecvate. Pot
fi solicitate, în scopul verificării, o copie după prezentarea ambalajului și un
link către site-ul web al ofertantului unde este specificat conținutul de
mercur.

Lămpi MH (W > 245)

27

Verificare: În conformitate cu Directiva privind proiectarea ecologică
(2009/125/CE) și anexa III la Regulamentul (CE) 245/2009 al Comisiei,
conținutul de mercur se specifică în informațiile privind produsul pe siteurile web cu acces liber, precum și sub alte forme considerate adecvate. Pot
fi solicitate, în scopul verificării, o copie după prezentarea ambalajului și un
link către site-ul web al ofertantului unde este specificat conținutul de
mercur.

3. Se acordă puncte suplimentare pentru balasturile pentru lămpile cu 3. Se acordă puncte suplimentare pentru balasturile pentru lămpile cu
descărcare de intensitate ridicată care au următoarea eficiență minimă:
descărcare de intensitate ridicată care au următoarea eficiență minimă:
Putere nominală (W)
W ≤ 100
100 < W

Eficiența minimă a balastului (ηbalast) %
85
92

Putere nominală (W)
W ≤ 100
100 < W

Eficiența minimă a balastului (ηbalast) %
90
94

unde:
unde:
• Eficiența balastului (ηbalast) reprezintă raportul dintre puterea lămpii • Eficiența balastului (ηbalast) reprezintă raportul dintre puterea lămpii
(ieșirea balastului) și puterea de intrare a circuitului lampă-balast, în
(ieșirea balastului) și puterea de intrare a circuitului lampă-balast, în
condițiile în care eventualii senzori, conexiuni în rețea sau alte sarcini
condițiile în care eventualii senzori, conexiuni în rețea sau alte sarcini
suplimentare sunt deconectate.
suplimentare sunt deconectate.
Balasturile multiwattage trebuie să îndeplinească următoarele cerințe, în Balasturile multiwattage trebuie să îndeplinească următoarele cerințe, în
funcție de fiecare putere la care funcționează.
funcție de fiecare putere la care funcționează.
Verificare: Ofertantul trebuie să prezinte specificația tehnică a balastului
sau o declarație scrisă care să ateste îndeplinirea acestui criteriu. Metoda de
măsurare este prevăzută de standardul IEC/EN 62442-2 (aflat în curs de
redactare). Se pot accepta, de asemenea, metode echivalente de măsurare.

Verificare: Ofertantul trebuie să prezinte specificația tehnică a balastului
sau o declarație scrisă care să ateste îndeplinirea acestui criteriu. Metoda de
măsurare este prevăzută de standardul IEC/EN 62442-2 (aflat în curs de
redactare). Se pot accepta, de asemenea, metode echivalente de măsurare.

4. În cazul în care lămpile cu halogenuri metalice sunt identificate drept 4. Se acordă puncte suplimentare în cazul în care corpurile de iluminat sunt
compatibile cu instalațiile dotate cu sisteme adecvate de ajustare a
tipul de lampă cel mai adecvat, se acordă puncte suplimentare pentru
luminozității (dimming) și de control care țin cont de disponibilitatea
lămpile care îndeplinesc criteriul complet relevant privind eficacitatea
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luminoasă.
Verificare: Ofertantul trebuie să prezinte specificația tehnică a lămpii sau o
declarație scrisă care să ateste îndeplinirea acestui criteriu.

luminii diurne, de trafic și de condițiile meteorologice și care
compensează, de asemenea, variația în timp a reflexiei suprafețelor și
dimensionarea inițială a instalației datorită factorului de menținere a
fluxului luminos.
Verificare: Ofertantul trebuie să prezinte specificația tehnică a corpului de
iluminat sau o declarație scrisă care să ateste îndeplinirea acestui criteriu.

Criterii de bază

Criterii complete

3.2 Criteriile UE privind achizițiile publice ecologice (APE) pentru proiectarea sistemelor de iluminat stradal
OBIECT
Proiectarea de noi sisteme de iluminat eficiente din punct de vedere
energetic și al utilizării resurselor sau renovarea sistemelor de iluminat
existente

OBIECT
Proiectarea de noi sisteme de iluminat eficiente din punct de vedere
energetic și al utilizării resurselor sau renovarea sistemelor de iluminat
existente

CRITERIU DE SELECȚIE
În cazul în care se proiectează un nou sistem de iluminat, ofertantul trebuie
să demonstreze că proiectul urmează să fie efectuat de către un personal cu
experiență de cel puțin trei ani în proiectarea sistemelor de iluminat și/sau cu
o calificare profesională corespunzătoare în industria iluminatului sau care
face parte dintr-o organizație profesională din domeniul proiectării
sistemelor de iluminat.

CRITERIU DE SELECȚIE
În cazul în care se proiectează un nou sistem de iluminat, ofertantul trebuie
să demonstreze că proiectul urmează să fie efectuat de către un personal cu
experiență de cel puțin trei ani în proiectarea sistemelor de iluminat și/sau cu
o calificare profesională corespunzătoare în industria iluminatului sau care
face parte dintr-o organizație profesională din domeniul proiectării
sistemelor de iluminat.

Verificare: Ofertantul trebuie să furnizeze o listă cu persoanele responsabile
de proiect, inclusiv personalul de conducere, indicând calificările
educaționale și profesionale, precum și experiența relevantă a acestora. Lista
trebuie să includă persoanele angajate de către subcontractorii cărora
urmează să li se subcontracteze lucrările. De asemenea, ofertantul trebuie să
furnizeze o listă cu proiectele de iluminat pe care le-a realizat în ultimii trei
ani.

Verificare: Ofertantul trebuie să furnizeze o listă cu persoanele responsabile
de proiect, inclusiv personalul de conducere, indicând calificările
educaționale și profesionale, precum și experiența relevantă a acestora. Lista
trebuie să includă persoanele angajate de către subcontractorii cărora
urmează să li se subcontracteze lucrările. De asemenea, ofertantul trebuie să
furnizeze o listă cu proiectele de iluminat pe care le-a realizat în ultimii trei
ani.
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SPECIFICAȚII TEHNICE
SPECIFICAȚII TEHNICE
1. În cazul în care se asigură un nou sistem de iluminat pentru o rută de 1. În cazul în care se asigură un nou sistem de iluminat pentru o rută de
trafic (clasele ME sau MEW în standardul EN 13201-1), indicatorul
trafic (clasele ME sau MEW în standardul EN 13201-1), indicatorul
privind eficiența energetică maximă, calculat prin împărțirea puterii
privind eficiența energetică maximă, calculat prin împărțirea puterii
medii a sistemului la nivelul de iluminare prevăzut pentru suprafața
medii a sistemului la nivelul de iluminare prevăzut pentru suprafața
rutieră și zona care trebuie luminată, nu trebuie să depășească
rutieră și zona care trebuie luminată, nu trebuie să depășească
următoarele valori:
următoarele valori:
Puterea lămpii (W)

Indicator privind eficiența
energetică maximă (W/cd/m2·m2)

Puterea lămpii (W)

Indicator privind eficiența
energetică maximă (W/cd/m2·m2)

W ≤ 55

0,974

W ≤ 55

0,824

55 < W ≤ 155

0,824

55 < W ≤ 155

0,674

155 < W

0,674

155 < W

0,524

Verificare: Proiectantul sistemului de iluminat trebuie să prezinte un calcul
care să indice puterea totală și medie consumată de sistemul respectiv,
inclusiv lămpi, balasturi, senzori și dispozitive de reglaj, împărțită la nivelul
de iluminare prevăzut pentru suprafața rutieră și zona totală care trebuie
luminată (inclusiv drumuri și, după caz, trotuare). În cazul în care iluminatul
poate fi reglat, puterea medie a sistemului reprezintă puterea medie
consumată de sistem împărțită pe perioade cu diferite consumuri. De
asemenea, proiectantul sistemului de iluminat trebuie să demonstreze că
sistemul respectiv îndeplinește standardele relevante de performanță din EN
13201, standardele naționale echivalente sau orientările privind cele mai
bune practici sau standardele stabilite de către autoritatea publică. În funcție
de tipul de drum și cerințele conexe, standardele respective pot include
nivelul de iluminare, uniformitatea, controlul reflexiei și iluminatul
împrejurimilor. Autoritatea publică poate accepta valori mai ridicate de
eficiență energetică în cazul în care există constrângeri specifice, cum ar fi,
de exemplu, altitudini de montare sau locații neobișnuite pentru stâlpi sau
dacă iluminatul stradal are o funcție ornamentală sau decorativă sau dacă
există limite neobișnuit de stricte cu privire la împrăștierea luminii sau
cerințe stricte referitoare la redarea culorii. În anumite cazuri, poate fi

Verificare: Proiectantul sistemului de iluminat trebuie să prezinte un calcul
care să indice puterea totală și medie consumată de sistemul respectiv,
inclusiv lămpi, balasturi, senzori și dispozitive de reglaj, împărțită la nivelul
de iluminare prevăzut pentru suprafața rutieră și zona totală care trebuie
luminată (inclusiv drumuri și, după caz, trotuare). În cazul în care iluminatul
poate fi reglat, puterea medie a sistemului reprezintă puterea medie
consumată de sistem împărțită pe perioade cu diferite consumuri. De
asemenea, proiectantul sistemului de iluminat trebuie să demonstreze că
sistemul respectiv îndeplinește standardele relevante de performanță din EN
13201, standardele naționale echivalente sau orientările privind cele mai
bune practici sau standardele stabilite de către autoritatea publică. În funcție
de tipul de drum și cerințele conexe, standardele respective pot include
nivelul de iluminare, uniformitatea, controlul reflexiei și iluminatul
împrejurimilor. Autoritatea publică poate accepta valori mai ridicate de
eficiență energetică în cazul în care există constrângeri specifice, cum ar fi,
de exemplu, altitudini de montare sau locații neobișnuite pentru stâlpi sau
dacă iluminatul stradal are o funcție ornamentală sau decorativă sau dacă
există limite neobișnuit de stricte cu privire la împrăștierea luminii sau
cerințe stricte referitoare la redarea culorii. În anumite cazuri, poate fi
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acceptată o valoare de până la dublul indicatorului de eficiență energetică acceptată o valoare de până la dublul indicatorului de eficiență energetică
maximă specificat mai sus.
maximă specificat mai sus.
2. În cazul în care se asigură un nou sistem de iluminat pentru o zonă 2. În cazul în care se asigură un nou sistem de iluminat pentru o zonă
conflictuală, cum ar fi o intersecție rutieră sau o stradă comercială, o
conflictuală, cum ar fi o intersecție rutieră sau o stradă comercială, o
stradă rezidențială, o pistă pentru pietoni sau o pistă pentru bicicliști
stradă rezidențială, o pistă pentru pietoni sau o pistă pentru bicicliști
(clasele CE sau S în standardul EN 13201-1), indicatorul privind
(clasele CE sau S în standardul EN 13201-1), indicatorul privind
eficiența energetică maximă, calculat prin împărțirea puterii medii a
eficiența energetică maximă, calculat prin împărțirea puterii medii a
sistemului la iluminarea orizontală prevăzută și zona care trebuie
sistemului la iluminarea orizontală prevăzută și zona care trebuie
luminată, nu trebuie să depășească următoarele valori:
luminată, nu trebuie să depășească următoarele valori:
Iluminarea necesară (lux)

Indicator privind eficiența
energetică maximă (W/lux·m2)

Iluminarea necesară (lux)

Indicator privind eficiența
energetică maximă (W/lux·m2)

E ≤ 15 lux

0,054

E ≤ 15 lux

0,044

E > 15 lux

0,044

E > 15 lux

0,034

Verificare: Proiectantul sistemului de iluminat trebuie să prezinte un calcul
care să indice puterea totală consumată de sistemul respectiv, inclusiv lămpi,
balasturi, senzori și dispozitive de reglaj, împărțită la iluminarea orizontală
prevăzută și zona totală care trebuie luminată. În cazul în care iluminatul
poate fi reglat, puterea medie a sistemului reprezintă puterea medie
consumată de sistem împărțită pe perioade cu diferite consumuri. De
asemenea, proiectantul sistemului de iluminat trebuie să demonstreze că
sistemul respectiv îndeplinește standardele relevante de performanță din EN
13201, standardele naționale echivalente sau orientările privind cele mai
bune practici sau standardele stabilite de către autoritatea publică. În funcție
de tipul de drum și cerințele conexe, standardele respective pot include
nivelul de iluminare și uniformitatea. Autoritatea publică poate accepta
valori mai ridicate de eficiență energetică în cazul în care există constrângeri
specifice, cum ar fi, de exemplu, altitudini de montare sau locații neobișnuite
pentru stâlpi sau dacă iluminatul stradal are o funcție ornamentală sau
decorativă sau dacă există limite neobișnuit de stricte cu privire la
împrăștierea luminii sau cerințe stricte referitoare la redarea culorii. În
anumite cazuri, poate fi acceptată o valoare de până la dublul indicatorului

Verificare: Proiectantul sistemului de iluminat trebuie să prezinte un calcul
care să indice puterea totală consumată de sistemul respectiv, inclusiv lămpi,
balasturi, senzori și dispozitive de reglaj, împărțită la iluminarea orizontală
prevăzută și zona totală care trebuie luminată. În cazul în care iluminatul
poate fi reglat, puterea medie a sistemului reprezintă puterea medie
consumată de sistem împărțită pe perioade cu diferite consumuri. De
asemenea, proiectantul sistemului de iluminat trebuie să demonstreze că
sistemul respectiv îndeplinește standardele relevante de performanță din EN
13201, standardele naționale echivalente sau orientările privind cele mai
bune practici sau standardele stabilite de către autoritatea publică. În funcție
de tipul de drum și cerințele conexe, standardele respective pot include
nivelul de iluminare și uniformitatea. Autoritatea publică poate accepta
valori mai ridicate de eficiență energetică în cazul în care există constrângeri
specifice, cum ar fi, de exemplu, altitudini de montare sau locații neobișnuite
pentru stâlpi sau dacă iluminatul stradal are o funcție ornamentală sau
decorativă sau dacă există limite neobișnuit de stricte cu privire la
împrăștierea luminii sau cerințe stricte referitoare la redarea culorii. În
anumite cazuri, poate fi acceptată o valoare de până la dublul indicatorului
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de eficiență energetică maximă specificat mai sus.

de eficiență energetică maximă specificat mai sus.
3. Corpurile de iluminat trebuie proiectate și instalate astfel încât să se
asigure că ULR, cantitatea de lumină emisă deasupra liniei orizontului
de un corp de iluminat, este limitată conform cerințelor din tabelul de
mai jos, fără a se aduce prejudicii eficienței energetice generale a
sistemului pentru care a fost proiectat corpul de iluminat în cauză.

Clase de iluminare
de referință pentru drumuri

ME1
ME2
ME3
ME4
ME5
ME6
CE0
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

Valoarea ULR maximă pentru
corpurile de iluminat stradal
Funcțională (*)
3%
3%
3%
5%
10%
10%
3%
3%
3%
3%
5%
10%
3%
5%
10%
-

Recreativă (*)
10%
15%
15%
15%
20%
20%
15%
20%
20%
25%
25%
25%
25%

Verificare: Ofertantul trebuie să prezinte specificația tehnică a corpului de
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iluminat sau o declarație scrisă care să ateste îndeplinirea acestui criteriu. Se
acceptă oricare alte dovezi.
CRITERII DE ATRIBUIRE
CRITERII DE ATRIBUIRE
1. În cazul în care se asigură un nou sistem de iluminat, se vor acorda 1. În cazul în care se asigură un nou sistem de iluminat, se vor acorda
puncte dacă indicatorii privind eficiența energetică sunt mai mici de
puncte dacă indicatorii privind eficiența energetică sunt mai mici de
90% din cei indicați în tabelul relevant pentru criteriile de bază 1 și 2 de
90% din cei indicați în tabelul relevant pentru criteriile de bază 1 și 2 de
mai sus.
mai sus.
Verificare: Calculul se realizează conform criteriului relevant menționat Verificare: Calculul se realizează conform criteriului relevant menționat
anterior.
anterior.
2. În cazul în care ajustarea luminozității este prevăzută și/sau utilă, se vor 2. În cazul în care ajustarea luminozității este prevăzută și/sau utilă, se vor
acorda puncte suplimentare în funcție de procentul de ajustare a
acorda puncte suplimentare în funcție de procentul de ajustare a
luminozității în legătură cu puterea lămpii.
luminozității în legătură cu puterea lămpii.
Notă: Utilizarea balasturilor de ajustare a luminozității va depinde de locație Notă: Utilizarea balasturilor de ajustare a luminozității va depinde de locație
și de alte aspecte, cum ar fi, de exemplu, nivelurile luminii ambientale.
și de alte aspecte, cum ar fi, de exemplu, nivelurile luminii ambientale.
Verificare: Ofertantul trebuie să prezinte specificația tehnică a balastului Verificare: Ofertantul trebuie să prezinte specificația tehnică a balastului
sau o declarație scrisă care să ateste îndeplinirea acestui criteriu.
sau o declarație scrisă care să ateste îndeplinirea acestui criteriu.
3. Se vor acorda puncte suplimentare pentru corpurile de iluminat în
funcție de procentul de reducere a luminii emise deasupra liniei
orizontului dincolo de standardele specificate în criteriile complete 3,
fără a se aduce prejudicii eficienței energetice generale a sistemului
pentru care a fost proiectat corpul de iluminat în cauză.
Verificare: Ofertantul trebuie să prezinte specificația tehnică a corpului de
iluminat sau o declarație scrisă care să ateste îndeplinirea acestui criteriu.
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Criterii de bază

Criterii complete

3.3 Criteriile UE privind achizițiile publice ecologice (APE) pentru instalarea sistemelor de iluminat stradal
OBIECT
OBIECT
Instalarea de noi sisteme de iluminat eficiente din punct de vedere energetic Instalarea de noi sisteme de iluminat eficiente din punct de vedere energetic
și al utilizării resurselor sau renovarea sistemelor de iluminat existente
și al utilizării resurselor sau renovarea sistemelor de iluminat existente
CRITERIU DE SELECȚIE
În cazul în care se instalează un sistem de iluminat nou sau renovat,
ofertantul trebuie să demonstreze că lucrările de instalare urmează să fie
efectuate de către un personal cu cel puțin trei ani de experiență în ceea ce
privește instalarea sistemelor de iluminat și/sau cu o calificare profesională
corespunzătoare în domeniul ingineriei electrice sau al serviciilor de
construcții sau care face parte dintr-o organizație profesională din domeniul
iluminatului.

CRITERIU DE SELECȚIE
În cazul în care se instalează un sistem de iluminat nou sau renovat,
ofertantul trebuie să demonstreze că lucrările de instalare urmează să fie
efectuate de către un personal cu cel puțin trei ani de experiență în ceea ce
privește instalarea sistemelor de iluminat și/sau cu o calificare profesională
corespunzătoare în domeniul ingineriei electrice sau al serviciilor de
construcții sau care face parte dintr-o organizație profesională din domeniul
iluminatului.

Verificare: Ofertantul trebuie să furnizeze o listă cu persoanele responsabile
de proiect, inclusiv personalul de conducere, indicând calificările
educaționale și profesionale, precum și experiența relevantă a acestora. Lista
trebuie să includă persoanele angajate de către subcontractorii cărora
urmează să li se subcontracteze lucrările. De asemenea, ofertantul trebuie să
furnizeze o listă cu proiectele de iluminat pe care le-a realizat în ultimii trei
ani.

Verificare: Ofertantul trebuie să furnizeze o listă cu persoanele responsabile
de proiect, inclusiv personalul de conducere, indicând calificările
educaționale și profesionale, precum și experiența relevantă a acestora. Lista
trebuie să includă persoanele angajate de către subcontractorii cărora
urmează să li se subcontracteze lucrările. De asemenea, ofertantul trebuie să
furnizeze o listă cu proiectele de iluminat pe care le-a realizat în ultimii trei
ani.
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SPECIFICAȚII TEHNICE
SPECIFICAȚII TEHNICE
1. Ofertantul trebuie să furnizeze următoarele pentru instalarea de sisteme 1. Ofertantul trebuie să furnizeze următoarele pentru instalarea de sisteme
de iluminat noi sau renovate:
de iluminat noi sau renovate:
• instrucțiuni privind dezasamblarea corpurilor de iluminat
• instrucțiuni privind dezasamblarea corpurilor de iluminat
• instrucțiuni privind modalitățile de înlocuire a lămpilor și lămpile
• instrucțiuni privind modalitățile de înlocuire a lămpilor și lămpile
care pot fi utilizate în corpurile de iluminat fără a scădea eficiența
care pot fi utilizate în corpurile de iluminat fără a scădea eficiența
energetică prevăzută
energetică prevăzută
• instrucțiuni privind modalitățile de funcționare și întreținere a
• instrucțiuni privind modalitățile de funcționare și întreținere a
sistemelor de control al iluminatului
sistemelor de control al iluminatului
• pentru dispozitivele de reglaj pe timp de zi, instrucțiuni privind
• pentru dispozitivele de reglaj pe timp de zi, instrucțiuni privind
modalitățile de recalibrare și ajustare
modalitățile de recalibrare și ajustare
• pentru întrerupătoarele orare, instrucțiuni privind modalitățile de
• pentru întrerupătoarele orare, instrucțiuni privind modalitățile de
ajustare a timpilor de oprire, precum și recomandări privind cele mai
ajustare a timpilor de oprire, precum și recomandări privind cele mai
bune metode de realizare a acestui lucru cu scopul de a îndeplini
bune metode de realizare a acestui lucru cu scopul de a îndeplini
necesitățile vizuale fără creșterea excesivă a consumului energetic
necesitățile vizuale fără creșterea excesivă a consumului energetic
Verificare: Confirmarea faptului că instrucțiunile scrise vor fi furnizate Verificare: Confirmarea faptului că instrucțiunile scrise vor fi furnizate
autorității contractante.
autorității contractante.
CLAUZE DE EXECUTARE A CONTRACTULUI
CLAUZE DE EXECUTARE A CONTRACTULUI
1. Ofertantul trebuie să asigure că sistemele de iluminat noi sau renovate și 1. Ofertantul trebuie să asigure că sistemele de iluminat noi sau renovate și
sistemele de control funcționează în mod corespunzător și că acestea nu
sistemele de control funcționează în mod corespunzător și că acestea nu
folosesc mai multă energie decât este necesar.
folosesc mai multă energie decât este necesar.
• Dispozitivele de reglaj pe timp de zi trebuie calibrate astfel încât să
• Dispozitivele de reglaj pe timp de zi trebuie calibrate astfel încât să
asigure stingerea luminii atunci când lumina zilei este suficientă
asigure stingerea luminii atunci când lumina zilei este suficientă
• Întrerupătoarele orare trebuie setate la timpii de oprire
• Întrerupătoarele orare trebuie setate la timpii de oprire
corespunzători cu scopul de a îndeplini necesitățile vizuale fără
corespunzători cu scopul de a îndeplini necesitățile vizuale fără
creșterea excesivă a consumului energetic
creșterea excesivă a consumului energetic
Dacă în urma punerii în funcțiune a sistemului, sistemele de control al Dacă în urma punerii în funcțiune a sistemului, sistemele de control al
iluminatului nu par să îndeplinească toate cerințele de mai sus, ofertantul iluminatului nu par să îndeplinească toate cerințele de mai sus, ofertantul
trebuie să le ajusteze și/sau recalibreze în mod corespunzător.
trebuie să le ajusteze și/sau recalibreze în mod corespunzător.
Verificare: Declarația ofertantului potrivit căreia au fost efectuate ajustările Verificare: Declarația ofertantului potrivit căreia au fost efectuate ajustările
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și calibrările relevante.

și calibrările relevante.

2. Ofertantul trebuie să asigure instalarea corectă a echipamentelor de 2. Ofertantul trebuie să asigure instalarea corectă a echipamentelor de
iluminat (inclusiv lămpi, corpuri de iluminat și sisteme de control al
iluminat (inclusiv lămpi, corpuri de iluminat și sisteme de control al
iluminatului) în conformitate cu specificațiile din proiectul original.
iluminatului) în conformitate cu specificațiile din proiectul original.
Verificare: Trebuie să se prezinte lista echipamentelor de iluminat instalate
împreună cu facturile sau notele de livrare ale producătorului, precum și o
declarație care să ateste că echipamentele sunt identice cu cele specificate
inițial.

Verificare: Trebuie să se prezinte lista echipamentelor de iluminat instalate
împreună cu facturile sau notele de livrare ale producătorului, precum și o
declarație care să ateste că echipamentele sunt identice cu cele specificate
inițial.

Notă: Această clauză de executare a contractului este menită să elimine
substituirea cu produse de iluminat inferioare în etapa de instalare. Dacă
substituirea este inevitabilă din cauza indisponibilității produselor
specificate inițial, ofertantul trebuie să furnizeze o situație a înlocuirilor și un
calcul care să demonstreze că instalația cu produse substituite respectă în
continuare criteriile relevante privind proiectarea sistemelor de iluminat de
la punctul 3.2 de mai sus.

Notă: Această clauză de executare a contractului este menită să elimine
substituirea cu produse de iluminat inferioare în etapa de instalare. Dacă
substituirea este inevitabilă din cauza indisponibilității produselor
specificate inițial, ofertantul trebuie să furnizeze o situație a înlocuirilor și un
calcul care să demonstreze că instalația cu produse substituite respectă în
continuare criteriile relevante privind proiectarea sistemelor de iluminat de
la punctul 3.2 de mai sus.

3. Ofertantul trebuie să pună în aplicare măsurile de mediu 3. Ofertantul trebuie să pună în aplicare măsurile de mediu
corespunzătoare pentru a reduce și recupera deșeurile produse pe
corespunzătoare pentru a reduce și recupera deșeurile produse pe
parcursul instalării unui sistem de iluminat nou sau renovat. Toate
parcursul instalării unui sistem de iluminat nou sau renovat. Toate
deșeurile provenite de la lămpi și corpuri de iluminat, precum și de la
deșeurile provenite de la lămpi și corpuri de iluminat, precum și de la
sistemele de control sunt separate și expediate pentru recuperare în
sistemele de control sunt separate și expediate pentru recuperare în
conformitate cu Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și
conformitate cu Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și
electronice (DEEE).
electronice (DEEE).
Verificare: Ofertantul trebuie să prezinte o declarație scrisă în care să indice Verificare: Ofertantul trebuie să prezinte o declarație scrisă în care să indice
modalitatea de separare, recuperare sau reciclare a deșeurilor.
modalitatea de separare, recuperare sau reciclare a deșeurilor.
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Note explicative
1.
2.
3.
4.
Autoritatea contractantă trebuie să țină cont de împrejurările locale (tipul de drum, tipul de utilizare, condițiile climatice medii) și de gradul diferit de
disponibilitate a tehnologiei de iluminat stradal pe piețe cu scopul de a stabili cea mai bună tehnologie disponibilă pentru necesitatea identificată. Dacă este
posibil, pe lângă criteriile APE evidențiate în prezenta fișă a produsului, autoritatea contractantă trebuie, de asemenea, să ia în considerare faptul că noile
sisteme de iluminat stradal vor funcționa pe parcursul unei perioade de timp relativ lungi și, prin urmare, să aleagă cea mai bună tehnologie disponibilă pentru
necesitatea specifică identificată.
În special, necesitatea de controlare a poluării luminoase poate fi mai ridicată în anumite locații, de exemplu, în zonele rurale sau în apropierea locuințelor.
Autoritatea contractantă poate dori să specifice valori ale fluxului luminos proiectat în sus mai mici decât cele menționate în criteriile de mai sus și să
introducă cerințe suplimentare care să limiteze împrăștierea luminii către locuințe. Orientări cu privire la acest aspect sunt prevăzute în standardele naționale și
în raportul tehnic CIE (Comisia Internațională pentru Iluminat) CIE-1509.
Autoritatea contractantă trebuie să aibă în vedere numai lămpile care îndeplinesc cerințele minime subliniate în criteriile de mai sus. Trebuie să se evite, pe cât
posibil, achiziționarea de lămpi cu vapori de mercur de înaltă presiune, întrucât acestea vor fi eliminate în 2015. În cazul în care alternativele la lămpile MH și
HPS sunt considerate corespunzătoare pentru utilizarea vizată, autoritatea contractantă trebuie să asigure alegerea celei mai bune tehnologii disponibile.
Aceasta poate include, de exemplu, LED-uri. LED-urile prezintă un număr de beneficii potențiale, printre care se numără economiile de energie și reducerile
asociate de emisii de gaze cu efect de seră (GES), perioade mai scurte de amortizare a investițiilor, menținerea luminozității pe parcursul ciclului de viață și un
necesar redus de activități de întreținere ca rezultat al duratei de viață mai lungi a lămpii. Cu toate acestea, utilizarea LED-urilor trebuie avută în vedere de la
caz la caz, luându-se în considerare circumstanțele și cerințele specifice cu scopul de a asigura utilizarea corespunzătoare a acestora.
Se furnizează diferite criterii APE privind lămpile cu indici ridicați de redare a culorii, astfel cum este cazul lămpilor HPS cu un indice de redare a culorii Ra ≥
60 și al lămpilor MH cu un indice de redare a culorii Ra ≥ 80. Un indice ridicat de redare a culorii permite culorilor să pară mai naturale, așa cum apar în
lumină naturală sau în lumina tungsten. Întrucât astfel de lămpi sunt, în general, mai puțin eficiente din punct de vedere energetic, acestea trebuie achiziționate
numai dacă există un motiv specific în acest sens, de exemplu, pentru o stradă comercială aglomerată. Alternativ, lumina albă cu un indice bun de redare a
culorii (de exemplu, lămpile MH cu un indice de redare a culorii situat între 60 ≤ Ra < 80) poate permite utilizarea unei iluminări mai scăzute și, prin urmare,
economia de energie.

9

Raportul tehnic CIE 150. Orientări privind limitarea efectelor luminii deranjante provenite de la instalațiile de iluminat exterior. CIE, Viena, 2003.
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Criterii de atribuire: Autoritățile contractante vor trebui să indice în anunțul de participare și în documentația de licitație câte puncte suplimentare se vor
acorda pentru fiecare criteriu de atribuire. Criteriile de atribuire care țin de mediu ar trebui să reprezinte, cumulat, cel puțin 15% din totalul punctelor
disponibile.
În cazul înlocuirii lămpilor fluorescente, se recomandă autorității contractante să utilizeze cele mai eficiente versiuni din punct de vedere energetic în vederea
înlocuirii acestora.
Notă: Standardele referitoare la măsurarea eficienței balasturilor HID se află în curs de redactare și vor constitui o cerință în etapa 3 din Regulamentul (CE) nr.
245/2009.

Considerații privind costurile
În momentul achiziționării de lămpi cu descărcare de intensitate ridicată (HID), este important să se aibă în vedere nu numai costul inițial al lămpilor, ci și
eficacitatea acestora. Deși lămpile cu (vapori de) mercur de înaltă presiune (HPM) sunt mai ieftine, nu trebuie să se uite faptul că acestea au o eficacitate mai
scăzută a fluxului luminos; prin urmare, acestea vor necesita mai mulți wați decât o lampă cu sodiu de înaltă presiune (HPS) sau o lampă cu halogenuri
metalice (MH) pentru a oferi același flux luminos.
Înlocuirea lămpilor HPM va ocaziona economii de energie și, prin urmare, de costuri, întrucât lămpile HPS și MH vor utiliza o putere mai mică (wați) decât o
lampă HPM pentru a oferi același flux luminos. Aceste beneficii vor depinde însă de alți factori, de exemplu, dacă prizele de curent sunt identice și dacă
distribuția luminii se modifică, necesitând, prin urmare, alte modificări ale sistemului de iluminat stradal, de exemplu, corpuri de iluminat/balasturi diferite.
Luând în considerare numai înlocuirea, se preconizează o perioadă îndelungată de amortizare a investițiilor în cazul în care întregul ansamblu, și anume
lampă, balast și corp de iluminat trebuie schimbat, de exemplu o perioadă mai lungă de zece ani10.
Prin urmare, pentru a se asigura economii maxime de energie ale iluminatului stradal la prețuri rezonabile, este important din punct de vedere al costurilor ca
autoritatea contractantă să ia în considerare prezenta specificație APE, precum și cele mai bune accesorii disponibile pentru noile sisteme de iluminat și pentru
renovarea sistemelor existente, de exemplu, prin modernizarea balasturilor. În cazul în care ansamblurile existente permit acest lucru, trebuie să se utilizeze
lămpi mai eficiente în funcție de locație și de cerințele specifice de utilizare a luminii.
Anumite autorități contractante nu măsoară consumul de electricitate pentru iluminatul stradal, iar costul electricității este calculat pe baza numărului de
unități și a puterii nominale, înmulțit cu numărul de ore de funcționare. În cazul în care sistemul de iluminat stradal este modernizat în vederea îmbunătățirii
eficienței energetice, autoritatea contractantă ar trebui în mod normal să încerce să renegocieze prețul electricității.
10

Sinteză DEFRA: Îmbunătățirea performanței energetice a sistemelor de iluminat stradal
http://www.mtprog.com/spm/files/download/byname/file/2006-07-10%20Policy_Brief_street_lighting%20fin.pdf
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Un bun proiect privind iluminatul stradal poate reduce costurile prin creșterea distanței dintre corpurile de iluminat stradal și prin scăderea puterii lămpilor. Cu
toate acestea, obiectivul trebuie calculat în funcție de cerințe, de exemplu, normele locale de sănătate și siguranță referitoare la spațiere și la cerințele de
iluminat pentru utilizări specifice.
În plus, utilizarea lămpilor cu o durată de viață mai lungă și o mai bună menținere a fluxului luminos va conduce la perioade mai îndelungate între două
intervenții de întreținere, reducându-se, prin urmare, costurile. Aceasta va reduce, de asemenea, impacturile indirecte rezultate în urma lucrărilor de înlocuire
și întreținere, cum ar fi emisiile provenite de la autovehicule și impacturile asociate rezultate în urma fabricării și distribuirii unui număr mai mare de
componente, în special lămpi. O analiză detaliată privind costurile pe parcursul ciclului de viață al iluminatului stradal este disponibilă în Studiul EuP Lot 9:
Iluminatul public stradal11.
Trebuie remarcat faptul că informațiile și datele privind costurile iluminatului stradal sunt limitate.

11

Studiul EuP Lot 9: Iluminatul public stradal, VITO, ianuarie 2007, http://www.eup4light.net
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Criterii de bază

Criterii complete

3.4 Criteriile UE privind achizițiile publice ecologice (APE) pentru semnalizatoare rutiere
OBIECT
OBIECT
Achiziționarea de semnalizatoare rutiere eficiente din punct de vedere Achiziționarea de semnalizatoare rutiere eficiente din punct de vedere
energetic.
energetic.
SPECIFICAȚII TEHNICE
SPECIFICAȚII TEHNICE
1. În cazul în care autoritățile contractante instalează semnalizatoare rutiere 1. În cazul în care autoritățile contractante instalează sau modernizează
semnalizatoare rutiere, acestea trebuie să includă următoarele cerințe
noi sau modernizează semnalizatoarele rutiere existente, puterea
minime în documentația de licitație.
consumată de către modulele acestora nu trebuie să depășească
următoarele valori:
Tipul de modul
Putere de funcționare în wați (la 25ºC)
300mm Red Ball
8
Tipul de modul
Putere de funcționare în wați (la 25ºC)
200mm Red Ball
7.5
300mm Red Ball
10
300mm Red Arrow
7
200mm Red Ball
8
300mm Red Arrow
9
300mm Amber Ball
9
200mm Amber Ball
8
300mm Amber Ball
10
300mm Amber Arrow
7
200mm Amber Ball
8
300mm Amber Arrow
9
300mm Green Ball
9.5
200mm Green Ball
8
300mm Green Ball
12
300mm Green Arrow
200mm Green Ball
9
7
300mm Green Arrow
9
Cerințele energetice din tabelul de mai sus trebuie îndeplinite de fiecare
Cerințele energetice din tabelul de mai sus trebuie îndeplinite de fiecare modul în parte, nu de către semafoare în ansamblu. Aceste niveluri includ
modul în parte, nu de către semafoare în ansamblu. Aceste niveluri includ necesarul de putere al circuitului electric al lămpii.
necesarul de putere al circuitului electric al lămpii.
Verificare: Ofertantul trebuie să prezinte specificația tehnică a modulelor
Verificare: Ofertantul trebuie să prezinte specificația tehnică a modulelor individuale din semafoare sau o declarație scrisă care să ateste îndeplinirea
individuale din semafoare sau o declarație scrisă care să ateste îndeplinirea acestui criteriu.
acestui criteriu.
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2. Cerințe privind ambalarea semnalizatoarelor rutiere în vederea 2. Cerințe privind ambalarea semnalizatoarelor rutiere în vederea
achiziționării acestora.
achiziționării acestora.
Dacă se folosesc cutii de carton, acestea trebuie să fie obținute în proporție Se interzice utilizarea de produse laminate și materiale plastice compozite.
Dacă se folosesc cutii de carton, acestea trebuie să fie obținute în proporție
de cel puțin 80% din materiale reciclate recuperate după consum.
de cel puțin 80% din materiale reciclate recuperate după consum. Dacă se
Verificare: Produsele care poartă o etichetă ecologică de tip I care respectă folosesc materiale plastice, acestea trebuie să fie obținute în proporție de cel
cerințele menționate anterior vor fi considerate conforme. Se vor accepta, de puțin 50% din materiale reciclate recuperate după consum.
asemenea, și alte mijloace doveditoare adecvate, cum ar fi o declarație scrisă
Verificare: Produsele care poartă o etichetă ecologică de tip I care respectă
a producătorului referitoare la îndeplinirea clauzei de mai sus.
cerințele menționate anterior vor fi considerate conforme. Se vor accepta, de
asemenea, și alte mijloace doveditoare adecvate, cum ar fi o declarație scrisă
a producătorului referitoare la îndeplinirea clauzei de mai sus.

Note explicative
5.
6.
7.
8.
Autoritatea contractantă trebuie să specifice în documentația de licitație care instalație/parte a instalației trebuie să îndeplinească criteriile menționate anterior.
Cerințele energetice specifice sunt îndeplinite în prezent de lămpile cu LED-uri.
Etichetele ecologice de tip I sau ISO 14024 sunt etichete ale căror criterii de bază sunt stabilite de către un organism independent și care sunt monitorizate prin
intermediul unui proces de certificare și de audit. Prin urmare, acestea reprezintă o sursă de informații extrem de transparentă, fiabilă și independentă.
Etichetele ecologice trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
• cerințele privind obținerea etichetei ecologice se bazează pe dovezi științifice
• etichetele ecologice sunt adoptate cu participarea tuturor părților interesate, cum ar fi organisme guvernamentale, consumatori, fabricanți, distribuitori
și organizații de mediu
• etichetele ecologice sunt accesibile tuturor părților interesate.
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În cadrul achizițiilor publice, achizitorii pot solicita îndeplinirea anumitor criterii care stau la baza etichetării ecologice, precum și utilizarea etichetei ecologice
drept dovadă de conformitate. Cu toate acestea, achizitorii nu pot solicita ca un anumit produs să poarte o etichetă ecologică. De asemenea, achizitorii pot
folosi doar criteriile privind etichetarea ecologică care fac trimitere la caracteristicile produsului sau serviciului sau ale proceselor de producție și nu cele
referitoare la managementul general al întreprinderii.
În cazul în care pentru verificarea criteriilor se prevede că pot fi utilizate alte mijloace doveditoare adecvate, printre acestea se pot număra un dosar tehnic al
fabricantului, un raport de încercare din partea unui organism autorizat sau alte probe relevante. Autoritatea contractantă va trebui să verifice, de la caz la caz,
dacă dovezile furnizate pot fi considerate adecvate din punct de vedere tehnic/juridic.

Considerații privind costurile
Există o serie de considerații privind costurile pe care autoritatea contractantă va trebui să le ia în considerare în momentul achiziționării de semnalizatoare
rutiere.
Costul semnalizatoarelor rutiere cu diode electroluminiscente (LED) a constituit o barieră în calea instalării la scară largă a acestor tipuri de semnalizatoare
rutiere de-a lungul timpului, deși anumite țări precum SUA și Germania au pus în aplicare programe de înlocuire în vederea echipării semnalizatoarelor rutiere
cu LED-uri.
Costurile12 unui semafor standard (incandescent) roșu-galben-verde ajung în prezent la aproximativ 187,5 EUR, în comparație cu prețul de peste 750 EUR
pentru un model echivalent cu LED-uri. Cu toate acestea, prețurile LED-urilor scad cu rapiditate. Prin urmare, deși costurile inițiale sunt mai ridicate în cazul
LED-urilor, costurile generale pe parcursul ciclului de viață sunt mai scăzute datorită unei reduceri a consumului energetic și costurilor de întreținere mult mai
scăzute13. Unele modele permit utilizarea de LED-uri cu controlere de trafic comune, precum și reducerea costurilor de înlocuire la 250 – 375 EUR pentru
fiecare semafor14.
Deși costurile inițiale privind instalarea semnalizatoarelor rutiere cu LED-uri sunt mai ridicate decât pentru versiunile convenționale (incandescente), durata
de amortizare a investițiilor în urma instalării de semnalizatoare rutiere cu LED-uri s-a dovedit a fi relativ scurtă ca rezultat al reducerii costurilor la
electricitate și a costurilor de întreținere, astfel cum o demonstrează exemplele de mai jos. Mai mult, beneficiile vor crește dacă prețul energiei continuă să
crească la rândul său, astfel cum s-a întâmplat în ultimii ani.
Un exemplu european de înlocuire a semnalizatoarelor rutiere convenționale cu semnalizatoare rutiere cu LED-uri este oferit de orașul Freiburg din Germania.
Aici 53 de semnalizatoare rutiere au fost înlocuite în 2006, cu economii anuale preconizate de 155.000 EUR ca rezultat al costurilor de întreținere scăzute și cu

12

Costurile au fost convertite din lire sterline în euro pe baza ratei de schimb 1,25 EUR = 1 liră sterlină.
http://www.reuk.co.uk/UK-Traffic-Lights-57000-Tonnes-Of-CO2.htm
14
Quick Hits, Traffic Signal (Semnalizatoare rutiere), UK ERC, decembrie 2006. Disponibil la: http://www.ukerc.ac.uk/Downloads/PDF/06/0612_Traffic_Signals_QH.pdf
13
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o reducere a consumului energetic de 350.000 kilowați, echivalând cu o reducere a emisiilor de CO2 de 240 tone. Proiectul urmează să fie finanțat pe parcursul
unei perioade de 15 ani, cu rambursări anuale de 140.000 EUR, ceea ce înseamnă mai puțin decât economiile anuale totale15.
În SUA, de exemplu, Comisia pentru energie electrică din California a estimat că, dacă un oraș înlocuiește toate semnalizatoarele rutiere dintr-o intersecție cu
LED-uri, se preconizează o scădere de 70% a consumului energetic, cu o perioadă de amortizare a investițiilor de trei până la cinci ani. În orașul Portland,
statul Oregon, aproape toate semnalizatoarele rutiere incandescente roșii și verzi au fost înlocuite în 2001 cu LED-uri. Aceasta a avut drept rezultat o perioadă
14
de amortizare netă a investițiilor mai mică de trei ani datorită economiilor totale de energie și de întreținere de 400.000 de dolari , însemnând aproximativ
16
284.000 EUR .

15
16

http://w1.siemens.com/innovation/en/news_events/innovationnews/innovationnews_articles/lighting/smart_financing_for_new_traffic_signals.htm
Economiile de costuri au fost convertite din USD în EUR pe baza ratei de schimb 0,71 EUR = 1 USD.
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Atribuții ale responsabilului energetic în clădirile publice din municipiul săcele
Politica energetică în instituțiile publice
Introducerea unei politici energetice în instituțiile publice ar trebui să beneficieze de
atenția permanentă a conducerii instituției.
Politica energetică în instituțiile publice reprezintă un proces continuu de eficientizare a
consumurilor de energie și apă, care include un set de acțiuni planificate cu scopul de a
reduce consumurile de energie și implicit valoarea facturilor pentru acestea.
Politica energetică necesită revizuirea permanentă a măsurilor și a acțiunilor planificate.
Introducerea unei politici energetice în instituțiile publice este un proces dificil la început,
care necesită efortul și implicarea tuturor: directorul instituției, angajați, autorități locale.
Etapele definirii politicii energetice în instituțiile publice:


Numirea oficială a unui responsabil energetic (prin decizie a conducătorului
instituției publice)



Monitorizarea consumurilor energetice și de apă



Auditul energetic



Campanii de informare

Cine este responsabilul energetic în instituțiile publice?
Responsabilul energetic este o persoană familiarizată cu problemele legate de
consumurile de energie și apă, cu abilități de coordonare a acțiunilor ce trebuie
implementate în scopul reducerii acestora.
Responsabilul energetic este o persoană cu o bună reputaţie personală şi profesională,
entuziastă, cu foarte bune abilități de comunicare, capabilă să coaguleze în jurul său o
echipă cu care să lucreze în scopul implementării politicii energetice a instituției în care
lucrează.
Responsabilul energetic are abilități de utilizare a calculatorului la nivel mediu-avansat.
Atribuțiile responsabilul energetic în instituțiile publice ce trebuie incluse în fișa postului
 Verificarea contractelor încheiate de instituție cu furnizorii de utilități, și acolo unde
este cazul să procedeze la reînnoirea acestora sau la încheierea unor acte adiționale.
 Completarea și actualizare fișei clădirii, pentru fiecare clădire aflată în administrarea
instituției publice aflată în PAED1.
 Completarea și actualizarea dosarului cu copiile după facturile de utilități (inclusiv
anexele tehnice). Copiile după facturi vor fi păstrate pe furnizor de utilitate (agent
termic, gaze naturale, energie electrică, apă), în ordine cronologică inversă.
 Verificarea, actualizarea și completarea tuturor câmpurilor din Energy Management
System (EMS) www.roems.ro/sacele (ex: nr. de elevi, nr. angajați, program de lucru,
caracteristici clădire, măsuri de eficiență energetică implementate în ultimii trei ani,
etc.).

1

Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă

 Introducerea și verificarea facturilor de energie și apă prin EMS înainte de efectuarea
plății.
 Citirea lunară a contoarelor de energie și apă.
 Transmiterea lunară a citirilor de contor către furnizorul de utilități, acolo unde este
cazul, pentru evitarea consumurilor estimate/obligatoriu la gaze naturale.
 Introducerea citirilor lunare de contor în EMS – secțiunea dedicată citirii contoarelor
 Transmiterea rapoartelor anuale (ian. – dec.) generate de EMS, respectiv I.C.E2 și
I.C.A.R 3, semnate de către responsabilul energetic și directorul unității, până la 31
ianuarie anul următor departamentului responsabil din administrația locală.
 Prezentarea rapoartelor I.C.E și I.C.A.R la zi, semnate de către responsabilul energetic
și de către directorul unității, în cazul solicitării suplimentării de fonduri la rectificările
de buget etc.
 Identificarea cauzelor consumurilor nejustificate (după caz, ex. în perioada vacanțelor,
etc.) și găsirea soluțiilor rapide de remediere.
Un bun responsabil energetic:
Controlează modul în care este utilizată energia și apa în cadrul instituției, se asigură
permanent că utilizarea acesteia se face în cel mai eficient mod și promovează la nivelul
instituției o politică de reducere a pierderilor și de utilizare rațională a energiei.
Prezintă conducerii instituției și autorităților locale rapoarte foarte clare și corecte și
prezintă solicitări bine fundamentate pentru bugetul de investiții.
Reușește să se asigure de credibilitate în fața conducerii instituției și a autorităților locale.
Desfășoară campanii de informare atractive și organizează activități interesante menite
să atragă de partea sa colectivul în implementarea măsurilor pe termen foarte scurt, fără
costuri sau cu costuri minime și rezultate imediate.

Bibliografie:
1. Ghidul Responsabilului energetic în unitățile de învățământ, ABMEE
2. Procedură monitorizare consumuri energetice și de apă a unităților de învățământ
preuniversitar de stat prin intermediul Energy Management System, ABMEE
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Indice Consum Energetic
Indice Consum Apă Rece

Model pentru planul de acţiune privind energia durabilă (SEAP)
INVENTARUL DE BAZĂ AL EMISIILOR
1) Anul inventarului

2009

Semnatarii pactului care își calculează emisiile de CO2 pe cap de locuitor sunt rugați să precizeze numărul de locuitori din anul inventarului:

?

Instrucţiuni

?

Factori de emisie

32604

2) Factorii de emisie
Vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare:

Factorii standard de emisie în conformitate cu principiile IPCC
Factorii LCA (Evaluarea ciclului de viață)

Unitate de raportare a emisiilor
Vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare:

Emisii de CO2
Emisii echivalent CO2

3) Rezultatele‐cheie ale inventarului de bază al emisiilor
Legenda culorilor și a simbolurilor:

Câmpurile gri nu sunt editabile

Căsuțele verzi sunt câmpuri obligatorii
A. Consumul final de energie

A se nota că pentru separarea zecimalelor se folosește punctul [.]. Nu se permite separarea miilor.

CONSUMUL FINAL DE ENERGIE [MWh]
Combustibili fosili

Categorie

Încălzire/răcir
Gaz natural
e

Electricitate

Gaz lichid

Păcură

Motorină

Energie din surse regenerabile

Benzină

Lignit

Alți
combustibili
fosili

Cărbune

Uleiuri din
plante

Biocombusti
bil

Alte tipuri
de
biomasă

Energie
termică
solară

Energie
geotermală

Total

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE/INSTALAȚII ȘI INDUSTRII:
Clădiri, echipamente/instalații municipale
Clădiri, echipamente/instalații terțiare (nemunicipale)
Clădiri rezidențiale
Iluminatul public municipal
Industrii (cu excepția industriilor implicate în schema UE de
comercializare a certificatelor de emisii ‐ ETS)
Subtotal clădiri, echipamente/instalații și industrii

354,65
3896,19

5616,95
24933,22

5971,6
28829,41

16898,61

105409

122307,61

1544,4

1544,4
0

22693,85

0

135959,17

0

0

0

0

0
0

150,35
3514,36
12946,03
16610,74
16610,74

41,06
0
6358,04
6399,1
6399,1

0

0

0

0

0

0

0

0

158653,02

0
0

191,41
3514,36
19304,07
23009,84
181662,86

TRANSPORT:
Parcul municipal
Transportul public
Transportul privat și comercial
Subtotal transport

Total

0
22693,85

0
0

0
135959,17

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Achizițiile municipale de energie electrică ecologică certificată
(dacă este cazul) [MWh]:
Factorul de emisie de CO2 pentru achizițiile de energie electrică
ecologică certificată (pentru abordarea LCA):

B. Emisiile de CO2 sau echivalent CO2
A se nota că pentru separarea zecimalelor se folosește punctul [.]. Nu se permite separarea miilor.

Emisii de CO2 [t]/ emisii echivalent CO2 [t]
Combustibili fosili

Categorie

Încălzire/răcir
Gaz natural
e

Electricitate

Gaz lichid

Păcură

Motorină

Energie din surse regenerabile

Benzină

Lignit

Alți
Biocombusti
combustibili
bil
fosili

Cărbune

Uleiuri din
plante

Alte tipuri
de
biomasă

Energie
termică
solară

Energie
geotermală

Total

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE/INSTALAȚII ȘI INDUSTRII:
Clădiri, echipamente/instalații municipale
Clădiri, echipamente/instalații terțiare (nemunicipale)
Clădiri rezidențiale
Iluminatul public municipal
Industrii (cu excepția industriilor implicate în schema UE de
comercializare a certificatelor de emisii ‐ ETS)
Subtotal clădiri, echipamente/instalații și industrii

248,61
2731,23

1134,62
5036,51

1383,23
7767,74

11845,93

21292,62

33138,55

1082,63

1082,63
0

15908,4

0

27463,75

0

0

0

0

0

10,22
0
1583,15
1593,37

0

1593,37

0

0

0

0

0

0

0

0

1,81
37,53
169,92
209,26

0

0

0

0

209,26

0

0

0

0

43372,15

0

0

48,55
900,8
4869,82
5819,17

0

0

49191,32

TRANSPORT:
Parcul municipal
Transportul public
Transportul privat și comercial
Subtotal transport

0

0

0

0

0

40,14
938,33
3456,59
4435,06

15908,4

0

27463,75

0

0

4435,06

ALTELE:
Gestionarea deșeurilor
Gestionarea apelor reziduale
Vă rugăm să specificați aici celelalte emisii ale dvs.

Total
Factorii corespunzători privind emisiile de CO2 în [t/MWh]
Factorul de emisie de CO2 pentru electricitatea care nu este
produsă la nivel local [t/MWh]

C. Producția locală de electricitate și emisiile corespunzătoare de CO2
A se nota că pentru separarea zecimalelor se folosește punctul [.]. Nu se permite separarea miilor.
Electricitate generată local
Electricitate
(cu excepția instalațiilor ETS și a tuturor instalațiilor/unităților > generată local
20 MW)
[MWh]
Energie eoliană
Energie hidroelectrică
Energie fotovoltaică
Cogenerarea de căldură și electricitate
Altele
Vă rugăm să specificați : _________________
Total

Emisii de
Factorii de emisie de CO2
CO2 /
corespunzători producției
echivalent
de electricitate în [t/MWh]
CO2 [t]

Aportul vectorului energetic [MWh]
Combustibili fosili
Gaz lichid
Păcură

Gaz natural

0

0

0

Lignit

0

Abur

Cărbune

0

0

Deșeuri

0

Alte tipuri de Alte energii
biomasă
regenerabile

Ulei din
plante

0

0

0

0

Altele

0

0

D. Producția locală de căldură/răcire (încălzire/răcire centrală, CP etc.) și emisiile corespunzătoare de CO2
A se nota că pentru separarea zecimalelor se folosește punctul [.]. Nu se permite separarea miilor.

Încălzire/răcire generată local

Încălzire/răcir
e generată
local [MWh]

Emisii de
CO2 /
echivalent
CO2 [t]

Aportul vectorului energetic [MWh]
Combustibili fosili
Gaz lichid
Păcură

Gaz natural

Lignit

Ulei din
plante

Deșeuri

Cărbune

Alte tipuri Alte energii
de biomasă regenerabile

Altele

Factorii de emisie de
CO2 Coresi. producției
de căldură/răcire în
[t/MWh]

Cogenerarea de căldură și electricitate
Centrală (Centrale) de termoficare
Altele
Vă rugăm să specificați: _________________
Total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4) Alte inventare ale emisiilor de CO2
În cazul în care au fost realizate și alte inventare, vă rugăm să dați click aici ‐> pentru a le adăuga.
În caz contrar, mergeți la ultima parte a modelului SEAP ‐> dedicată planului dumneavoastră de acțiune privind energia durabilă
DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII: Responsabilitatea pentru conținutul prezentei publicații revine exclusiv autorilor acestui material. Aceasta nu reflectă în mod necesar opinia Comunităților Europene. Comisia Europeană nu se face responsabilă în niciun fel de utilizarea în orice scopuri a
informațiilor din prezenta publicație

Mai multe informații pe: www.eumayors.eu.

Model pentru planul de acțiune privind energia durabilă (SEAP)
PLANUL DE ACȚIUNE PRIVIND ENERGIA DURABILĂ
1)

?

Titlul planului dumneavoastră de acțiune privind energia durabilă

Instrucțiuni

Planul de Acţiune privind Energia Durabilă al Municipiului Săcele
Autoritatea care aprobă planul Consiliul Local al Municipiului Săcele

Data aprobării oficiale

2)

Elementele‐cheie ale planului dumneavoastră de acțiune privind energia durabilă
Legenda culorilor și a

Căsuțele verzi sunt câmpuri
Câmpurile gri nu sunt editabile
obligatorii
[Model SEAP online: vă rugăm să salvați informațiile pentru fiecare sector în parte. În caz contrar, toate datele dumneavoastră se vor șterge.]

NR.
CRT.

Acțiuni/măsuri‐cheie
Sectoare și domenii de acțiune
pentru fiecare domeniu de acțiune

Adăugare acțiune

Serviciul, persoana sau
societatea responsabilă Implementare [data
(în cazul implicării de începerii și terminării]
părți terțe)

Costurile estimative
pentru fiecare
acțiune/măsură

Anulare acțiune

Producția de
Obiectiv de
Economia
Reducere
energie
economisire
de energie
emisii CO2
regenerabilă
energie
estimată
estimată
estimată pt.
pt. fiecare
pt. fiecare
pt. fiecare
fiecare
sector
măsură
măsură
măsură
[MWh]
[MWh/a]
[t/a]
în 2020
[MWh/a]

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE/INSTALAȚII ȘI INDUSTRII:

37.693,08

1

Clădiri municipale

Liceul Tehnologic Victor Jinga

Corp Principal modernizare energetică anvelopă+instalaţii, cod
PM Săcele/ISJBv
acţiune: 1,5,6,7,10

2014‐2020

2

Clădiri municipale

Liceul Tehnologic Victor Jinga

CORP A+B modernizare energetică anvelopă+instalaţii, cod
acţiune: 1,3,4,5,6,7,9,10,13,18

PM Săcele/ISJBv

3

Clădiri municipale

Şcoala gimnazială nr. 4 „Fraţii Popeea”

Corp A modernizare energetică anvelopă+instalaţii, cod
acţiune:1,3,4,6,9,10,13

PM Săcele/ISJBv

Clădiri municipale

Liceul Teoretic George Moroianu

Corp A modernizare energetică anvelopă+instalaţii, cod
acţiune:1,3,6,9,10,13,18

Clădiri municipale

Grădiniţa cu program normal nr. 5 ‐
arondată la Şcoala gimnazială nr. 5

Grădiniţă Gîrcini modernizare energetică anvelopă+instalaţii,
cod acţiune:1,3,4,5,6,10,13,16

4
5

920,81

308,85

0,00

62,39

2014‐2021

1.693,73

249,20

0,00

50,34

2014‐2039

849,15

160,24

0,00

32,37

PM Săcele/ISJBv

2014‐2025

543,86

151,46

0,00

30,59

PM Săcele/ISJBv

2014‐2052

511,82

138,77

0,00

28,03

6

Clădiri municipale

Grădiniţa cu program prelungit nr. 5

Corp A modernizare energetică anvelopă+instalaţii, cod
acţiune: 1,2,5,6,10,13,16

PM Săcele/ISJBv

2014‐2054

459,38

132,42

0,00

26,75

7

Clădiri municipale

Liceul Tehnologic Victor Jinga

ATELIERE PHARE modernizare energetică anvelopă+instalaţii,
cod acţiune:1,3,5,6,7,8,9,10,18

PM Săcele/ISJBv

2014‐2022

1.327,66

80,17

0,00

16,19

8

Clădiri municipale

Liceul Teoretic George Moroianu

Corpul C ‐ fosta Scoala nr.6 modernizare energetică anvelopă +
PM Săcele/ISJBv
instalaţii, cod acţiune: 1,3,6,8,9,10,12,13,17,19

2014‐2029

715,90

73,60

0,00

14,87

9

Clădiri municipale

Primăria municipiului Săcele

Corp A (sediu) modernizare energetică anvelopă+instalaţii, cod
PM Săcele/ISJBv
acţiune: 1,3,6,10,19

2014‐2059

303,03

64,52

0,00

13,03

PM Săcele/ISJBv

2014‐2046

410,03

55,80

0,00

11,27

10

Clădiri municipale

Grădiniţa cu program normal nr. 1B ‐
arondată la Şcoala gimnazială nr. 1

Corpul F ‐ Grădiniţa cu program normal nr. 1B (fosta Şc. Gen.
nr. 2) modernizare energetică anvelopă+instalaţii, cod
acţiune:1,3,4,6,9,10,13

11

Clădiri municipale

Primăria municipiului Săcele

Taxe şi Impozite, Poliţie Comunitară modernizare energetică
anvelopă+instalaţii, cod acţiune: 6,10

PM Săcele/ISJBv

2014‐2065

20,25

53,73

0,00

10,85

Clădiri municipale

Liceul Tehnologic Victor Jinga

SALA SPORT modernizare energetică anvelopă+instalaţii, cod
acţiune:1,2,5,6,7,8,10,13,16,18

PM Săcele/ISJBv

2014‐2024

857,24

42,58

0,00

8,60

13

Clădiri municipale

Grădiniţa cu program normal nr. 4A ‐
Grădiniţa nr. 4 A modernizare energetică anvelopă+instalaţii,
arondată la Grădiniţa cu program normal
cod acţiune:1,3,4,5,6,10,13
nr. 4

PM Săcele/ISJBv

2014‐2051

244,10

42,36

0,00

8,56

14

Clădiri municipale

Biblioteca Municipală

PM Săcele/ISJBv

2014‐2056

298,03

42,22

0,00

8,53

12

Biblioteca Municipală modernizare energetică
anvelopă+instalaţii, cod acţiune:1,3,4,6,10,13

Obiectiv de
Obiectiv de
producție
reducere
locală energie
emisii CO2
regenerabilă
pt. fiecare
pt. fiecare
sector [t]
sector [MWh]
până în 2020
până în 2020
0,00

7.807,80

15

Clădiri municipale

Şcoala gimnazială nr. 1

Corp A modernizare energetică anvelopă+instalaţii, cod
acţiune:1,3,5,6,10,13,18

PM Săcele/ISJBv

2014‐2035

325,44

41,85

0,00

8,45

PM Săcele/ISJBv

2014‐2023

608,28

40,92

0,00

8,27

16

Clădiri municipale

Liceul Tehnologic Victor Jinga

BIBLIOTECA modernizare energetică anvelopă+instalaţii, cod
acţiune: 1,3,5,6,7,8,9,10,18,19

17

Clădiri municipale

Centrul de zi pentru copii

Centrul de zi pentru copii modernizare energetică
anvelopă+instalaţii, cod acţiune: 6,9,10

PM Săcele/ISJBv

2014‐2058

155,51

39,23

0,00

7,92

18

Clădiri municipale

Grădiniţa cu program normal nr. 1A
(secţiile română şi maghiară) şi program
prelungit 1A ‐ arondată la Şcoala
gimnazială nr. 1

Corp D ‐ Grădiniţa cu program normal nr. 1A (secţiile română şi
PM Săcele/ISJBv
maghiară) şi program prelungit 1A modernizare energetică
anvelopă+instalaţii, cod acţiune:1,3,4,6,10,11,13,16,18

2014‐2045

312,29

38,70

0,00

7,82

19

Clădiri municipale

Cantina de Ajutor Social

Cantina de Ajutor Social modernizare energetică
anvelopă+instalaţii, cod acţiune: 1,6,10,13,16

PM Săcele/ISJBv

2014‐2057

89,44

37,72

0,00

7,62

PM Săcele/ISJBv

2014‐2066

122,10

37,48

0,00

7,57

20

Clădiri municipale

Sala de Sport Săcele

SALA SPORT modernizare energetică anvelopă+instalaţii, cod
acţiune:6,10,13,16

21

Clădiri municipale

Liceul Teoretic George Moroianu

Corp B1 modernizare energetică anvelopă+instalaţii, cod
acţiune: 1,3,5,6,9,10,13,18,19

PM Săcele/ISJBv

2014‐2026

528,01

34,04

0,00

6,88

Şcoala gimnazială nr. 5

Corp B modernizare energetică anvelopă+instalaţii, cod
acţiune:1,3,6,10,13

PM Săcele/ISJBv

2014‐2043

223,88

32,92

0,00

6,65

PM Săcele/ISJBv

2014‐2033

601,28

31,90

0,00

6,44

22

Clădiri municipale

23

Clădiri municipale

Liceul Teoretic Zajzoni Rab Istvan

Corpul B modernizare energetică anvelopă+instalaţii, cod
acţiune:1,3,4,5,6,7,8,10,13,15

24

Clădiri municipale

Grădiniţa cu program normal nr. 4

Corp B modernizare energetică anvelopă+instalaţii, cod
acţiune:1,3,4,6,10,13

PM Săcele/ISJBv

2014‐2050

329,28

31,71

0,00

6,41

Şcoala gimnazială nr. 4 „Fraţii Popeea”

Corp B modernizare energetică anvelopă+instalaţii, cod
acţiune:1,3,4,6,10,13,17,19

PM Săcele/ISJBv

2014‐2040

512,26

31,62

0,00

6,39

PM Săcele/ISJBv

2014‐2063

36,00

26,68

0,00

5,39

25

Clădiri municipale

26

Clădiri municipale

Primăria municipiului Săcele

Casa Căsătoriilor modernizare energetică anvelopă+instalaţii,
cod acţiune: 1,6,10,18

27

Clădiri municipale

Primăria municipiului Săcele

Corp C modernizare energetică anvelopă+instalaţii, cod
acţiune: 1,3,6,10,18

PM Săcele/ISJBv

2014‐2061

131,95

22,31

0,00

4,51

Grădiniţa cu program prelungit nr. 5

Grădiniţa „Petofi Şandor” nr. 81 modernizare energetică
anvelopă+instalaţii, cod acţiune: 6,16

PM Săcele/ISJBv

2014‐2055

72,90

21,60

0,00

4,36

PM Săcele/ISJBv

2014‐2037

234,03

19,78

0,00

3,99

28

Clădiri municipale

29

Clădiri municipale

Şcoala gimnazială nr. 1

Corp C modernizare energetică anvelopă+instalaţii, cod
acţiune:1,3,4,6,10,13,19

30

Clădiri municipale

Liceul Teoretic George Moroianu

Corp B2 modernizare energetică anvelopă+instalaţii, cod
acţiune:1,3,6,10,13,18

PM Săcele/ISJBv

2014‐2027

113,73

19,55

0,00

3,95

31

Clădiri municipale

Grădiniţa cu program normal şi cu
program prelungit „Zajzoni Rab Istvan” ‐
arondată Liceul Teoretic „Zajzoni Rab
Istvan”

Corpul C ‐ Grădiniţa modernizare energetică
anvelopă+instalaţii, cod acţiune:1,3,4,5,6,7,10,13

PM Săcele/ISJBv

2014‐2053

248,00

18,20

0,00

3,68

32

Clădiri municipale

Şcoala gimnazială nr. 1

Corp E modernizare energetică anvelopă+instalaţii, cod
acţiune:1,3,6,10,13,18

PM Săcele/ISJBv

2014‐2038

107,12

18,14

0,00

3,66

PM Săcele/ISJBv

2014‐2060

113,49

16,64

0,00

3,36

33

Clădiri municipale

Primăria municipiului Săcele

Corp B modernizare energetică anvelopă+instalaţii, cod
acţiune: 1,3,6,10,18

34

Clădiri municipale

Liceul Teoretic Zajzoni Rab Istvan

Corpul A1 modernizare energetică anvelopă+instalaţii, cod
acţiune:1,3,5,6,9,10,13,18,19

PM Săcele/ISJBv

2014‐2031

210,19

12,77

0,00

2,58

35

Clădiri municipale

Şcoala gimnazială nr. 5

Corp A modernizare energetică anvelopă+instalaţii, cod
acţiune:3,6,10,18

PM Săcele/ISJBv

2014‐2041

192,60

10,74

0,00

2,17

Şcoala gimnazială nr. 1

Corp B modernizare energetică anvelopă+instalaţii, cod
acţiune:1,3,6,13,18

PM Săcele/ISJBv

2014‐2036

84,42

10,23

0,00

2,07

36

Clădiri municipale

37

Clădiri municipale

Liceul Teoretic Zajzoni Rab Istvan

Corpul A modernizare energetică anvelopă+instalaţii, cod
acţiune: 3,5,6,9,10,13

PM Săcele/ISJBv

2014‐2030

146,74

9,24

0,00

1,87

38

Clădiri municipale

Primăria municipiului Săcele

Corp D ‐ Grădiniţa cu program normal nr. 1A (secţiile română şi
maghiară) şi program prelungit 1A modernizare energetică
PM Săcele/ISJBv
anvelopă+instalaţii, cod acţiune: 1,3,6,7,8,10,18

2014‐2062

113,72

8,05

0,00

1,63

39

Clădiri municipale

Liceul Teoretic George Moroianu

Corp B3 modernizare energetică anvelopă+instalaţii, cod
acţiune: 1,3,6,10,13

PM Săcele/ISJBv

2014‐2028

54,09

7,94

0,00

1,60

40

Clădiri municipale

Grădiniţa cu program normal nr. 1

Grădiniţa cu program normal nr. 1 modernizare energetică
anvelopă+instalaţii, cod acţiune:1,3,4,6,10,13

PM Săcele/ISJBv

2014‐2044

141,22

7,91

0,00

1,60

41

Clădiri municipale

Grădiniţa cu program normal nr. 2 ‐
Corp A modernizare energetică anvelopă+instalaţii, cod
arondată la Grădiniţa cu program normal
acţiune:1,3,4,5,6,10,13
nr. 3

PM Săcele/ISJBv

2014‐2047

85,41

7,44

0,00

1,50

42

Clădiri municipale

Grădiniţa cu program normal nr. 2 ‐
Corp B modernizare energetică anvelopă+instalaţii, cod
arondată la Grădiniţa cu program normal
acţiune: 1,3,4,5,6,10,13
nr. 3

PM Săcele/ISJBv

2014‐2048

82,00

6,60

0,00

1,33

43

Clădiri municipale

Primăria municipiului Săcele

Serviciu Voluntar pentru situaţii de urgenţă modernizare
energetică anvelopă+instalaţii, cod acţiune: 1,3,6,10

PM Săcele/ISJBv

2014‐2064

141,19

5,69

0,00

1,15

Grădiniţa cu program normal nr. 3

Grădiniţa nr. 3 modernizare energetică anvelopă+instalaţii,
cod acţiune:6,18

PM Săcele/ISJBv

2014‐2049

25,16

5,32

0,00

1,07

44

Clădiri municipale

45

Clădiri municipale

Şcoala gimnazială nr. 5

Atelier + Sala Sport modernizare energetică
anvelopă+instalaţii, cod acţiune: 6,10,12

PM Săcele/ISJBv

2014‐2042

35,46

4,18

0,00

0,84

46

Clădiri municipale

Liceul Teoretic Zajzoni Rab Istvan

Corpul B, WC modernizare energetică anvelopă+instalaţii, cod
PM Săcele/ISJBv
acţiune:1,3,4,5,6,7,8,10,13,15,18

2014‐2034

69,54

0,77

0,00

0,15

47

Clădiri municipale

Liceul Teoretic Zajzoni Rab Istvan

corp A, WC aflat in curtea scolii modernizare energetică
anvelopă+instalaţii, cod acţiune:1,3,5,6,10,13,18

PM Săcele/ISJBv

2014‐2032

36,01

0,64

0,00

0,13

Clădirimunicipale

Modernizarea sistemului de iluminat artificial interior în spațiile de învățământ din sistemul
preuniversitar de stat și al celor din clădirile administrației publice locale sub autoritatea Consiliului Local PM Săcele/ISJBv
al Municipiului Săcele

2014‐2067

10,64

0,00

7,46

15.437,71

2.265,03

0,00

462,85

52.693,20

13.120,00 0,00

2.650,24

12.582,52

21.930,32 0,00

4.429,92

65.275,72

35.050,32

0,00

7.080,16

1.239,16

377,73

0,00

264,79

1.239,16

377,73

0,00

264,79

2015 ‐ 2017

1.000,00

78,31

0,00

20,61

48

SUBTOTAL
49

Clădiri rezidenţiale

Clădiri rezidențiale/bloc

50

Clădiri rezidenţiale

Clădiri rezidențiale/case

____________
____________
____________
____________

SUBTOTAL
51

Iluminatul public municipal

Sistemul de iluminat public stradal din municipiul Săcele

PM Săcele/ISJBv

2014‐2020

SUBTOTAL

52

Industriile (cu excepția
industriilor implicate în schema
UE de comercializare a
certificatelor de emisii ‐ ETS) şi
IMM‐urile
Altele ‐ vă rugăm să specificaţi:
_______________________

TRANSPORT:

10.591,20

53

Parcul municipal

Înnoirea parcului de autovehicule

53

Parcul municipal

Creașterea vitezei medii de deplasare prin fluidizarea circulației

2015 ‐ 2020

500,00

25,84

0,00

6,80

54

Transportul public

Înnoirea parcului de autovehicule

2015 ‐ 2017

9.450,00

549,65

0,00

520,10

51

Transportul public

Creașterea vitezei medii de deplasare prin fluidizarea circulației

2015 ‐ 2020

500,00

474,44

0,00

126,68

51

Transportul privat şi comercial

Creașterea vitezei medii de deplasare prin fluidizarea circulației

2015 ‐ 2020

500,00

2.606,05

0,00

652,11

51

Transportul privat şi comercial

Finalizarea șoselei ocolitoare a Municipiului Săcele

2016 ‐ 2018

30.375,00

3.831,00

0,00

997,71

51

Transportul privat şi comercial

Realizarea de piste de biciclete

2017 ‐ 2020

4.500,00

2.455,28

0,00

651,86

51

Transportul privat şi comercial

Managementul mobilității elevilor din Municipiul Săcele

2015 ‐ 2020

100,00

570,63

0,00

178,07

____________
____________

____________
____________

___
___

___
___

___
___

PRODUCȚIA LOCALĂ DE
Hidroelectrică
Eoliană
Fotovoltaică
Cogenerarea de căldură și
electricitate
Altele ‐ vă rugăm să specificați:
___________________________

ÎNCĂLZIREA / RĂCIREA

____________
____________

____________
____________

0,00

3.153,94

Cogenerarea de căldură și
electricitate
Centrală de termoficare
Altele ‐ vă rugăm să specificaţi:
___________________________

____________
____________
…

____________
____________
…

____________
____________
…

____________
____________
…

___
___
…

___
___
…

___
___
…

____________
____________
…

____________
____________
…

____________
____________
…

____________
____________
…

___
___
…

___
___
…

___
___
…

____________
____________
…

____________
____________
…

____________
____________
…

____________
____________
…

___
___
…

___
___
…

___
___
…

____________
____________
…

____________
____________
…

____________
____________
…

____________
____________
…

___
___
…

___
___
…

___
___
…

____________
____________
…

____________
____________
…

____________
____________
…

____________
____________
…

___
___
…

___
___
…

___
___
…

PLANIFICAREA TERITORIULUI:
Planificarea urbană strategică
Planificarea transporturilor /
mobilității
Standarde pentru renovări și noi
construcții
Altele ‐ vă rugăm să specificaţi:
___________________________

ACHIZIŢIILE PUBLICE DE
Cerințele/standardele de
eficiență energetică
Cerințele/standardele privind
Altele ‐ vă rugăm să specificați:
___________________________

LUCRUL CU CETĂŢENII ȘI
Servicii de consultanță
Sprijin financiar şi granturi
Sensibilizare și networking la
nivel local
Formare profesională şi educare
Altele ‐ vă rugăm să specificaţi:
___________________________

ALTE SECTOARE ‐ Vă rugăm să
Altele ‐ vă rugăm să specificaţi:
___________________________

TOTAL:

3)

Adresă web
Link direct către website‐ul SEAP‐ului dvs. (dacă există):

48.284,28

0,00

10.961,74

Procent reducere: 22,28%

DECLINAREA RESPONSABILITĂŢII: Responsabilitatea pentru conţinutul prezentei publicații revine exclusiv autorilor acestui material. Aceasta nu reflectă în mod necesar opinia Comunităţilor Europene. Comisia Europeană nu se face responsabilă în niciun fel de utilizarea în orice scopuri a informațiilor
din prezenta publicație

Mai multe informații pe: www.eumayors.eu.

