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REDUCEREA

1.Introducere
Principiile fundamentale ale dezvoltării durabile constă în administrarea corespunzătoare a
resurselor energetice, fără a afecta posibilităţile generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile
nevoi.
Standardele moderne de viaţă solicită cantități însemnate de energie, iar îmbunătăţirea eficienţei
energetice reprezintă un obiectiv strategic al politicii energetice naţionale, prin contribuţia la
dezvoltarea durabilă, la competitivitate, la economisirea resurselor energetice primare şi la
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
O problematică majoră reprezintă risipa de energie cu care se confruntă statele Uniunii
Europene, motiv pentru care liderii acestuia au stabilit în anul 2007 obiectivul de a reduce
consumul de energie anual al Uniunii cu 20% până în 2020, dar și să reducă emisiile de CO2 cu cel
puţin 40 % până în anul 2030. În consecinţă satisfacerea necesarului de energie, adecvate
economiei moderne, la preţuri rezonabile prin respectarea principiilor dezvoltării durabile
reprezintă obiectivul general al strategiei sectorului energetic.
Ținând cont de toate acestea, administraţia locală al orașului Săcueni a optat pentru realizarea
unui plan energetic ambițios ce va analiza și va face propunerile cele mai adecvate pentru
reducerea emisiilor de CO2 pe raza orașului, utilizarea eficiente a resurselor energetice fosile și
obținerea unui grad cât mai ridicat de independență energetică prin utilizarea resurselor locale.
Scopul acestei strategii constă în realizarea documentelor de planificare energetică locală, în
conformitate cu „Convenția Primarilor privind clima și energia” și cu respectarea cadrului
legislativ aprobat de România prin Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică.
Conform acestei reglementări, autoritățile administrației publice locale pot să pună în aplicare un
sistem de gestionare a energiei, să adopte un plan de eficienţă energetică, să dețină un sistem de
management al energiei, să scadă consumurile finale de energie.
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Utilizând metodologia Convenției Primarilor, conducerea orașului Săcueni a dorit să realizeze un
plan pentru:
- implementarea unor programe şi acţiuni destinate să economisească energia în clădirile publice
şi administrative.
- reducerea consumurilor de energie în sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice, în special
iluminatul public și încălzirea centralizată.
- elaborarea unei Strategii de reducere a emisiilor CO2 aprobată de Consiliul Local Săcueni, ca o
garanție a susţinerii financiare şi politice, dar care contribuie la îmbunătățirea calității
standardului de viață a serviciilor publice, securității energetice, la dezvoltarea economiei locale
şi crearea de noi locuri de muncă, etc.
În Strategia de dezvoltare a orașului unul din obiectivele specifice este politica privind problemele
energetice, motiv pentru care Strategia de îmbunătățire a eficienței energetice este un
instrument important în elaborarea unei viziuni pe termen de cel puțin 10 ani care să definească
evoluția viitoare a comunității, ținta spre care se va orienta întregul proces de planificare
energetică.
Programul de eficienţă energetică la nivelul orașului Săcueni se impune ca o necesitate în
abordarea integrată a resurselor disponibile la nivel local precum şi a consumurilor energetice, în
scopul coordonării investiţiilor şi planificării adecvate a resurselor financiare.
Acest document prezintă sumar potenţialul energetic şi parametrii tehnico-economici ai
resurselor localităţii Săcueni în context naţional şi european precum şi modul de valorificare
eficientă al acestora.
Orientarea către sursele de energie regenerabile a devenit o necesitate, motiv pentru care
localitatea în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, elaborează Strategia pentru reducerea emisiilor
CO2 al orașului Săcueni pentru perioada 2017 – 2027.
Conducerea orașului intenționează să crească eficiente energetică a clădirilor publice din
administrare, raţionalizarea iluminatului public şi în special dezvoltarea oraşului în baza
performanţelor energetice.
Obiectivele strategiei vizează în principal următoarele direcții de acțiune:
- utilizarea mai eficientă a energiei în toate tipurile de activități umane
- reducerea cererii de energie
- promovarea managementului adecvat în utilizarea energiei
- producerea energiei din surse regenerabile
- transport durabil
- conservarea resurselor naturale
- un management al deșeurilor durabil
- creșterea ponderii suprafețelor de spații verzi și păduri
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- încurajarea parteneriatului public-privat
Principiile în realizarea strategiei sunt:
• Management performant şi buna guvernare locală
• Asigurarea unei calităţi optime de viaţă
• Competitivitate şi atragerea investiţiilor
• Creşterea conectării orașului cu alte localități din zonă
• Tranziţia către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon
Elaborarea strategiei reprezintă unul din paşii cei mai importanţi care susţin continuitatea
procesului de dezvoltare pentru următorii ani, având la bază stabilirea potenţialului resurselor
energetice locale, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă al locuitorilor.
Principalele direcții pentru creşterea eficienţei energetice locale sunt:
- realizarea de investiţii în instalaţiile existente de consum cu scopul reabilitării şi modernizării lor
în vederea reducerii emisiilor de CO2 și a consumurilor actuale de energie fără a afecta însă
confortul utilizatorilor;
- realizarea managementului energetic la nivelul întregului oraș;
- producerea energiei din surse regenerabile de energie.
Soluţiile tehnologice de eficientizare energetică înșirate pe parcurs, sunt soluţii menite să sprijine
părţile interesate şi marii producători, consumatori de energie şi orientarea acestora spre
retehnologizare şi folosirea surselor de energie regenerabilă.
Strategia Energetică a localității Săcueni se integrează în strategia energetică naţională, care are
ca domenii strategice de acţiune:
- creşterea siguranţei în alimentare cu energie
- creşterea eficienţei energetice în toate domeniile de activitate
- utilizarea pe scară largă a energiei din surse regenerabile
- instituirea unui management energetic la nivelul autorităţilor publice şi a societăţilor private
Reducerea emisiilor de CO2 în orașul Săcueni se va realiza în două etape:
- minim 20% până în anul 2020;
- minim 40% până în 2030;
având ca an de referință anul 2016, an pentru care s-a calculat Inventarul de Referință al Emisiilor
de CO2.
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2. Cadrul legislativ privind eficiența energetică în context european și național
În domeniul sectorului energetic obiectivul Uniunii Europene este de a asigura o aprovizionare
energetică durabilă, la cele mai ridicate niveluri de siguranţă şi la preţuri accesibile.
Politica energetică este dezvoltată în jurul obiectivelor „20-20-20”, care trebuie atinse până în
anul 2020, şi anume reducerea cu 20% în UE a emisiilor de gaze cu efect de seră comparativ cu
nivelurile înregistrate în 1990, un procent de 20% din energia consumată în UE trebuie să provină
din surse regenerabile, iar eficienţa energetică în statele membre trebuie să se îmbunătăţească
cu 20%.

Ponderea surselor regenerabile de energie al statelor membre, obiectiv ce trebuie atins în
anul 2020 - sursa: http://ec.europa.eu/eurostat
Datele statistice al Comisiei Europene arată că politicile energetice au contribuit substanțial la
atingerea obiectivelor 20/20/20:
• a scăzut intensitatea carbonului din economia UE cu 28% în perioada 1995 și 2010
• s-a redus intensitatea energetică a economiei cu 24% în perioada 1995 și 2011
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•
•
•

a crescut cota de energie regenerabilă la 13% în 2012, ca o parte din energia finală
consumată și sunt șanse să crească în continuare până la 21% în 2020 și 24% în
2030
până la sfârșitul anului 2012 Uniunea Europeană a instalat o pondere de cca. 44%
din energia electrică din surse regenerabile
au scăzut emisiile de gaze cu efect de seră în 2012 cu 18% în raport cu emisiile din
anul 1990 și se așteaptă să se reducă și mai mult de 24% și 32% în 2020 și 2030

Însă obiectivele/țintele Strategiei 20/20/20 au părut insuficiente, motiv pentru care specialiștii UE
au decis o reeșalonare și noi ținte pentru 2030.
Astfel pilonii noului cadru al UE privind clima și energia pentru 2030 sunt:
- reducerea emisiilor de gaze de efect de seră cu 40% sub nivelul din anul 1990 și o țintă la
nivelul UE obligatorie pentru energia regenerabilă de cel puțin 27%,
- reînnoirea politicii de eficiență energetică
- un nou sistem de guvernare și o gamă de noi indicatori pentru asigurarea unui sistem de energie
competitivă și sigură. (https://europa.eu/european-union/topics/energy_en)
- Convenţia Naţiunilor Unite privind Schimbările Climatice (UNFCCC) a fost semnată în anul 1992
la Rio de Janeiro, fiind, în prezent ratificată de cel puțin 190 de ţări.
Convenția în țară a fost ratificată prin Legea nr. 24/1994, publicată în MO Nr. 119/12.05.1994.
Această convenție stabileşte cadrul general de acţiune privind combaterea schimbărilor climatice,
definite în sensul acestei Convenții prin stabilizarea emisiilor antropice de gaze cu efect de seră la
un nivel care să prevină influența periculoasă a activităților umane asupra sistemului climatic.
- Protocolul de la Kyoto pentru Convenţia cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice a
fost adoptată la 11 decembrie 1997, ratificat de Legea nr. 3 din 2 februarie 2001, publicată în MO
nr. 81/16/02.2001.
Acest protocol a propus o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) din partea țărilor
dezvoltate și cu economii în tranziție de aproximativ 5% în perioada 2008-2012 comparativ cu
anul 1990.
- Amendamentul de la Doha a fost ratificat prin Legea nr. 251/2015. Acesta a fost adoptat la
Doha la 8 decembrie 2012, ca amendament la Protocolul de la Kyoto al Convenţiei-cadru a
Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, publicat în MO nr. 846/13.11.2015.
În amendament UE şi-a luat angajamentul de a reduce emisiile cu 20% în perioada 2013-2020 faţă
de anul 1990.
- Acordul de la Paris 2015
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În anul 2015, 195 state au adoptat acest acord în al XXI-a Conferință a Părților - COP 21- la
Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice. Acest acord de
nivel global impune limitarea creșterii temperaturii medii globale sub 2°C. Acordul a intrat in
vigoare pe 4 noiembrie 2016. Principalele obligații ale României în conformitate cu Acordul de la
Paris sunt reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 43% până în 2030 față de nivelul din
2005, participarea la efortul Uniunii Europene de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu
30% până în 2030 față de 2005 incluzând transportul, agricultura, construcțiile, deșeurile.
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-Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - Strategia 2020

Obiectivele specifice ale strategiei au scopul de a garanta că, până în 2020, emisiile de gaze cu
efect de seră din UE vor fi reduse cu 20%, o cantitate de 20% din energie provine din surse
regenerabile, iar eficiența energetică este îmbunătățită cu 20%. Aceste obiective au fost puse în
aplicare printr-un pachet legislativ obligatoriu privind clima și energia, care a intrat în vigoare în
iunie 2009.
- Cadrul de acțiune climă și energie 2030
A fost adoptat în anul 2014, menit să pună bazele unui sistem energetic care să permită
furnizarea de energie la prețuri accesibile, o mai mare securitate a aprovizionării cu energie,
reducerea dependenței de importuri și a emisiilor de gaze cu efect de seră.
Prin acest cadru, ținta de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 2030 se
preconizează a fi de cel puțin 40% față de anul 1990; ponderea energiei din surse regenerabile ar
fi de 30%, iar obiectivul de eficiență energetică ar deveni de asemenea de 30% și ar fi un obiectiv
obligatoriu.
Cadrul legislativ European și transpunerea lui la nivel național
Uniunea Europeană dispune de mai politici de promovare a energiei nepoluante și a eficienței
energetice și de reducere a emisiilor, precum și de stimulare a trecerii Europei la o economie cu
emisii reduse de dioxid de carbon. Principalul instrument este schema de comercializare a
certificatelor de emisii (ETS), care a creat cea mai mare piață de emisii de dioxid de carbon din
lume.
- Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui sistem de
comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare
a Directivei 96/61/CE.
- Directiva 2004/101/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei
2003/87/CE, şi de punere în aplicare a Protocolului de la Kyoto - transpusă în legislația națională
prin Hotărârea Guvernului nr. 204/2013.
- Directiva 2009/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, de modificare a Directivei
2003/87/CE în vederea îmbunătăţirii şi extinderii sistemului comunitar de comercializare a
cotelor de emisie de gaze cu efect de seră, transpusă în legislația nationala prin Hotărârea
Guvernului nr. 204 /2013.
- Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind efortul statelor
membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele
Comunităţii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020.
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- Directiva 2009/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului 2009 de modificare a Directivei
98/70/CE în ceea ce privește specificaţiile pentru benzine și motorine, de introducere a unui
mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de modificare a
Directivei 1999/32/
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În cea de privește sectorul energetic, UE a adoptat în anul 2012 norme pentru promovarea
eficienței în toate etapele lanțului energetic, de la transformare la distribuție și consumul final.
Există numeroase posibilități de economisire a energiei și de reducere a emisiilor în sectorul
clădirilor. Se estimează că, până în anul 2050, acestea ar putea fi reduse cu aproximativ 90 %.
Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică
Aceasta obligă statele membre să stabilească obiective naționale indicative în materie de
eficiență energetică pentru 2020 pe baza consumului de energie primar sau final.
Directiva 2010/31/CE abrogă Directiva 2002/91/CE privind performanța energetică a clădirilor
prevede o metodă de calcul a performanței energetice a clădirilor, cerințele minime pentru
clădirile mari, noi și vechi, precum și certificarea energetică.
În legislația națională prevederile se regăsesc în Legea nr. 372/2005 privind performanţa
energetică a clădirilor modificată și completată prin Legea 159/2013 și respectiv Ordonanța
Guvernului nr. 13/2016.
Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării
energiei din surse regenerabile are ca obiectiv instituirea unui cadru comun privind producţia şi
promovarea energiei din surse regenerabile. Directiva a fost transpusă prin legea 220/2008 cu
modificările ulterioare.
Decizia nr. 529/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului prevede normele de
contabilizare și planurile de acțiune referitoare la emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră
care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și
silvicultură.
Convenţia Primarilor este o construcţie unică, care mobilizează actori regionali și locali în jurul
îndeplinirii obiectivelor Uniunii Europene. Acest angajament se transpune în măsuri şi proiecte
concrete și a fost descrisă de instituţiile europene ca fiind un model excepţional de guvernanţă pe
mai multe niveluri.
Semnatarii se angajează să elaboreze un inventar de referinţă al emisiilor şi să transmită un plan
de acţiune privind energia durabilă, conținând acţiunile cheie pe care vor să implementeze.
Convenția primarilor beneficiază de sprijin instituțional și din partea Comitetului Regiunilor și din
partea Băncii Europene de Investiții, care acordă asistență autorităților locale în eliberarea
potențialului lor de investiții.
În Strategia Energetică a României pentru perioada 2007 – 2020, actualizată pentru perioada
2011 – 2020 s-a stabilit cadrul naţional care urmărește îndeplinirea principalelor obiective ale
politicii energetice – mediu ale Uniunii Europene, obiective asumate şi de Romania.
Având în vedere principiile dezvoltării durabile a fost prevăzută promovarea producerii energiei
din surse regenerabile, în aşa fel încât ponderea energiei electrice produse din aceste surse să fie
de 33% în anul 2010, 35 % în anul 2015 şi 38 % în anul 2020.
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Legislația națională privind sectorul energetic şi de mediu a fost dezvoltată şi adaptată legislaţiei
comunitare în domeniu, în perspectiva aderării României la UE şi apoi ca stat membru, dar şi în
procesul trecerii la o economie de piaţă funcţională.
Legislaţia din domeniu se compune din legea energiei electrice, gazelor naturale, minelor,
petrolului, activităţilor nucleare, serviciilor publice de gospodărire comunală şi utilizării eficiente a
energiei pentru stabilirea sistemului de promovarea producerii energiei electrice din surse
regenerabile de energie, pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă:
• Hotărârea nr. 1535 din 18 decembrie 2003 privind aprobarea Strategiei de valorificare a
surselor regenerabile de energie;
• Legea nr. 372/2005 privind eficiența energetică a clădirilor, republicată în anul 2013;
• Legea nr. 10(r2)/1995 privind calitatea în construcţii republicată, varianta II, MO,
Partea I nr.765 din 30.09.2016, ce include modificările aduse prin Legea 163/2016
• HG nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică
utilă, în vigoare de la 23.03.2007, modificată prin, rectificare din 26.07.2007;
• Hotărârea nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru
perioada 2007-2020, în vigoare de la 19.11.2007, publicată în Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 781 din 19.11.2007, actualizată pentru perioada 2011-2020;
• Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii
energiei din surse regenerabile de energie, în vigoare de la 13.08.2010, Mof I nr. 577 din
13.08.2010
• HG nr. 1460/2008- Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României - Orizonturi
2013-2020-2030;
• Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale;
• Ordonanța de urgență nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de
dezvoltare locală, în vigoare de la 22.04.2013, formă consolidată la data de 06.10.2015, pe
bază publicării în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 230 din 22.04.2013, cu modificările aduse
prin O.U.G. nr. 103/2013; O.U.G. nr. 24/2014; O.U.G. nr. 30/2014; O.U.G. nr. 58/2014;
O.U.G. nr. 69/2014; O.U.G. nr. 92/2014 și O.G. nr. 19/2015
• Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea OUG 57/2013 privind modificarea și completarea
Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din
surse regenerabile de energie;
• Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetică, modificată şi completată prin Legea nr.
160/2016;
• Decizia ANRE nr.7/DEE/2015 privind aprobarea Modelului pentru întocmirea Programului
de îmbunătățire a eficienței energetic aferent localităților cu o populație mai mare de
5000 locuitori;
• HG nr. 122/2015 privind aprobarea Planului naţional de acţiune domeniul eficienţei
energetice (2014-2020).
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3. Scopul stragiei de reducerea al emisiilor CO2 al localității Săcueni
Obiectivul strategiei de reducere al emisiilor de CO2 al localității Săcueni este menit să
raționalizeze consumurile de energie şi să ofere alternativă consumatorilor de energie în vederea
obţinerii unui consum eficient de energie prin retehnologizare şi utilizarea diferitelor surse de
energii regenerabile, existente în localitate.
Strategia energetică defineşte obiectivele localității în domeniul energiei electrice și a eficienței
energetice pentru perioada 2017-2027 şi modalităţile de realizare a acestora, în concordanţă cu
principiile dezvoltării durabile. Strategia energetică urmăreşte creşterea securităţii energetice
prin economisirea resurselor epuizabile şi înlocuirea treptată a acestora, în baza conceptului
dezvoltării durabile.
Domeniile de acţiune ale strategiei:
- creşterea eficientei energetice în toate domeniile de activitate
- creşterea siguranţei în alimentare cu energie
- utilizarea pe scară largă a energiei din surse regenerabile acolo unde este identificat un
potenţial ce se poate exploata
- instituirea unui management energetic efectiv la nivelul autorităţilor publice
Strategia are la bază următoarele domenii de acțiune: social, mediu și economic, iar ca și priorități
în viziunea Primăriei Săcueni sunt: mobilitate urbană durabilă, dezvoltare urbană sustenabilă,
clădiri eficiente energetic, securitatea energetică, direcții care vor rezulta reducerea emisiilor de
CO2 la nivel local cu cel puțin 30% până în anul 2027.
Localitatea are în subordine consumatori distribuiţi pe întreaga suprafaţa al orașului cu localitățile
aparținătoare: Cadea, Ciocaia, Cubulcut, Olosig şi Sânnicolau de Munte.
Bilanţ teritorial al folosinţei suprafeţelor din U.A.T. Săcueni
CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ
TERENIRI AGRICOLE – ha
TERENURI NEAGRICOLE – ha
Arabil
Pășuni și
Vii, livezi
Ape, drumuri, terenuri
Păduri
fânețe
neproductive etc.
12717
1814
1005
1273
1150
Total: 12.717 ha
Total: 2.423 ha
TOTAL GENERAL U.A.T. – 15.140 ha
conform PUG Săcueni
Câteva clădiri publice sunt momentan degradate, aceasta fiind una din cele mai importante
probleme ale dezvoltării localităţii.
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Însă s-au efectuat investiţii în renovarea instituţiilor publice, baza materială al acestora este
destul de bună:
- clădiri administrative
- instituții școlare, grădinițe
- blocuri de locuit - ANL
- obiective locale de sport și agrement
- iluminat public, cu excepția corpurilor de iluminat
- centru de servicii pentru afaceri transfrontaliere, pe o suprafață de 5 ha, dat în administrare - iar
în perioada următoare societatea administrator va demara procedurile pentru obținerea titlului
de parc industrial.
Liceul Teoretic „Petőfi Sándor”

Incubator de afaceri

0000000

Muzeul orășenesc

Bloc ANL
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Sistem de iluminat public al orașului Săcueni este furnizată pe o lungime totală de 75 km, iar
puterea instalată fiind de 128,49 kW. Aparatele de iluminat sunt fixate pe stâlpi stradali și sunt
folosite în total 1519 becuri.

La nivelul instituţiilor publice aflate în subordinea primăriei nu a existat o evaluare în timp pentru
gestionarea consumurilor energetice, arhivarea şi păstrarea facturilor de energie electrică,
termică pentru fiecare instituţie în parte, şi pe ani calendaristici sau pe ani şcolari, cu evidenţierea
sumelor pentru fiecare tip de energie. Din această cauză estimarea corectă a alocărilor bugetare
privind consumurile energetice, se poate evalua în funcţie de consumurile totale şi de
consumatorii aflaţi în aceste instituţii.
În vederea detailării consumurilor pentru utilizatorii publici aparținând orașului a fost utilizată
baza proprie de date, care au fost furnizate de către unitățile subordonate Consiliului Local date
de consum energetic.
Pentru monitorizarea consumurilor în mod eficient și pe timp îndelungat în clădirile aflate în
administrația Primăriei, propunem achiziționarea unui sistem centralizat de control și
monitorizare a consumurilor energetice – tip aplicație informatică Energy Management System.
În studiul de față inventarierea emisiilor de CO2 s-a efectuat ținând cont de normele
metodologice recomandate de Secretariatul Convenţiei Primarilor, postat pe www.eumayors.eu.
În cadrul strategiei 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.
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Sursa: http://www.eumayors.eu

Conform datelor primite din partea Primăriei Săcueni, consumul electric al administrației publice
locale și instituțiilor subordonate este destul de ridicat.
În perioada 2014-2017 s-a consumat 1110 MWh energie electrică pentru prestarea serviciului de
iluminat public al orașului Săcueni, motiv pentru care realizarea unor capacităţi de producere a
energiei electrice din surse regenerabile, de ex. fotovoltaică este recomandată, investiţii care se
recuperează relativ repede, în cca. 10 ani.
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În vederea utilizării eficiente a energiei Primăria Săcueni acţionează în mod direct şi indirect
ţinând cont de următoarele:
- Consumă energie
- Produce energie
- Inițiază proiecte de hotărâri în baza legislației specifice în vigoare
- Motivează implicarea populației
Funcţia de consumator de energie este manifestată prin utilizarea energiei în: iluminatul public,
clădirile publice, administrative, unităţi de învăţământ, unităţi sanitare etc.
Funcţia de producător de energie este manifestată prin: instituirea sistemelor individuale de
încălzire a apei calde de consum în clădirile publice, prin realizarea de sisteme de cogenerare
pentru alimentarea cu energie electrică şi termică.
În cea ce privește modul de reglementare, poate elabora:
- documentații privind evaluarea proiectelor locale ţinând seama de eficienţa energetică şi de
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru achiziţii verzi
- planuri de mobilitate urbană durabilă, realizarea pistelor pentru biciclişti, plan de dezvoltare a
spaţiilor verzi
- regulamente locale în vederea implementării măsurilor de eficienţă energetică în clădiri
- introducerea de zone cu restricţii de viteză, zone cu parcări cu plată, instituirea transportului
comun în oraș și încurajarea folosirii transportului în comun prin servicii atractive şi tarife
adecvate.
Clădirile sunt responsabile pentru 40% din consumul energetic total şi adesea consumatorul
energetic şi emiţătorul de CO2 cel mai important în zonele urbane.
Măsurile care permit promovarea eficienţei energetice şi a energiilor regenerabile în clădiri
depind de tipul clădirilor, vârsta, situare, tipul de proprietate și de utilizarea lor.
Factorii care pot influența consumul energetic în clădiri sunt de obicei:
- capacitatea de a obţine beneficii din iluminatul natural
- izolaţia termică
- etanşeitatea la aer
- modul de utilizare al clădirilor şi instalaţiilor
- întreţinerea instalaţiilor tehnice, electrice şi de iluminat și eficiența lor
Clădirile publice administrate de Primărie sunt construcţii mari consumatoare de energie, multe
neizolate termic, majoritatea sunt vechi, unele sunt reabilitate, prin schimbarea ferestrelor, ușilor
de intrare, pereților anvelopate.
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În cazul instituțiilor de învățământ din orașul Săcueni se poate observa efortul Primăriei în cea ce
privește reabilitarea construcțiilor vechi, prin schimbarea geamurilor și ușilor tip termopan,
precum și prin anveloparea perețiilor exteriori, dar și prin construcția de noi instituții de
învățământ.
În oraș aceste instituții sunt încălzite prin utilizarea sursei alternative, respectiv apa termală, iar în
școliile localitățiilor aparținătoare, încălzirea se realizează prin utilizarea sobelor și centralelor
termice proprii, agentul termic fiind lemnul.
Reţeaua electrică interioară a clădirilor sunt vechi, realizate în principiu din aluminiu, amplasate
sub tencuiala fără a fi trase prin tuburi interioare şi nu mai suportă conectarea de noi
consumatori. În clădirile școlilor, liceelor, grădinițelor, radiatoare sunt din aluminiu, încălzite cu
apă termală, sobe sau centrale termice.
În cea ce privește probleme energetice din localitate, se pot enumera:
-

instalaţiile electrice sunt învechite în instituțiile școlare

-

iluminatul public nemodernizat, cu becuri mari consumatoare de curent electric

-

numărul redus al clădirilor reabilitate termic

-

starea avansată de degradare al unor clădiri publice, clădiri închise, nefolosite

-

lipsa asociaților de proprietari, motiv pentru care participarea la programul de reabilitare
termică a blocurilor de locuințe este imposibilă

-

servicii și departamente nu există o abordare coerentă privind gestionarea consumurilor,
respectiv mentenanţa instalaţiilor existente

Din aceste considerente sunt necesare lucrări ample de înlocuire a reţelelor exterioare de energie
electrică şi reabilitarea instalaţiilor interioare la clădirile existente aflate în administrarea
Primăriei.
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4. Descrierea generală a localității
4.1. Aşezarea geografică
Orașul Săcueni este situat în partea de Nord-Vest
a României și a județului Bihor, învecinându-se cu
următoarele comune:
- S-V: comuna Diosig
- S: comuna Sâniob
- S-E: comuna Abrămuț
- N: comuna Cherechiu
- N-E: comuna Buduslău
Oraşul Săcueni este localizat geografic la 47.35 grade latitudine şi 22.1 grade longitudine în nordul
Câmpiei de Vest – pe câmpia înaltă a Barcăului, la confluența dintre câmpia joasă a Ierului și zona
de câmpie înaltă colinară, având o suprafaţă de 151,42 km2.
Este situată la o distanţă de 40 km de municipiul Oradea (pe DN E671), 20 km de oraşul Valea lui
Mihai şi 18 km distanţă de oraşul Marghita, limita nord-vestică aflându-se la frontiera cu Ungaria.
Orașul Săcueni, ca unitate administrativ teritorială, este alcătuit din șase localități: localitatea
urbană Săcueni și localitățile rurale Cadea, Ciocaia, Cubulcut, Olosig, și Sânnicolau de Munte.
Prima atestare se datează din 1214, în Evul Mediu fiind un oraş prosper, recent, recaştigându-şi
din nou această titulatură. Conform Legii 12/24.02.2004, Săcueni a fost declarat oraş: „Comuna
Săcueni, judeţul Bihor, se declară oraş. Satele Săcueni, Cadea, Ciocaia, Cubulcut, Olosig, Sânicolau
de Munte aparţin oraşului Săcueni”.
Deși în anul 2003 a fost trecut în categoria
oraşelor, în realitate, Săcueni se află la graniţa
dintre oraş şi comună. Câştigarea rangului de
oraş a însemnat şi creşterea taxelor şi
impozitelor, fără ca locuitorii să fi resimţit
aspectele pozitive ale schimbării de statut. Deşi în
ultimii ani s-au realizat câteva investiţii, în
prezent oraşul se află într-o stare de degradare,
fiind însă unul dintre oraşele cu potenţial de
dezvoltare însemnat al judeţului Bihor, în special
ca destinație turistică.
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În străzile din orașului, numite „Drumul sării”, “Fântâna regelui” etc., regăsim mai multe pivnițe,
majoritatea lor au o vechime de peste 60 de ani. Acestea sunt săpate în deal, cu pereți de
cărămidă, având ca suprafață de cca 18 mp, dar există pivnițe și de dimensiuni mai mari, cu o
lungime de 60 m.
Zonificarea funcţională pe localităţi se realizează astfel: zone de locuit, zone cu instituţii şi servicii
publice, zona cu unităţi economice, zone verzi, cu amenajări sportive sau de agrement, zone cu
unităţi de gospodărire locală (inclusiv cimitire, platforme pentru depozitarea deşeurilor) şi
echipare edilitară (puţuri de captare a apei, staţii de epurare etc) sau cu destinaţie specială, zone
de căi ferate, respectiv zone cu amenajări rutiere.
Conform Planului Urbanistic General al localităţii Săcueni, împărţirea pe zone se face procentual,
între zone cu instituţii publice şi servicii, locuinţe, unităţi agricole, spaţii verzi, sport-agrement, căi
de comunicaţie şi transport, infrastructură tehnico-edilitară şi zone de gospodărie comunală.
Structurarea internă a oraşului se realizează la nivelul localităţilor ce aparţin de unitatea
administrativ teritorială. Există o parte urbană, care este practic o zonă din localitatea Săcueni, iar
zonele din împrejurul celei centrale respectiv satele adiacente, sunt zone rurale. În zona urbană a
Oraşului Săcueni se concentrează funcţiile orăşeneşti. Aici se află cele mai importante instituţii de
interes public, majoritatea magazinelor, cat şi zonele destinate petrecerii timpului liber şi
relaxării, deşi aceste suprafeţe sunt relativ mici. În sens mai restrâns, pentru localnici, centrul
oraşului este reprezentat de parcul central, şi de clădirile de interes public care se găsesc în zonă:
instituţiile administrative, principalele centre financiare, principalele instituţii de sănătate,
instituţiile culturale, etc.
Zona rurală este reprezentată în primul rând de satele aparţinătoare: Cadea, Ciocaia, Cubulcut,
Olosig şi Sânnicolau de Munte. Infrastructura acestora este precară. Accesul în aceste localităţi
este destul de dificil de realizat, acestea aflându-se la distanţe mai mari de 5 km de centru, şi nu
există transport în comun care să asigure o legătură mai eficientă. Datorită acestor distanţe
relativ mari, locuitorii acestor părţi a oraşului întâmpină greutăţi în accesarea instituţiilor locale,
unităţilor comerciale şi a locurilor de muncă. (Strategia de dezvoltare al orașului Săcueni, 2009)
Caracteristicile climatice al zonei Săcueni sunt verile călduroase și iernile blânde, excesele termice
fiind mai rare.
Temperatura medie multianuală este în jurul a 10 C. Valoarea medie anuală a precipitațiilor este
de 630 mm, iar vânturile dominante vin din direcția Sud și Sud – Vest.
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4.2. Profil demografic
Conform Recensământului efectuat în 2011, populaţia stabilă al orașului Săcueni se ridică la
11.113 de persoane, iar în baza datelor Institutului Național de Statistică din anul 2016 s-a
înregistrat o creștere de 14%, respectiv 12.678 de locuitori.
Componența etnică a populației este următoarea:
- români: 784
- maghiari: 8622
- romi: 1685
- germani: 2
- slovaci: 2
- italieni: 1
- ucraineani: 2
- alte etnii: 3
- etnie nedeclarată: 12
Localitatea Săcueni este un oraş multietnic, cu o populaţie majoritar maghiară (77%), urmând
apoi un procent de 15% romi şi 8% români. Conform datelor Institutului Naţional de Statistică în
Săcueni există un număr de 17 persoane în cazul cărora s-a înregistrat altă etnie decât cele
amintite: germani, ucrainieni, ruşi, slovaci.
Populația stabilă al județului Bihor

Localitatea

Populație stabilă
(nr. persoane)
Recensământ (RPL) 2011
600.223

JUDETUL BIHOR

Reactualizare RPL 2016 prin
serviciul de evidența populației
619.102

12.678
11.113
ORAȘ SĂCUENI
Orașul Săcueni se afla pe locul 4 între localitățile din județ, raportat la numărul total al
populației
Sursa: Tempo-Online 2016

Populația stabilă a localității la 1 ianuarie 2016 este de 12.678 de persoane, din care 6.307 bărbați
și 6.371 femei.
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Densitatea populației în județul Bihor este de 76,3 locuitori/km², în vreme ce densitatea la nivel
național este de 93,78 persoane/km².

4.3. Fondul locativ
Conform rezultatelor Recensământului General al Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2011, la
nivelul localităţii Săcueni existau 3886 de gospodării, 3814 clădiri și 4149 locuințe.
Mărimea medie a unei gospodării în judeţul Bihor este de 2,71 persoane/gospodărie (271
persoane la 100 de gospodării ale populaţiei). Aceasta este mai mică în mediul urban (2,54
persoane pe o gospodărie) comparativ cu cel rural (2,90 persoane).
Din datele Recensământului reiese că în județ au fost înregistrate 158.300 clădiri în care se aflau
241.500 locuințe convenționale, totalizând un număr de 629.900 camere de locuit, care
însumează o suprafață locuibilă de 11.075.000 mp.
În comparație cu mediul rural, în mediul urban locuinţele convenţionale au un număr mediu de
camere mai mic, suprafaţa medie a locuinţelor este mai mică şi a camerelor de locuit este mai
mare. Numărul mediu al camerelor de locuit pe o locuinţă este de 2,6 camere de locuit/locuinţă,
judeţul Bihor situându-se sub media înregistrată la nivel naţional (2,7 camere/locuinţă).
Suprafaţa medie a camerelor de locuit ce revine pe o locuinţă în judeţul Bihor este de 45,9 mp.
Oraşul Săcueni este una din cele zece localităţi urbane ale judeţului Bihor, fiind centrul cultural şi
economic al zonei Văii Ierului. Astfel situaţia economică a localităţii este strâns legată de cea a
judeţului şi a zonei, cunoaşterea situaţiei acestora asigură un context cunoaşterii detaliate a
situaţiei economice a localităţii.
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Judeţul Bihor este unul dintre judeţele cele mai avansate economic din ţară, cu o activitate
economică peste media pe ţară.

4.4. Infrastructura tehnico-edilitară
4.4.1. Rețeaua stradală
Evidența străzilor din orașul Săcueni
Nr.

Sector 1
Denumire
stradă
Fabricii

Nr.

1

Lungime
(m)
340

370

2

500

2

460
610

3
4

Ciocârliei
8 Martie

280
160

3
4

710

5

5

1310

6

Tudor
Nicolae
Irinyi János

1420

6

Tudor
Vladimirescu
Piața Libertății

2350

6

7

Morii

1300

7

Horia

250

7

8

Mihai
Eminescu

200

8

Cloșca

190

8

9
10

Dealul Nou
Viilor

1340
220

9
10

11
12

Danko Pista
Crișan

2100
1240

11
12

13

Dealul
Vecer Mare
Dealul
Vecer Mic

780

13

920

14

1
2
3
4

5

Lungime
(m)
280

Nr.

Nicolae
Bălcescu
Ady Endre
Kazinczy
Ferencz

Sector 2
Denumire
stradă

14
TOTAL

5240 m

1

12090 m

Sector 3
Denumire
stradă
Dealul
Cadea
Cadea
Mică
Zorilor
Gheorghe
Doja

Lungime
(m)
1720

Nr.
1

Sector 4
Denumire
stradă
Gării

1460

2

Leta Mare

1340

600
180

3
4

560
660

Dealul
Mare
Eroilor

2210

5

Înfrățirii
1
Decembri
e
1 Mai

940

6

500

Petőfi
Sándor
Iosif Vulcan

1810

7

510

8

Nicolae
Iorga
Avram
Iancu
Dunării

Abatorului
Octavian
Goga
Crișana
Emanuel
Gojdu
Arany
János
Ion Luca
Caragiale

570
180

9
10

9 Mai
Ierului

400
130

870
370

11
12

Crișului
Victor
Babeș

140
420

Lungime
(m)
1820

550

400
550

550
150
12120 m

7470 m

Sursa: Primăria orașului Săcueni

În baza informațiilor primite din partea Primăriei Săcueni, orașul dispune de 49 de străzi, având
lungimea totală de 36.92 km, iar localitățile aparținătoare orașului (Olosog, Ciocaia, Cadea,
Sânnicolau de Munte, Cubulcut) au 58 străzi, cu o lungime totală de 44.55 km.
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În satele aparținătoare orașului, rețeau stradală se prezintă astfel:
Nr.
Olosig
Nr.
Ciocaia
Denumirea străzii
Lungime (m)
Denumirea străzii
1
FD
180
1
Sziget
2
FD
1227
2
Roman
3
FD
407
3
Mester
4
FD
194
4
Alsó Sor
5
FD
1113
5
Fő
6
FD
270
6
Jegyző Sikátor
7
FD
360
7
Második
8
FD
820
8
Harmadik
9
Ivókút Sor
10
Farkas
11
Temető
12
Varjú Telep
13
Vizes Gödör
14
Új Sor
15
Szél
16
Zug
Total
4471
Total
Nr.
Cadea
Nr.
Sânnicolau de Munte
Denumirea străzii
Lungime (m)
Denumirea străzii
1
Csomor telep
1494
1
Cigánysor
2
Fő
4782
2
Fő
3
Sárga domb
382
3
Völgysor
4
Rózsa
312
4
Strand
5
Gúnár
1290
5
Temető
6
Kis Irtás
376
6
Sikátor
7
Báró Domb
895
7
Ártézikút
8
Felső Sor
938
8
Hegysor
9
Rekosi Zug
239
9
Berek
10
Köbölkuti
Total
10708
Total
Nr.
Cubulcut
Nr.
Denumirea străzii
Lungime (m)
1
Fő
1285
9
Templom Domb
2
Völgy
1070
10
Újsor
3
Dérhegy
120
11
Temető
4
Birikert
210
12
Város
5
Ragad
2240
13
Hajnal
6
Hidegkút
660
14
Csike
7
Bükk, Szentmiklósi 750
15
Sikátor
8
Hegyalja
1720
Total
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Lungime (m)
1116
425
235
215
913
296
631
758
213
445
596
960
279
314
784
317
8479
Lungime (m)
410
1690
440
380
560
410
670
1250
650
750
7210

520
1410
740
860
1270
580
250
13685
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4.4.2. Reţeaua de alimentare cu apă potabilă și canalizare menajeră
Localitățile aparținătoare orașului Săcueni sunt
amplasate în bazinul hidrografic al râului
Barcău. Apa subterană în zona de câmpie este
format în pământurile nisipoase ale
cuaternarului sau panonianului și se poate
intercepta la o adâncime de 2 m. În zona
ridicată a localităților, apele subterane au un
nivel de adâncime de 2-3 m în care apa este
impură. La niveluri de adâncime de 12 m, apele
subterane sunt cantonate în formațiuni
nisipoase, folosite în mai multă siguranță în
uzul casnic. Totodată un alt orizont de apă
subterană se află la o adâncime de 30-40 m,
unde stratul freatic este sub presiune. Puțurile
conservate prin coloană de tubaj au adâncimea
de 80-250 m.
Consumul de apă al locuitorilor este acoperit
din fântâni săpate în stratul freatic de
suprafață.
Alimentarea cu apă în reţeaua publică este
limitată, fiind realizată în proporţie de cca 80%.
În localităţile Săcueni şi Olosig sunt în curs de realizare lucrările pentru extinderea infrastructurii
de apă curentă şi canalizare.
Sursa de apă potabilă al localității Săcueni sunt asigurate din mai multe foraje de adâncimi
funcționale, după cum urmează:
în Săcueni sunt în funcțiune 4 foraje: FO, F1, F2, FH,
Olosig -1 foraj
Cubulcut 2 foraje: F1 și F2
Rețeaua de distribuție apă potabilă însumează 53 de km lungime, fiind deservită o populație de
8665 persoane.
Localitate
Lungimea rețelei de
distribuție apă potabilă
(km)
Populația deservită
(nr. persoane)

33

Săcueni
6

Olosig
14

Total
53

7219

532

914

8665
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Particularități:
În Săcueni captarea apei din forajele cu adâncimea de peste 150 m sunt amplasate în partea de
nord a localității, pe terenul cuprins între linia ferată Săcueni – Marghita – Sărmășag. Apele din
foraje sunt distribuite spre localitate prin conducte de aducțiune din țeavă de oțel, cu diametre
de 100, 150 mm.
În spatele primăriei există un rezervor de înmagazinare din beton armat, având capacitatea de
1000 mc și o stație de pompare cu hidrofor. Rețelele de distribuție din țevi de oțel au diametre
cuprinse între 1-4, cu o lungime totală de 20 km.
În satul Cadea există o gospodărie de apă formată din:
- sursa de apă- foraj exploatare – H= 180 m
- înmagazinare rezervor de apă V=150 mc
- statie de pompare cu hidrofor
În zona satului Ciocaia există un foraj de 150 m adâncime, având un debit de 1,0 l/s, iar prin
pompare este 3,5l/s fiind condusă în localitate prin conducta metalică de aducțiune DN4 și utilizat
de populație.
Satul Olosig are în funcțiune un sistem centralizat de alimentare cu apă.
Adâncimea forajului este de 250 m, cu un debit de 20mc/h, fiind amplasată în partea de N a
localității. Apa este condusă printr-o conductă de aducțiune Dn4 și înmagazinată într-un castel de
apă V= 30 mc.
În localitatea Sânnicolau de Munte există un foraj de 140 m adâncime, cu un debit de 5,2 l/s.
Sistemul rețelei de canalizare menajera al apelor uzate din localitate este realizat în proporție de
98%, dar sistemul nu este în funcțiune datorită neefectuării recepției investiției.
Rețeaua de canalizare menajeră funcțională este destul de modestă în orașul Săcueni, deoarece
are o lungime de doar 1500 ml.
Aceasta rețea deservește doar o parte redusă din totalul populaţiei oraşului, aproximativ 700 de
persoane din localitate.
De asemenea, canalizarea apelor pluviale este inexistentă. O altă problemă legată de
infrastructura edilitară este determinată de inexistenţa digurilor sau a unui sistem care să
canalizeze apele pârâului – populaţia din partea centrală a oraşului se confruntă deseori cu apele
provenite din inundaţii.
În ultimii ani au fost finanțate mai multe proiecte care au contribuit la finalizarea investițiilor
începute, de ex:
- Realizarea unui sistem complet de captare, înmagazinare cu compensare, tratare (clorinare) şi
distribuţie a apei potabile în localităţile Cadea, Ciocaia şi Sânnicolau de Munte şi realizare reţea
de canalizare şi staţii de epurare în localităţile Cadea, Ciocaia şi Sânnicolau de Munte şi Cubulcut 11.820.560 lei
- Canalizare si stație de epurare Săcueni – 3.379.300 lei.
- Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apa uzată în localitățile Săcuieni și Olosig – 20.409.680 lei.
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4.4.3. Reţeaua de alimentare cu gaze naturale
Zona Săcueni este o zonă fără acces la gaze naturale, situându-se la o distanţă de 12,5 km faţă de
magistrala de gaze. În anii 90 au fost pozate conducte de gaz metan în întregul teritoriul oraşului
dar nu a fost rezolvat branşamentul la o sursă cu gaz aromatizat.
Pentru producerea energiei termice la gospodării individuale în scopuri menajere- prepararea
hranei, apă caldă – în toate localitățile aparținătoare orașului Săcueni sunt utilizate butelii cu gaze
lichefiate pe lângă aparatele electrice.

4.4.4. Reţeaua de alimentare cu energie electrică
Orașul Săcueni este una din cele mai mari unități administrative din partea de N-V a județului
Bihor, fiind privilegiată din punctul de vedere al alimentării cu energie electrică, datorită stației de
transformare 110/20 KV, de unde curentul este distribuit spre consumatorii zonali pe axe de
distribuție de medie tensiune LEA 20 KV:
LEA 20KV Săcueni-Marghita
LEA 20 KV Săcueni-Oradea
LEA 20KV Sacueni-Comuna Sacueni
LEA 20 kV Sacueni-Mihai Bravu
LEA 20 kV Sacueni-Valea lui Mihai
În consecință, sistemele de distribuţie a energiei electrice acoperă practic toate aşezările
oraşului. Localităţile aparţinătoare sunt electrificate în proporţie de 98%.
Aceste linii electrice de axe de distribuție de medie tensiune LEA 20KV alimentează posturi de
transformare amplasate pe raza comunei Săcueni de la distribuția energiei electrice spre
consumatori prin linii electrice aeriene de joasă tensiune LEA 0,4 KV.
Lungimea retelor de medie tensiune este aproximativ 25 km, iar al rețelelor de joasă tensiune
este de 70 km.
Orașul este alimentat cu eneergie electrică prin rețele electrice de medie tensiune LEA 20KV
racordate la 3 axe LEA 20 KV care pleacă din stația 110/20 KV Săcueni.
Rețele de medie tensiune alimentează următoarele posturi de transformare:
PTA 1 sat având o putere de 100 KVA și un raport de transformare de 20/0,4 KV
PTA școală cu putere de 160 KVA și un raport de transformare de 20/0,4 KV
PTA spital cu putere de 100 KVA și un raport de transformare de 20/0,4 KV
PTA 2 sat cu putere de 100 KVA și un raport de transformare de 20/0,4 KV
În localitatea Ciocaia există o rețea care alimentează posturile de transformare aeriană PTA nr. 1
Ciocaia sat cu putere aparentă de 100 KVA și un raport de transformare de 20/0,4 KV.
Localitatea Cubulcut este alimentat cu energie electrică printr-o rețea de medie tensiune LEA 20
KV, asigurând electricitate pentru posturile de transformare aeriene:
PTA nr. 1 Cubulcut sat cu putere de 100 KVA și un raport de transformare de 20/0,4 KV
PTA nr. 2 Cubulcut sat spital cu putere de 63 KVA și un raport de transformare de 20/0,4 KV
Page 27

STRATEGIA ORAȘULUI SĂCUENI
PENTRU REDUCEREA EMISIILOR DE CO2 PERIOADA 2017-2027

În satul Olosig linia electrică de medie tensiune alimentează postul de transformare aerian PTA
Olosig cu o putere de 100 KVA și raport de tranformare 20/0,4 KV.
În localitatea Sânnicolau de Munte alimentarea cu energie electrică este realizată prin rețeaua
electrică de medie tensiune LEA 20 KV alimentând posturile de transformare aeriene PTA nr.1 și
PTA nr. 2 Sânnicolau de Munte.

4.4.5. Reţeaua de iluminat public
Sistemul de iluminat public al orașului Săcueni este furnizată pe o lungime totală de 75 km,
puterea instalată fiind de 128,49 kW.
Sistemul de iluminat public, precum și funcționarea sistemului de iluminat public ține în întregime
de competența și responsabilitatea administrației locale. Sistemul de iluminat public acoperă cea
mai mare parte din zona locuită, numai la periferii se pot constata lipsuri.
Aparatele de iluminat sunt fixate pe stâlpi stradali și sunt folosite în total 1519 becuri.
Categoria becurilor folosite:
- PLL-36 W-888 buc;
- Bec 36 W-222 buc;
- PUB -211 buc;
- Sodiu 150 W-57 buc;
- Sodiu 250 W-35 buc;
- LED 20 W-12 buc;
- LED 30 W-4 buc;
- LED 80 W-2 buc;
- Reflectro Sodiu-6 buc;
- Cap Norris-53 buc;
- Parc bec 36 W-29 buc.
Totuși sistemul de iluminat public în mai multe zone este învechit, utilizează surse de lumină cu
consum energetic ridicat, nu este dotat cu sistem de control și de automatizare care să
eficientizeze funcționarea. În vederea remedierii acestor probleme este necesar modernizarea
sistemului de iluminat public.
Modernizarea sistemului de iluminat public ar trebui realizat în mod etapizat. În prima faza se va
moderniza infrastructura şi reţelele de distribuţie pentru iluminat, după care vor fi înlocuite
stâlpii şi aparatele de iluminat.
Serviciul de iluminat public din localitate cuprinde iluminatul stradal-pietonal, stradal-rutier,
iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental şi iluminatul ornamental-festiv.
Sistemul de iluminat public constituie o dotare necesară a localităților care contribuie la
îmbunătățirea mai multor aspecte ale vieții urbane, asigurând prezența activităților umane în
spațiul public fără a fi constrânse de ciclurile zi - noapte, un aspect esențial pentru un oraș care își
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propune creștere economică permanentă. Dezvoltarea unui sistem de iluminat performant
contribuie la reducerea incidentelor din trafic pe timpul nopții, dar și a infracționalității.
Obiectivele strategiei pentru modernizarea sistemului de iluminat public sunt:
- asigurarea unui iluminat stradal şi pietonal adecvat necesităţilor de confort şi securitate
- asigurarea calităţii şi performanţelor sistemelor de iluminat public, la nivel compatibil cu
directivele Uniunii Europene
- reducerea consumurilor prin utilizarea unor corpuri de iluminat şi echipamente anexe
performante
- asigurarea unui iluminat arhitectural și ornamental adecvat punerii în valoare a edificiilor
de importanţă publică şi culturală, marcării prin sisteme de iluminat corespunzătoare a
evenimentelor festive şi a sărbătorilor prin promovarea de soluţii tehnice şi tehnologice
performante, cu costuri minime.
Aceste obiective vor fi realizate prin:
•

Schimbarea lămpilor cu vapori de sodiu cu lămpi cu eficiență energetică ridicată, de
preferință tip LED, cu durată mare de viață și asigurarea confortului corespunzător

Avantajele tehnologiei LED:
- durata de viață mai mare de 50.000 ore, față de aproximativ 20.000 de ore în cazul lămpilor cu
vapori de sodiu;
- consum de energie electrică de 10 ori mai mic decât în cazul tehnologiilor clasice;
- nu conțin substanțe poluante;
- nu degajă căldură;
- nu emit raze ultraviolete;
- indice de redare a culorilor deosebit de ridicat;
- practic nu necesită lucrări de întreținere
•

Achiziționarea de sisteme de monitorizare și telegestiune a iluminatului public

Avantaje:
- reduce numărul de funcționare efectivă al lămpilor, permițând creșterea duratei de viață a
acestora cu până la 20%
- permite controlul diferențiat al funcționării iluminatului public, pe diferite zone (ex. zone cu
trafic rutier intens)
- permit reducerea intensității luminoase a corpurilor de iluminat, în intervalele orare cu trafic
redus;
- implementarea sistemelor de monitorizare și telegestiune a iluminatului public permite
reducerea consumului de energie electrică de până la 30-35 %.
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•

Producerea energiei electrice necesare funcționării iluminatului public din surse
alternative

Extinderea sistemului de iluminat public
Aceste proiecte pot fi realizate cu ajutorul fondurilor asigurate de la bugetul local cât și prin
accesarea fondurilor disponibile prin POR 2014-2020.
- Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea
de investiții 3.1 ”Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul
locuințelor”.

4.4.6. Reţeaua de comunicaţii poșta, date, internet
Rețeaua de telecomunicații în orașul Săcueni este destul de dezvoltată.
Orașul este conectat la serviciile de telefonie fixă TELEKOM Romania, respectiv RCS&RDS S.A.,
serviciile de telefonie mobilă cu acoperire corespunzătoare pentru toate zonele din localitate VODAFONE, ORANGE Romania, RCS&RDS S.A servicii de televiziune prin satelit, DOLCE, FOCUS
SAT și BOOM TV, televiziune prin cablu RCS&RDS S.A. Rețeaua de date, internetul este asigurată
de societatea SC. Telekom Romania SA, respectiv RCS & RDS S.A.
În localitate funcționează un oficiu poștal care asigură toate serviciile poștale oferite de compania
Poșta Română.
Pe lângă aceste firme autohtone, datorită aproprierii de graniţa cu Ungaria au acoperire şi
companiile maghiare Vodafon Hu, Telenor Hu, Telekom HU.

4.4.7. Alimentare cu energie termică
Apa geotermală
Orașul Săcueni se află pe locul III-lea ca şi pondere în judeţul Bihor, situat după municipiile Beiuş
și Oradea în cea ce privește exploatarea apei geotermale.
În prezent zăcământul termal este exploatat prin intermediul a două sonde: S4691 și S1704.
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Din cele 6 sonde de producţie cu adâncimi cuprinse între 1.500 – 1.600 m săpate în perimetrul
orașului, 3 sunt în exploatare cu un potenţial de 80 °C.
Apa termală este folosită pentru încălzirea
unor instituţii publice, ca de ex. sediul
primăriei, clădirea liceului şi sala de sport,
respectiv blocurile ANL.
Apa termală este însă o resursă locală
importantă care poate fi utilizată pe lângă cel
termic, atât pentru scopuri terapeutice cât şi
de agrement.
Pe lângă agentul de încălzire geotermală,
producția energiei termice se bazează în mare
parte și pe deșeurile lemnoase ce se regăsesc
în zonă. Prin utilizarea biomasei pe bază de
deșeuri lemnoase se reduc efectele nocive asupra mediului, termoficarea dovedindu-se și din
punct de vedere ecologic o soluție de încălzire durabilă. Prin folosirea surselor de energie
accesibile pe plan local, combustibilul se achiziționează de la furnizorii locali, ceea ce are efecte
benefice și asupra economiei locale.
În clădirile care nu sunt racordate la reţeaua de încălzire cu apă geotermală, încălzirea se face cu
centrale termice sau sobe alimentate cu combustibil solid - lemn, iar prepararea hranei în
locuințe se efectuează folosind butelii de aragaz.
Proprietarii blocurilor de locuințe nu sunt organizate sub forma juridică de asociații de
proprietari, fapt căreia se datorează în mare parte inexistența investițiilor de reabilitare termică a
clădirilor.
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Mare majoritate a blocurilor de locuit sunt construcții vechi, motiv pentru care izolarea termică a
pereților exteriori este indicat, care ar reduce semnificativ costurile de încălzire.
Momentan, reabilitarea termică a pereților blocurilor are o imagine neuniform, cu diverse
metode, culori folosite și neizolate unitar.
În vederea sistării acestui fenomen, este recomandat organizarea proprietarilor de locuințe în
asociații de proprietari și participarea atât în programul național de reabilitare termică a
blocurilor de locuințe cât și în programele de finanțare al Uniunii Europene.
Clădirile aflate în administrarea Primăriei Săcueni și tipul de încălzire folosit:
Localitatea

Clădire

Nr. Inventar
la Primăria
Săcueni

Tâmplărie
lemn

Tâmplărie
PVC

Încălzire cu
apă
geotermală

Încălzire
cu lemn

Cămin cultural
Clădire Club
Muzeu istoric
Sală de sport
Școala generala, str.
Libertătii 33
Castel
Școala Gen. str. Petőfi
S. nr. 17
Grădinița

1018
1019
1035
1036
1051

x
x

x
x
x
-

x
x
x
x

x
-

1048
1052

x
-

x
x

x
x

-

Fără
activitate
1054

x

x

-

x

-

x

x

-

1057

-

x

x

-

1106
1285
1167

x
-

x

x

x
-

1187

-

x

x

-

1202, 1203

-

x

x

-

1206
1213, 1253
1214

x

x
x
x

x
x
x

-

1275

x

-

-

-

1277

x

-

-

-

Săcueni

Școala Gen. str. Irinyi
János nr. 25
Grădiniță str. Zolyomi
David nr. 1
Tribuna spectacol
Clădire Stadion
Școala gen. str. Petőfi
Sándor nr. 17
Grădinița cu program
prelungit
Liceul Petőfi Sándor,
Corp A, B
Sala de sport tip B
Incubator de afaceri
Clădire etajat, str.
Kazinczy Ferencz nr. 5
Biserica Romano
Catolică
Anexa la Biserică
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Cubulcut
Cămin cultural
Dispensar medical
Centrul de zi
Școala nr. 1

1022
1033
1268
1090

x
x

-

x
X
x

FN

x
Nu este în
folosință
Nu este în
folosință
-

Școala nr. 2

1091

Școala nouă, Cubulcut
nr. 167
Grădinița

x

-

x

1092

-

x

-

x

Liceul tehnologic nr. 1

1041, 1042,
1043, 1044,
1045, 1046,
1047, 1175
1077
FN
1078

-

x

-

x

x
x

x
x

-

x
x
x

1266
1020

x

x
x

-

x
-

Dispensar medical
Școala gen. la nr. 77

1016
1097

x
x

x
x

-

X
x

Școala gen.
Grădiniță
Centrul de zi
Dispensar medical

1086
1290
1267
1025

-

x
x
x
x

-

X
X
X
X

Școala gen. la nr. 26
Centrul de zi
Casa de cultură

1069, 1070
1265
1190

x
-

x
x
x

-

x
X
x

Cadea

Școala nr. 1
Grădiniță nouă
Școala nr. 2 (fără
activitate)
Centrul de zi
Cămin cultural
Olosig

Ciocaia

Sânnicolau
de Munte

4.5. Drumuri municipale, transportul public
Oraşul Săcueni este situat la la 45 km distanţă nord de municipiul Oradea, pe drumul european
E671, la 20 km de oraşul Valea lui Mihai şi la 19 km distanţă de oraşul Marghita, spre est pe
DN19. Limita teritoriului oraşului în partea nord-vestică se află la frontiera cu Ungaria având şi un
punct de trecere a frontierei. Oraşul este deci un nod important în accesibilitatea frontierei prin
E671 Oradea-Satu Mare, DJ19B Săcueni-Marghita-Zalău, respectiv DN19D Săcueni-PTF Ungaria.
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Accesul la căile de comunicaţie majore - drumul european, drumul judeţean, centrul urban de
rang superior - este direct, legăturile fiind facile cu localităţile din zona de influenţă şi învecinate.
Legăturile în teritoriu se asigură prin accesul la drumuri naționale și județene DN 19/DN19
B/DJ767, prin drumuri comunale și rețeaua locală de căi de comunicație, precum și accesul la
traseele de cale ferată de importanță locală și națională.
Oraşul Săcueni are o poziţie favorabilă în cadrul regiunii, fiind facilă accesarea oraşelor care au o
importanţă semnificativă în regiune, atât pe cale rutieră, aeriană, cât şi feroviară. O însemnătate
ridicată o poartă din acest punct de vedere existenţa punctului de trecere a frontierei SăcueniLétavértes.
Transportul în comun de tranzit, de legătură cu alte localități se asigură pe cale rutieră prin curse
zilnice și pe cale feroviară prin existența stației de cale ferată.
Orașul Săcueni nu este dotată cu mijloace de transport în comun, deplasările zilnice se efectuează
utilizând autoturism personal, biciclete sau mers pe jos.
Distanţa faţă, cel mai apropiat oraş mare din Ungaria, Debrecen se poate parcurge uşor, acesta
reprezentând de asemenea un factor însemnat în stimularea dezvoltării Oraşului Săcueni.
615

Bucureşti

175

Cluj-Napoca

157

Baia Mare

91

Satu Mare
Oradea

45

Valea lui Mihai

24

Marghita

20

Debrecen

47
285

Budapesta

Distanța între Săcueni – orașe, municipii

Legăturile cu satele şi oraşele din jur sunt în
curs de dezvoltare şi reabilitare.
Săcueni este conectat la reţeaua ferată, fiind
situat pe traseul Oradea – Satu-Mare, gara
fiind la o distanţă de 2 km de centru. Calea
ferată a fost construită între anii 1855 şi 1877
reprezentând în acea perioadă un nod
feroviar însemnat, fiind printre primele din
ţară, deoarece pe aici se făcea legătura şi cu
ţările din centrul şi vestul Europei, respectiv
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în interiorul ţării prin ruta Timişoara-Baia Mare, Oradea-Jibou.
Astfel oraşul are legături zilnice directe cu Oradea, cu un număr de 8 trenuri pe zi, cu Carei
trenurile parcurgând distanţa dintre cele 2 oraşe în aproximativ o oră, în Zalău există 2 trenuri cu
durata călătoriei de 3 h şi 45, respectiv 3 h 57 de minute. Trenuri mai există din Săcueni şi către
Salonta (1h 8 min), Marghita (49 min), Valea lui Mihai (de la 15 la 50 min), Diosig (între 13 şi 22 de
minute), Suplacu de Barcău (cam 1 h 30 min). Astfel se asigură mobilitatea celor care fac naveta
înspre/dinspre alte oraşe şi sate. Alte oraşe importante pot fi accesate pe calea ferată doar prin
legături.
Orașul Săcueni nu deține mijloace de transport în comun, și nu are încheiat contract de prestări
servicii cu nici o companie de transport.
Mijlocul de transport folosit cel mai des pentru naveta forţei de muncă spre oraşele apropiate
este trenul, respectiv autoturismul personal.
Între localitățile vecine
transportul
public în comun se realizează prin
intermediul autocarelor și microbuzelor.

În prezent există 13 stații publice de autobuze în traseele spre Mun. Marghita și Oradea, după
cum urmează:
Traseele direcția Oradea
DUS
Str. Cadea Mica
Str. Libertății
Str Tudor Nicolae
DN19

DENUMIREA STATIEI
Stație Peco 1/ Stație Peco 2
Stație Parc 1/Stație Parc 2
Intersecție cu strada Cloșca
Bariera 1/Bariera 2
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Traseele direcția Marghita
DUS
Str. Irinyi János
Str. Libertății
Str. Cadea Mica

DENUMIREA STATIEI
Stație Peco 1/Stație Peco 2
Stație Parc 2/Stație Parc 1
Stație PeCO2/Stație Peco 1

INTORS
Str. Cadea Mica
Str Libertății
Str Cadea Mica

Starea tehnică a reţelei rutiere se află într-un proces de îmbunătățire continuu, dar este necesară
continuarea investiţiilor semnificative pentru îmbunătăţirea acesteia. Este necesară împietruirea
drumurilor locale şi reabilitarea celor exitente prin asfaltare. Pe lângă stațiile publice, au fost
înființate stații de autobuze pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate prin curse
regulate speciale:
Nr. Denumire
Poziția
Strada/Sat
Cursa
Crt. drum
kilometrica
1.
DN 19B
Km 0+480 dr.
Str. Irinyi János
Săcueni-Marghita
2.
DN 19B
Km 1+920 dr.
Str. Irinyi János
Săcueni-Marghita
3.
DN 19B
Km 1+810 stg. Str. Irinyi János
Marghita-Săcueni
4.
DN 19B
Km 0+700 stg. Str. Irinyi János
Marghita Săcueni
5.
DN 19D
Km 1+230 stg. Str. Morii – Fabrica de
Toate direcțiile
Km 1+250 dr.
Mobila
6.
DN 19D
Km 0+600 stg. Str. Morii – Intersecție cu Toate direcțiile
Km 0+700 dr.
Str. Mihai Eminescu
7.
DN 19D
Km 0+180 stg. Str. Morii – Intersecție cu Toate direcțiile
Km 0+200 dr.
str. Kazinczy Ferencz
8.
DN 19
Km 35+600 dr. Sat Cadea
Oradea - Cadea respectiv
Oradea-Săcueni
9.
DN 19
Km 35+795
Sat Cadea
Cadea – Oradea respectiv
stg.
Oradea-Sacueni
10. DN 19
Km 39+525
Str. Cadea Mica
Săcueni-Oradea
stg.
Km 39+850 dr.
11. DN 19
Km 41+171
Str. Libertății
Săcueni-Oradea
stg.
12. DN 19
Km 42+100 dr. Str. Tudor Nicolae
Săcueni- Valea lui Mihai
13. DN 19
Km 42+790
Str. Tudor Nicolae
Valea lui Mihai - Sacueni
stg.
14. DN 19
Km 43+015
Str. Crișan
Săcueni- Valea lui Mihai
stg.
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În orașul Săcueni există un drum ocolitor al localității, dar în localitățile aparținătoare nu sunt
rute amenajate pentru traseul animalelor la păscut, de aceea deseori traficul pe drumurile locale
şi cele judeţene este mult îngreunat.
Localitatea este structurată de-a lungul DN 19, care are rolul de arteră majoră de circulație atât
pentru traficul de transit cât și pentru cel local. Din drumurile naționale și din străzile principale
se ramifică străzi secundare nemodernizate, cu rolul de deservire locală.
Patrimonial stradal este modest, rețeaua stradală prezintă un sistem rutier în curs de dezvoltare,
cu trasee sinusoase, lățimi variabile și pante uneori până la 7% în cazul străzilor care fac legătura
între zona de câmpie și zona colinară.
În privința modalităților ecologice de deplasare și anume mersul pe jos și mersul pe bicicletă se
observă că în localitate deplasările cu bicicleta se realizează mai ales pe șosea, sau în imediata
apropiere a acesteia.
În cadrul primăriei există o preocupare pentru amenajarea unor piste cicliste care să deservească
principalele zone din oraș.
Importanța implementării transportului ecologic se reflectă și în faptul că este în curs de
elaborare planul de mobilitate urbană a localității.
Circulația cu biciclete în interiorul orașului este foarte greoaie, deoarece nu sunt asigurate trasee
în afara gabaritelor de liberă trecere a vehiculelor și traseele nu sunt separate de partea
carosabilă, respectiv trotuare în conformitate cu legislația națională în vigoare.
Se propune realizarea benzilor dedicate pentru biciclete pe o lungime de aprox. 9 km în interiorul
orașului și conectarea diferitelor zone prin intermediul pistelor adiacente arterelor majore de
circulație.
Această investiție presupune următoarele lucrări:
- Realizarea pistelor de biciclete în interiorul orașului
- Realizarea marcajelor rutiere specifice

5. Inventar de referință a emisiilor (IRE)
Inventarul de Referinta a Emisiilor (IRE) este menit să cuantifice cantitatea emisiilor de CO2
datorată consumului de energie pe teritoriul orașului Săcueni. În inventarul emisiilor de CO2 s-au
identificat sursele antropogene principale de emisii CO2 ceea ce a permis ierarhizarea
corespunzătoare a măsurilor de reducere.
IRE se realizează pe baza consumului final de energie pe teritoriul localității și cuantifică emisiile
directe de CO2 rezultate în urma arderii combustibililor pe teritoriul orașului în:
- clădiri publice
- echipamentele/instalațiile de transport
- iluminat public
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Consumurile energetice din industrie nu au fost analizate, deoarece acest sector nu a fost
considerat ca o țintă a acțiunilor cuprinse în prezenta strategie.
Prin management energetic se monitorizează consumurile de energie: energie electrică, energie
termică si apa pentru fiecare clădire/instituție în parte.
Deoarece la nivelul primăriei orașului nu au fost realizate în timp statistici care țin de
managementul energetic, la colectarea datelor s-au întâmpinat dificultăți privind indentificarea
unor consumatori și a tipului de combustibili folosiți.
Factori utilizați în cuantificarea
consumurilor pe diferite
sectoare de activitate:
Combustibil
Electricitate

Factori de conversie
utilizați tone CO2 /MWh

Sursa

0,701 *

Factor de emisie Standard IPCC

Motorină
Benzină
GPL
Gaz natural
Lemn
Deșeuri

0,267
0,249
0,231
0,202
0,101
0,330

Factor de emisie Standard IPCC
Factor de emisie Standard IPCC
Factor de emisie Standard IPCC
Factor de emisie Standard IPCC
Factor de emisie LCA
Factor de emisie Standard IPCC

*- factor de emisie standard utilizat în România
În cea ce privește consumul de energie, incluzând costurile de funcționare a iluminatului public,
s-a analizat consumul de energie electrică pentru anii 2014, 2015, 2016, respectiv până luna iulie
2017 în instituții aparținătoare orașului și în același timp mari consumatori de energie.
Anul
Consum
electricitate
clădiri
administrative (școli, grădinițe, case de
culturi etc) –kWh
Consum electricitate - iluminat public
stradal – kWh

2014

2015

2016

2017

77.231

97.092

87.383

104.120

391.390

366.961

329.944

22814

Sursa: datele primite din partea Primăriei
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Consumul de energie electrică în clădirile administrative al orașului Săcueni
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Anul
Consum electricitate clădiri administrative (k Wh)

1
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2014
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77231
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87383

104120

În figura de mai sus se poate observa o creștere semnificativă a consumului energetic cu 34 %,
față de anul 2014.
Consumul de energie electrică- iluminat public stradal al orașului Săcueni
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În cea ce privește consumul energiei electrice privind iluminatul public, se poate constata o
îmbunătățire ușoară, respectiv descreșterea consumului de curent față de anul 2014, cu 16%,
datorită schimbării becurilor energofage cu becuri economice, tip LED.
La nivelul anului de referință, majoritatea aparatelor de iluminat din orașul Săcueni sunt vechi,
multe nu au bloc optic, distribuţia luminoasă este slabă şi gradul de etanşeitate scăzut. Totodată,
sunt în funcțiune un număr semnificativ de echipamente ineficiente din punct de vedere calitate
și consum de energie.
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Situația demonstrează un potențial ridicat de reducere al consumului de energie prin utilizarea
echipamentelor eficiente cu sursă LED, tehnologie încă scumpă dar cu potențial de reducere
ridicat al energiei pentru viitor.
Ca urmare, în vederea eficientizării instalațiilor și eliminarea factorilor de consum excesiv în cazul
iluminatului public, dar și din unitățile administrative- primărie, unități de învățământ, baze
sportive, case de cultură, etc., propunem luarea unor măsuri de optimizare a consumurilor
energetice.
Din punct de vedere al emisiilor la nivelul anului 2016 impactul consumului energiei electrice în
cazul iluminatului public era: 231,29 tone CO2, iar în cazul clădirilor publice aparținătoare
administrației publice locale (din datele de consum primite din partea Primăriei) era de 60 tone
CO2.
Exemplu calcul:
1 Kwh = 0.001 Megawatt h
Consum/anul 2016 = 87,38 Mwh
Emisii CO2 /anul 2016= 87,38 Mwh x 0,701 (factor de conversie electricitate utilizat tone CO2
/MWh) = 61,25 t CO2
Printre principalii consumatori (energie termică și electrică) al localității Săcueni putem enumera:
• Primăria orașului Săcueni
• Iluminat public
• Baza sportivă, str. Libertății nr. 32
• Clădire Cămin Cultural
• Clădire Club
• Clădire Cabinet medical, str. Irinyi János nr. 26
• Clădire Castel, str. Irinyi János nr. 1
• Muzeul Istoric Viticol- Piscicol
• Școala Generală I-IV, str. Libertății nr. 33
• Școala Generală I-IV, str. Petőfi Sándor nr. 17
• Școala Gimnazială “Petőfi Sándor”, str. Dunării nr. 57
• Școala Generală I-IV + Grădiniță , str. Înfrățirii nr. 4
• Școala Generală I-IV + Grădiniță, str. Irinyi János nr. 25
• Grădiniță cu anexe, str. Zólyomi Dávid, nr. 1
• Grădinița cu program prelungit str. Morii nr. 58
• Clădire administrativă Stadion din str. Dunării
• Sala de sport tip B, din str. Dunării
• Centru de servicii pentru afaceri transfrontaliere, str.Leta Mare nr. 32
• Clădire etajată din str. Kazincy Ferencz nr. 5
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clădire Cămin Cultural, Cubulcut nr. 7
Clădire dispensar, Cubulcut nr. 181
Centrul de zi, Cubulcut nr. 399
Clădire școala nouă, Cubulcut nr. 167
Clădire școala I-IV, Cubulcut FN
Liceul technologic nr. 1, Cadea nr. 48 (8 clădiri)
Clădire Școala generală I-IV +Grădiniță nouă, Cadea
Centrul de zi, Cadea nr. 291
Clădire Cămin Cultural nr. 292
Clădire dispensar medical, Olosig nr. 13
Clădire școala generală I-IV, Olosig nr. 77
Clădire școala generală, Ciocaia nr. 253
Clădire grădiniță, Ciocaia nr. 253
Centrul de zi, Ciocaia nr. 427
Clădire dispensar, Ciocaia nr. 72
Clădire școala generală I-VIII, Sânnicolau de Munte nr. 26
Centrul de zi, Sânnicolau de Munte
Casa de cultură, Sânnicolau de Munte, nr. 177 etc.

Cantitatea emisiilor de CO2
datorită
utilizării
energiei
electrice în rețeau de iluminat
public și în clădirile publice este
ilustrat în graficul următor:
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administrativ

0

Rezultatele analizei datelor de consumuri energetice pentru anul de referință 2016 sunt
prezentate în continuare.
Consumul de energie electrică a anului 2016 a fost realizat de următorii consumatori:
- populație cca.7606,8 MWh ≈ emisie CO2 5.332 tone
- iluminat public și clădirile aparținătoare administratiei publice (416,3 MWh)
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Sistemul de iluminat public este furnizat pe o lungime de 75 de km, totalizând 1500 corpuri de
iluminat cu un consum anual de aproximativ 330 MWh.
Aceste 1500 de corpuri de iluminat vor fi alimentate cu energie regenerabilă în viitorul apropiat,
prin intermediul uzinei de co-generare care va transforma materia primă formată din porumb
masă verde (70%) şi dejecţii animale (30%) în energie electrică. Puterea instalată al acestei uzine
este în jur de 548 kW, cu un consum total mediu anual de materie primă de 12.000 tone.
Prin această investiție se estimează o economisire de cca. 100.000 euro anual la plata
iluminatului public.
Proiectul denumit: Instalaţie pentru producerea energiei electrice prin valorificarea resurselor
energetice regenerabile – biomasă, în localitatea Săcueni, judeţul Bihor, este finanțat prin
Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-2013 – Axa 4 DMI
4.2. „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor
climatice” în valoare de 24 de milioane de lei, din fonduri europene, a fost câştigat de o asociaţie
înfiinţată de Consiliul Judeţean Bihor şi autorităţile din Săcuieni şi Diosig.
Uzina cuprinde un generator electric, iar gazele de ardere care rezultă din generator vor fi
preluate de o instalaţie care le transformă în energie electrică cu o producție de 4557 Mwh, care
va intra în sistemul energetic național.
Energia electrică obţinută în instalaţia de biogaz va fi legată în reţeaua publică prin intermediul
staţiei LEA de 20/120kV din vecinătatea minicentralei, racordat pe coloana electrică stabilit de
furnizorul local de energie electrică.
Beneficiile proiectului vor fi: reducerea emisiilor de CO2 cu aprox. 2.260,54 tone CO2 anual,
diversificarea surselor de producere a energiei şi reducerea dependenţei de importurile de
energie, descongestionarea anuală a 5.440 tone de dejecţii animaliere din fermele zootehnice
precum şi din gospodăriile populaţiei din zonă, creşterea suprafeţelor de teren cultivate cu cca.
126 ha şi folosirea aproximativ 8.800 tone siloz în procesul de obţinere a biogazului, introducerea
în circuitul economic a unor zone izolate şi creşterea numărului de locuri de muncă.
Momentan, această uzină folosește zilnic 30 litri materie primă, producând astfel 14,4 MWh
electricitate.
Consumul de gaze naturale
In cazul orașului Săcueni nu se înregistrează consum de gaze naturale, deoarece localitatea nu
este racordată la rețeaua națională de gaze. În acest caz singurele cazuri de consum gaze se
înregistrează la nivel casnic, pentru prepararea hranei, utilizând butelii de gaz.
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În acest caz, consumul nu poate fi influențat de autoritatea locală, motiv pentru care nu a fost
luat în calcul în cadrul lucrării.
Consumul de lemn și alți combustibili
În localitatea Săcueni sistemul de alimentare cu energie termică folosește atât surse
convenționale: lemn, combustibil lichid, cât și surse neconvenționale, respectiv apă geotermală.
Momentan, încălzirea prin sobe sau centrale termice cu combustibil solid este preponderentă în
localitate.
În cazul clădirilor publice se poate observa cele două variante, iar în cazul consumatorilor casnici
93,1% folosesc lemne pentru încălzire.
Așadar, combustibilul solid utilizat pentru încălzirea locuințelor în anul 2016 s-a situat la
cantitatea de cca. 50.000 mc lemn solid, constituind un consum de 94.300 mWh, rezultând emisii
de CO2 din consumul de combustibil pentru încălzire de 37.814 tone CO2.
Apa termală este folosită pentru încălzirea unor instituţii publice, cum este clădirea primăriei,
clădirea liceului şi sala de sport, respectiv blocurile ANL.
Cantitatea de apă geotermală distribuită în anul 2015
Nr. Sondă

Cantitate
valorificată
(mc)

S – 1704
76.262
S – 4076
48.441
S – 4691
21.207
Total branșamente

Consumatori
Instituții
de cult
3
-

Instituții
publice
5
5
-

Agenți
Persoane
economici
fizice
9
56
11
102
2
63

Total

70
121
65
265

Transport public
Având în vedere, faptul că în orașul Săcueni nu funcționează un sistem de transport în comun,
mijlocul de transport cel mai des folosit pentru naveta forţei de muncă spre oraşele apropiate
este autobuzul, trenul, respectiv autoturismele personale.
Pentru reducerea emisiilor de CO2 datorate sectorului de transport s-ar impune realizarea unui
plan privind transportul în oraș pentru a se încuraja utilizarea unui transport în comun eficient,
transportul nemotorizat (biciclete), conducerea economică a vehiculelor, etc.
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Consumul de motorină și benzină a fost stabilit tinând seama de datele de Primăria Orașului
pentru parcul auto propriu și din estimările făcute pentru transportul privat și comercial.
Datele utilizate în evaluarea consumului pentru transportul privat și comercial s-au bazat pe
informatiile privind numărul de vehicule înmatriculate.
Categorie
Transport public
Transport servicii primărie
Transport privat
Total

Carburant MWh (motorina)
219,03
51,96
14.739
15.009,99

Emisii CO2 (tone)
58,48
13,8732
3.935,31
4.007,66

Categorie
Transport public
Transport servicii primărie
Transport privat
Total

Carburant MWh (benzina)
0
19,65
7.545
7564,65

Emisii CO2 (tone)
0
4,89
1.878,7
1.883,59

5814

6000

Total emisii CO2 –
transport este 5.891,25
tone CO2.

5000
4000
3000
2000
1000
0

0

20

8

219 52 15

carburant benzina
(MWh)

carburant motorina
(MWh)

transport public

transport servicii primarie

58

19

emisii t CO2

transport privat

În anul 2016 au fost eliminate emisiile datorate sectoarelor industrie și construcții, care nu au fost
luate în calcul în cadrul strategiei.
Se impune de asemenea îmbunătățirea infrastructurii de transport a orașului pentru a se evita
blocajele în circulație și pentru reducerea consumului de carburanți la folosirea autovehiculelor în
oraș.
O soluție pentru viitor ar fi utilizarea autoturismelor si scuterelor alimentate electric.
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Concluzii
Cantitatea totală de CO2 emisă în orașul Săcueni în anul 2016, aferentă sectoarelor luate în
considerare în cadrul lucrării pentru este 49.328,54 tone.
- Emisia de CO2 pe cap de locuitor, în anul 2016, este de 3.89 t CO2.
- 1m² de padure asimilează într-un an 1 kg de CO2, motiv pentru care este nevoie de 0,38 ha de
pădure pentru neutralizarea emisiilor generate de 1 locuitor într-un an.
- Obiectivul de reducere până în anul 2020 a emisiilor de CO2 trebuie să fie 9.865,70 t CO2 (20%
din emisiile din anul 2016), iar pentru anul 2030 de 19.731,41 t CO2 (40% din emisiile din anul
2016).
Concluziile analizei consumurilor energetice și a emisiilor aferente de CO2 în Orașul Săcueni în
anul 2016, indică potențiale importante de reducere a emisiilor și anume:
- trecerea iluminatului în totalitate pe aparate cu tehnologie LED – se pot reduce cheltuielile la
factura de energie electrică cu cca. 40%
- implementarea unui sistem de telegestiune
- în cazul clădirilor rezidențiale și publice există un potențial semnificativ de reducere a
consumurilor energetice prin schimbarea iluminatului interior prin modernizarea sistemelor de
producere a căldurii dar și prin producerea de energie din surse regenerabile: sisteme
geotermale, solare termice și fotovoltaice, sisteme pe biomasă și prin îmbunătățirea izolației
termice
- în cazul transportului local ar trebui descurajat transportul privat în perimetrul orașului în
paralel cu implementarea transportului public și promovarea sistemelor curate de transport:
mașini și scutere electrice, biciclete, mersul pe jos, precum și relizarea unui plan de mobilitate
urbană adecvată.

6. Date tehnice privind potențialul surselor de energie regenerabilă la nivel local
Odată cu aderarea țării în Uniunea Europeană și a provocărilor legate de schimbările climaterice,
a crescut importanța surselor de energie regenerabilă.
Conducerea oraşului Săcueni este preocupată permanent de dezvoltarea localităţii, de consumul
eficient şi raţional de resurse, de protecţia mediului înconjurător, propune pentru perioada 2017–
2024 o strategie energetică bazată pe măsuri de reducere a consumurilor energetice şi trecerea
treptată la folosirea surselor de energie regenerabile.
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Conform datelor furnizate de către Electrica Furnizare S.A., energia electrică produsă în anul
2016 a fost realizat din următoarele surse:
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Principalele direcţii pentru creşterea eficienţei energetice sunt:
• Realizarea managementului energetic la nivelul întregii localităţi
• Producerea energiei din surse regenerabile de energie
• Realizarea de investiţii in instalaţiile existente de consum cu scopul reabilitării şi
modernizării lor
Producerea de energie din surse regenerabile are o pondere mare în efortul localităţii de
reducere a costurilor energetice.
Oraşul dispune de următoarele resurse regenerabile posibil de utilizat: energie geotermală, solară
și biomasă.
Datorită aşezării geografice al oraşului, este oportună investiţia de montare de panouri solare
pentru clădirile administrative, şcoli, grădinițe etc., care pot asigura un grad ridicat de
independenţă energetică a acestor obiective, precum şi reducerea cheltuielilor aferente
producerii agentului termic sau electric.
De asemenea, un pas important în evoluţia dezvoltării durabile a localităţii ar fi înființarea unui
parc fotovoltaic de 1,0 MW. Pentru alimentarea unor consumatori izolaţi şi consumuri mici de
energie, sistemele fotovoltaice oferă o alternativă economică atractivă, dacă se ţine seama de
costul ridicat pentru racordarea consumatorilor la reţeaua electrică aferentă sistemului energetic
naţional.
Un sistem solar cu puterea instalată de 1 MW este necesar un modul fotovoltaic cu suprafaţa de
circa 3 ha, motiv pentru care ar fi benefic achiziţionarea unui teren adecvat investiţiei sau
regruparea terenurilor aparţinătoare domeniului public sau privat al localităţii în acest scop.
Simulator parc fotovoltaic
Pentru energia electrică produsă
prin intermediul energiei solare
se eliberează 4 Certificate Verzi +
2 din 2017 pentru fiecare MWh.
Valoarea de piaţă a certificatului
verde este de circa 40 €. Prețul
curent de vânzare de energie
Electrica este de circa €
40/MWh.
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Este recomandat o suprafaţă plană, cu pantă de nu mai mult de 5%, uşor accesibilă şi care să aibă
în apropiere o linie de medie tensiune. Simulatorul este calibrat pentru folosirea panourilor
fotovoltaice fixe de siliciu cristalin cu înclinaţie optimă.

În ţară s-au realizat sisteme fotovoltaice cu puteri variate şi în regim de funcţionare diferenţiat în
cadrul unor programe de cercetare-dezvoltare-demonstrare, astfel:
- sisteme autonome - pentru alimentarea unor consumatori izolaţi, staţii de radiotelecomunicaţii, iluminat public sau semnalizare trafic, instalaţii de pompare a apei , înscrise ca
obiective în programul de electrificare rurală;
- sisteme conectate la reţeaua electrică (staţii-pilot fotovoltaice cu panouri mobile, sisteme
integrate în imobile).
Obiectivul general al managementului energetic este reprezentat de gestionarea consumurilor
energetice pentru receptorii aflaţi în subordinea localităţii, prin eficientizarea costurilor
energetice.
În acest sens se va urmări în prima fază monitorizarea consumatorilor energetici privind
consumul fluidelor energetice prin investiţii realizate în montarea de contoare (căldură, energie
electrică) care vor permite bugetarea corectă a sumelor ce se vor aloca de către localitate dar şi
gestionarea în vederea eficientizării consumurilor.
În cazul investiţiilor trebuie continuat modernizarea clădirilor vechi aflate în administrarea
oraşului, construcţii care sunt mari consumatoare de energie datorită pierderilor energetice mari
cauzate de izolarea termică defectuoasă sau a instalaţiilor foarte vechi sau depăşite fizic şi moral.
Prioritățile Primăriei privind reducerea consumului de energie termică se reflectă și în faptul că în
localitate au fost reabilitate mai multe clădiri de învățământ și sunt în curs de elaborare
următoarele proiecte, deocamdată în faza de proiectare:
-

reabilitarea termică a sediului Primăriei Săcueni
reabilitarea termică a școlii generale din str. Libertății nr. 33

În cazul instalaţiilor electrice interioare realizate în general din aluminiu cu conductivitate foarte
scăzută trebuie căutate soluţii de înlocuire cu altele noi, mai ecologice, cu performanţe ridicate
care să permită de asemenea extinderi viitoare.
Se va realiza decongestionarea consumului de energie electrică, reducerea poluării luminoase şi
eliminarea problemelor de amorsare a surselor de lumină astfel încât instalaţiile noi să asigure un
Page 48

STRATEGIA ORAȘULUI SĂCUENI
PENTRU REDUCEREA EMISIILOR DE CO2 PERIOADA 2017-2027

nivel corespunzător al iluminatului pe timp de noapte care să fie conforme cu parametri luminotehnici impuşi prin normativele în vigoare.
De asemenea o soluţie modernă ar fi amplasarea în subteran a unor reţele aeriene existente şi
de crearea de condiţii pentru montarea altora noi, fără a necesita lucrări de spargere ulterioare.
La nivelul orașului Săcueni sunt disponibile următoarele tipuri de resurse regenerabile:
- energia geotermală
- energie solară
- energia eoliană
- biomasă
- resurse energetice provenite din procesarea deșeurilor menajere, a dejecțiilor animaliere
provenite din ferme

6.1. Potențial geotermal
Potenţialul termic anual al României din surse geotermale a fost evaluat la 7 PJ (petajoules), de
opt ori mai puţin decât se poate obţine cu ajutorul energiei solare. Cu toate acestea, echivalentul
termic al celor 7 PJ (7 x1015 Joules) este de 1,67 milioane gigacalorii. Cu alt cuvinte, oricât de
aspre ar fi lunile de iarnă, energia geotermală ce s-ar putea obţine ar fi suficientă pentru
încălzirea a cel puţin 300.000 de locuinţe.
România deține un potențial geotermal cotat ca fiind pe locul trei în Europa.
Temperatura surselor hidrogeotermale (cu exploatare prin foraj-extracţie) în geotermie de "joasă
entalpie", are temperaturi în ape de adâncime, cuprinse între 25 grade C şi 60 grade C, iar la
geotermia de temperatură medie temperaturile în ape mezotermale variază de la 60 grade C
până la 125 grade C.
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Hărţile indică zone favorabile pentru concentrarea resurselor geotermale în suprafeţele
circumscrise de 60-120° C, pentru exploatarea apelor geotermale producătoare de energie
termică şi suprafeţe în care temperatura la peste 3 km adâncime are valori cuprinse între 250 şi
1250°C. În aceste zone este recomandată exploatarea energiei geotermice în vederea generării
de energie electrică.
Potențialul geotermal a fost explorat la nivel național și este exploatat prin sonde săpate la
adâncimi de până la 3000 m. Cele mai importante resurse de ape geotermale, dar și facilități de
exploatare a acestora se află în vestul României, în Câmpia Crișurilor și cuprind rezervoarele:
Borș, Beiuș, Oradea și Ciumeghiu.
Energia geotermală poate fi clasificată în două categorii:
- Energie geotermală de potenţial termic scăzut fiind disponibilă chiar la suprafaţa scoarţei
terestre, mult mai uşor de exploatat decât energia geotermală de potenţial termic ridicat.
- Energie geotermală de potenţial termic ridicat: Acest tip de energie geotermală este
caracterizată prin nivelul ridicat al temperaturilor la care este disponibilă şi poate fi transformată
direct în energie electrică sau termică.
În cadrul perimetrului Săcueni, se exploatează apele geotermale cantonate în sistemul acvifer
regional ponţian inferior, care reprezintă o parte a hidrostructurii regionale extinse în întreaga
Depresiune Pannonică. Acviferul termal acoperă o suprafaţă de 2500 km2, situându-se între
graniţa de vest a României cu Ungaria şi linia Satu-Mare - Timişoara - Jimbolia.
Zăcământul termal Ponţian Săcueni, a fost cercetat prin intermediul celor 13 sonde forate în
regiune (inclusiv sonde pentru hidrocarburi).
Sistemul acvifer termal Ponţian Inferior identificat la Săcueni este localizat la adâncimi cuprinse
între 1250-1700 m. Numărul stratelor acvifere interceptate de sonde în perimetrul Săcueni
variază între 30 și 40. Grosimea totală a complexului, incluzând şi intercalaţiile impermeabile,
ajunge la 500-800 m. Baza complexului acvifer corespunde cu limita Pannonian s.s./Ponţian, iar
acoperişul este atribuit complexului mediu al Pliocenului, unde predomină marne cu intercalaţii
rare şi subţiri de strate nisipoase sau argiloase.
În toate sondele executate în perimetrul Săcueni, acviferul termal ponţian se manifestă eruptiv,
dovedind astfel existenţa unei cantități mari de zăcământ. Debitul mediu al sondelor este de 1720 l/s în sezonul rece şi de 3-4 l/s vara [Ţenu 1981].
Exploatările geotermale din perimetru pot atinge un echivalent energetic de cca. 2600 tep (tone
echivalent petrol), din care în prezent se utilizează 1300 tep (50%).
În perimetrul Săcueni, apele geotermale au temperaturi la gura sondei cuprinse între 70 si 92°C;
în sondă valoarea temperaturii fiind mai mare cu 10-15°C, iar gradienţii geotermici au valoarea
medie de 520C/km, iar izotermele la baza Ponţianului indică temperaturi cuprinse între 90-105°C.
Astfel în zonă se înregistrează o creştere a temperaturii în medie cu 10°C la 18 m (treapta
geotermică), comparativ cu valoarea medie de 10°C/33 m înregistrată în Europa.
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6.2. Potențialul eolian
Valorificarea potenţialului eolian se poate realiza sub formă de energie mecanică sau electrică
prin intermediul unei instalaţii eoliene cu turbine eoliene.
Turbinele eoliene se pot împărţi două mari categorii: turbine cu ax orizontal şi turbine cu ax
vertical. Turbinele cu ax orizontal sunt cele mai răspândite, fiind soluţia cea mai bună pentru
parcurile eoliene de mare putere unde generatoarele au o putere instalată de ordinul
megawaţilor.
Harta potenţialului eolian al României cuprinde distribuţia vitezei medii anuale a vântului pe
teritoriul României conform analizelor efectuate în perioada 1961 - 2005.
Conform hărţii potenţialului eolian al României se observă că localitatea Săcueni deţine
posibilităţi de exploatare a potenţialului eolian minime datorită vitezei medii reduse a vântului de
3,5-7m/s. Din acest motiv posibilitatea de exploatare a acestei resurse energetice în zonă este
redusă.
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6.3. Potențialul solar
În cea ce priveşte radiaţiile solare, măsurătorile lunare al valorilor de pe teritoriul României ating
valori maxime în luna iunie (1,49 kWh/m2/zi) şi valori minime în luna februarie (0,34 kWh/m2/zi).
Potenţialul solar poate fi valorificat sub formă de electricitate sau căldură, prin intermediul
panourilor fotovoltaice, respectiv a panourilor termice.
În conformitate cu datele Centrului Comun European pentru Cercetare – JRC, potențialul solar al
României indică posibilitatea utilizării sursei în vederea generării energiei electrice. Potențialul de
producere a energiei electrice se poate afla între 825- 1272 kWh/m2/an.
Conform hărţii potenţialului solar al
României,
localitatea
Săcueni
se
încadrează într-un areal cu un potențial
solar destul de ridicat, fiind încadrat în
zona II de radiație solară, în vederea
utilizării energiei solar termale şi solar
fotovoltaice (realizarea unui parc
fotovoltaic constând în amplasarea unor
grupuri de panouri fotovoltaice, care vor
capta energia solară și o vor transforma
în energie electrică) produsă din surse
regenerabile.

Sursa: Comisia Europeană http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/countries/europe.htm
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6.4. Potențialul biomasă
Biomasa cuprinde toate formele de material vegetal şi animalier și partea biodegradabilă a
produselor, deşeurilor şi reziduurilor din agricultură, silvicultură şi industriile conexe, precum şi
partea biodegradabilă a deşeurilor industriale şi urbane.

Din harta de mai sus se poate concluziona, că în județul Bihor există un potențial mediu de
aproximativ 400-500 TJ, o situație destul de bună comparativ cu alte județe învecinate, de ex.
județul Cluj.
Resursele de biomasă sunt destul de diversificate din punct de vedere al producerii energiei
termice:
Reziduurile primare sunt produse din plante sau din produse forestiere.
Reziduurile secundare reprezintă diferite deşeuri, care variază din punct de vedere al fracţiei
organice, incluzând deşeuri menajere, deşeuri lemnoase, deşeuri de la tratarea apelor uzate, etc.
Biomasa constituie o sursă regenerabilă de energie, destul de promiţătoare, atât din punct de
vedere al potenţialului cât şi din punct de vedere al posibilităţilor de utilizare.
Rezervele de biomasă sunt în special deșeurile de lemn, deșeurile agricole, gunoiul menajer și
culturile energetice. Producerea de biomasă nu reprezintă doar o resursa de energie regenerabilă
ci și o oportunitate semnificativă pentru dezvoltarea rurală durabilă. În prezent, în Uniunea
Europeană, 4% din necesarul de energie este asigurat din biomasă.
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În prezent, în Romania nu s-au dezvoltat tehnologii de valorificare completă a tuturor deșeurilor,
de ex. nu există utilaje specializate în scoaterea rădăcinilor, acest potențial de deșeuri lemnoase
neputând fi astfel valorificat.
Biomasa e mult mai eficient de folosit pentru producerea căldurii, decât pentru producerea
energiei electrice. Prin procesele de pre-tratare (uscare, transformare în peleți și brichete sau
tratamente termo-chimice, precum piroliza), se crește densitatea energetică a biomasei,
contribuind la scăderea poluării în transport și conversie finală.
Orașul prin administrarea suprafeţelor şi spaţiilor verzi pe care le deţine, poate să beneficieze de
valorificarea energetică a biomasei atât din punct de vedere al potenţialului cât şi al posibilităţilor
de utilizare. Dat fiind faptul că pe raza orașului se execută în mod organizat lucrări de toaletare,
tăieri de material lemnos, este oportună construcţia unei linii tehnologice pentru utilizarea
deşeurilor lemnoase în fabricarea peleţilor, care pot fi folosiţi la producerea căldurii şi a apei
calde pentru unele clădiri aflate în administraţia orașului.
Localitatea dispune de un cadru natural cu o suprafaţă de 1150 ha pădure întinsă în jurul oraşului
și 7,3 ha spații verzi în cadrul orașului. Astfel, orașul dispune de resurse proprii de biomasă
provenind în principal din valorificarea materialului lemnos rezultat din întreținerea spațiilor verzi
de pe raza oraşului.
În cea ce privește reducerea costurilor de încălzire și de electricitate, este recomandat cu caracter
inovativ implementarea unor proiecte care să presupună apelarea la surse regenerabile de
energie.
Un exemplu bun în vederea dezvoltării capacităţii energetice din surse regenerabile este
realizarea investiției - Centrală de biogaz în orașul Săcueni - în vederea producerii energiei
electrice din dejecțiile animaliere și resturi vegetale de la fermele și gospodăriile din zonă.
Această investiție a costat 23 milioane de lei, dintre care cea mai mare parte provine din fonduri
europeni și promite o economie de 100 mii de euro.
Contribuția investitorilor: Consiliul Județean Bihor și autoritățile din Diosig și Săcueni nu a depășit
384 de mii de lei. Cele 3 instituții s-au constituit într-o asociație de dezvoltare intercomunitară.
Centrala are o putere instalată de 500 kW și anual va prelucra 5400 tone de dejecții animaliere,
reducând cca. 2600 de tone de CO2 în natură.
Acest tip de investiție în conformitate cu standardele europene necesare pentru realizarea unei
uzine de biogaz contribuie la dezvoltarea capacităţilor cu „emisie zero” de CO2.

7. Obiective strategice în sectorul energetic la nivelul localității Săcueni
Strategia energetică al oraşului are la bază Strategia Energetică Naţională a României,
elaborată conform Directivelor U.E., urmărind obligatoriu următoarele obiective:
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- Creşterea ponderii energiei regenerabile la 20% din totalul surselor sale de energie până în
anul 2020;
- Reducerea consumului global de energie primară cu 20% până în anul 2020;
- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% până în anul 2020 în comparaţie cu
anul 1990;
- Creşterea ponderii biocombustibililor la cel puţin 10% din totalul combustibililor utilizaţi în
anul 2020;
- Utilizarea raţională şi eficientă a resurselor primare neregenerabile şi scăderea progresivă a
ponderii acestora în consumul final;
- Promovarea producerii de energie electrică şi termică în centrale de cogenerare de înaltă
eficienţă;
Din obiectivele generale se derivă obiectivele specifice:
- Reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor existente, sau a sistemelor de alimentare cu
căldură pentru încălzirea și prepararea apei calde menajere, prin folosirea panourilor solare sau a
altor elemente inovative
- Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public
- Monitorizarea consumatorilor energetici prin implementarea de programe pe termen scurt,
mediu şi lung in vederea atingerii obiectivelor stabilite prin protocolul de la Kyoto
- Valorificarea potențialului solar prin înființarea unui parc fotovoltaic în raza orașului
- Eficienţă energetică în clădirile publice – extinderea rețelei de încălzire cu apă geotermală în
localitate, producerea energiei termice prin biomasă pentru instituţii publice
- În domeniul transporturilor ar fi benefic înființarea unui serviciu de transport local, orășenesc
de călători, prin achiziționarea mijloacelor de transport în comun cu echipamente eficiente
energetic și nepoluante, prin înfiinţarea unui dispecerat informatizat pentru dirijarea
transportului urban de călători şi legarea de afişaje electronice cu LED-uri în staţiile de mijloace
de transport.
- Înnoirea parcului auto cu durata de viaţă depăşită cu autovehicule cu consum redus de
combustibil sau de concept hibrid
- Solicitarea operatorului de transport la distanță să înlocuiască autobuzele cu normă de poluare
≤ E4 cu autobuze E5,E6 sau care folosesc combustibili neconvenţionali: GPL, autobuze hibride
- Realizare și implementarea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă
- Finalizarea drumului ocolitor al orașului Săcueni pentru eliminarea traficului greu
- Amenajare de piste cicliste
- Informarea cetăţenilor privind utilizarea raţională a energiei
- Montarea de echipamente pentru reducerea intensităţii luminoase a corpurilor de iluminat
public.
- Instruirea profesională pentru management energetic a personalului propriu al administraţiei
locale, precum şi a cadrelor didactice şi elevilor.
- Crearea unui sistem informatic integrat interconectat pentru managementul activităţilor care să
cuprindă regiile şi unităţile aflate în subordinea Consiliului Local.
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- Implementarea unui sistem de alarmare şi supraveghere locală în caz de dezastre.
- Identificare, proiectare şi avizare implementare pentru proiectele de energie alternativă.
- Investiţii în instalaţii, echipamente şi punere în funcţiune necesare pentru o îmbunătăţire a
eficienţei, reducerea pierderilor şi economisirea energiei; montarea de economizoare centralizate
în punctele de aprindere/comandă a iluminatului, sau prin înlocuirea aparatelor de iluminat cu
aparate noi.
Prin aceste măsuri se pot obţine economii considerabile de energie.
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8. Analiza SWOT
Puncte tari (S)

Puncte slabe (W)

- localitatea Săcueni deţine un număr mare de clădiri
(sedii administrative, şcoli şi grădiniţe, etc.);
- rețeaua de electricitate dezvoltată;
- sistem de alimentare cu apă potabilă dezvoltată
- disponibilitate în zonă a resurselor energetice
regenerabile ( geotermal, solar și biomasă);
- utilizarea apei geotermale la încălzirea clădirilor
publice dar și rezidențiale
- ștranduri cu apă termală
- existența uzinei de biogaz în localitate
- infrastructura educațională în curs de reabilitare
- existența unui centru incubator de afaceri
- stabilitate instituțională la nivelul administrației
publice locale
- colaborare eficientă cu mediul de afaceri local
- distanța redusă față de Ungaria

- fond locativ învechit
- grad mic de suportabilitate al costurilor de reabilitare
termică a locuințelor de către populație;
- tehnologiile folosite pentru iluminat public sunt
energofage;
- inexistența asociațiilor de proprietari
- inexistența transportului public orășenesc
-lipsa străzilor pietonale
-inexistența pistelor pentru bicicliști
-rețea stradală supraaglomerată, trafic îngreunat,
nefluidizat
-parcări insuficiente
-infrastructură educațională limitată
- infrastructura medicală nemodernizată
- iluminat stradal insuficient

Oportunități (O)

Amenințări (T)

- existenţa unei multitudini de programe de finanţare
europene
- potenţial important de resurse regenerabile
exploatabile, susţinut de o piaţă funcţională de
Certificate Verzi;
- creșterea gradului de implicare a populației în viața
comunității;
- creșterea activității în mediul de afaceri local
- oportunităţi crescute de investiţii în domeniul
eficienţei energetice şi al resurselor energetice
regenerabile;
- existența în municipiu a unor spații publice (atât în
zona centrală cât și în zona blocurilor de locuit) care
pot fi revitalizate în interesul comunității
- reabilitarea termică a clădirilor publice și a blocurilor
de locuit (contribuție la reducerea emisiilor de CO2)

- lipsa unor instrumente fiscale eficiente pentru
susţinerea programelor de investiţii în eficienţă
energetică şi dezvoltarea serviciilor energetice;
- cadrul legislativ național instabil;
- populaţia se află într-un accentuat declin demografic
- scăderea populaţiei ocupate în ndustrie
- lipsa stabilității la locul de muncă a personalului din
administrație
- migrația forței de muncă calificată, lipsa forței de muncă
calificate
- lipsa investițiilor străine majore
-surse financiare limitate pentru cofinanțarea proiectelor
de infrastructură
- degradarea treptată a infrastructurii de transport din
localitate și din regiune
- creșterea emisiilor de CO2 datorată traficului și a
producerii energiei termice (mai ales în mod necontrolat)
- lipsa investițiilor în tehnologii noi
-poluarea mediului (atmosferă, sol, etc.)
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Concluzia Analizei SWOT
Puncte tari:

Puncte slabe:

Poziţie strategică, graniţa cu Ungaria
Accesul limitat la resurse naturale
Resurse de ape geotermale
Declin demografic economic şi al gradului de
Infrastructura în curs de dezvoltare prin ocupare a forţei de muncă
investiții
Infrastructura rutieră precară
Oportunităţi:
Programele
europene
comunitare
transfrontaliere
Programele operaţionale naţionale
Noile instrumente europene

Ameninţări:
şi Riscuri geopolitice
Competiţia la nivel regional şi naţional pentru
resurse financiare

9. Direcții de acțiune preconizate pentru atingerea obiectivelor
Axele de intervenție prioritare pentru atingerea obiectivelor stabilite în domeniul energetic sunt
următoarele:
- MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC
Acțiuni:
• Înlocuire corpuri de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu tehnologie LED
Cantitate: 513 buc.
Sursa de finanțare: POR 2014-2020, Buget local, Buget de stat, Parteneriat public-privat
Obiective: reducerea consumului de energie electrică pentru iluminat public cu 40%
Buget estimativ: cca. 256.000 lei
• Realizare sistem de telegestiune si monitorizare funcționare sistem de iluminat public
Sursa de finanțare: POR 2014-2020, Buget local, Buget de stat, Parteneriat public-privat
Obiectiv: reducerea consumului de energie electrică pentru iluminatul public cu 35%
Buget estimativ: cca. 1.500.000 lei
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CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE
- Reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei
calde menajere și a sistemelor de ventilare și climatizare, inclusiv sisteme de răcire pasivă,
precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de
încălzire centralizată, după caz;
- Realizarea de audituri energetice pentru clădirile publice
- Utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termică
pentru încălzire și prepararea apei calde de consum;
- Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență
energetică ridicată și durată mare de viață;
- Implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței
energetice și monitorizarea consumurilor de energie
Obiectiv: scăderea consumului energetic în clădirile publice sub 145 kWh/m2/an
Sursa de finanțare: POR 2014-2020, Buget local, Buget de stat
Acțiuni:
•
-

Reabilitarea termică a infrastructurii educaționale din Săcueni
Listă obiective: Școala generală cl. I-IV, str. Libertății nr. 33

• Reabilitarea termică al sediului Primăriei Săcueni – Săceuni, Str. Libertății nr. 1
Surse de finanțare: buget local, POR 2014-2020, MECTS, AFM (programul Casa Verde plus)
VALORIFICAREA RESURSELOR ENERGETICE REGENERABILE
Obiective:
- crearea de noi locuri de muncă
- asigurarea necesarului de energie electrică și termică al instituțiilor publice
- Producerea apei calde prin panouri solare, pentru instituții publice (școlile și clădirile
aparținătoare Primăriei)
Buget estimativ: 2.000.000 lei
Sursa de finanțare: Administrația Fondului de Mediu – Programul privind instalarea sistemelor de
încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor
clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ- teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult
- Înființarea unui parc fotovoltaic de 1 Mw în localitatea Săcueni
Buget estimativ: cca. 15.000.000 lei
Sursa de finanțare: buget local, fonduri europene, parteneriat public-privat
- Realizarea pistelor interurbane pentru bicicliști
Buget estimativ: cca 2.100.000 lei
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Sursa de finanțare: prin fonduri comunitare, Administrația Fondului de Mediu etc.
Propunem realizarea benzilor dedicate pentru biciclete pe o lungime de aprox. 9 km în interiorul
orașului și conectarea diferitelor zone prin intermediul benzilor adiacente arterelor majore de
circulație.
-Extinderea sistemului de încălzire cu apă geotermală pentru cca 60% din populaţia orașului
prin realizarea forajelor de adâncime, realizarea unei centrale geotermale, extinderea
conductelor de transport apă termală
Buget estimativ: cca.100.000.000 lei
Sursa de finanțare: POIM 2014-2020; Intelligent Energy Europe, buget local, alte surse de
finanțare

10. Mijloace de finanțare a obiectivelor impuse prin Strategie
Parteneriat Public- Privat
Unul din mijloacele prin care pot fi atinse obiectivele propuse prin prezenta strategie este
încheierea de parteneriate public –private - denumit în continuare PPP.
Conform legislaţiei naţionale PPP este reprezentat de Legea 178/01.10.2010, actualizată prin
includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ordonanţă de urgenţă nr. 39 din
20 aprilie 2011; Ordonanţa de urgenţă nr. 86 din 12 octombrie 2011; Ordonanţa de urgenţă nr.
96 din 22 decembrie 2012; Legea nr. 76 din 4 mai 2012.
Principiile care stau la baza unui parteneriat public – privat sunt:
- proporţionalitatea
- transparenţa
- nediscriminarea
- asumarea răspunderii
- eficienţa utilizării fondurilor disponibile
Componentele unui parteneriat public-privat sunt reprezentate de:
1. Autoritate publică locală - organismul de decizie publică constituit la nivelul judeţului,
municipiului, oraşului, comunei, responsabil pentru proiectele de parteneriat public-privat de
interes local;
2. Investitor privat - orice persoană juridică sau asociere de persoane juridice, română sau
străină, care este dispusă să asigure finanţarea pentru una sau mai multe dintre etapele unui
proiect de parteneriat public-privat;
3. Companie de proiect - societatea comercială rezidentă în România, având ca asociaţi sau
acţionari atât partenerul public, cât şi pe cel privat, care sunt reprezentaţi în mod proporţional în
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funcţie de participarea la proiectul de parteneriat public-privat, partenerul public participând cu
aport în natură.
Principalele părţi interesate de realizarea proiectului de management energetic sunt:
• Oraşul care se va implica în proiect ca partener public.
Aceasta va asigura accesul la instalaţiile energetice proprii in vederea monitorizării, gestionarii şi
modernizării acestora.
• Consumatorii energetici aflaţi în subordinea oraşului vor fi principalii beneficiari ai unor
servicii de calitate la standarde înalte.
• Cetăţenii oraşului vor beneficia de servicii de calitate (ex., instituţii de învăţământ
iluminate, încălzite mai eficient).
Rezultatele implementării proiectului de parteneriat public vor fi următoarele:
- reducerea emisiilor de CO2
- dezvoltarea strategiei specifice de optimizare a consumului
- optimizarea consumului energetic pentru consumatorii aflaţi în subordinea oraşului
- gospodărirea eficiența a energiei sub toate formele ei
- prognozarea cererilor viitoare de energie
- creşterea gradului de siguranţa în alimentare pentru consumatorii oraşului
- diminuarea pierderilor pe fluxul de producţie - transport - distribuţie - consum
Gestionarea directă a problematicilor energetice
O a altă variantă pentru implementarea strategiei energetice este gestionarea directă a
problematicilor energetice de către autoritatea locală, prin:
- contractarea directă a studiilor de fezabilitate, a proiectelor tehnice, precum şi a execuţiei
proiectelor noi
- cuprinderea lucrărilor de reabilitare, respectiv a investiţiilor necesare în cadrul bugetului local
- mărirea structurii administrative şi de personal la nivelul aparatului administrativ al localităţii, cu
preocupări active în domeniul energetic
- contractarea unor servicii de consultanţă permanentă în domeniul energetic cu privire la
implementarea etapizată a fazelor de eficientizare energetică.
Luând în considerare resursele umane și cele financiare limitate, este recomandat combinarea
celor două variante.
De asemenea, o resursă financiară deosebit de importantă o constituie accesarea fondurilor
europene nerambursabile.
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În continuare prezentăm câteva instrumente, posibilităţi de accesare a fondurilor europene
nerambursabile:
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL (POR) 2014-2020
Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
- OS 3.1 Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de
iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari
Activități finanţabile:
• eficiență energetică a clădirilor publice, inclusiv măsuri de consolidare a acestora
• eficiență energetică a clădirilor rezidențiale, inclusiv măsuri de consolidare a acestora
• investiții în iluminatul public
• măsuri pentru transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/ achiziție mijloace de
transport ecologice/ electrice, etc.)
Potențiali beneficiari: autorități publice centrale și locale
Calendarul de depunere a cererilor de finanțare:
Nume

Finanțare activă

Perioadă depunere

3.1.A Rezidențial

28 august 2017 – 28 februarie 2018

3.1.B Clădiri publice

28 februarie 2017 - 04 octombrie 2017

3.1.B Clădiri publice - ITI Delta Dunării

28 iulie 2017 - 28 ianuarie 2018
Sursa: www.fonduri-structurale.ro

Această prioritate de investiții va sprijini măsuri de eficiență energetică a clădirilor publice având
ca scop reabilitarea energetică profundă inclusiv izolarea termică, reabilitarea și modernizarea
sistemelor de încălzire și a rețelelor și instalațiilor, iluminat și sistemul de management energetic
al clădirii (măsuri de eficiență energetică tipice). Vor fi eligibile pentru finanțare toate tipurile de
clădiri publice deținute și ocupate de autoritățile și instituțiile centrale și locale cum ar fi: clădiri
administrative, spitale, clădiri de învățământ, policlinici, penitenciare etc., inclusiv spații anexă de
păstrare și stocare care au un regim de încălzire pentru funcționare. Totodată, vor fi prioritizate
la finanțare clădirile cu funcții sociale, de ex., infrastructura educațională și de sănătate, etc.
Acțiunile sprijinite în cadrul acestei priorități de investiție pentru măsurile de creștere a eficienței
energetice a clădirilor publice se referă la:
• îmbunătățirea izolației termice și hidroizolare anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre,
tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor, inclusiv măsuri de
consolidare;
• reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – încălzire şi apă
caldă de consum, inclusiv montarea de robinete cu cap termostatic etc.
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•

modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea centralei termice de
bloc/scară; achiziționarea și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei
din surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de
căldura si/sau centrale termice pe biomasa etc.;
• înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu
corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;
• implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice:
achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea
energiei electrice;
• orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea
circuitelor electrice în părțile comune - scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și
echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade etc.);
• realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) care au
proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.
Beneficiarii acestor tipuri de investiții vor fi autoritățile publice centrale, precum autoritățile și
instituțiile publice locale din mediul urban.
Iluminatul public reprezintă un alt sector important cu potențial mare pentru îmbunătățirea
eficienței energetice. Tipurile de activități finanțate în cadrul acestei priorități de investiție se
referă la:
- înlocuirea sistemelor de iluminatul public cu incandescență cu iluminat prin utilizarea unor
lămpi cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și asigurarea confortului
corespunzător (ex. LED), inclusiv prin reabilitarea instalațiilor electrice – stâlpi, rețele, etc.;
- achiziționarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public;
- extinderea/reîntregirea sistemului de iluminat public în localitățile urbane;
- utilizarea surselor regenerabile de energie (ex. panouri fotovoltaice, etc.);
- OS 3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate
urbană durabilă
În cadrul acestei priorități de investiție vor fi avute în vedere următoarele tipuri de acțiuni pentru
finanțare:
- Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban - achiziționarea de material rulant
electric/vehicule ecologice (EEV) inclusiv pentru proiecte pilot de introducere a transportului
public în localități urbane; modernizarea materialului rulant electric (tramvaie), modernizarea/
reabilitarea/extinderea traseelor de transport electric public; modernizarea/reabilitarea
depourilor aferente transportului public și infrastructura tehnică aferentă, inclusiv construire
depouri noi pentru transportul electric; realizarea de trasee separate exclusive pentru vehiculele
de transport public; îmbunătățirea stațiilor de transport public existente, inclusiv realizarea de noi
stații și terminale intermodale pentru mijloacele de transport în comun; realizarea de sisteme de
e - ticketing pentru călători; construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere (pe
coridoarele deservite de transport public) pentru creșterea nivelului de siguranță și eficiență în
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circulaţie şi exploatare al rețelei de transport (cu asigurarea creării/modernizării traseelor pentru
pietoni și bicicliști, acolo unde este posibil), etc.);
- Investiții destinate transportului electric și nemotorizat (ex. construire infrastructură necesară
transportului electric (inclusiv staţii de alimentare a automobilelor electrice); construirea/
modernizarea/ reabilitarea pistelor/ traseelor pentru bicicliști și a infrastructurii tehnice aferente
(puncte de închiriere, sisteme de parcaj pentru biciclete etc); crearea de zone și trasee pietonale,
inclusiv măsuri de reducere a traficului auto în anumite zone, etc.);
- Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană (ex. realizarea de sisteme de
monitorizare video bazat pe instrumente inovative şi eficiente de management al traficului;
modernizarea/ reabilitarea infrastructurii rutiere fundamentate de măsurile ce vor fi propuse de
PMUD pentru reducerea emisiilor de CO2 realizarea sistemelor de tip park and ride; realizarea de
perdele forestiere - alineamente de arbori - cu capacitate mare de retenție a CO2.
De asemenea, prin intermediul acestei prioritati de investiție, se va sprijini realizarea de planuri
de mobilitate urbană durabilă care generează proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.
Grupul țintă îl reprezintă populația urbană care va beneficia de investițiile și măsurile ce vor fi
implementate. Beneficiarii în cadrul acestei priorități de investiție vor fi autoritățile publice locale
din localitățile urbane, cu excepția municipiilor reședință de județ eligibile în cadrul axei prioritare
4 a POR.
Programul de reabilitare termică a blocurilor de locuințe 1
Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe este un program promovat de Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale.
Marea majoritate a blocurilor de locuinţe din țară, construite după proiecte elaborate în perioada
1950 – 1990, prezintă un nivel scăzut de izolare termică, concretizându-se în facturi mari pentru
încălzire.
În perioada iernii o parte din căldura unui apartament se pierde din cauza gradului redus de
izolare termică, deşi locatarii o plătesc. De ex. un apartament cu 2 camere dintr-un bloc din
România consumă de două ori mai multă energie termică decât un apartament din alte ţări
europene. Acest lucru duce la facturi mari la întreţinere.
Prin reabilitarea termică a blocului se poate reduce factura de întreţinere pe perioada iernii cu
până la 40%.

1

Sursa www.mdrap.ro
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PRINCIPALELE OBIECTIVELE ALE PROGRAMULUI:
• Reducerea costurilor de întreţinere pentru încălzire şi apa caldă de consum;
• Îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi confort termic;
• Reducerea pierderilor de căldura şi a consumurilor energetice;
• Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de
energie;
• Păstrarea valorii arhitecturale, ambientale şi de integrare cromatică în mediul urban.
Lucrările de reabilitare se realizează prin:
• lucrări de reabilitare termică a anvelopei: izolarea termică a pereţilor exteriori ai blocului,
înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de
locuinţe, termohidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul
nivel în cazul existenţei şarpantei, închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie
termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor, izolarea termică a planşeului peste
subsol;
• lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire: repararea/refacerea instalaţiei de
distribuţie între punctul de racord şi planşeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea
termică a acesteia, montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare, repararea/
înlocuirea cazanului şi/sau arzătorului din centrala termică de bloc/scară;
• reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic - încălzire şi apă
caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, include montarea de
robinete cu cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic în
scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă şi al creşterii eficienţei energetice;
• lucrări de reabilitare termică a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
• instalarea, după caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei din surse
regenerabile - panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldură şi/sau
centrale termice pe biomasă, inclusiv achiziţionarea acestora.
În funcţie de rezultatele expertizei tehnice şi ale auditului energetic efectuat asupra blocului, la
aceste lucrări se mai pot adăuga:
• repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a
apelor meteorice de la nivelul terasei / învelitoarei tip şarpantă
• repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de
desprindere şi /sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe
• demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţade sau terasa
blocului de locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de
intervenţie
• refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie
• repararea canalelor de ventilaţie din apartamente în scopul menţinerii / realizării ventilării
naturale a spaţiilor ocupate
• realizarea lucrărilor de rebranşare a blocului de locuinţe la sistemul centralizat de
producere şi furnizare a energiei termice
• montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie
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•
•

•

repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura
blocului de locuinţe
repararea / înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci şi / sau a colectoarelor de
canalizare menajeră şi / sau pluvială din subsolul blocului de locuinţe până la căminul de
branşament / de racord
montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie atât pentru
încălzire, cât şi pentru apă caldă de consum.

Costurile reabilitării termice prin acest program se împart în felul următor:
Asociaţia de locatari plăteşte 20% din costul total al lucrărilor de reabilitare. Restul de 80% este
asigurat de la bugetul de stat şi cel local.
80% din costul reabilitării termice este asigurat astfel:
• 50% de la bugetul de stat, prin Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice,
în limita fondurilor aprobate anual pentru Programul naţional privind creşterea
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;
• 30% de la bugetul local, în limita fondurilor aprobate anual pentru Programul local privind
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.
PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE POIM 2014-2020
Programul Operațional Infrastructura Mare are ca obiectiv general dezvoltarea infrastructurii de
transport, mediu, energie şi prevenirea riscurilor la standarde europene, în vederea creării
premiselor unei creşteri economice sustenabile, în condiţii de siguranță şi utilizare eficientă a
resurselor natural, iar ca obiective specifice:
- Promovarea sistemelor de transport durabile si eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor
reţelelor majore
- Protecţia mediului si promovarea utilizării eficiente a resurselor
- Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea si gestionarea riscurilor
- Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon in toate sectoarele
Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de
dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul
Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene.
Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul
Naţional pentru Reformă şi cu Recomandările Specifice de Ţară, concentrându-se asupra creșterii
durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de
eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de
transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor.
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Priorităţile de finanţare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al
Acordului de Parteneriat prin abordarea directă a două dintre cele cinci provocări de dezvoltare
identificate la nivel naţional: Infrastructura şi Resursele.
POIM finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului,
managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică,
contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.
Axa Prioritară 6 - Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei
economii cu emisii scăzute de carbon
- OS 6.1 Creşterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate
(biomasă, biogaz, geotermal)
Acțiuni
- Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice şi/sau
termice din biomasă şi biogaz
- Realizarea şi modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice pe bază de
energie geotermală;
- Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei
electrice, în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de
siguranţă a funcţionării SEN.
Potențiali beneficiari:
- Unităţi administrativ teritoriale în raza cărora există potenţial de utilizare a resurselor de
energie regenerabile de tip geotermal sau biomasă/biogaz
- Societăţi comerciale care au ca activitate producerea de energie în scopul comercializării.
Perioada de depunere: 17 octombrie 2016 - 17 octombrie 2017
OS 6.2 Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali
Nume

Finanțare activă Perioadă depunere

6.2. Reducerea consumului de
energie
la
nivelul
consumatorilor industriali

Ghid

17 octombrie 2016 - Descarcă
17 octombrie 2017 Ghid
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OS 6.3 Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor
Nume

Finanțare activă Perioadă depunere

OS 6.3. Reducerea consumului
mediu de energie electrică la
nivelul locuinţelor

Ghid

Apeluri
Anterioare

19 septembrie 2016
Descarcă
- 19 septembrie
Ghid
2017

OS 6.4 Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă
eficiente
PROGRAMUL “INTELLIGENT ENERGY EUROPE”
Programul Intelligent Energy – Europe (IEE) acordă sprijin financiar organizaţiilor care doresc să
îmbunătăţească sustenabilitatea energetică. Acesta sprijină politicile privind eficienţa energetică
şi energia din surse regenerabile ale UE, cu scopul de a atinge ţintele 2020 ale UE (reducerea cu
20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, îmbunătăţirea cu 20% a eficienţei energetice şi 20%
surse regenerabile în consumul energetic al UE).
Programul Intelligent Energy – Europe creează condiţii mai bune pentru un viitor energetic
durabil în diverse arii de interes, cum ar fi energia regenerabilă, clădiri eficiente energetic,
industrie, produse de consum şi transport.
Se aşteaptă ca realizând aceste deziderate, Europa îşi va stimula competitivitatea, securizarea
resurselor energetice şi inovarea, în anii ce vor urma.
Obiectivele generale ale programului:
- să promoveze noile resurse de energie și să susţină diversificare energetică;
- să impulsioneze eficiența energetică şi folosirea raţională a resurselor energetice;
- să promoveze eficiența energetică și folosirea noilor surse de energie în transport
Comisia Europeană a stabilit o serie de facilitați de finanțare de asistență pentru dezvoltarea
proiectelor (Project Assistance Development- PDA), pentru a sprijini autoritațile publice- regiuni,
orașe, municipii sau grupări ale acestora- și organisme publice in dezvoltarea de proiecte de
energie durabilă bancabile.
Facilitațile PDA vizează eliminarea decalajului dintre proiectele de energie durabilă și investițiile
reale prin sprijinirea activitaților necesare pentru pregătirea și demararea de proiecte de energie
durabilă. Aceste activitați pot include studii de fezabilitate, planuri de afaceri, specificații tehnice
și achiziții publice.
Facilitațile PDA sunt finanțate prin Intelligent Energy Europe (IEE). Ele sunt administrate de
entități diferite, cu obiective și criterii specifice.
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Programul ELENA (European Local Energy Assitance)
Elena este o facilitate în cadrul IEE, finanţat de către Banca Europeană de Investiții și sprijină
autoritățile locale și regionale pentru a contribui la punerea în aplicare a inițiativei “20-20-20” a
Uniunii Europene:
- Prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 20% și/sau
- Prin creșterea proporției de energii regenerabile în consumul de energie la cel puțin 20% și/sau
- Prin îmbunătățirea eficienței energetice cu cel puțin 20% până în 2020
Scopul principal al programului este sprijinirea investițiilor inovante locale și regionale în
domeniul energiilor regenerabile și eficienței energetice, cu precădere pentru construcții și
transporturi.
Arii de finanțare orientative
Dezvoltarea de sisteme energetice eco-eficiente
Integrarea de sisteme de energie regenerabilă la nivelul clădirilor: panouri solare, panouri
fotovoltaice
Dezvoltarea de sisteme de transport public curate și eficiente din punct de vedere energetic
Patru facilități ELENA sunt gestionate de bănci publice (CEB-ELENA, BEI-ELENA, KfW-ELENA,
BERD-ELENA), și o unitate (MLEI-PDA) este gestionată de EACI (The European Association for
Creativity & Innovation).
Sectoarele acoperite sunt: eficiența energetică a clădirilor publice și private, inclusiv a locuințelor
sociale, renovarea clădirilor, iluminat eficient energetic, sisteme de cogenerare descentralizate,
transport public curat, dezvoltarea infrastructurii locale, echipamente urbane eficiente energetic.
Beneficiarii eligibili sunt: autorităţi publice locale, autorităţi regionale, organisme publice.
EEE-F (European Energy Efficiency Fund- Fondul European pentru Eficiența Energetică)
EEE-F a fost lansat cu scopul de a investi în programe de eficiență energetică și proiecte de
energie regenerabilă, în special in mediul urban. Spre deosebire de facilitățile PDA, acesta
finanțează atât dezvoltarea de proiecte cât și investițiile.
PROGRAMUL ORIZONT 2020 SMART CITIES AND COMMUNITIES
Acest instrument este cel mai amplu program de Cercetare si Inovare derulat vreodată de
Uniunea Europeană. Este disponibilă o finanțare de 80 de miliarde de euro pe durata a 7 ani
(2014-2020), pe lângă investițiile private pe care această finanțare le va atrage. Aceasta promite
mai multe inovații capitale, descoperiri și premiere mondiale, aducând ideile mărețe din
laboratoare pe piață.
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Orizont 2020 este instrumentul financiar de implementare a Uniunii, ce vizează asigurarea
competitivității globale în Europa.
Obiectivul programului este reprezentat de identificarea, dezvoltarea și implementarea de soluții
care pot fi reproduse, echilibrate și integrate în energie, transport și TIC prin parteneriate între
municipalități și industrii.
Categorii de solicitanți eligibili: orice entitate publică sau privată constituită legal în țările
participante la program. Consorțiile pentru proiecte trebuie să includă autorități publice ale
municipalităților/ orașelor și reprezentanți industriali. Fiecare proiect ar trebui să fie realizat în 23 comunități și/sau orașe de referință. Adițional, fiecare proiect ar trebui să co-includă 2-3
comunități și/sau orașe în care să poată fi reproduse soluțiile integrate găsite.
Propunerile ar trebui să vizeze următoarele aspecte:
Ø zone cu consum redus (aproape de zero) de energie;
Ø infrastructuri integrate;
Ø mobilitate urbană sustenabilă.
Descrierea acțiunilor de inovare: activități directe menite să producă planuri, configurări sau
proiecte pentru produse, procese sau servicii noi, modificate sau îmbunătățite. În acest scop, se
pot include realizarea de prototipuri, teste, demonstrații, acțiuni-pilot și de validare a produselor
pe scară largă și reproducere pe piață.

11. Rezultate preconizate prin atingerea obiectivelor
Preocuparea conducerii orașului în privința problematicii energetice este deosebit de serioasă,
dovadă fiind lucrările de eficientizare a consumurilor energetice pe care le-a realizat şi le are în
curs de realizare. Investițiile realizate urmăresc atingerea obiectivelor propuse privind
implementarea proiectelor de investiţii în domeniul energiei durabile, prin iniţiativa de finanţare
a energiei durabile.
Localitatea va implementa un proiect de montare, racordare şi punere în funcţiune a unor
dispozitive economizoare la circuitele de iluminat public care au rolul de a creşte fiabilitatea şi
eficienţa energetică concomitent cu reducerea semnificativă a consumului şi costurilor legate de
energia electrică. Tehnologia inteligentă optimizează tensiunea şi solicitările de curent prelungind
în acest mod viaţa aparatelor electrice, iar utilizarea ei permite realizarea de economii de pana la
15-30 % la factura de plată pentru fiecare loc de consum din iluminatul public.
Realizarea parcului fotovoltaic și reducerea consumului de energie electrică are implicaţii directe
şi în economia de combustibil, şi în consecinţă reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. În
aceeaşi direcţie, eficientizarea consumurilor s-ar putea realiza prin intermediul unor investiţii în
comanda centralizată şi telegestiunea sistemului de iluminat public, investiţii care ar aduce
suplimentar beneficii precum: - reducerea defecţiunilor în iluminatul public, ca durată, cu 80% economie în folosirea resurselor umane pentru depistarea defecţiunilor - economie de energie.
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Prin punerea în funcțiune al uzinei de biomasă, cu o putere instalată de 500 kW, anual se va
reduce emisia de CO2 cu 2600 tone, prin prelucrarea dejecțiilor animaliere, provenite de la
fermele agricole și din gospodăriile din zonă.
În cazul reglementării autorizațiilor de construcție propunem o serie de măsuri, care vor contribui
la respectarea obiectivelor propuse privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră:
- solicitarea unui raport de audit energetic al clădirii la faza de proiectare, care verifică
respectarea cerinţelor de performanţă energetică a clădirilor pentru realizarea confortului termic
în baza Ordinului 157/2007 și Ordinului 2513/2010 pentru modificarea Reglementarii tehnice
"Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor", indicativ C
107-2005. Acest certificat de performanţă energetică al clădirii, se va atasa la documentaţia de
recepţie la terminarea lucrărilor.
- clădirile noi, care vor fi realizate în anul 2020, prin certificatul de urbanism eliberat în vederea
emiterii autorizaţiei de construcţie, se va solicita întocmirea unui studiu de fezabilitate tehnicoeconomic şi de mediu, privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de producere a
energiei, cum ar fi: pompe de căldură, apă geotermală, sisteme solare, fotovoltaice, sisteme
combinate căldură-electricitate etc.
- auditul energetic va fi obligatoriu la faza de autorizaţie a construcţiei şi se va verifica încadrarea
în valorile normate ale rezistenţelor termice minime, ale elementelor de construcţie
- clădirile existente cu peste 500 mp suprafață, 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.
- 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.
- alegerea soluţiilor de reabilitare se va face de comun acord şi în colaborare cu proprietarii
clădirilor, având în vedere starea elementelor de construcţie existente, determinate cu ocazia
întocmirii expertizei tehnice
- reabilitarea energetică a clădirilor supuse unor lucrări de modernizare se va efectua pe baza
auditului energetic.
La nivel local, naţional şi global se estimează următoarele avantaje: economia la agentul termic
de încălzire, economie de curent electric constituie un pas pentru a atinge obiectivul de a
produce 20% din consumul de energie electrică din resurse regenerabile, obţinerea de credite
carbon, conform Tratatului de la Kyoto pentru reducerea dioxidului de carbon, de până la 6-10
EURO/tona biomasa valorificată, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, ponderea surselor
regenerabile de energie (SRE) în consumul total de energie al statelor UE – obiectiv de atins în
anul 2020.
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12. Monitorizarea strategiei
Măsurile de monitorizare și analiză vor fi efectuate de Serviciul energetic și iluminat public, ce se
va înființa în cadrul Primăriei.
Periodic strategia trebuie să fie actualizată, pentru a corespunde cu modificările ce vor surveni
pe durata implementării acestuia.
Obiectivele principale ale monitorizării sunt:
- verificarea implementării şi actualizării Strategiei
- evaluarea rezultatelor acţiunilor realizate;
- verificarea stadiului de realizare al activităţilor;
- constatarea asupra evaluării iniţiale în raport cu efectele obţinute;
- în cazul unor disfuncţionalităţi, decizia intervenţiilor sau modificărilor necesare pentru a
atinge obiectivele propuse.
Complexitatea activităţii de monitorizare survine din faptul că majoritatea aspectelor energetice
şi de mediu se schimbă continuu, fiind influenţate de factori tehnologici, sociali, economici,
legislativi, aspecte fiscale etc. Din aceste motive, se poate ivi situaţia în care acţiunile Strategiei au
fost corect implementate, dar una sau mai multe probleme au luat amploare mult mai repede
decât s-a estimat iniţial, astfel încât este necesară prevederea de acţiuni suplimentare pentru
soluţionarea lor.
Procesul de evaluare este continuu, ca de altfel întregul proces de implementare al Strategiei
Energetice, iar acţiunile propuse şi efectele estimate privind soluţionarea problemelor trebuie să
facă parte din raportul anual de evaluare care va fi transmis conducerii localității.
Soluţiile, acţiunile prezentate în strategie au fost identificate după analizele rezultate din
evaluarea inventarul consumurilor energetice, pentru anii de referinţă 2013-2016.
Implementarea strategiei în sine va ridica numeroase probleme legate de identificarea soluţiilor
tehnice, la găsirea finanţărilor necesare, la menţinerea deciziei politice în vederea realizării
acestora. De asemenea, evaluarea periodică va trebui să conducă la regândirea, reactualizarea
unor măsuri, dat fiind faptul că este posibil ca unele acţiuni să nu mai fie actuale, fezabile şi să
apară altele noi de mai mare impact.
Rămâne însă neschimbat deciziile autorităţilor de a-și îndeplini angajamentul asumat: de a
contribui la reducea emisiilor poluante cu cel puţin 20% până în anul 2020.
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13. Definiții și abrevieri
13.1. Definiții
Energie - Toate formele comerciale de energie disponibile şi de resurse energetice, incluzând
energia electrică, gazul natural, inclusiv gazul natural lichefiat şi gazul petrolier lichefiat, şi orice
combustibil utilizat pentru încălzire şi răcire, inclusiv pentru încălzirea în sisteme centralizate de
alimentare cu energie termică şi aer condiţionat, cărbunii şi lignitul, turba, combustibilul pentru
transport, excluzând combustibilul pentru aviaţie şi depozitele străine de combustibil, şi biomasa,
aşa cum este definită în Hotărârea Guvernului nr. 443/2003, privind promovarea producţiei de
energie electrică din surse regenerabile de energie, cu modificările ulterioare.
Energie regenerabilă - Se referă la forme de energie produse prin transferul energiei rezultate din
procese naturale regenerabile. Astfel, energia luminii solare, a vânturilor, a apelor curgătoare, a
proceselor biologice şi a căldurii geotermale pot fi captate de către oameni utilizând diferite
procedee. Sursele de energie ne-reînnoibile includ energia nucleară, precum şi energia generată
prin arderea combustibililor fosili, aşa cum ar fi ţiţeiul, căr-bunele şi gazele naturale. Aceste
resurse sunt, în chip evident, limitate la existenţa zăcămintelor respective şi sunt considerate în
general ne-regenerabile. Dintre sursele regenerabile de energie fac parte: energia eoliană,
energia solară, energia apei, energia mareelor, energia geotermică, energie derivată din biomasă:
biodiesel, bioetanol, biogaz. Toate aceste forme de energie sunt valorificate pentru a servi la
generarea curentului electric.
Energia solară este una din cele mai sigure surse de energie regenerabilă alături de cea
geotermală, puterea valurilor si biomasa. Tehnicile de captare a energiei solare permit
transformarea acesteia în electricitate, încălzire şi chiar alimentarea avioanelor. Principalele
metode de captare a energiei solare sunt folosirea celulelor fotovoltaice sau încălzirea unui fluid
şi transformarea aburului în electricitate.
Energia eoliană este una din formele de energie regenerabilă folosită din timpuri străvechi, la
morile de vânt pentru măcinat grâul. De mai mulţi ani turbinele eoliene sunt folosite în zonele cu
vânturi constante tot timpul anului pentru a produce electricitate, la nivel mondial furnizând circa
1% din totalul de electricitate produsă. Cea mai mare problemă care împiedică energia eoliană să
fie folosită drept sursă continuă de electricitate este inconsistenţa puterii vânturilor.
Energia geotermală este acea energie stocată de Pământ din atmosferă şi oceane , sau care
provine din adâncurile Pământului. Printre avantajele energiei geotermale se numără
indepedenţa de vreme şi ciclul zi/noapte, este curată şi nu influenţează negativ mediul
înconjurător. Centralele care captează energia geotermală însă pot afecta solul din jur (când apa
fierbinte este injectată în rocă pentru obţinerea aburului) şi emit cantităţi mici de CO2 şi sulfuri.
Pompele de căldură sunt dispozitive cu rol de transfer al căldurii din şi în pământ. Principiul se bazează pe temperatura constantă din sol, la câţiva metri adâncime, unde se păstrează în jurul
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valorii de 10 – 300C tot timpul anului, în funcţie de zona climatică. Iarna, pompele de căldură pot
încălzi locuinţele, iar vara le răcesc, transferând căldura în sol. Pompele de căldură sunt
cunoscute şi sub numele de sisteme de geo-schimb. Pompele de căldură se împart în două
categorii: cele care transferă căldura prin apa dintr-un circuit închis şi cele care transferă căldura
prin intermediul ţevilor metalice (cupru, spre exemplu).
Biogazul este gaz produs prin descompunerea materiei organice (reziduri animale şi vegetale,
deşeuri menajere etc.) în absenţa oxigenului. Componentele principale ale biogazului sunt
metanul şi dioxidul de carbon. Metanul din biogaz permite utilizarea acestuia pe post de
combustibil, fiind una din sursele de energie regenerabile.
Balanţă energetică - Analiza ce reprezintă, într-un cadru coerent, toate cantităţile de energie
produse, transformate, transportate şi consumate într-o zonă geografică şi într-o perioadă de
timp dată; aceste cantităţi de energie sunt exprimate în aceeaşi unitate de măsură, pentru a
putea fi comparate şi însumate.
Biodieselul este un combustibil asemănător cu dieselul, dar care nu este derivat din petrol, ci din
uleiuri vegetale şi grăsimi animale. Motoarele actuale diesel pot folosi combustibili biodiesel fără
a fi necesare modificări structurale. Biodieselul este un combustibil mai eficient din punct de
vedere al emisiilor de CO2 decât dieselul pe bază de petrol şi nu se limitează la automobile, fiind
utilizat şi de trenuri şi avioane.
Biomasă este partea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor din agricultură,
inclusiv substanţele vegetale şi animale, silvicultură şi industriile conexe, precum şi partea
biodegradabilă a deşeurilor industriale şi urbane. Biomasa este resursa regenerabilă cea mai
abundentă de pe planetă incluzând toată materia organică produsă prin procesele metabolice ale
organismelor vii. Biomasa este prima formă de energie utilizată de om, odată cu descoperirea
focului.
Bioetanolul este un combustibil ecologic, formula chimică fiind aceeaşi cu cea a alcoolului etilic
găsit în băuturile spirtoase. Bioetanolul este folosit ca o alternativă la benzină, în amestecuri de
proporţii diferite cu aceasta sau în stare pură. Planurile viitoare prevăd creşterea ponderii
bioetanolului, în vederea reducerii emisiilor de gaze ce creează efectul de seră.
Centrale eoliene sunt de fapt ferme formate din mai multe turbine eoliene, conectate împreuna
la reţeaua de distribuţie a curentului electric.În componenta unei centrale eoliene nu intră doar
turbinele eoliene, ci şi redresoarele de curent, transformatoarele şi corectoarele factorului de
putere. Amplasarea centralelor eoliene trebuie să ţină cont de valoarea vântului în regiune,
preţul tere-nului, impactul vizual asupra structurilor din vecinătate şi apropierea de reţeaua de
distribuţie a curen-tului electric.
Centrale geotermale au ca scop unic captarea energiei geotermale emisă de Pământ. Principiul de
funcţionare este simplu. Se injectează prin crăpături apa sub presiune la câţiva kilometri
adâncime, în zo-nele calde ale scoarţei terestre. Apa iese pe altă parte încălzită sub formă de
aburi, care sunt apoi transfor-maţi în electricitate. Ciclul se reia prin pomparea apei răcite. Printre
dezavantajele centralelor geotermale se numără creşterea instabilităţii solului din zonă, putând fi
cauzate chiar şi cutremure de intensitate redusă.
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Certificat verde - Este documentul care atestă o cantitate de 1 MWh de energie electrică produsă
din surse regenerabile de energie şi livrată în reţea. Certificatele verzi se tranzacţionează separat
faţă de energia produsă, câştigurile din vânzarea acestora reprezentând o stimulare a
producătorilor din surse regenerabile de energie. Furnizorii sunt obligaţi să achiziţioneze un
anumit număr de certificate verzi anual, încurajând astfel acest tip de producători.
Conservarea energiei - Totalitatea activităţilor orientate spre utilizarea eficientă a resurselor
energetice în procesul de extragere, producere, prelucrare, depozitare, transport, distribuţie şi
consum al acestora, precum şi spre atragerea în circuitul economic a resurselor regenerabile de
energie; conservarea energiei include trei componente esenţiale: utilizarea eficientă a energiei,
creşterea eficienţei energetice şi înlocuirea combustibililor deficitari.
Creşterea eficienţei energetice - Îmbunătăţirea eficienţei utilizării energiei datorită schimbărilor
tehnologice, de comportament şi/sau economice.
Panourile solare folosesc celulele fotovoltaice pentru a transforma direct energia din razele
soarelui în electricitate. Industria panourilor solare este una din cele mai dinamice din domeniul
energiei, crescând producţia cu peste 50% în fiecare an. În 2007, prin intermediul panourilor
solare s-a produs energie de peste 12.000 de MW, 90% din aceasta fiind transmisă direct în liniile
de distribuţie a curentului, restul fiind folosită pentru alimentarea locuinţelor izolate.
Piroliza este procedeul de transformare sau de descompunere chimică a substanţelor organice în
condiţiile unei temperaturi înalte si de nepătrundere a aerului.
Reducerea emisiilor poluante - Încălzirea globală este un fenomen cauzat în principal de creşterea
nivelului de CO2 din atmosferă datorită arderilor combustibililor fosili. În aceste condiţii este
normal să încercăm să reducem emisiile de CO2 prin folosirea unor motoare cu ardere internă mai
eficiente sau a combustibililor mai “curaţi”. În această categorie intră şi vehiculele cu hidrogen.
Sisteme solare pentru apă caldă folosesc rezervoare de apă şi colectoare de căldură pentru a
încălzi apa menajeră din locuinţe. Rezervoarele trebuie să fie bine izolate, pentru a nu permite
răcirea rapidă a apei. Sistemele simple integrează colectorul şi rezervorul în aceeaşi incintă. În
zonele cu climat cald se folosesc sistemele solare de apă caldă cu circulaţie directă, apa încălzită
de colector fiind distribuită direct în casă. În celelalte zone, colectorul încălzeşte un lichid cu
temperatură scăzută de îngheţare, care apoi încălzeşte apa ce intră în locuinţă.
Surse regenerabile de energie sunt: eoliană, solară, geotermală, a valurilor, a mareelor, energia
hidro, biomasa, gazul de fermentare a deşeurilor, denumit şi gaz de depozit, sau gaz de
fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate şi biogaz.
Turbinele eoliene - au două destinaţii majore: includerea într-o centrală eoliană sau furnizarea de
energie locuinţelor izolate. În cazul din urmă, turbinele eoliene sunt folosite împreună cu panouri
solare şi baterii pentru a furniza constant electricitate în zilele înnorate sau senine fără vânt.
ANRE- Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Audit energetic- procedura sistematică de obținere a unor date despre consumul energetic
existent al unei clădiri sau al uni grup de clădiri, al unei activități și/sau instalații industrial sau al
serviciilor private sau publice, de identificaare si cuantificare a oportunităților rentabile pentru
realizarea unor economii de energie și cuantificarea rezultatelor;
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Conservarea energiei- totalitatea activităților orientate spre utilizarea eficientă a resurselor
energetice în procesul de extragere, producer, depozitare, transport, distribuție și consum al
acestora, precum și spre atragerea în circuitul economic a resurselor regenerabile de energie;
conservarea energiei include 3 componente esențiale- utilizarea eficientă a energiei, creșterea
eficienței energetice și înlocuirea combustibililor deficitari;
Consumator final- persoana fizică sau juridică care cumpară energie exclusiv pentru consumul
propriu;
Contract de performanță energetică- acord contractual între beneficiar și furnizorul unei măsuri
care are ca scop îmbunătățirea eficienței energetice, în mod normal ESCO, în care investiția
necesară realizării măsurii trebuie să fie plătită proporțional cu nivelul de îmbunătățire a
eficienței energetice prevăzut în contract;
Distribuitor de energie- persoana fizică sau juridică autorizată responsabilă cu transportul energiei
în vederea livrării acesteia la consumatorii finali și la stațiile de distribuție care vând energie
consumatorilor finali;
Economii de energie- cantitatea de energie economisită, determinată prin măsurarea și/sau
estimarea consumului înainte și după aplicarea uneia sau mai multor măsuri de îmbunătățire a
eficienței energetice;
Eficiență energetică- raportul dintre valoarea rezultatului performant obținut, constând în
servicii, mărfuri sau energia rezultată, și valoarea energiei utilizate în acest scop;
Finanțare de către terți- acord contractual care implică suplimentar față de furnizorul de energie
și beneficiar, un terț. Valoarea finaciară a economiei generată de îmbunătățierea eficienței
energetice determină plata terțului. Acest terț poate să fie sau nu o companie ESCO;
Instrumente financiare pentru economii de energie- orice instrument financiar, precum fonduri,
subvenții, reduceri de taxe, împrumuturi, finanțare de către terți, contracte de performanță
energetică, contracte de garantare a economiilor de enrgie, care sunt făcute disponibile pe piață
de către instituțiile publice sau organismele private pentru a acoperi parțial sau integral costul
inițial al măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice;
Îmbunătățire eficiență energetică- creșterea eficienței energetice la consumatorii finali ca rezultat
al schimbărilor tehnologice, comportamentale și/sau economice;
Management energetic- ansamblul activităților de organizare, conducere și de gestionare a
proceselor energetice ale unui consumator;
Manager energetic- persoana fizică sau juridică atestată, prestatoare de servicii energetice, al
carei obiect de activitate este organizarea, conducerea și gestionarea proceselor energetice ale
unui consumator;
Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice- orice acțiune care, in mod normal, conduce la o
îmbunătățire a eficienței energetice verificabilă și care poate fi măsurată sau estimată;
Mecanisme de eficiență energetică- instrumente generale utilizate de guvern sau de organisme
guvernamentale pentru a crea un cadru adecvat ori stimulente pentru actorii pieței în vederea
furnizării și achiziționării de servicii energetice și alte măsuri de îmbunătățire a eficienței
energetice;
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Planul național de acțiune- planul prin care se stabilesc țintele naționale privind ponderea
energiei din surse regenerabile consumată în transporturi, energie electrică, încălzire și răcire în
anul 2020, ținând seama de efectele măsurilor altor politici privind eficiența energetică asupra
consumului final de energie și măsurile care trebuie adoptate pentru atingerea respectivelor
obiective naționale;
Programe de îmbunătățire a eficienței energetice- activități care se concentrează pe grupuri de
consumatori finali și care, în mod normal, conduc la o îmbunătățire a eficienței energetice
verificabilă, măsurabilă sau estimabilă;
Serviciu energetic- activitatea care conduce la un beneficiu fizic, o utilitate sau un bun obținut
dintr-o combinație de energie cu o tehnologie și/sau o acțiune eficientă din punct de vedere
energetic, care poate include activităție de exploatare, întreținere și control necesare pentru
prestarea serviciului care este furnizat pe bază contractuală și care, în condiții normale, conduce
la o îmbunătățire a eficienței energetice;
Sistem de cote obligatorii- mecanismul de promovare a energiei electrice produse din surse
regenerabile de energie prin aplicarea cotelor anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi;
Sistem de promovare- orice instrument, schemă sau mecanism, care promovează utilizarea
energiei din surse regenerabile prin reducerea costurilor acestei energii, prin creșterea prețului la
care aceasta poate fi vandută sau prin mărirea, prin intermediul unor obligații referitoare la
energia regenerabilă sau în alt mod, a cantității achiziționate de acest tip de energie; aceasta
include, dar nu se limitează la sistemul de promovare prin certificate verzi, ajutoare pentru
investiții, scutiri sau reduceri de impozite, rambursări de taxe, scheme de promovare privind
obligația de cumpărare a energiei din surse regenerabile;
Sistem de promovare prin certificate verzi- sistemul de cote obligatorii combinat cu
tranzacționarea certificatelor verzi;
Societate de servicii energetice- persoana juridică sau fizică autorizată, care prestează servicii
energetice și/sau alte măsuri de îmbunătățirea eficinței energetice în cadrul instalației sau
incintei consumatorului și care, ca urmare a prestării acestor servicii, acceptă un grad de risc
financiar. Pata pentru serviciile prestate este bazată, integral sau parțial, pe îmbunătățirea
eficienței energetice și pe îndeplinirea altor criterii de performanță convenite între părți.
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13.2. Abrevieri
ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei
ANRSC – Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilități Publice
ARR – Autoritatea Română Rutieră
ARCE - Agenţia Română pentru Conservarea Energiei
FREE - Fondul Român de Eficienţă Energetică
DE – Directivă Europeană
EMS – Energy Management System
IRE CO2 – Inventar de Referinţă al Emisiilor de CO2
PACED – Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă
PIEE – Programul de Îmbunătățire al Eficienței Energetice
PNAE – Plan Național de Acțiune în domeniul Energiei
PUG – Plan Urbanistic General
RAGCPS – Regia Autonomă de Gospodărire Comunală şi Prestări Servicii
SEN – Sistem Energetic Național
SIL – Sistem de Iluminat Public
UE – Uniunea Europeană
SRE – Surse regenerabile de energie
bar - Unitatea pentru presiune 1 bar = 105 Pa
EE - Eficienţă Energetică
Gcal - Unitate pentru energie 1 Gigacalorie = 1,163 MWh
GJ - Giga Joule
GW - Giga Watt
GWh - Giga Watt ora
h - Ore
W – Watt
° C – Grade Celsius
Tep –Tonă echivalent petrol
kWh - Kilowattora
m2 - Metri pătraţi
m3 - Metri cubi
MJ - Mega Joule
MW - Mega Watt
MW(el) - Mega Watt (capacitate electrică instalată)
MW(t) - Mega Watt (capacitate termică instalată)
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Notă:
Strategia pentru reducerea emisiilor de CO2 al orașului Săcueni a fost elaborată în baza datelor
puse la dispoziţie de serviciile de specialitate ale Primăriei Săcueni şi a datelor statistice preluate
de la furnizorii de utilităţi, ANRE, Institutul National de Statistică.

Page 79

