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1. MUNICIPIUL MEDIA – DESCRIERE GENERAL

Figura 1-1 – Amplasarea municipiului Media

Municipiul Media este men ionat pentru prima dat pe un momument istoric în 1267, fiind
astfel în topul celor mai vechi ora e din ar . În perioada evului mediu, Media ul a fost o
ezare me te ug reasc prin excelen , iar în epoca modern , odat cu descoperirea
surselor de gaz metan, în zona Bazna, prin anii 1903-1913 s-a dezvoltat ca un important
centru industrial. Bog ia gazului metan a deschis Media ului o perspectiv economic
deosebit , la începutul secolului XX; când au luat fiin o serie de fabrici care au diversifica
profilul industriei în Valea Târnavelor.
Suprafa a municipiului este de 62,64 kmp, ceea ce reprezint 2,63% din suprafa a României,
fiind învecinat cu jude ele: Mure la nord, Bra ov la est, Alba la vest i Arge la sud-est i
Vâlcea la sud.
Din punct de vedere al politicii de dezvoltare regional acomodat de Romania în rela ia cu
Uniunea European , municipiul Media este situat în Regiunea de Dezvoltare 7 Centru, din
care mai fac parte jude ele: Bra ov, Covasna, Harghita, Mure i Alba.
Hidrologia municipiului este dominat de Târnava Mare, care str bate municipiul de la est la
vest pe o lungime de 6,2 km. Afluen ii direc i de pe ambele maluri sunt scur i, agresivi i
dinamici numai în perioadele de ploi prelungite, în special în perioadele cu ploi toren iale,
deversând în Târnava Mare mari cantit i de ap .
Podi ul Media ului dispune de bogate resurse naturale astfel: gaz metan, sare, izvoare cu ap
rat , iodurat i sulfuroas .
Popula ia municipiului Media , conform ultimului recens mânt (2011) efectuat, popula ia
stabil era de 47 204 persoane din care 24 666 (52,25%) femei, restul fiind b rba i.
Densitatea popula iei pe kilometru p trat fiind de 753,6 locuitori.
Analizând structura popula iei stabile la ultimul recens mânt (2011), pe grupele majore
vârst , rezult c 14,19% din popula ia municipiului Media o reprezint copii în vârst
pân la 14 ani, 62,47% popula ia în vârst de 15 – 59 de ani i 23,33% popula ia de 60
ani i peste. În anul 2012 în municipiul Media s-au înregistrat: 918 nou-n scu i, num
deceselor este de 645, ambele în cre tere fa de amul 2011.
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Municipiul Media , supranumit ”Ora ul cetate” este pozi ionat în partea central a României,
în bazinul mijlociu al râului Târnava Mare, fiind al doilea ora ca m rime din jude ul Sibiu.

Figura 1-2 – Popula ia stabil dup etnie

omajul. Conform Agen iei Jude ene pentru Ocuparea for ei de munc Sibiu, la sfâr itul lunii
octombrie 2013, situa ia omajului în municipiul Media se prezenta dup cum urmeaz :
Total omeri: 2581, din care 43,5% sunt femei
Total omeri care beneficiaz de indemniza ie: 932, din care 51,7% sunt femei
Total someri neindemniza i: 1649, din care 38,9 sunt femei.
Economia. Municipiul Media este un centru important de exploatare a gazului metan înc din
anul 1900. În secolul al XIX-lea s-au înfiin at primele fabrici produc toare de email i cristal.
"TRANSGAZ" S.A. Media este operatorul tehnic al sistemului na ional de transport al gazelor
naturale i r spunde de func ionarea acestuia în condi ii de calitate, siguran , eficien a
economic
i protec ie a mediului înconjur tor. Alte importante unit i industriale ale
municipiului sunt: EMAILUL S.A., RELEE S.A., ALDONA, ROMGAZ etc.
Infrastructura transport aerian
Municipiul Media nu este o destina ie interna ional
i na ional prin linii aeriene. În
consecin nu are o infrastructur specific , dar beneficiaz de infrastructur de transport
aerian în jude i în jude ele învecinate. Considerând o vitez medie de 70 Km/or pe DN,
municipiul Media se afl la circa 50 minute de aeroportul din Sibiu, la 1 or de aeroportul din
Târgul Mure i la 1 or i 45 min de aeroportul din Cluj Napoca.
Infrastructura transport feroviar
Din punct de vedere al infrastructurii de transport feroviar, municipiul Media este deservit în
prezent de magistrala 300: Bucure ti-Predeal-Bra ov-Blaj-Cluj-Napoca- Oradea Episcopia
Bihor, cu cale ferat dublu electrificat pe sectorul: Sighi oara-Media -Blaj-Coridorul IV Transeuropean.
Infrastructura transport rutier
Re eaua stradal a municipiului Media are configura ie tentacular , cu un inel central în jurul
cet ii Media ului, fiind format din urm toarele drumuri:
DN14 Sibiu-Media -Sighi oara, cu lungime în intravilan de 6,5km
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Conform ultimului recens mânt, structura popula iei dup etnie se prezint ca în figura de
mai jos:
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DN14A (Media -Târn veni, cu lungimea în intravilan de 2,8 km
DJ141 Media -Agnita
DJ142 Media -Dârlos
DC Media -Ighi ul Nou
Lungimea total a str zilor existente este de 122, 232 km. În Media existând 329 de str zi,
iar în satul apar in tor – Ighi ul Nou – un num r de 9 str zi.

Cod document: C1137/RoEE/W1E-001

Revizia: 0

1-3

2. CADRUL ENERGETIC INTERNA IONAL I NA IONAL
2.1 Politici i strategii în Uniunea European
2.1.1 Aspecte strategice

În domeniul energiei, exist un num r mare de participan i: guverne, sisteme de
reglementare na ionale, întreprinderi mari, autorit i locale etc. De aceea, pentru
transformarea eficien ei energetice într-un obiectiv pe termen lung este neap rat necesar un
mesaj politic.
Ast zi, Uniunea European se confrunt cu diferite probleme, cum ar fi cre terile pre urilor
combustiilor fosili, impactul schimb rilor climatice i cre terea dependen ei fa de furnizorii
de energie. Este prev zut c importul de energie a Uniunii s creasc la 70% în 2020-2030
fa de 50% în prezent.
Strategia Uniunii pentru energie este corelat cu strategia de protec ie a mediului
înconjur tor. De fapt, o ac iune prev zut în unul dintre cele dou domenii are o consecin
direct sau indirect asupra celuilalt. Din acest motiv, o strategie independent pentru fiecare
domeniu ar fi complet ineficient .

2.1.2 Politica energetic a Uniunii Europene
În conformitate cu Noua Politic Energetic a Uniunii Europene elaborat în anul 2007,
energia este un element esen ial al dezvolt rii la nivelul Uniunii. Dar, în aceea i m sur este o
provocare în ceea ce prive te impactul sectorului energetic asupra schimb rilor climatice, a
cre terii dependen ei de importul de resurse energetice precum i a cre terii pre ului energiei.
Pentru dep irea acestor provoc ri, Comisia European consider absolut necesar ca UE s
promoveze o politic energetica comun , bazat pe securitate energetic , dezvoltare durabil
i competitivitate.
În ceea ce prive te securitatea aliment rii cu resurse energetice, UE se a teapt ca
dependen a de importul de gaze naturale s creasc de la 57% la ora actual , la 84% în anul
2030 iar pentru petrol, de la 82% la 93% pentru aceea i perioad .
În ceea ce prive te dezvoltarea durabil , trebuie remarcat faptul c , în anul 2009, sectorul
energetic este, la nivelul UE, unul din principalii produc tori de gaze cu efect de ser . În cazul
nelu rii unor m suri drastice la nivelul UE, în ritmul actual de evolu ie a consumului de
energie i la tehnologiile existente în anul 2007, emisiile de gaze cu efect de ser vor cre te la
nivelul UE cu circa 5% i la nivel global cu circa 55% pân în anul 2030. Energia nuclear
reprezint în acest moment în Europa una dintre cele mai mari resurse de energie f
emisii
de CO2. Centralele nucleare asigurau la nivelul anului 2007 o treime din produc ia de
electricitate din Uniunea European , având astfel o contribu ie real la dezvoltarea durabil .
În ceea ce prive te competivitatea, pia a intern de energie a UE asigur stabilirea unor
pre uri corecte i competitive la energie, stimuleaz economisirea de energie i atrage
investi ii în sector.

Cod document: C1137/RoEE/W1E-001

Revizia: 0

2-4

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA i poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
reprodus sau transmis c tre o ter parte f r acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Toate drepturile de autor în leg tur cu acesta apar in Tractebel Engineering SA.

Baza legal a implement rii Politicii Energetice a Uniunii Europene este format din pachete
de directive ale CE. Toate statele membre ale Uniunii Europene sunt obligate s preia aceste
directive în propriile sisteme legislative na ionale.

Comisia European propune în setul de documente care reprezint Noua Politic Energetic a
UE urm toarele obiective:
reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser
compara ie cu cele din anul 1990;

cu 20% pân

în anul 2020, în

-

cre terea ponderii energiei regenerabile în totalul mixului energetic de la mai pu in
de 7% în anul 2006, la 20% din totalul surselor sale de energie pân în 2020;

-

cre terea ponderii biocombustibililor la cel pu in 10% din totalul combustibililor
utiliza i în anul 2020;

-

reducerea consumului global de energie primar cu 20% pân în anul 2020.

Pentru anul 2030 necesarul de resurse energetice primare (Mtep) estimat pe baza analizelor
exper ilor Comisiei, este redat în graficul de mai jos.
Mtep

Sursa: Prezentarea "European Strategy For Sustainable, Competitive & Secure Energy" a Directoratului
General pentru Energie i Transport al CE
Figura 2-1 - Evolu ia prognozat a necesarului de resurse energetice primare

În ceea ce prive te energia electric i gazul natural, legisla ia recent a Uniunii Europene
urm re te realizarea obiectivului de liberalizare a pie ei, ceea ce înseamn c începând din
2007 to i consumatorii pot s i aleag propriul furnizor.
Un alt obiectiv urm rit cu prioritate, este acela de a se îmbun
i infrastructura (re elele de
energie electric
i gaz natural) atât din punct de vedere al eficien ei cât i al zonelor
acoperite. Re elele vor fi complet separate (independente) de companiile produc toare, iar
transportatorii le vor folosi în comun.
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-

În fiecare stat membru au fost create agen ii de reglementare, astfel încât serviciile
produc torilor i furnizorilor s aib un nivel ridicat al calit ii, în conformitate cu solicit rile
clien ilor. Comisia Europei monitorizeaz atent activitatea operatorilor de pe aceast pia ,
urm rind identificarea tuturor obstacolelor i a deficien elor.

În mai 2004, Comisia a editat, ”Cartea Alb a serviciilor de interes general” (COM
(2004) 374). Prin servicii de interes general se în eleg acele servicii libere pe pia sau acele
servicii supuse unor obliga ii specifice, pe baza unui criteriu de interes public. În concep ia
european , serviciile publice trebuie s aib urm toarele caracteristici: universalitate,
continuitate, calitate, transparen , egalitatea tratamentului
i siguran a
persoanelor i a serviciului.
Principalele probleme care se ridic ast zi în Uniunea European , legate de serviciile publice,
inclusiv alimentarea cu energie termic a localit ilor sunt:
-

globalizarea i deschiderea pie ei pentru libera concuren ;

-

privatizarea;

-

descentralizarea;

-

înt rirea coeziunii sociale;

-

strarea caracterului teritorial;
dezvoltarea durabil .

Evolu iile actuale a serviciilor publice, inclusiv a serviciilor de alimentare cu energie termic ,
pe pia a european se orienteaz pe dou direc ii:
-

tendin a de globalizare a serviciilor publice i de deschidere a pie ei, înso it de
apari ia i dezvoltarea unor mari companii transna ionale; acest lucru poate conduce
îns , la transformarea vechilor monopoluri de stat în monopoluri private;

-

tendin a de men inere a acestor servicii sub autoritatea statului sau a autorit ilor
administra iei publice locale.

În orice caz, Cartea Alb a serviciilor de interes general (COM (2004) 374) specific
faptul c
definirea obiectivelor
i obliga iilor serviciilor de interes general este
responsabilitatea autorit ilor publice locale, care trebuie s supravegheze îndeplinirea de
tre operatori a sarcinilor contractuale prin intermediul agen iilor locale de monitorizare. În
plus, autorit ile competente trebuie s defineasc , s organizeze, s finan eze i s
controleze serviciile de interes general.
Evaluarea func ion rii serviciilor este esen ial pentru dezvoltarea calit ii i accesibilit ii
acestora. Aceast evaluare nu trebuie s fie f cut doar cu ajutorul criteriilor de eficien
economic ci i cu ajutorul criteriilor sociale, economice i de mediu într-un mod mai general.
La 08 martie 2006, CE a publicat documentul Cartea Verde: “O strategie european
pentru o energie sigur , competitiv
i durabil ” (Green paper – A European
Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy, Com(2006) 105), care
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Comisia a propus opiniei publice i speciali tilor spre consultare documente programatice,
denumite C i Albe sau Verzi, pentru domenii specifice, i a elaborat pe baza informa iilor
primite i a analizelor efectuate, Directive care reglementeaz cadrul legal minim necesar a fi
adoptat de toate statele membre ale UE.

deschide o dezbatere despre viitorul strategiei energetice fa de situa ia actual , atingând
aspecte legate de dependen a energetic , cre terea pre urilor combustibililor fosili i
schimb rile climatice.

-

Competi ia i pia a local a energiei;

-

Diversificarea surselor energetice;

-

Solidaritatea la nivel european;

-

Dezvoltarea durabil ;

-

Inova ia tehnologic ;

-

Politica energetic la nivel european.

Politica energetic a Uniunii Europene bazat pe principiile siguran ei furniz rii, competi iei i
durabilit ii mediului, î i propune s contribuie la asigurarea transparen ei i ne-discrimin rilor
pe pia a energiei, s respecte obliga iile asumate prin serviciile publice, s respecte integral
suveranitatea statelor membre în ceea ce prive te sursele energetice primare i alegerea
ponderii resurselor energetice folosite.
În conformitate cu analizele efectuate de Comisie, ca rezultat al implement rii acestei
strategii, printre rezultatele a teptate se num
i:
-

cre terea ponderii utiliz rii resurselor regenerabile la 15% pân în 2015 ( inta pentru
2010 a fost de 12%);

-

cre terea ponderii utiliz rii biocombustibililor la 8% pân în 2015 ( inta pentru 2010 a
fost de 5,75%)

Un alt document relevant elaborat de CE în iunie 2005 este “Cartea verde a eficien ei
energetice” (Green paper on energy efficiency COM(2005) 265), în care se
men ioneaz faptul c obstacolul cel mai important fa de politica de eficien energetic
este lipsa de informa ie. Campaniile de informare trebuie s fie f cute în direc ia cet enilor, a
clien ilor industriali i a companiilor din domeniul energetic.
Prioritatea Comisiei în politica energetic , printre altele, o reprezint energiile regenerabile i
anume, folosirea de tehnologii “curate” pentru produc ia de electricitate, produc ia
descentralizat de energie i utilizarea biocombustibilului în transportul public local.
Pentru multe din aceste tehnologii, problema principal const în lipsa unei pie e
reprezentative. În acest caz, autorit ile locale trebuie s aib un mare rol. De fapt, Comisia
încearc s dezvolte pie ele publice ”ecologice”, adic integrarea criteriilor de mediu în
procedurile folosite de acestea.
Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European i a Consiliului privind eficien a
energetic , de modificare a Directivelor 2009/125/CE i 2010/30/UE i de
abrogare a Directivelor 2004/8/CE i 2006/32/CE prevede un cadru comun de m suri
pentru promovarea eficien ei energetice pe teritoriul Uniunii cu scopul de a se asigura
atingerea obiectivului principal al Uniunii de 20% în materie de eficien energetic pân în
2020 i de a deschide calea pentru viitoarea cre tere a eficien ei energetice dup aceast
dat .
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Cartea Verde are 6 teme principale de discu ie, enumerate mai jos:

Directiva prevede norme menite s elimine barierele existente pe pia a energiei i s
dep easc deficien ele pie ei care împiedic eficien a în ceea ce prive te aprovizionarea i
utilizarea energiei, stabilind obiectivele na ionale indicative în materie de eficien energetic
pentru 2020.
Directiva prevede ca fiecare stat membru s î i stabileasc un obiectiv na ional indicativ în
materie de eficien energetic , bazat fie pe consumul de energie primar sau consumul final
de energie, fie pe economiile de energie primar sau final , fie pe intensitatea energetic .
Aceste obiective trebuie notificate Comisiei.

Fiecare stat membru
schema asigurând c
ca p i obligate s
nivelul utiliz rii finale

stabile te o schem de obliga ii în ceea ce prive te eficien a energetic ,
distribuitorii de energie i/sau furnizorii de energie care sunt desemna i
realizeze un obiectiv cumulativ în materie de economii de energie la
pân la 31 decembrie 2020.

Directiva mai prevede ca statele membre s dezvolte programe pentru a încuraja IMM-urile s
se supun auditurilor energetice de înalt calitate, precum i punerea în aplicare a
recomand rilor auditurilor.
Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European i a Consiliului privind promovarea
utiliz rii energiei din surse regenerabile stabile te un cadru comun pentru promovarea
energiei din surse regenerabile. Aceasta stabile te obiective na ionale obligatorii privind
ponderea global a energiei din surse regenerabile în cadrul consumului final brut de energie
i ponderea energiei din surse regenerabile utilizat în transporturi. Directiva define te
normele referitoare la transferurile statistice între statele membre, la proiectele comune între
statele membre i cu ri ter e, la garan iile de origine, la procedurile administrative, la
informare i formare i la accesul energiei din surse regenerabile la re eaua de energie
electric . Directiva stabile te criteriile de durabilitate pentru biocarburan i i biolichide.
Pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser din Comunitate directiva prevede
corelarea strâns a dezvolt rii energiei din surse regenerabile cu cre terea eficien ei
energetice.
Este necesar s fie sprijinite etapele de demonstra ie i de comercializare ale tehnologiilor
descentralizate în domeniul energiei regenerabile. Trecerea la o produc ie descentralizat de
energie are multe avantaje, inclusiv utilizarea surselor de energie locale, cre terea siguran ei
în aprovizionare cu energie pe plan local, diminuarea distan elor de transport i reducerea
pierderilor ocazionate de transportul energiei. De asemenea, o astfel de descentralizare
stimuleaz dezvoltarea comunit ilor i coeziunea, prin crearea unor locuri de munc i a unor
surse de venit la nivel local.
Directiva promoveaz de asemenea utilizarea materialelor agricole, cum ar fi gunoiul de
origine vegetal i gunoiul de grajd, precum i alte de euri de origine animal sau organic ,
pentru producerea de biogaz, care ofer avantaje de mediu considerabile, având în vedere
poten ialul puternic de realizare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de ser , atât în procesul
de producere a c ldurii i a curentului electric, cât i în procesul de utilizare a acestora ca
biocarburan i. Dat fiind caracterul descentralizat al acestora, precum i mediul de investi ii la
nivel regional, instala iile de producere a biogazului pot contribui în mod hot râtor la
dezvoltarea durabil a zonelor rurale i pot oferi agricultorilor noi posibilit i de a ob ine
venituri.
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Printre m surile de eficien energetic , Directiva prevede ca statele membre s stabileasc o
strategie pe termen lung pentru mobilizarea investi iilor în renovarea stocului de cl diri
reziden iale i comerciale, atât publice, cât i private, existente la nivel na ional.

Având în vedere pozi iile adoptate de Parlamentul European, Consiliu i Comisie este necesar
se stabileasc obiective na ionale obligatorii în conformitate cu o pondere de 20% a
energiei din surse regenerabile i o pondere de 10% a energiei din surse regenerabile în
transporturi în cadrul consumului de energie comunitar pân în anul 2020.

Statelor membre le revine sarcina de a efectua îmbun
iri semnificative ale eficien ei
energetice în toate sectoarele în scopul facilit rii îndeplinirii obiectivelor privind energia din
surse regenerabile, care sunt exprimate ca procent din consumul final brut de energie.
Ob inerea eficien ei energetice în sectorul transporturilor este imperativ , întrucât este
probabil ca obiectivul procentual obligatoriu în ceea prive te energia din surse regenerabile s
fie din ce în mai dificil de realizat în mod durabil în cazul în care cererea total de energie
pentru transporturi continu s creasc . Obiectivul obligatoriu de 10% pentru transporturi
care trebuie atins de toate statele membre ar trebui, prin urmare, definit ca pondere din
energia final consumat în transporturi care trebuie realizat din surse regenerabile în
general, nu doar din biocarburan i.

Plan Strategic European Pentru Tehnologiile Energetice (Planul SET) (Strategic
Energy Technology Plan):
surile existente adoptate în ultimii ani au oferit o baz pentru noi ac iuni în cadrul UE.
Crearea de platforme tehnologice europene a reunit p ile implicate pentru definirea
programelor comune de cercetare i a strategiilor de dezvoltare. Instrumentul spa iului
european de cercetare (ERA)-Net a pus bazele unei program ri comune a cercet rii între
statele membre. Re elele de excelen au oferit centrelor de cercetare ocazia de a colabora în
domenii specifice.
Planul SET î i propune s concentreze, s consolideze i s dea coeren efortului general în
Europa, având ca obiectiv accelerarea procesului de inovare în domeniul tehnologiilor
europene avansate cu nivel redus de carbon. Astfel, acesta va facilita îndeplinirea obiectivelor
pentru anul 2020 i a viziunii pentru anul 2050 a politicii energetice pentru Europa.
Planul SET propune ob inerea urm toarelor rezultate:
o nou planificare strategic comun ,
o implementare mai eficient ,
o cre tere a resurselor,
o abordare nou i consolidat a cooper rii interna ionale.
La cererea Consiliului i a Parlamentului, Comisia, prin intermediul sistemului de informa ii al
Planului SET, examineaz alte solu ii tehnologice care prezint un poten ial important, precum
alte surse de energie offshore regenerabile, stocarea energiei i înc lzirea i r cirea cu
energie din surse regenerabile, extinderea duratei de via a instala iilor i solu ii pentru
de eurile nucleare.
Comisia European consider c parteneriatele public-privat reprezint cea mai bun solu ie
de finan are a cercet rii în domeniul energiei, îns nu a precizat i ponderea fiec rui sector.
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Principalul scop al obiectivelor na ionale obligatorii trebuie s fie acela de a oferi securitate
investitorilor i de a încuraja dezvoltarea continu a tehnologiilor generatoare de energie
provenind din toate tipurile de surse regenerabile.

2.2 Ansamblul reglement rilor na ionale din sectorul energetic
2.2.1 Priorit i strategice na ionale

"Strategia de Dezvoltare Durabil a României – ORIZONT 2013 – 2020 - 2030"
aprobat prin H.G. 1216/2007, a constituit o baz important pentru elaborarea Planului
Na ional de Dezvoltare 2007-2013. Strategia vizeaz realizarea urm toarelor obiective
strategice pe termen scurt, mediu i lung:
-

Orizont 2013: Încorporarea organic a principiilor i practicilor dezvolt rii durabile în
ansamblul programelor i politicilor publice ale României ca stat membru al UE.

-

Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al
principalii indicatori ai dezvolt rii durabile.

-

Orizont 2030: Apropierea semnificativ a României de nivelul mediu din acel an al
rilor membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvolt rii durabile.

rilor Uniunii Europene la

Prin H.G. nr. 246/16.02.2006 Guvernul României a aprobat “Strategia na ional
privind accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice”, care st la
baza fundament rii, elabor rii i implement rii Planului multianual de dezvoltare a serviciilor
comunitare de utilit i publice. Planul multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de
utilit i publice are scopul de a asigura extinderea, modernizarea i eficientizarea serviciilor
comunitare de utilit i publice i a infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora la
standarde europene, în conformitate cu angajamentele aplicabile serviciilor comunitare de
utilit i publice, asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea European , semnat
de România la Luxemburg la 25.04.2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005. Planul multianual
de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilit i publice se coreleaz cu Planul Na ional de
Dezvoltare, se revizuie te i se actualizeaz anual prin Hot râre a Guvernului, la propunerea
Ministerului Administra iei i Internelor. Strategia prevede sursele de finan are a ac iunilor
prev zute în Planul multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilit i publice i în
planurile de implementare a strategiilor locale.
Principalele orient ri ale strategiei sunt:
-

organizarea serviciilor comunitare de utilit i publice în raport cu cerin ele popula iei;

-

consultarea public pentru stabilirea standardelor de calitate (indicatorilor de
performan ) pentru serviciile comunitare de utilit i publice i evaluarea acestora;

-

extinderea gestiunii delegate a serviciilor comunitare de utilit i publice bazat pe
contracte de concesiune i contracte de parteneriat public-privat, promovarea
privatiz rii operatorilor furnizori/prestatori ai serviciilor comunitare de utilit i publice
i atragerea investi iilor private în dezvoltarea i modernizarea sistemelor comunitare
de utilit i publice;
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Prin Tratatul de aderare a României la Uniunea European , semnat la data de 25
aprilie 2005 la Luxemburg, corpul legislativ al Uniunii Europene (acquis communautaire) a
devenit parte integrant a legisla iei României. În acest sens, România a depus eforturi
semnificative, iar intregul sector energetic a fost supus unui proces de reorganizare,
restructurare i reconstruc ie institu ional , materializându-se în actele normative prezentate
în continuare.

-

introducerea, la nivel municipal i jude ean, a func iei de manager/director general
al serviciilor comunitare de utilit i publice care s
preia activitatea
primarilor/viceprimarilor sau pre edin ilor/vicepre edin ilor de consilii jude ene
legat de conducerea, coordonarea, monitorizarea i controlul serviciilor comunitare
de utilit i publice de interes local, respectiv jude ean.

-

atingerea conformit ii cu prevederile legisla iei UE aplicabile serviciilor comunitare
de utilit i publice;

-

respectarea angajamentelor asumate de România cu privire la implementarea
acquisului comunitar aplicabil serviciilor comunitare de utilit i publice;

-

atingerea conformit ii cu standardele comunitare privind calitatea
serviciilor comunitare de utilit i publice;

-

cre terea capacit ii de absor ie a resurselor financiare alocate din fonduri
comunitare i de atragere a fondurilor de investi ii;

-

cre terea capacit ii de elaborare, promovare i finan are a proiectelor de investi ii
aferente infrastructurii de interes local;

-

cre terea gradual a capacit ii de autofinan are a serviciilor comunitare de utilit i
publice i a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, corespunz tor nivelelor
acceptate în UE;

-

satisfacerea cerin elor de interes public ale colectivit ilor locale
bun st rii popula iei;

-

adoptarea de norme juridice i reglement ri care s faciliteze modernizarea i
dezvoltarea serviciilor comunitare de utilit i publice i a infrastructurii tehnicoedilitare aferente, deschiderea pie ei, eficientizarea furniz rii/prest rii serviciilor i
cre terea calit ii acestora.

i cantitatea

i cre terea

"Strategia pentru transport durabil penru perioada 2007-2013 i 2020, 2030"
aprobat prin OMT. nr. 508/2008, are ca obiectiv general dezvoltarea echilibrat a sistemului
na ional de transport care s asigure o infrastructur
i servicii de transport moderne i
durabile, dezvoltarea sustenabil a economiei i îmbun
irea calit ii vie ii.
Pentru atingerea obiectivului general sunt necesare urm toarele obiective strategice:
-

modernizarea i dezvoltarea re elei de transport de interes European i na ional,
cre terea condi iilor de siguran
i a calit ii serviciilor;

-

liberalizarea pie ei interne de transport;

-

stimularea dezvolt rii economiei i a competitivit ii;

-

înt rirea coeziunii sociale i teritoriale la nivel regional i na ional;

-

compatibilitatea cu mediul înconjur tor.

“Strategia energetic a României în perioada (2007-2020)” aprobat prin H.G. nr.
1069/2007, are ca obiectiv general satisfacerea necesarului de energie atât in prezent, cât
i pe termen mediu i lung, la un pret cât mai sc zut, adecvat unei economii moderne de
Cod document: C1137/RoEE/W1E-001

Revizia: 0

2-11

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA i poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
reprodus sau transmis c tre o ter parte f r acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Toate drepturile de autor în leg tur cu acesta apar in Tractebel Engineering SA.

Obiectivele generale ale strategiei sunt:

pia
i unui standard de via civilizat, în condi ii de calitate, siguran în alimentare, cu
respectarea principiilor dezvolt rii durabile. Prioritatea strategic a sectorului energetic
românesc o constituie crearea unei pie e concuren iale, în condi iile folosirii eficiente a
energiei cu respectarea cerin elor de protec ie a mediului.
Obiectivele strategice sunt urm toarele:
energetic

-

Cre terea siguran ei energetice prin asigurarea necesarului de resurse energetice i
limitarea dependen ei de resursele energetice de import;

-

Diversificarea surselor de import, a resurselor energetice i a rutelor de transport al
acestora;

-

Cre terea nivelului de adecvan a re elelor na ionale de transport al energiei
electrice, gazelor naturale i petrolului;

-

Protec ia infrastructurii critice.

Dezvoltare durabil
-

Cre terea eficien ei energetice;

-

Promovarea producerii energiei pe baz de resurse regenerabile;

-

Promovarea producerii de energie electric i termic în centrale cu cogenerare, în
special în instala ii de cogenerare de înalt eficien ;

-

Sus inerea activit ilor de cercetare-dezvoltare
cercet rilor aplicabile;

-

Reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului înconjur tor;

-

Utilizarea ra ional

i diseminare a rezultatelor

i eficient a resurselor energetice primare.

Competitivitate
-

Dezvoltarea pie elor concuren iale de energie electric , gaze naturale, petrol, uraniu,
certificate verzi, certificate de emisii ale gazelor cu efect de ser
i servicii
energetice;

-

Liberalizarea tranzitului de energie i asigurarea accesului permanent i
nediscriminatoriu al participan ilor la pia la re elele de transport, distribu ie i
interconexiunile interna ionale;

-

Continuarea procesului de restructurare i privatizare în sectoarele energiei electrice,
termice i al gazelor naturale;

-

Continuarea procesului de restructurare pentru sectorul de lignit, în vederea cre terii
profitabilit ii i accesului pe pia a de capital.

"Programul na ional ”Termoficare 2006 - 2015 c ldur
îndeplinirea urm toarelor obiective:
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Siguran

reducerea semnificativ a costurilor cu energia termic pentru înc lzire i prepararea
apei calde de consum pentru to i consumatorii racorda i la sistemele de alimentare
centralizat cu energie termic , prin cre terea eficien ei acestor sisteme i
îmbun t irea calit ii serviciului;

-

reducerea consumului de resurse energetice primare cu cel pu in 1 milion Gcal/an
(aproximativ 100000 tep/an), fa
de consumul de resurse energetice primare
utilizate pentru asigurarea energiei termice pentru popula ie din anul 2004;

-

randamente energetice anuale al unit ilor de produc ie a agentului termic vor fi de
cel putin 80% i de cel pu in 70% la unit ile ce vor folosi biomasa ca resursa
energetica primar , corelat cu prevederile Hot rârii de Guvern nr 219/2007 privind
promovarea cogenerarii bazat pe cererea de energie termic util ;

-

reducerea pierderilor tehnologice în re elele de transport al agentului termic primar i
în re elele de distribu ie pâna la valoarea de maxim 15 % din cantitatea de energie
vehiculat ;

-

valorificarea pe plan local a poten ialului de resurse regenerabile pentru acoperirea
cererii de energie termic pentru popula ie i înlocuirea sau reducerea combustibililor
scumpi sau deficitari;

-

reducerea atât a emisiilor poluante în spa iul urban locuibil generate de utilizarea
surselor individuale de energie termic cât i a polu rii globale prin diminuarea
emisiilor de gaze cu efect de ser .

"Planul Na ional de ac iune în domeniul energiei din resurse regenerabile",
realizeaz o trecere în revist a legisla iei na ionale în domeniul energiei din surse
regenerabile, prezentând intele na ionale precum i m surile de sprijin pentru atingerea
intelor.
În cadrul PNAER sunt promovate urm toarele direc ii strategice pe termen lung:
-

transferul de tehnologii neconven ionale de la firme cu tradi ie i experien a în
domeniu, cu norme de aplicare, atestare i certificare conform standardelor
interna ionale în vigoare;

-

elaborarea i implementarea cadrului legislativ, institu ional i organizatoric adecvat;

-

atragerea sectorului privat i public la finan area, managementul i exploatarea în
condi ii de eficien a tehnologiilor energetice moderne;

-

identificarea de surse de finan are pentru sus inerea i dezvoltarea aplica iilor de
valorificare a surselor regenerabile de energie;

-

stimularea constituirii de societ i tip joint-venture (implic metode de reducere a
riscurilor în care dou companii î i combin for ele de produc ie sau promoveaz
împreun un produs; metod de penetrare a unei pie e str ine în care compania
local sub forma unui parteneriat, cu scopul producerii i promov rii produsului pe
pia a respectiv ), specializate în valorificarea surselor regenerabile de energie;

-

elaborarea de programe de cercetare-dezvoltare orientate în direc ia acceler rii
procesului de integrare a surselor regenerabile de energie în sistemul energetic
na ional.

Cod document: C1137/RoEE/W1E-001

Revizia: 0

2-13

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA i poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
reprodus sau transmis c tre o ter parte f r acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Toate drepturile de autor în leg tur cu acesta apar in Tractebel Engineering SA.

-

Competitivitate 2014 – 2020: fondurilor europene destinate unei dezvolt ri
inteligente, durabile i incluzive,

-

Cercetare i inovare
Tehnologiile informa iei i comunica iilor (TIC)
Competitivitatea întreprinderilor mici i mijlocii
Trecerea la o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon
Adaptarea la schimb rile climatice i prevenirea i gestionarea riscurilor
Protec ia mediului i eficien a resurselor
Transport durabil i eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor re elelor majore
Ocuparea for ei de munc i sprijinirea mobilit ii lucr rilor
Incluziune social i combaterea s ciei
Educa ie, competen e i înv are pe tot parcursul vie ii
Consolidarea capacit ii institu ionale i administra ii publice eficiente

2.2.2 Politici, strategii la nivelul municipiului Media
Strategia de dezvoltare a municipiului Media pentru perioada 2008 – 2015, 20162022 ofer Consiliului Local al municipiului Media un instrument metodologic util pe baza
ruia acesta s poat realiza, în parteneriat cu Autoritatea Public Local , cu institu iile
deconcentrate la nivel de municipiu, cu cet enii, cu mediul privat i cu societatea civil ,
planificarea dezvolt rii socio-economice pe termen mediu i lung. Documentul se constituie
astfel i ca platform de coordonare a investi iilor i de preg tire a administra iei locale în
vederea gestion rii instrumentelor structurale în perioada 2008-2015 i 2016-2022.
Strategia de dezvoltare jude ean se axeaz pe implementarea a opt priorit i, fiecare din
priorit i bazându-se pe propunerea unor m suri i pe formularea unor rezultate scontate. Pe
baza acestor priorit i, au fost trasate direc iile strategice de dezvoltare a municipiului Media .
Strategia evidenden iaz pozi ionarea strategic a municipiului Media , aceasta fiind
considerat o oportunitate regional de care trebuie s profite, aflându-se la distan e destul
de reduse fa de traseul pe care îl va parcurge autostrada Transilvania, fa de traseul
drumurilor europene i na ionale, dar i fa
de principalele aeroporturi din zona
transilv nean i de nodurile feroviare din jude ul Sibiu.
De asemenea, strategia se axeaz pe oportunit ile de care poate profita municipiul Media în
vederea dezvolt rii economice prin imâplementarea unor proiecte cu finan are
nerambursabil .
Municipiul Media poate fi un punct de atrac ie atât pentru turism cât i pentru atragerea
investi iilor, dac ar asigura o infrastructur de transport care s faciliteze accesul.
Programul de eficien energetic al Municipiului Media , 2009 - pentru elaborarea
acestui program au fost definite dou aspecte principale:
Viitorul rol al autorit ii publice locale în procesul de dezvoltare energetic
municipiului

a

Misiunea i viziunea energetic a autorit ii publice locale.
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Obiectivele tematice ale programului sunt:

Elaborarea unei strategii energetice locale durabile i profitabile pentru municipiul Media
trebuie s
in
cont de influen a factorilor interni
i a celor externi,
acest lucru ducând la utilizarea analizei SWOT. Aceasta este o condi ie esen ial pentru a
identifica modalita ile de influen are i corectare a efectului lor.
Pentru a putea ac iona în vederea elabor rii unei strategii de eficien , trebuie identificate
toate grupurile de consumatori de energie i analizate în detaliu modalit ille de alimentare,
pe termen lung, urmând sa fie identificate si propusesolu ii durabile i economice pentru
asigurarea alimentarii locale cu energie.

A fost elaborat un Plan de Ac iuni pentru etapizarea solu iilor identificate pentru rezolvarea
problemelor energetice prioritare ale municipiului Media . Responsabilitatea punerii în practic
a acestui plan revine Consiliului Local, agen ilor economici afla i sub autoritatea administra iei
locale sau altor institu ii i organisme de planificare.
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a demarat procesul de elaborare a
Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020. Documentul
are la baza definirea viziunii de dezvoltare, definirea obiectivului strategic global, analiza
aprofundata a situatiei curente pe baza analizei socioeconomice si a analizei SWOT, precum si
analiza contextului national si european. In cadrul Strategiei de Dezvoltare Regionala pentru
perioada de programare 2014-2020 s-au identificat prioritatile de dezvoltare si s-au stabilit
obiectivele specifice si domeniile prioritare de interventie. Prin cele sase axe prioritare
identificate strategia se fundamenteaza pe o analiza a nevoilor reale din Regiunea Centru.
In prezent sunt disponibile consultarii publice, completarilor si feed-back-ului din partea
actorilor regionali, patru axe prioritare din cele sase, documentele aflandu-se in lucru.
Axa prioritara 1. Dezvoltare urbana, dezvoltarea infrastructurii tehnice si sociale
regionale
Cresterea coeziunii teritoriale a Regiunii Centru prin sprijinirea dezvoltarii urbane (atat a
oraselor cu un nivel ridicat de dezvoltare cat si a oraselor confruntate cu problemele generate
de restructurarile economice), prin dezvoltarea infrastructurii tehnice (transport, comunicatii,
utilitati, energie) si a infrastructurii sociale (educatie, cercetare, sanatate, sociala) la nivelul
Regiunii Centru.
Axa prioritara 2. Cresterea competitivitatii economice, stimularea inovarii
Cresterea competitivitatii economice a Regiunii Centru prin valorificarea mai buna a
potentialului regional, prin stimularea inovarii si a economiei orientate spre cunoastere, prin
dezvoltarea unor instrumente specifice (infrastructura de afaceri, de transfer tehnologic,
clustere, retele de afaceri etc.) si prin crearea unui mediu atractiv pentru investitii.
Axa prioritara 3. Protectia mediului inconjurator, cresterea eficientei energetice,
stimularea utilizarii surselor alternative de energie
Protectia mediului inconjurator, conservarea biodiversitatii, diminuarea efectelor schimbarilor
climatice si prevenirea riscurilor naturale, extinderea utilizarii resurselor alternative de
energie, imbunatatirea eficientei energetice in sectorul economic si in cel casnic.
Axa prioritara 4. Dezvoltarea zonelor rurale, sprijinirea agriculturii si silviculturii
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Conform programului de eficien energetic al municipiului Media , gazul natural are o bun
acoperire, singura amenin are fiind evolu ia pre ului acestuia.

Valorificarea superioara, intr-o maniera durabila, a potentialului agricol si silvic al regiunii,
cresterea atractivitatii economice si sociale a localitatilor rurale din Regiunea Centru,
reducerea decalajelor economice si sociale fata de localitatile din mediul urban.
Axa prioritara 5. Dezvoltarea turismului

Axa prioritara 6. Dezvoltarea resurselor umane, cresterea incluziunii sociale
Cresterea coeziunii sociale la nivelul Regiunii Centru prin dezvoltarea resurselor umane
(extinderea accesului locuitorilor din Regiunea Centru la servicii de educatie, sanatate, sociale
si ale administratiei locale, diversificarea si cresterea calitatii acestor servicii), prin facilitarea
reinsertiei sociale a persoanelor dezavantajate social si prin contracararea efectelor declinului
demografic.
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Dezvoltarea turismului la nivel regional prin punerea in valoare a patrimoniului turistic natural
si antropic, prin extinderea si modernizarea infrastructurii turistice, prin imbunatatirea si
diversificarea serviciilor oferite precum si prin dezvoltarea infrastructurii cultural-recreative si
sprijinirea industriilor creative din Regiunea Centru.

3. LEGISLA IA PRIMAR ÎN SECTORUL ENERGIEI
3.1 Directive ale Uniunii Europene
O selec ie a principalelor Directive ale Uniunii Europene aplicabile în sectoarele energetice sunt
prezentate în capitolele urm toare.

3.1.1 Energie Termic , Eficien

energetic

-

Directiva 2009/125/CE (de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerin elor în materie de
proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact energetic);
Directiva 2010/30/UE (privind indicarea, prin etichetare i informa ii standard despre
produs, a consumului de energie i de alte resurse pentru produsele cu impact energetic);
Abroga Directiva 2004/8/CE (privind promovarea cogenerarii pe baza cererii de energie
termica utila pe pia a interna a energiei) – abrogare de la 5 iunie 2014;
Abroga Directiva 2006/32/CE (privind eficien a energetica la utilizatorii finali i serviciile
energetice).

Directiva 2012/27/UE prevede un cadru comun de masuri pentru promovarea eficien ei energetice
pe teritoriul UE, cu scopul de a se asigura atingerea obiectivului principal al Uniunii, de 20 % în
materie de eficien a energetica pâna în 2020 i de a deschide calea pentru viitoarea cre tere a
eficien ei energetice dupa aceasta data;
Directiva 2012/27/UE prevede de asemenea norme menite sa elimine barierele existente pe pia a
energiei i sa depa easca lipsurile pie ei ce pot împiedica eficien a în ceea ce prive te
aprovizionarea i utilizarea energiei, stabilind obiectivele na ionale indicative în materie de eficien a
energetica pentru 2020.
Regulamentul (UE) nr. 1287/2013 al ParlamentuluI European i al Consiliului de
instituire a unui program pentru competitivitatea întreprinderilor i a întreprinderilor
mici i mijlocii (COSME) (2014-2020) i de abrogare a Deciziei nr. 1639/2006/CE a
Parlamentului European i a Consiliului din 24 octombrie 2006 de instituire a unui program-cadru
pentru inova ie i competitivitate (2007-2013).
Regulamentul stabile te un program pentru ac iunile Uniunii destinate îmbun
irii competitivit ii
întreprinderilor, cu accent special pe întreprinderile mici i mijlocii (programul COSME) pentru
perioada 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2020.
Programul COSME sprijin punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020 i contribuie la realizarea
obiectivului de ”cre tere inteligent , durabil i favorabil incluziunii”. În special, programul COSME
contribuie la obiectivul principal privind ocuparea for ei de munc .
Obiectivele specifice ale programului COSME sunt:
- îmbun
irea accesului IMM-urilor la finan are sub form de capitaluri proprii i datorii;
- îmbun
irea accesului la pie e, în special în interiorul Uniunii, dar i la nivel mondial;
- îmbun
irea condi iilor-cadru pentru competitivitatea i durabilitatea întreprinderilor din
Uniune, în special a IMM-urilor, inclusiv în sectorul turismului;
- promovarea antreprenoriatului i a culturii antreprenoriale.
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Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European i a Consiliului Europei, privind
eficien a energetic , modific :

3.1.2 Energie Electric
Directiva 2009/28/EC a Parlamentului European i a Consiliului privind promovarea utiliz rii
energiei din surse regenerabile i de abrogare a Directivei 2001/77/CE; stabile te un cadru comun
pentru promovarea energiei din surse regenerabile.

Directiva define te normele referitoare la transferurile statistice între statele membre, la proiectele
comune între statele membre i cu ri ter e, la garan iile de origine, la procedurile administrative,
la informare i formare i la accesul energiei din surse regenerabile la re eaua de energie electric .
Prezenta directiv stabile te de asemenea criteriile de durabilitate pentru biocarburan i i biolichide.
2009/789/CE: Decizia Comisiei din 26 octombrie 2009 de stabilire a pozi iei Comunit ii cu privire
la o decizie a autorit ilor administrative, în temeiul Acordului între Guvernul Statelor Unite ale
Americii i Comunitatea European privind coordonarea programelor de etichetare referitoare la
eficien a energetic a echipamentelor de birou, cu privire la revizuirea specifica iilor pentru
monitoare de calculator.
Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European i al Consiliului din 13 iulie 2009
privind condi iile de acces la re ea pentru schimburile transfrontaliere de energie electric i de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003.
Regulamentul are drept obiectiv:
(a) stabilirea de norme echitabile pentru schimburile transfrontaliere de energie electric , pentru a
îmbun
i concuren a pe pia a intern a energiei electrice, luând în considerare caracteristicile
specifice ale pie elor na ionale i regionale.
(b) facilitarea realiz rii unei pie e angro func ionale i transparente, cu un nivel ridicat al siguran ei
aliment rii cu energie electric .
Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele
comune pentru pia a intern a energiei electrice i de abrogare a Directivei 2003/54/CE.
Directiva stabile te norme comune pentru producerea, transportul, distribu ia i furnizarea energiei
electrice, precum i dispozi ii privind protec ia consumatorilor, în vederea îmbun
irii i integr rii
pie elor de energie competitive, conectate printr-o re ea comun , în Comunitate.
Directiva stabile te normele referitoare la organizarea i func ionarea sectorului energiei electrice,
accesul deschis la pia , criteriile i procedurile aplicabile cererilor de ofert
i acord rii de
autoriza ii i exploatarea sistemelor.
Directiva 2008/92/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 22 octombrie 2008 privind o
procedur comunitar de ameliorare a transparen ei pre urilor la gaz i energie electric aplicate
utilizatorilor finali din industrie (reformare).
Conform acestei directive, statele membre trebuie s ia m surile necesare pentru a garanta c
întreprinderile care furnizeaz gaze naturale i energie electric utilizatorilor finali din industrie,
comunic Biroului Statistic al Comunit ilor Europene urm toarele:
1. pre urile i condi iile de vânzare a gazelor naturale i a energiei electrice c tre utilizatori finali din
industrie;
2. sistemele de pre uri utilizate;
3. defalcarea consumatorilor i cantit ile de energie respective pe categorii de consum, sigurânduse reprezentativitatea acestor categorii la nivel na ional.
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Directiva stabile te obiective na ionale obligatorii privind ponderea global a energiei din surse
regenerabile în cadrul consumului final brut de energie i ponderea energiei din surse regenerabile
utilizat în transporturi.

Directiva 2005/89/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 18 ianuarie 2006 privind
surile menite s garanteze siguran a aprovizion rii cu energie electric
i investi iile în
infrastructuri;
Prezenta directiv stabile te un cadru în interiorul c ruia statele membre trebuie s defineasc
politici transparente, stabilite i nediscriminatorii în materie de siguran a provizion rii, compatibile
cu cerin ele unei pie e interne competitive a energiei electrice.

Decizia Comisiei din 7 noiembrie 2006 de stabilire a componen ei grupului de coordonare
pentru gaz.
Directiva 2004/67/CE a Consiliului din 26 aprilie 2004 privind m surile de garantare a securit ii
aprovizion rii cu gaz natural.
Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European i a Consiliului privind normele comune pentru
pia a intern în sectorul gazelor naturale i de abrogare a Directivei 2003/55/CE.
Prezenta directiv stabile te norme comune privind transportul, distribu ia, furnizarea i
înmagazinarea gazelor naturale. Aceasta define te modalit ile de organizare i func ionare a
sectorului gazelor naturale, de acces pe pia , precum i criteriile i procedurile aplicabile pentru
acordarea de autoriza ii de transport, distribu ie, furnizare i înmagazinare a gazelor naturale i
exploatarea sistemelor.

3.1.4 Alimentare cu ap
Directiva nr. 11 din 15/02/2006, privind poluarea cauzat de anumite substan e periculoase
deversate în mediul acvatic al Comunit ii.
Directiva nr. 60 din 23/10/2000 de stabilire a unui cadru de politic comunitar în domeniul
apei.
Directiva nr. 83 din 03/11/1998, privind calitatea apei destinate consumului uman.

3.1.5 Gestiunea de eurilor
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European i a Consiliului abrog Directiva nr. 12 din
05/04/2006 privind de eurile. Actuala directiv stabile te m suri în vederea protec iei mediului i
a s
ii popula iei prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse generate de generarea i
gestionarea de eurilor i prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor i cre terea
eficien ei folosirii acestora.
Directiva nr. 76 din 04/12/2000, privind incinerarea de eurilor, modificat de regulamentul CE
nr. 1137/2008.
Directiva nr. 99/31/EC, privind depozitarea de eurilor.
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3.1.3 Gaze naturale

Directiva nr. 86/278/EEC privind protec ia mediului, i în particular, a solului, atunci când
molul provenit de la sta iile de epurare este folosit în agriculturã.
Directiva nr. 78/176/EEC9 privind de eurile provenite din industria de TiO2, Directiva nr.
82/883/EEC i Directiva nr. 92/112/CEE.
Directiva nr. 87/217/CEE, privind prevenirea i reducerea poluãrii mediului cu azbest modificat
de Directiva 91/692/CEE a Consiliului din 23 decembrie 1991 i de Regulamentul (CE) nr. 807/2003
al Consiliului din 14 aprilie 2003.

Directiva 2010/31/CE privind performan a energetic
a cl dirilor promoveaz
îmbun
irea performan ei energetice a cl dirilor în cadrul UE, inând cont de condi iile climatice
exterioare i de condi iile locale, precum i de cerin ele legate de climatul interior i de raportul
cost-eficien .
Sectorul cl dirilor este responsabil cu 40% din consumul de energie final , îns poten ialul de
reducere al consumului în acest sector este între 30%-80% utilizând tehnologiile deja existente pe
pia . Costurile asociate cu îmbun
irea eficien ei energetice în cl diri nu reprezint cheltuieli, ci
mai degrab investi ii inteligente ce vor fi recuperate în viitor din sc derea consumului i a facturilor
la energie.
Începând cu 1 ianuarie 2019, pentru toate cl dirile publice noi, i începând cu 31 decembrie 2020,
pentru toate cl dirile noi, indiferent de destina ie, energia primar generat pe loca ia fiec rei
cl diri (prin utilizarea surselor de energie regenerabil ) trebuie s fie mai mare decât consumul de
energie primar folosit de c tre cl dire din surse de energie fosil (combustibili fosili, energie
electric , termoficare urban etc.). Mai precis, toate cl dirile noi vor fi produc toare de energie
primar , iar nivelul produc iei trebuie s fie superior consumului de la re ea (gaz, energie electric
sau energie termic din surse de energie fosil ).
România a sus inut adoptarea unei metodologii de calcul a performan ei energetice a cl dirii i
stabilirea cerin elor de baz pentru performan a energetic care s prevad : eliminarea pragului de
la care cl dirile existente sunt supuse procesului de renovare major ; elaborarea certificatului de
performan energetic pentru blocuri de locuin e i inspec ia sistemelor de înc lzire.
Directiva 2010/30/CE a Parlamentului European i a Consiliului privind indicarea, prin etichetare
i informa ii standard despre produs, a consumului de energie i de alte resurse al produselor cu
impact energetic stabile te cadrul pentru armonizarea m surilor na ionale privind informa iile
destinate utilizatorilor finali, în special prin etichetare i informa ii standard despre produs, privind
consumul de energie i, atunci când e relevant, de alte resurse esen iale în timpul utiliz rii, precum
i informa ii suplimentare privind produsele cu impact energetic, dând astfel posibilitatea
utilizatorilor finali de a opta pentru produse mai eficiente.
Directiva se aplic produselor cu impact energetic care au un impact direct sau indirect semnificativ
asupra consumului de energie i, atunci când e relevant, de alte resurse esen iale în timpul
utiliz rii.
2009/300/CE: Decizia Comisiei din 12 martie 2009 de stabilire a criteriilor ecologice revizuite de
acordare a etichetei ecologice comunitare pentru televizoare [notificat cu num rul C(2009) 1830],
modificat de decizia 2013/295/UE.
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3.1.6 Mediu

Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind
promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante i eficiente din punct de vedere energetic.

Directiva impune autorit ilor contractante, entit ilor contractante, precum i anumitor operatori s
in cont de impactul energetic i de mediu pe durata de via , inclusiv de consumul energetic, de
emisiile de CO2 i de anumi i poluan i, la cump rarea de vehicule de transport rutier, având ca
obiective promovarea i stimularea pie ei vehiculelor nepoluante i eficiente din punct de vedere
energetic i îmbun
irea contribu iei sectorului transporturilor la politicile Comunit ii în domeniul
mediului, climei i energiei.
Regulamentul (CE) nr. 401/2009 al Parlamentului European i al Consiliului din 23 aprilie 2009
privind Agen ia European de Mediu i Re eaua european de informare i observare a mediului.
2007/195/CE: Decizia Comisiei din 27 martie 2007 de stabilire a unui mecanism de alocare a
cotelor produc torilor i importatorilor de hidroclorofluorocarburi pentru perioada 2003-2009 în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European i al Consiliului.

3.1.7 Transport public
Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind
promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante i eficiente din punct de vedere energetic.
COM (2010)186 final; o Strategie European privind vehiculele ecologice i eficiente din punct
de vedere energetic; comunicarea stabile te o strategie menit s încurajeze dezvoltarea i
adoptarea de vehicule grele (autobuze i camioane) i u oare (ma ini i camionete), precum i de
vehicule cu dou i trei ro i i de cvadricicluri ecologice i eficiente din punct de vedere energetic
(a a-numitele „vehicule ecologice”).
În prezent, transportul produce aproximativ un sfert din emisiile de CO2 ale UE i contribuie, de
asemenea, semnificativ la deteriorarea calit ii aerului (noxe, NOx, HC i CO) i la apari ia
problemelor de s
tate care deriv din aceasta, în special în zonele urbane.
Prevederile strategiei se bazeaz pe strategia actual de reducere a emisiilor de CO2 ale
autovehiculelor i vehiculelor comerciale u oare, lansat în 2007, i completeaz activit ile în curs
i pe cele planificate care vizeaz decarbonizarea transporturilor i reducerea impactului asupra
mediului. Cu toate c se limiteaz la transportul rutier, la vehiculele rutiere i la o perspectiv pe
termen mediu, aceasta sus ine obiectivul reducerii emisiilor de carbon cu 80-95% pân în 2050.
Progresele tehnologice înregistrate în privin a tehnologiilor de propulsie ecologice destinate
automobilelor pot/ar trebui s aib efecte pozitive pentru mijloacele de transport maritim, aerian,
cu vehicule grele, urban i feroviar u or.

3.2 Legisla ie na ional
În capitolele urm toare se prezint cadrul legislativ na ional aplicabil în diverse sectoare energetice.
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Scopul directivei este s stimuleze pia a vehiculelor de transport rutier nepoluante i eficiente din
punct de vedere energetic i în special – dat fiind c acest lucru ar avea un impact semnificativ
asupra mediului – s influen eze pia a vehiculelor standardizate produse în cantit i mari, cum ar fi
autoturismele, autobuzele, autocarele i camioanele, asigurând un nivel al cererii pentru vehicule
de transport rutier nepoluante i eficiente din punct de vedere energetic suficient de ridicat pentru
a încuraja produc torii i industria s investeasc i s dezvolte în continuare vehicule cu un
consum redus de energie i cu emisii reduse de CO2 i de al i poluan i.

3.2.1 Energie Termic
H.G. nr. 1215/2009, privind stabilirea criteriilor i a condi iilor necesare implement rii schemei de
sprijin pentru promovarea cogener rii de înalt eficien pe baza cererii de energie termic util .
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser , promovarea sistemelor de producere în cogenerare
poate fi, de asemenea, una din c ile cheie de respectare a prevederilor Protocolului de la Kyoto,
anexat la Conven ia – cadru a Organiza iei Na iunilor Unite privind schimb rile climatice.

-

asigur rii unui sprijin produc torilor de energie electric i termic în cogenerare în vederea
continu rii aliment rii cu energie termic a consumatorilor existen i la pre uri rezonabile în
sura în care procesul de cogenerare este de înalt eficien ;

-

asigur rii accesului pe pia a energiei electrice produse în cogenerare de înalt eficien ,
în condi iile în care pre ul de producere a energiei electrice într-un astfel de proces
dep
te pre ul pie ei;

-

asigur rii condi iilor necesare înlocuirii treptate a instala iilor de cogenerare existente i
ineficiente, în conformitate cu cererea pie ei i cu curba anual de consum termic acolo
unde num rul consumatorilor de abur industrial s-a diminuat drastic;

-

promov rii investi iilor noi în instala ii de cogenerare de înalt
Directivei 2004/8/CE;

-

reducerii emisiilor de gaze cu efect de ser prin utilizarea unui sistem de producere a
energiei electrice i termice care realizeaz economii de combustibil fa de producerea
separat .

eficien , cu respectarea

Se urm re te sus inerea centralelor de cogenerare care alimenteaz cu energie termic o mare
parte a popula iei, în condi iile în care aceste centrale îndeplinesc condi iile de înalt eficien dar
înregistreaz costuri mari de producere.
Prin promovarea centralelor de cogenerare de înalt eficien , inclusiv a celor de mic putere i
microcogenerare, sistemul centralizat de alimentare cu energie termic s-ar putea extinde chiar i
în ora ele mici cu o pondere mare a popula iei care are venituri sc zute.

Ordinul Pre edintelui A.N.R.S.C. nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului public de alimentare cu energie termic .
Regulamentul-cadru reglementeaz desf urarea activit ilor specifice serviciilor publice de
alimentare cu energie termic utilizat în scopuri industriale i pentru înc lzire i prepararea apei
calde de consum, respectiv producerea, transportul, distribu ia i furnizarea energiei termice în
sistem centralizat, în condi ii de eficien
i la standarde de calitate, în vederea utiliz rii optime a
resurselor de energie i cu respectarea normelor de protec ie a mediului, precum i rela iile dintre
operator i utilizator.
Operatorii serviciului de alimentare cu energie termic , indiferent de forma de proprietate,
organizare i de modul în care este organizat gestiunea serviciului în cadrul unit ilor
administrativ-teritoriale, se vor conforma prevederilor regulament-cadru.
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Scopul Hot rârii Guvernului este de a asigura cadrul legal necesar:

Condi iile tehnice i indicatorii de performan
minimal.

prev zu i în acest regulament-cadru au caracter

Consiliile locale, consiliile jude ene, asocia iile de dezvoltare comunitar , dup caz, pot aproba i al i
indicatori de performan sau condi ii tehnice pentru serviciul de alimentare cu energie termic , pe
baza unor studii de specialitate.

LEGE nr.228 din 7 iunie 2006 privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonan a de urgen a
Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor m suri privind furnizarea energiei termice
popula iei, pentru înc lzirea locuin ei i prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice
centralizate de alimentare cu energie termic .
Planul Na ional de Ac iune în domeniul Eficien ei Energetice cuprinde m suri orizontale i
transectoriale, respectiv reglement ri (transpunerea în legisla ia na ional a prevederilor Directivei
2006/32/CE i a Directivei 2005/32/CE), campanii de informare, scheme de finan are preconizate a
se derula în parteneriat cu Banca European de Reconstruc ie i Dezvoltare.
surile de îmbun
ire a eficien ei energetice incluse în primul Plan Na ional de Ac iune în
domeniul Eficien ei Energetice (PNAEE) se înscriu în urm toarele categorii:
-

Reglement ri;

-

Informare i m suri legislative (Campanii de informare, Audit Energetic);

-

Acorduri voluntare i instrumente de cooperare (Companii industriale, Acorduri pe Termen
Lung);

-

Servicii energetice pentru economii de energie (Finan are cu a treia parte, Contracte de
performan energetic );

-

Instrumente financiare (Subven ii, Scutirea de taxe la eliberarea autoriza iei de construire
pentru efectuarea lucr rilor de reabilitare termic , Cofinan area lucr rilor);

-

Mecanisme de eficien energetic
de eficien energetic ).

i alte combina ii între celelalte sub-categorii (Fonduri

Pentru aplicarea m surilor, sunt necesare, printre altele, schimb ri de mentalit i i comportament,
context în care în PNAEE una din m surile importante în toate sectoarele sunt campaniile de
informare.
Cel de-al doilea PNAEE con ine un capitol distinct destinat m surilor de economisire a energiei
primare în sectorul energetic (producerea energiei electrice i termice, transportul i distribu ia
energiei, promovarea surselor regenerabile).
Asigurarea eficien ei energetice va contribui la îndeplinirea obiectivelor stabilite în pachetul strategic
Energie – Schimb ri Climatice aprobat de Parlamentul Europei i de Consiliu în luna decembrie 2008
respectiv reducerea la nivel european în anul 2020, prin m suri de eficien
energetic , a
consumului de energie primar cu 20% în compara iecu valoarea aceluia i consum în absen a unor
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Legea serviciului public de alimentare cu energie termic nr. 325/2006. Prezenta lege
reglementeaz desf urarea activit ilor specifice serviciilor publice de alimentare cu energie
termic utilizat pentru înc lzire i prepararea apei calde de consum, respectiv producerea,
transportul, distribu ia i furnizarea energiei termice în sistem centralizat, în condi ii de eficien
i
la standarde de calitate, în vederea utiliz rii optime a resurselor de energie i cu respectarea
normelor de protec ie a mediului.

astfel de m suri i reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser cu 20% în anul 2020 comparativ cu
acelea i emisii în anul 2020.
surile avute în vedere pentru realizarea economiilor de energie sunt:
-

suri de economisire a energiei primare la producerea energiei electrice i termice:
Retragerea din exploatare a unor capacit i de produc ie
Retehnologizarea unor grupuri din centralele termoelectrice
Realizarea unor grupuri termoenergetice noi, moderne, pe c rbune

Promovarea cogener rii de înalt eficien
Retehnologizarea/modernizarea sistemelor de alimentare centralizat cu energie
termic
Producerea de energie electric din surse regenerabile de energie
-

suri de economisire a energiei în distribu ie i transport
Reducerea pierderilor în re elele de transport al energiei electrice
Reducerea pierderilor în re elele de distribu ie a energiei electrice
Reducerea pierderilor în re elele de transport i distribu ie a c ldurii

-

suri privind cre terea eficien ei energetice în sectorul casnic
Promovarea utiliz rii aparatelor electrocasnice i a l mpilor eficiente energetic
Izola ie termic
1950-1990

i ventila ie la cl diri de locuit multietaje construite în perioada

Îmbun
ierea eficien ei energetice la sistemele de înc lzire/r cire în locuin ele
individuale
Promovarea cogener rii de înalt eficien
-

suri privind cre terea eficien ei energetice în industrie
Îmbun
irea eficien ei energetice la operatorii industriali prin încheierea
acordurilor pe termen lung – LTA
Îmbun
irea eficien ei energetice la operatorii industriali prin gestionarea
cererii de energie i realizarea de bilan uri energetice
Îmbun
irea eficien ei energetice prin sus inerea finan rii proiectelor de
investi ii destinate reducerii cererii de energie
Îmbun
irea eficien ei energetice la operatorii industriali prin realizarea unor
proiecte de investi ii cofinan ate din fonduri ale Uniunii Europene
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Programe proprii ale centralelor temoelectrice

Promovarea dezvolt rii companiilor de servicii energetice – ESCO
-

suri privind cre terea eficien ei energetice în transporturi
Programul de înnoire a parcului auto na ional cu finan are din bugetul Fondului
de Mediu
suri luate de agen ii economici pentru reducerea consumului de carburant al
parcului auto propriu
Modernizarea transportului feroviar

Legea 372/2005 privind performan a energetic a cl dirilor are drept scop promovarea
cre terii performan ei energetice a cl dirilor, inandu-se cont de condi iile climatice exterioare i de
amplasament, de cerin ele de temperatur interioar i de eficien economic , modificat de legea
nr. 159/2013.
Legea stabile te condi ii cu privire la:
-

cadrul general al metodologiei de calcul privind performan a energetic a cl dirilor;

-

aplicarea cerin elor minime de performan

-

aplicarea cerin elor minime de performan
lucr ri de modernizare;

-

energetic la cl dirile noi;
energetic la cl dirile existente, supuse unor

certificarea energetic a cl dirilor;
verificarea tehnic periodic a cazanelor i inspectarea sistemelor/instala iilor de climatizare
din cl diri i, în plus, evaluarea instala iilor de înc lzire la care cazanele sunt mai vechi de
15 ani.

Legea prevede:
-

Pentru cl dirile sau unit ile de cl dire care se vând sau se închiriaz ,
investitorul/proprietarul sau administratorul este obligat s pun la dispozi ia poten ialului
cump tor sau chiria , dup caz, anterior perfect rii contractului, o copie de pe certificat,
astfel încât acesta s ia cuno tin despre performan a energetic a cl dirii/unit ii de
cl dire pe care urmeaz s o cumpere/închirieze, dup caz.

-

La încheierea contractului de vânzare-cump rare, proprietarul are obliga ia de a transmite
certificatul, în original, noului proprietar.

-

La data înregistr rii contractului de vânzare-cump rare, respectiv de închiriere, proprietarul
are obliga ia de a depune la organul fiscal competent o copie de pe certificat, iar originalul
va r mâne în posesia proprietarului.

-

Contractele de vânzare-cump rare încheiate f
respectarea prevederilor de a pune la
dispozi ia poten ialului cump tor sau chiria a Certificatului de performanta sunt supuse
nulit ii relative, potrivit prevederilor Codului civil.
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Modernizarea transportului cu metroul

Certificatul de performan energetic se elaboreaz în baza “Metodologiei de calcul a performan ei
energetice a cl dirilor”, aprobat prin ordin al ministrului. Aceast metodologie a fost completat cu
un Breviar de calcul i exemple pentru certificarea energetic a blocurilor de locuin e i respectiv a
apartamentelor, inclusiv cu modelul certificatului de performan
energetic adaptat pentru
apartament.
Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 372/2005 privind
performan a energetic a cl dirilor reglementeaz :
-

cerin ele de performan

energetic a cl dirilor;

-

auditul energetic i certificatul de performan

-

inspec ia energetic a cazanelor, a centralelor termice i a instala iilor de înc lzire;

-

inspec ia energetic a sistemelor de climatizare.

3.2.2 Energie Electric , Surse Regenerabile de energie
Legea nr. 123/2012 energiei electrice i a gazelor naturale stabile te cadrul de
reglementare pentru desf urarea activit ilor în sectorul energiei electrice i al energiei termice
produse în cogenerare, în vederea utiliz rii optime a resurselor primare de energie în condi iile de
accesibilitate, disponibilitate i suportabilitate i cu respectarea normelor de siguran , calitate i
protec ie a mediului. Abrog legea nr. 13/2007.
H.G. nr.1.479 din 25 noiembrie 2009, pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii
energiei electrice din surse regenerabile de energie.
Prevederile hot rârii se aplic produc torilor de energie electric ce valorific poten ialul na ional de
resurse regenerabile i sunt califica i de Autoritatea Na ional de Reglementare în Domeniul
Energiei (ANRE) pentru aplicarea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse
regenerabile.
Produc torul de energie electric din surse regenerabile de energie care beneficiaz de sistemul de
promovare stabilit prin aceast hot râre î i asigur veniturile din:
a) vânzarea pe pia a de energie electric a energiei electrice produse;
b) vânzarea pe pia a de certificate verzi a certificatelor verzi.
Legea 220/2008- actualizat
i republicat , privind promovarea produc iei de energie din
surse regenerabile, cu complet rile i modific rile ulterioare.
Aceast lege creeaz cadrul legal necesar extinderii utiliz rii surselor regenerabile de energie, prin:
-

atragerea în balan a energetic na ional a resurselor regenerabile de energie, necesare
cre terii securit ii în alimentarea cu energie i a reducerii importurilor de resurse primare
de energie;

-

stimularea dezvolt rii durabile la nivel local i regional i crearea de noi locuri de munc
aferente proceselor de valorificare a surselor regenerabile de energie;

-

reducerea polu rii mediului prin diminuarea producerii de emisii poluante i gaze cu efect
de ser ;
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energetic a cl dirilor;

-

asigurarea cofinan rii necesare în atragerea unor surse financiare externe, destinate
promov rii surselor regenerabile de energie, în limita surselor stabilite anual prin legea
bugetului de stat i exclusiv în favoarea autorit ilor publice locale;

-

definirea normelor referitoare la garan iile de origine, procedurile administrative aplicabile
i racordarea la re eaua electric în ceea ce prive te energia produs din surse
regenerabile;

-

stabilirea criteriilor de durabilitate pentru biocarburan i i biolichide.

Produc torii de energie din surse regenerabile beneficiaz de un num r de certificate verzi pentru
energia electric produs i livrat potrivit prevederilor alin. (1) dup cum urmeaz :
a) 3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs i livrat, dac centralele hidroelectrice sunt noi,
sau 2 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs i livrat, dac centralele hidroelectrice sunt
retehnologizate, pentru energia electric din centrale hidroelectrice cu puteri instalate de cel mult
10 MW;
b) un certificat verde pentru fiecare 2 MWh din centrale hidroelectrice cu o putere instalat de cel
mult 10 MW, care nu se încadreaz în condi iile prev zute la paragraful a) de mai sus;
c) dou certificate verzi, pân în anul 2017, i un certificat verde, începând cu anul 2018, pentru
fiecare 1 MWh produs i livrat de produc torii de energie electric din energie eolian ;
d) dou certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs i livrat de produc torii de energie electric
din sursele: geotermale, biomas , biolichide i biogaz;
e) un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs i livrat de produc torii de energie electric din
sursele: gaz de fermentare a de eurilor i gaz de fermentare a n molurilor din instala iile de
epurare a apelor uzate;
f) 6 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs i livrat de produc torii de energie electric din
sursele solare.
Beneficiaz de sistemul de promovare reglementat de prezenta lege i energia electric produs în
centrale electrice care utilizeaz surse regenerabile, racordate la sisteme electroenergetice izolate.
Pentru energia electric produs în centrale/grupuri de cogenerare care utilizeaz sursele
regenerabile de energie (energie geotermal , biomas , biolichide, biogaz, gaz de fermentare a
de eurilor i gaz de fermentare a n molurilor din instala iile de epurare a pelor uzate) i calificat
de ANRE ca fiind de înalt eficien se acord suplimentar fa de prevederile de mai sus (lit. d) i
e)) câte un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs i livrat.
Pentru energia electric produs în centrale electrice care utilizeaz biomasa care provine din
culturi energetice se acord suplimentar fa de prevederile de mai sus lit. d) câte un certificat
verde pentru fiecare 1 MWh produs i livrat.
Conform OUG 57/2013, în perioada 1 iulie 2013 – 31 martie 2017 se amân temporar acordarea
unui num r de certificate verzi din cele prev zute la alin. (2) pentru fiecare 1 MWh produs i livrat
de produc torii de energie electric din surse regenerabile, dup cum urmeaz :
a) un certificat verde pentru centralele hidroelectrice noi, cu puteri instalate de cel mult 10
MW;
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Legea instituie sistemul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de
energie.

b) un certificat verde pentru centralele electrice eoliene;
c) dou certificate verzi pentru centralele electrice solare.

HG nr. 994/2013 aprob m surile de reducere a num rului de certificate verzi privind aprobarea
surilor de reducere a num rului de certificate verzi, pentru centralele/grupurile electrice ob inute
de produc torii de energie electric din surse regenerabile de energie, acreditate de c tre
Autoritatea Na ional de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aplicarea sistemului de
promovare prin certificate verzi dup data intr rii în vigoare a hot rârii, astfel:
a) 0,7 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs i livrat, dac centralele hidroelectrice
sunt noi, cu puteri instalate de cel mult 10 MW;
b) 0,5 certificate verzi, pân în anul 2017, i 0,25 certificate verzi, începând cu anul 2018,
pentru fiecare 1 MWh produs i livrat de produc torii de energie electric din energie
eolian ;
c) 3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs i livrat de produc torii de energie electric
din energie solar .

Ordonan a Guvernului nr. 22/2008 privind eficien a energetic
i promovarea utiliz rii la
consumatorii finali a surselor regenerabile de energie prevede urm toarele:
În scopul realiz rii politicii na ionale de eficien energetic , operatorii economici care consum
anual o cantitate de energie de peste 1.000 tone echivalent petrol au obliga ia:
-

efectueze anual un audit energetic elaborat de o persoan fizic sau juridic autorizat
de Agen ia Na ional de Reglementare în Domeniul Energiei, în condi iile legii, i care st la
baza stabilirii i aplic rii m surilor de îmbun
ire a eficien ei energetice;

-

întocmeasc programe de îmbun
termen scurt, mediu i lung;

-

numeasc un manager energetic, atestat de Agen ia Na ional de Reglementare în
Domeniul Energiei, conform legisla iei în vigoare, sau s încheie un contract de
management energetic cu o persoan fizic /juridic prestatoare de servicii energetice,
acreditat în condi iile prezentei ordonan e.

ire a eficien ei energetice care includ m suri pe

În cazul consumatorilor de energie care de in subunit i consumatoare a mai mult de 1.000 tone
echivalent petrol (sucursale, puncte de lucru, precum i alte sedii secundare), amplasate în mai
multe puncte geografice, care nu sunt legate direct prin func ionalitate sau re ele energetice,
fiecare subunitate situat într-un punct geografic diferit de al celorlalte subunit i este considerat
din punctul de vedere al obliga iilor ce îi revin ca unitate independent . Acestor unit i
independente le sunt aplicabile prevederile de mai sus.
Operatorii economici care consum anual o cantitate de energie cuprins între 200 i 1.000 tone
echivalent petrol pe an sunt obliga i s întocmeasc la fiecare 2 ani un audit energetic realizat de o
persoan fizic sau juridic autorizat de Agen ia Na ional de Reglementare în Domeniul Energiei
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Recuperarea certificatelor verzi amânate se va face începând cu data de 1 aprilie 2017 pentru
centralele hidroelectrice noi, cu puteri instalate de cel mult 10MW i centralele electrice solare,
respectiv începând cu data de 1 ianuarie 2018 pentru centralele electrice eoliene, e alonat cel mult
pân la 31 decembrie 2020. Modalitatea de recuperare e alonat a num rului de certificate verzi
amânate se stabile te de ANRE i se aprob prin ordin al pre edintelui institu iei.

în condi iile prezentei ordonan e, care s stea la baza stabilirii i aplic rii m surilor de îmbun
a eficien ei energetice.

ire

Consumatorii finali de energie, persoane juridice, sunt obliga i s dispun de un sistem de m sur ,
eviden
i monitorizare a consumurilor energetice i s pun la dispozi ia Agen iei Na ionale de
Reglementare în Domeniul Energiei, la cerere, informa ii privind consumurile energetice i
indicatorii de eficien energetic .
Administratorii cl dirilor aflate în proprietate public au obliga ia s ia m suri pentru:
-

utilizarea eficient a sistemului de înc lzire i climatizare;

-

utilizarea aparatelor de m sur

Autorit ile administra iei publice centrale i locale au obliga ia s ia m suri de îmbun
ire a
eficien ei energetice, prin promovarea cu prec dere a m surilor care genereaz cele mai mari
economii de energie în cel mai scurt interval de timp. Aceste m suri sunt comunicate
consumatorilor i/sau operatorilor economici, dup caz.
Autorit ile administra iei publice locale din localit ile cu o popula ie mai mare de 20.000 de
locuitori au obliga ia s întocmeasc programe de îmbun
ire a eficien ei energetice, în care
includ m suri pe termen scurt i m suri pe termen lung (3-6 ani), vizând un program de investi ii
pentru care se vor întocmi studiile de fezabilitate.
Societ ile comerciale, precum i unit ile administra iei publice locale i centrale, care de in mai
mult de 25 de autovehicule, au obliga ia s dezvolte programe de monitorizare i gestiune a
consumului de carburan i pentru grupul de vehicule de inut.
Programele de îmbun
principale:

ire a eficien ei energetice includ, dup caz, ac iuni în urm toarele direc ii

-

promovarea utiliz rii celor mai eficiente tehnologii energetice care s fie viabile din punct
de vedere economic i nepoluante;

-

încurajarea finan rii investi iilor în domeniul eficien ei energetice prin participarea statului
sau a sectorului privat;

-

promovarea cogener rii de înalt eficien
i a m surilor necesare pentru cre terea
eficien ei sistemelor de producere, de transport i de distribu ie a energie termice la
consumatori;

-

promovarea utiliz rii surselor regenerabile de energie la consumatorii finali;

-

înfiin area de compartimente specializate în domeniul eficien ei energetice la nivelurile
corespunz toare, care s aib personal capabil s elaboreze, s implementeze i s
monitorizeze programe de eficien energetic ;

-

reducerea impactului asupra mediului.

HG 1661/2008 privind aprobarea Programului na ional pentru cre terea eficien ei energetice i
utilizarea resurselor regenerabile de energie în sectorul public, pentru anii 2009-2010, modificat de
HG 835/2010.
H.G. nr.1.461 din 12 noiembrie 2008 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea garan iilor
de origine pentru energia electric produs în cogenerare de eficien înalt .
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i reglare a consumului de energie.

H.G. nr.1.069 din 5 septembrie 2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României
pentru perioada 2007-2020.
H.G. nr. 675 din 28 iunie 2007 privind reorganizarea prin divizare par ial a societ ilor
comerciale de distribu ie i furnizare a energiei electrice, filiale ale Societ ii Comerciale "Electrica" S.A..
HG nr. 638 /2007 privind deschiderea integral a pie ei de energie electric
publicat în M. O. nr. 427/ 27.06.2007.

i gaze naturale,

HG 219/2007, privind promovarea cogener rii bazate pe cererea de energie termic
util , stabile te cadrul legal necesar promov rii i dezvolt rii cogener rii de înalt eficien a
energiei termice i a energiei electrice, bazat pe cererea de energie termic util
i pe
economisirea energiei primare pe pia a de energie, în scopul cre terii eficien ei energetice i al
îmbun
irii securit ii aliment rii cu energie, inând seama de condi iile climatice i economice
specifice României.
H.G. 958/2005 - HOT RÂRE pentru modificarea Hot rârii Guvernului nr. 443/2003 privind
promovarea produc iei de energie electric din surse regenerabile de energie i pentru modificarea
i completarea Hot rârii Guvernului nr. 1.892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie.
Conform acestei Hot râri, ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie la
consumul na ional brut de energie electric urma s ajung la 33% pân în anul 2010.
Prevederile hot rârii se aplic energiei electrice produse din urm toarele surse de energie
regenerabile: energie hidro produs în centrale cu o putere instalat mai mic sau egal cu 10 MW,
puse în func iune sau modernizate începând cu anul 2004, energie eolian , solar , geotermal ,
biomas , a valurilor, precum i hidrogen produs din surse regenerabile de energie."
Ordin nr. 61/2005. - Ordin al pre edintelui Autorit ii Na ionale de Reglementare în Domeniul
Energiei privind cadrul de func ionare a pie ei angro de energie electric – M.of. 43/18.01.2006.
H.G. nr. 1007/2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la
consumatori stabile te rela iile dintre furnizorul de energie electric i consumator, consumator i
subconsumator, precum i rela iile conexe ale furnizorului cu operatorul de distribu ie i operatorul
de transport i de sistem, referitoare la derularea contractului de furnizare a energiei electrice.
Aceast hot râre vine în sprijinul consumatorului de energie electric , astfel încât, furnizorul de
energie electric va r spunde în fa a consumatorului pentru calitatea serviciului de furnizare a
energiei electrice, conform prevederilor Standardului de performan pentru serviciul de furnizare a
energiei electrice, elaborat de autoritatea competent , i ale contractului de furnizare.
Calitatea serviciului de furnizare cuprinde:
-

calitatea comercial ;

-

calitatea energiei electrice;

-

continuitatea aliment rii.

Furnizorii i operatorii de re ea au obliga ia s ac ioneze permanent în sensul cre terii calit ii
energiei electrice i serviciilor oferite consumatorilor;
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Ord. 48/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licen elor i autoriza iilor în
sectorul energiei electrice, publicat în M.O. nr. 445/22.07.2013. Regulamentul a intrat în vigoare
odat cu publicarea în M.O., Partea I, nr. 595/24.09.2013 a H.G. nr. 713/2013 privind abrogarea
H.G. nr. 540/2004.

H.G. nr. 1429/2004, pentru aprobarea Regulamentului de certificare a originii energiei electrice
produse din surse regenerabile de energie.
H. G. nr. 1535/2003, privind aprobarea Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de
energie.
Ordin nr. 1342/2009, pentru aprobarea Ghidului de finan are a Programului privind producerea
energiei din surse regenerabile: eolian , geotermal , solar , biomas i hidro.

-

valorificarea resurselor regenerabile de energie: solare, eoliene, hidroenergetice,
geotermale, biomas , biogazul, gazele rezultate din fermentarea de eurilor/n molurilor din
sta iile de epurare, pentru producerea de energie electric i/sau termic ;

-

îmbun

-

reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser ;

-

utilizarea ra ional

-

conservarea i protejarea ecosistemelor.

irea calit ii mediului înconjur tor;

i eficient a resurselor energetice primare;

Obiectivele Programului:
-

punerea în func iune de noi capacit i de producere a energiei din surse regenerabile;

-

dezvoltarea economic a regiunilor în care se efectueaz investi iile;

-

satisfacerea nevoilor de energie electric

-

producerea de energie verde i atingerea standardelor de mediu prin diminuarea polu rii;

-

reducerea dependen ei de importurile de resurse de energie primar
combustibili fosili) i îmbun
irea siguran ei în aprovizionare.

i de înc lzire în zonele defavorizate;

(în principal

Ordin nr. 1170/2008, pentru aprobarea Ghidului privind adaptarea la efectele schimb rilor
climatice – GASC.
Hot râre nr. 750/2008, pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional privind
valorificarea resurselor regenerabile de energie
Hot râre nr. 409/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonan ei
Guvernului nr. 22/2008 privind eficien a energetic i promovarea utiliz rii la consumatorii finali a
surselor regenerabile de energie.
Conform acestor norme, Consumatorii finali de energie, persoane juridice, au obliga ia de a dispune
de:
- sistem de m surare a consumurilor energetice, care include mijloace de m surare verificate
metrologic pentru energie;
- sistem de eviden a consumurilor energetice, organizat astfel încât s m soare i s înregistreze
consumurile de energie defalcate pe fiecare tip în parte, cu totalizarea acestora pe fiecare lun
calendaristic ;
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Scopul Programului îl constituie:

- sistem de monitorizare a consumurilor energetice, care s asigure prelucrarea datelor înregistrate
privind evolu ia produc iei i evolu ia consumurilor de energie, astfel încât s permit atât
planificarea acestora, cât i calcularea indicatorilor de eficien energetic de tip consum specific
i/sau intensitate energetic , dup caz.
Consumatorii finali de energie func ie de cantitatea de energie utilizat au obliga ia de a depune la
Autoritatea Na ional de Reglementare în Domeniul Energiei declara ia de consum total anual de
energie.

3.2.3 Gaze naturale
Legea nr. 123/2012 energiei electrice i a gazelor naturale stabile te cadrul de
reglementare pentru desf urarea activit ilor în sectorul energiei electrice i al energiei termice
produse în cogenerare, în vederea utiliz rii optime a resurselor primare de energie în condi iile de
accesibilitate, disponibilitate i suportabilitate i cu respectarea normelor de siguran , calitate i
protec ie a mediului.
Legea 332/2009 pentru aprobarea OUG nr. 54/2009 privind stabilirea unor m suri temporare în
domeniul gazelor naturale.
Ordin nr. 77 din 10 septembrie 2009 privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea
reglementat a gazelor naturale.
Regulament din 14 august 2009 privind stabilirea unor raporturi juridice între furnizori
i consumatorii de gaze naturale Prezentul regulament stabile te raporturile dintre furnizori i
consumatori privind contractarea, furnizarea i utilizarea gazelor naturale.
Decizie nr. 1228/2008 privind scutirea tronsonului românesc al gazoductului Nabucco de la
prevederile legisla iei referitoare la accesul ter ilor la sistemele de transport al gazelor naturale i de
la metodologiile de tarifare.
OUG nr. 164/2008, ordonan a de urgen pentru modificarea i completarea Ordonan ei de
urgen a Guvernului nr. 195/2005 privind protec ia mediului.
Ordin nr. 122/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a
consumatorilor casnici de energie electric i gaze naturale.
Ordin nr. 56/2008, privind aprobarea Metodologiei pentru trecerea de la facturarea cantit ilor
de gaze naturale în unit i volumetrice la facturarea în unit i de energie.
Legea nr. 346/2007, scopul prezentei legi este de a asigura un nivel corespunz tor de siguran
în aprovizionarea cu gaze naturale prin m suri transparente, nediscriminatorii i compatibile cu
exigen ele unei pie e concuren iale a gazelor naturale.
Decizia nr.1368/2006 privind deschiderea integral a pie ei interne a gazelor naturale pentru
consumatorii noncasnici.
Decizia nr.182/10.03.2005 privind aprobarea contractelor-cadru de furnizare reglementat a
gazelor naturale pentru consumatorii captivii.
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Conform acestor norme, Operatorii sistemului de distribu ie a energiei electrice i gazelor naturale
transmit Observatorului Energetic Na ional informa ii privind cantitatea total de energie electric
distribuit anual consumatorilor din re elele pe care le administreaz , începând cu anul 2007 i
pân în anul de referin , num rul consumatorilor.

Ordonan a de urgen pentru modificarea i completarea Legii gazelor nr. 351/2004,
OUG nr. 122/2007 Prezenta lege stabile te cadrul legal necesar pentru desf urarea activit ilor
specifice sectorului gazelor naturale, în condi ii de competitivitate i transparen .

3.2.4 Alimentare cu ap
Legea apelor nr. 107/1996, cu modific rile i complet rile ulteriore.

Hot râre nr. 745 din 11/07/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea
licen elor în domeniul serviciilor comunitare de utilit i publice.
Ordinul pre edintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului de alimentare cu ap i de canalizare.
Legea nr. 241/22.06.2006 serviciului de alimentare cu ap i de canalizare, prezenta lege
stabile te cadrul juridic unitar privind înfiin area, organizarea, gestionarea, finan area, exploatarea,
monitorizarea i controlul func ion rii serviciului public de alimentare cu ap i de canalizare al
localit ilor.
Serviciul public de alimentare cu ap
i de canalizare al localit ilor se afl sub conducerea,
coordonarea i responsabilitatea autorit ii administra iei publice locale, care are drept scop
asigurarea aliment rii cu ap , canalizarea i epurarea apelor uzate pentru to i utilizatorii de pe
teritoriul localit ilor.
Desf urarea activit ilor specifice serviciului de alimentare cu ap i de canalizare, indiferent de
forma de gestiune aleas , se realizeaz pe baza unui regulament al serviciului i a unui caiet de
sarcini, elaborate i aprobate de autorit ile administra iei publice locale, în conformitate cu
regulamentul-cadru, respectiv caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu ap i de
canalizare, elaborate de Autoritatea Na ional de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilit i Publice, A.N.R.S.C., i aprobate prin ordin al pre edintelui acesteia. Statul sprijin prin
suri legislative, administrative i economice dezvoltarea durabil a serviciului de alimentare cu
ap i de canalizare, precum i a sistemelor de alimentare cu ap i de canalizare aferente.
surile adoptate la nivelul autorit ilor administra iei publice centrale competente trebuie s
conduc la atingerea urm toarelor obiective strategice:
-

dezvoltarea i extinderea serviciului de alimentare cu ap i de canalizare la nivelul întregii
ri, în scopul îmbun
irii condi iilor de via ale comunit ilor locale;

-

realizarea unui serviciu i a unei infrastructuri tehnico-edilitare moderne, capabile s
sus in dezvoltarea economico-social a localit ilor, s atrag investi ii private i s
stimuleze dezvoltarea durabil a comunit ilor locale;

-

conservarea i protec ia mediului i a s

ii publice.

Hot râre nr. 246 din 16/02/2006 pentru aprobarea Strategiei na ionale privind accelerarea
dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice.
Lege nr. 51 din 08/03/2006 Legea serviciilor comunitare de utilit i publice prezenta
lege stabile te cadrul juridic i institu ional unitar, obiectivele, competen ele, atribu iile i

Cod document: C1137/RoEE/W1E-001

Revizia: 0

3-17

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA i poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
reprodus sau transmis c tre o ter parte f r acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Toate drepturile de autor în leg tur cu acesta apar in Tractebel Engineering SA.

Hot râre nr. 546 din 21/05/2008 pentru: monitorizarea i clasificarea calit ii apei de
îmb iere; managementul calit ii apei de îmb iere; furnizarea c tre public a informa iilor cu privire
la calitatea apei de îmb iere.

instrumentele specifice necesare înfiin rii, organiz rii, gestion rii, finan rii,
monitoriz rii i controlului func ion rii serviciilor comunitare de utilit i publice.

exploat rii,

Autorit ile administra iei publice locale au competen exclusiv , în condi iile legii, în tot ceea ce
prive te înfiin area, organizarea, coordonarea, monitorizarea i controlul func ion rii serviciilor de
utilit i publice, precum i în ceea ce prive te crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea i
exploatarea bunurilor proprietate public sau privat a unit ilor administrativ teritoriale, aferente
sistemelor de utilit i publice.

Hot râre nr. 351 din 21/04/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptat
evacu rilor, emisiilor i pierderilor de substan e prioritar periculoase.

a

Lege nr. 458 din 08/07/2002, prezenta lege reglementeaz calitatea apei potabile, având ca
obiectiv protec ia s
ii oamenilor împotriva efectelor oric rui tip de contaminare a apei potabile
prin asigurarea calit ii ei de ap curat
i sanogen , modificat
i completat de HG nr.
1038/2010.

3.2.5 Iluminat Public
H.G. nr.745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licen elor în domeniul
serviciilor comunitare de utilit i publice.
Ordinul comun nr. 5/93/2007 al pre edintelui A.N.R.E. i al pre edintelui A.N.R.S.C. de
aprobare a Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribu ie a energiei
electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public.
Ordinul Pre edintelui A.N.R.S.C. nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al
Serviciului de iluminat public.
LEGEA nr. 230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public, cu modific rile i
complet rile ulterioare, stabile te cadrul juridic i institu ional unitar privind înfiin area, organizarea,
exploatarea, gestionarea, finan area, monitorizarea i controlul func ion rii serviciului de iluminat
public în comune, ora e i municipii.
Organizarea i desf urarea serviciului de iluminat public trebuie s
cerin e i nevoi de utilitate public ale comunit ilor locale, i anume:

asigure satisfacerea unor

-

ridicarea gradului de civiliza ie, a confortului i a calit ii vie ii;

-

cre terea gradului de securitate individual
i colectiv în cadrul comunit ilor locale,
precum i a gradului de siguran a circula iei rutiere i pietonale;

-

punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice i peisagistice ale
localit ilor, precum i marcarea evenimentelor festive i a s rb torilor legale sau
religioase;

-

sus inerea i stimularea dezvolt rii economico-sociale a localit ilor;
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Autorit ile administra iei publice locale au dreptul s rezilieze unilateral contractele de delegare a
gestiunii serviciilor i s organizeze o nou procedur pentru delegarea gestiunii acestora, dac
constat i dovedesc nerespectarea repetat de c tre operatori a obliga iilor contractuale i dac
operatorii nu adopt programe de m suri care s respecte condi iile contractuale i s asigure
atingerea, într-un interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate asuma i.

-

func ionarea i exploatarea în condi ii de siguran , rentabilitate i eficien
infrastructurii aferente serviciului.

economic a

Înfiin area, organizarea, coordonarea, monitorizarea i controlul func ion rii serviciului de iluminat
public la nivelul unit ilor administrativ-teritoriale, precum i înfiin area, dezvoltarea, modernizarea,
administrarea i exploatarea sistemelor de iluminat public intr în competen a exclusiv a
autorit ilor administra iei publice locale.

3.2.6 Transport Public
Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modific rile i complet rile
ulterioare, privind stabilirea cadrului juridic privind înfiin area, autorizarea, organizarea,
exploatarea, gestionarea, finan area i controlul func ion rii serviciilor de transport public în
comune, ora e, municipii, jude e i în zonele asocia iilor de dezvoltare comunitar .
Principalele obiective urm rite de autorit ile administra iei publice locale în domeniul serviciului de
transport public local sunt:
-

înfiin area de compartimente sau servicii de specialitate pentru transportul public local, cu
sau f
personalitate juridic , dup caz;

-

asigurarea finan rii necesare dezvolt rii componentelor sistemului de transport public
local, în condi iile în care acestea apar in domeniului public sau privat al autorit ilor
administra iei publice locale;

-

asigurarea transparen ei în procedurile de achizi ie public ;

-

informarea i consultarea periodic a popula iei asupra politicilor de dezvoltare durabil din
domeniul serviciului de transport public local;

-

acordarea unor facilit i de transport anumitor categorii de persoane;

-

corelarea capacit ii mijloacelor de transport de persoane cu fluxurile de c

tori existente.

Consiliile locale, consiliile jude ene sunt obligate s asigure, s organizeze, s reglementeze, s
coordoneze i s controleze prestarea serviciilor de transport public desf urat pe raza
administrativ-teritorial a acestora, precum i s înfiin eze societ i de transport public dac
acestea nu exist .
Autorit ile administra iei publice locale au obliga ia de a stabili i de a aplica strategia pe termen
mediu i lung pentru extinderea, dezvoltarea i modernizarea serviciilor de transport public local,
inând seama de planurile de urbanism i amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare
economico-social a localit ilor i de cerin ele de transport public local, evolu ia acestora, precum
i de folosirea mijloacelor de transport cu consumuri energetice reduse i emisii minime de noxe.
Ordinul Pre edintelui A.N.R.S.C. nr. 206/2007, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
autorizare a autorit ilor de autorizare pentru serviciile de transport public local.
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Autorit ile administra iei publice locale trebuie s asigure gestiunea serviciului de iluminat public
pe criterii de competitivitate i eficien economic i managerial , având ca obiectiv atingerea i
respectarea indicatorilor de performan
a serviciului, stabili i prin contractul de delegare a
gestiunii, respectiv prin hot rârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe.

Ordinul Pre edintelui A.N.R.S.C. nr. 207/2007, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
acordare a autoriza iilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local.

3.2.7 Mediu
Ordonan a de urgen
legea 226/2013.

a Guvernului nr. 195/2005, privind protec ia mediului, modificat de

Principiile i elementele strategice ce stau la baza prezentei ordonan e de urgen

sunt:

-

principiul integr rii cerin elor de mediu în celelalte politici sectoriale;

-

principiul precau iei în luarea deciziei;

-

principiul ac iunii preventive;

-

principiul re inerii poluan ilor la surs ;

-

principiul "poluatorul pl te te";

-

principiul conserv rii biodiversit ii
natural;

-

utilizarea durabil a resurselor naturale;

-

informarea i participarea publicului la luarea deciziilor, precum i accesul la justi ie în
probleme de mediu;

-

dezvoltarea colabor rii interna ionale pentru protec ia mediului.

i a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic

Modalit ile de implementare a principiilor i a elementelor strategice sunt:
-

prevenirea i controlul integrat al polu rii prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile
pentru activit ile cu impact semnificativ asupra mediului;

-

adoptarea programelor de dezvoltare, cu respectarea cerin elor politicii de mediu;

-

corelarea planific rii de amenajare a teritoriului i urbanism cu cea de mediu;

-

efectuarea evalu rii de mediu înaintea aprob rii planurilor i programelor care pot avea
efect semnificativ asupra mediului;

-

evaluarea impactului asupra mediului în faza ini ial a proiectelor cu impact semnificativ
asupra mediului;

-

introducerea i utilizarea pârghiilor i instrumentelor economice stimulative sau coercitive;

-

rezolvarea, pe niveluri de competen , a problemelor de mediu, în func ie de amploarea
acestora;
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Obiectul prezentei ordonan e de urgen îl constituie un ansamblu de reglement ri juridice privind
protec ia mediului, obiectiv de interes public major, pe baza principiilor i elementelor strategice
care conduc la dezvoltarea durabil .

promovarea de acte normative armonizate cu reglement rile europene i interna ionale în
domeniu;

-

stabilirea i urm rirea realiz rii programelor pentru conformare;

-

crearea sistemului na ional de monitorizare integrat a calit ii mediului;

-

recunoa terea produselor cu impact redus asupra mediului, prin acordarea etichetei
ecologice;

-

men inerea i ameliorarea calit ii mediului;

-

reabilitarea zonelor afectate de poluare;

-

încurajarea implement rii sistemelor de management i audit de mediu;

-

promovarea cercet rii fundamentale i aplicative în domeniul protec iei mediului;

-

educarea i con tientizarea publicului, precum
elaborare i aplicare a deciziilor privind mediul;

-

dezvoltarea re elei na ionale de arii protejate pentru men inerea st rii favorabile de
conservare a habitatelor naturale, a speciilor de flor i faun s lbatic ca parte integrant
a re elei ecologice europene - Natura 2000;

-

aplicarea sistemelor de asigurare a trasabilit ii
genetic;

-

înl turarea cu prioritate a poluan ilor care pericliteaz
oamenilor.

i participarea acestuia în procesul de

i etichet rii organismelor modificate
nemijlocit

i grav s

tatea

H.G. nr. 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i
private asupra mediului, prevederile prezentei hot râri se aplic evalu rii impactului asupra
mediului a acelor proiecte publice i private care pot avea efecte semnificative asupra mediului.
Autorit ile competente pentru aplicarea prevederilor acestei hot râri sunt, dup caz, autorit ile
publice care emit, potrivit competen elor legale, aprob ri de dezvoltare, precum i autorit ile
publice pentru protec ia mediului, respectiv autoritatea public central , Agen ia Na ional pentru
Protec ia Mediului, cele teritoriale pentru protec ia mediului i Administra ia Rezerva iei Biosferei
"Delta Dun rii".
Evaluarea impactului asupra mediului identific , descrie i evalueaz , în mod corespunz tor i
pentru fiecare caz, în conformitate cu prevederile hot rârii, efectele directe i indirecte ale unui
proiect.
Procedura de evaluare a impactului asupra mediului este condus de c tre autorit ile publice
centrale sau teritoriale pentru protec ia mediului, cu participarea autorit ilor publice centrale sau
locale, dupa caz, care au atribu ii i r spunderi specifice în domeniul protec iei mediului.
H.G. nr. 882 din 01/08/2007 privind desemnarea autorit ilor competente pentru aplicarea
Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006/CE al Parlamentului European i al Consiliului privind
înregistrarea, evaluarea, autorizarea i restric ionarea substan elor chimice (REACH), de înfiin are a
Agen iei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE i de abrogare a
Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului i a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei,
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-

precum i a Directivei 76/769/CEE a Consiliului i a directivelor 93/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE
i 2000/21/CE ale Comisiei.
H.G. nr. 803 din 25/07/2007 privind stabilirea unor m suri pentru aplicarea Regulamentului
Consiliului (CEE) nr. 793/93 din 23 martie 1993 privind evaluarea i controlul riscurilor substan elor
existente i a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.488/94 din 28 iunie 1994 privind stabilirea
principiilor de evaluare a riscurilor pentru om i mediu a substan elor existente în conformitate cu
Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 793/93.

Ordinul nr.110/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a
localit ilor.
H.G. Nr. 1453 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea i completarea Hot rârii
Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor m suri pentru aplicarea Regulamentului
Parlamentului European i al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de de euri.
H.G. nr. 349/2005, privind depozitarea de eurilor, completat prin HG nr. 210/2007.
Ordinul Ministerului Mediului i Gospod ririi Apelor nr. 95/2005 ce define te criteriile ce
trebuie îndeplinite de de euri pentru a putea fi incluse pe lista specificã de de euri a unui depozit i
pe lista na ionalã de de euri acceptate în fiecare clasã de depozit de de euri.
Ordinul Ministerului Mediului i Gospodãririi Apelor nr. 757/2004 privind aprobarea
normelor tehnice privind depozitarea de eurilor, modificat de Ordin nr. 1230/2005.
Hot rârea Guvernului nr. 268/2005 (Monitorul Oficial nr. 332. din 20.04.2005) care
completeazã i modificã HG nr. 128/2002 privind incinerarea de eurilor.
Ordinul Ministerului Mediului i Gospodãririi Apelor nr. 756/2004, pentru aprobarea
normelor tehnice privind incinerarea de eurilor.
Normativul Tehnic privind incinerarea de eurilor stabile te condi iile de lucru i regimul de
func ionare pentru instala iile de incinerare i coincinerare a de eurilor, controlul instala iilor i
monitorizarea emisiilor, precum i elemente specifice activit ii desf urate de autoritatea
competent pentru protec ia mediului (autorizare i control).
Ordinul MMGA i al Ministerului Agriculturii, Pãdurilor i Dezvolt rii Rurale nr.
344/708/ 2004 privind aprobarea normelor tehnice pentru protec ia mediului, i în particular, a
solului, când nãmolul provenit de la sta iile de epurare este folosit în agriculturã, modificat i
completat prin OM 27/2007.
Normele tehnice au ca scop valorificarea poten ialului agrochimic al n molurilor de epurare,
prevenirea i reducerea efectelor nocive asupra solurilor, apelor, vegeta iei, animalelor i omului,
astfel încât s se asigure utilizarea corect a acestor n moluri.
molurile provenite de la sta iile de epurare a apelor uzate din localit i i din alte sta ii de
epurare a apelor uzate cu o compozi ie asem
toare apelor uzate or ene ti pot fi utilizate în
agricultur numai dac sunt în conformitate cu prevederile normei tehnice.
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3.2.8 Gestiunea De eurilor

Se interzice utilizarea n molurilor atunci când concentra ia unuia sau mai multor metale grele din
sol dep
te valorile limit stabilite în normele tehnice.

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA i poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
reprodus sau transmis c tre o ter parte f r acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Toate drepturile de autor în leg tur cu acesta apar in Tractebel Engineering SA.

Pentru alte elemente poluante care nu sunt existente în normele tehnice, restric iile i utilizarea
molurilor se stabilesc de c tre autoritatea teritorial de protec ie a mediului, în baza
recomand rilor primite din partea autorit ilor centrale de mediu.
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3.3 Autorit i de reglementare
Prin Legea nr. 329/2009, A.N.R.S.C. a fost reorganizata in sensul schimbarii modalitatii de
finantare, din institutie finantata integral din venituri proprii, in institutie finantata integral de la
bugetul de stat prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.
ANRSC este institu ie public de interes national, cu personalitate juridic , ce
subordinea Ministerului Dezvolt rii Regionale i Administra iei Publice i are ca scop
i monitorizarea la nivel central a activit ilor din domeniul serviciilor comunitare de
aflate în atributiile sale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51 din 2006,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicat , A.N.R.S.C. reglementeaza
urmatoarele servicii de utilitati publice:
a) alimentarea cu apa;
b) canalizarea si epurarea apelor uzate;
c) colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale;
d) producerea, transportul, distributia si furnizarea de energie termica in sistem centralizat, cu
exceptia activitatii de producere a energiei termice in cogenerare;
e) salubrizarea localitatilor;
f) iluminatul public;
g) administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale;
f) transport public local, conform competentelor acordate prin legea speciala.
Principiile care stau la baza desf

ur rii activit ii ANRSC sunt:

-

protejarea interesului utilizatorilor;

-

asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru to i operatorii furnizori/prestatori de
servicii publice de gospod rie comunal ;

-

promovarea eficien ei economice i a mecanismelor economiei de pia , crearea i
asigurarea unui mediu concuren ial i stimularea p trunderii capitalului privat în sfera
serviciilor publice de gospod rie comunal ;

-

promovarea formelor de gestiune delegat ;

-

promovarea parteneriatului public privat i a asocierii intercomunale;

-

descentralizarea serviciilor publice de gospod rie comunal ;

-

promovarea i înt rirea autonomiei locale;

-

corelarea cerin elor cu resursele;

Cod document: C1137/RoEE/W1E-001

Revizia: 0

3-24

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA i poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
reprodus sau transmis c tre o ter parte f r acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Toate drepturile de autor în leg tur cu acesta apar in Tractebel Engineering SA.

De asemenea,
func ioneaz în
reglementarea
utilit i publice
republicat .

-

protec ia i conservarea mediului natural i/sau construit.

Sistemul reglement rilor obligatorii la nivel na ional, necesar pentru func ionarea sectorului i pie ei
de electricitate, c ldur (produse în cogenerare) i gaze naturale este creat i aplicat de
Autoritatea Na ional de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). ANRE este o
institu ie public autonom de interes na ional a c rei misiune este de a crea i implementa
reglement ri corecte i independente pentru a asigura o func ionare eficient , transparent
i
stabil a sectorului i pie ei de electricitate i c ldur concomitent cu protejarea intereselor
consumatorilor i investitorilor.

În îndeplinirea atribu iilor i competen elor sale, ANRE colaboreaz cu autorit i publice i
organisme ale societ ii civile, agen i economici din sectorul energiei electrice, energiei termice i
gazelor naturale, cu organiza ii interna ionale din domeniu, astfel încât transparen a i
obiectivitatea procesului de reglementare s fie asigurate.
Principalele competen e i atribu ii ale ANRE sunt:
-

Stabilirea reglement rilor pentru companiile comerciale din sectorul electricit ii i gazelor
naturale;

-

Acord , modific , suspend sau retrage autoriza iile i licen ele;

-

Elaboreaz

-

Stabile te tarifele aplicabile pentru consumatorii captivi;

-

Stabile te pre urile i tarifele practicate între companiile comerciale din sectorul
electricit ii, tarifele pentru serviciile de sistem, transport i distribu ie a energiei electrice,
pre urile i tarifele practicate pentru vânzarea energiei termice produse în cogenerare;

-

Stabile te contractele cadru de furnizare i altele;

-

Pentru îndeplinirea activit ii sale, ANRE colaboreaz cu Consiliul Concuren ei, Autoritatea
Na ional pentru Protec ia Consumatorilor, Ministere, alte autorit i locale i asocia ii.

i aprob metodologiile de calcul necesare stabilirii pre urilor i tarifelor;

Desf urarea activit ilor în sectorul energiei electrice i în cel al gazelor naturale urm resc:
-

asigurarea dezvolt rii durabile a economiei na ionale;

-

diversificarea bazei de resurse energetice primare;

-

asigurarea capacit ii de înmagazinare a gazelor naturale atât pentru nevoile curente, cât i
pentru cele strategice;

-

constituirea stocurilor de siguran la combustibilii necesari pentru producerea energiei
electrice, precum i a energiei termice produse în cogenerare;

-

crearea i asigurarea func ion rii pie elor concuren iale de energie;

-

asigurarea accesului nediscriminatoriu la sursele de gaze naturale;
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ANRE are misiunea de a crea i aplica sistemul de reglement ri necesar func ion rii sectorului
energiei i pie elor de energie electric , energie termic i gaze naturale în condi ii de eficien ,
concuren , transparen
i protec ie a consumatorilor.

asigurarea accesului nediscriminatoriu i reglementat al tuturor participan ilor la pie ele de
energie i la re elele electrice de interes public;

-

asigurarea accesului nediscriminatoriu al ter ilor la conductele din amonte, depozitele de
înmagazinare, sistemele de transport i de distribu ie a gazelor naturale;

-

transparen a tarifelor, pre urilor i taxelor la energie, urm rind cre terea eficien ei
energetice atât în sectorul energiei electrice cât i în cel al gazelor naturale;

-

asigurarea siguran ei i continuit ii în alimentarea cu energie a consumatorilor;

-

protejarea intereselor legitime ale consumatorilor;

-

asigurarea siguran ei în func ionare i a func ion rii interconectate a Sistemului
electroenergetic na ional - SEN i a Sistemului na ional de transport - SNT al gazelor
naturale cu sistemele rilor vecine i cu sistemele europene;

-

asigurarea protec iei mediului la nivel local
legale în vigoare;

-

promovarea utiliz rii surselor noi i regenerabile de energie;

-

promovarea produc iei de energie electric realizat în sisteme de cogenerare de înalt
eficien , asociat energiei termice livrate pentru acoperirea unui consum economic
justificat.

3.4 Propuneri privind îmbun

i global, în concordan

cu reglement rile

irea cadrului de reglement ri locale

Consiliul Local Media de ine modalit i indirecte prin care to i consumatorii s poat fi motiva i în
adoptarea unor m suri care s conduc la cre terea eficien ei consumului de energie, cum ar fi:
stabilirea tarifelor serviciilor publice locale înso ite de o politic adecvat de subven iii, prin care
anumite categorii de utilizatori pot fi sprijini i sau motiva i s foloseasc serviciile publice.
De asemenea în vederea implement rii unor investi ii care s conduc la eficientizarea consumului
de energie sau a investi iilor în producerea de energie din surse regenerabile, Consiliul Local ar
putea s promoveze urm toarele aspecte:
-

taxe reduse pentru ob inerea autoriza iilor de construc ie, inclusiv simplificarea procedurilor
pentru ob inerea autoriza iilor de construc ie;

-

reglement ri fiscale care s favorizeze implementarea acestor investi ii;

-

subven ii pentru primii ani de func ionare a noii surse de producere a energiei;

-

ajutoare sociale pentru consumatori în func ie de veniturile acestora;

-

scheme de sprijin pentru persoane fizice care utilizeaz surse regenerabile pentru înc lzire;

-

scutiri de taxe de racordare pentru consumatori;

-

facilit i fiscale, impozite i taxe reduse pentru produc tori.
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-

Totodat în vederea atragerii unor servicii de calitate, inclusiv achizi ii echipamente pentru
implementarea unor investi ii care s conduc la eficientizarea consumului de energie sau a
investi iilor în producerea de energie din surse regenerabile, Consiliul Local trebuie s acorde o
aten ie deosebit la elaborarea caietelor de sarcini i la criteriile de selectare a furnizorilor pentru
ob inerea celui mai bun raport pre – calitate.

Conform Directivei UE nr. 27/2012 privind eficienta energetica, incepand cu 1 ianuarie 2014, fiecare
stat membru trebuie sa se asigure ca 3% din suprafata totala a cladirilor incalzite si/sau racite
detinute si ocupate de administratia sa centrala se renoveaza anual pentru a indeplini cerintele
minime in materie de performanta energetica stabilite pe baza articolului 4 din Directiva
2010/31/UE.
Fiecare stat membru va stabili o schema de obligatii in ceea ce priveste eficienta energetica.
Practic, de la 1 ianuarie 2014 si pana la 31 decembrie 2020, fiecare tara trebuie sa faca economii in
fiecare an de 1,5% din volumul vanzarilor anuale de energie catre consumatorii finali.
La sfarsitul lunii octombrie 2013, Comisia a cerut in mod oficial Romaniei sa isi respecte integral
obligatiile care îi revin in temeiul legislatiei UE privind eficienta energetica a cladirilor (Directiva
2010/31/UE), fiind astfel solicitata sa notifice masurile de armonizare implementate privind eficienta
energetica a cladirilor.
Comisia a trimis un aviz motivat solicitand Romaniei sa ii notifice toate masurile de armonizare
legislativa cu normele europene implementate, având în vedere c directiva mentionata ar fi trebuit
sa fie transpusa in legislatia nationala pana la data de 9 iulie 2012.
Având în vedere obliga iile României privind realizarea unor demersuri clare din perspectiva
eficien ei energetice a cl dirilor, Prim ria Municipiului Media ar trebui s aibe în vedere pe termen
mediu i lung crearea premiselor pentru cre terea eficien ei energetice a cl dirilor publice i
reziden iale din municipiu.
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3.5 Obliga ii ale Autorit ii Publice Locale conform Directivelor UE

4. SERVICIILE PUBLICE LOCALE DIN MUNICIPIUL MEDIA
4.1 Analiza consumurilor energetice pe sectoare de activitate
4.1.1 Producerea energiei electrice i termice
În municipiul Media nu exist surse de prodcere a energiei electrice i termice pentru distribu ie în
sistem centralizat a energiei electrice.
Producerea de energie termic se realizeaz local, având drept combustibil gazele naturale. E.ON
Gaz Distribu ie S.A Târgu Mure este distribuitorul de gaze naturale din municipiul Media .
Alimentarea cu energie electric a municipiului este asigurat de SC Filiala de Furnizare a Energiei
Electrice "Electrica Furnizare Transilvania Sud" SA prin SDEE Sibiu.

4.1.1.1 Operatorul serviciului de distribu ie energie electric
Distribu ia i furnizarea de energie electric în municipiul Media este asigurat de c tre SC Filiala
de Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Furnizare Transilvania Sud" SA prin SDEE Sibiu.
S.D.E.E. Sibiu r spunde de func ionarea instala iilor energetice proprii în condi ii de calitate,
siguran , eficien economic i de protec ie a mediului înconjur tor.
Instala iile energetice din patrimoniul S.D.E.E. Sibiu sunt linii electrice aeriene sau subterane cu
tensiuni de func ionare de 110 kV, 20 kV, 6 kV i 0,4 kV, precum i sta ii de transformare 110 kV
/MT, posturi de transformare MT/0,4 KV i grupuri de m sur a energiei electrice.
Energia electric distribuit este necesar s satisfac cerin ele codului tehnic atât din punct de
vedere al continuit ii cât i al parametrilor (frecven , tensiune, curbe de tensiune). Aceste cerin e
sunt dependente de instala iile care concur la distribuirea ei.
Sintetic volumul instala iilor este prezentat în urm toarele tabele:
Linii Electrice de Distribu ie ale FDFEE Transilvania Sud:
Instala ia FDFEE
Linii 110 kV
Linii MT
Linii JT
Sta ii electrice
Sn
PT + PA
Sn
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km
km
km
buc
MVA
buc
MVA

6.947
43.316
66.536
99
4.006
7.920
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4.1.1.2 Consum de energie electric
Structura principalilor consumatori de energie electric
este urm toarea:
Tip consumator

U.M.

Spitalul Medias

i evolu ia consumului acestora în ultimii ani

2008

2009

2010

2011

2012

kWh/an

595.992

602.462

617.804

598.764

720.720

Alte cladiri publice
Serviciul de iluminat
public

kWh/an

N/A

138.124

113.409

114.249

103.526

kWh/an

2.038.601

2.071.485

2.183.844

2.062.997

2.086.308

Transport public

kWh/an

937.560

606.537

631.08

425.689

494.368

Serviciul apa-canal

kWh/an

3.710.524

2.921.030

2.928.748

2.936.975

3.216.000

Evolu ia global a consumului de energie electric în perioada 2008 – 2012 la nivelul municipiului
Media pentru principalele sectoare de activitate este sugestiv reprezentat în figura de mai jos:

Evolu ia consumului de energie electric , pentru fiecare tip de activitate, în perioada 2008 – 2012
este prezentat în figurile urm toare:
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Susrsa: date furnizate de Prim ria Media

Dup cum se poate observa din reprezent rile grafice de mai sus consumul de energie electric la
nivelul municipiului Media a avut o evolu ie relativ constant în perioada analizat .
Analiza efectuata la nivelul sectoarelor de activitate conduce la la urm toarele concluzii privind
evolu ia consumului de energie electric :
-

În cadrul spitalului Media , consumul de energie electric a avut o evolu ie constant în
perioada 2008 – 2011 cu o cre tere de cca. 14% în anul 2012

-

La nivelul cl dirilor publice, consumul de energie electric a cunoscut un trend
descresc tor în perioada de analiz datorit eficientiz rii iluminatului interior i utilizarea
eficient a acestuia

-

În cadrul serviciului de iluminat public, consumul de energie electric a avut un trend
cresc tor pân în anul 2010, urmând o evolu ie descresc toare în perioada 2010 -2012,
consumul foarte mare de energie electric în anul 2010 a coincis cu terminarea
contractului de concesiune a operatorului în acel an i s-a datorat în principal corpurilor de
iluminat uzate fizic i moral, existente la acea dat , precum i extinderii re elei de iluminat
public pe urm toarele str zi: str. Luncii (blocurile sociale), Predeal (blocuri ANL), Ang rul
de jos, Panoram , Acces pietonal Kromberg, realizarea iluminatului în sta iile de autobuz i
amenajarea trecerilor de pietoni cu semafoare

-

În cadrul serviciului de transport public, consumul de energie electric a cunoscut o
evolu ie relativ descresc toare, datorit în principal reabilit rilor re elelor electrice pentru
troleibuze precum i a eficientiz rii activit ilor operatorului în halele de produc ie

-

În cadrul serviciului de alimentare cu ap i de canalizare, consumul de energie electric a
avut o evolu ie u or descresc toare pân în anul 2010, urmat de o u oar cre tere pân
în anul 2012, cre terea consumului datorându-se extinderii ariei de activitate a
operatorului prin racordarea de noi consumatori.

4.1.1.3 Operatorul serviciului de distribu ie gaz natural
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Producerea de energie termic se realizeaz local, având drept combustibil gazele naturale. E.ON
Gaz Distribu ie S.A Târgu Mure este distribuitorul de gaze naturale din municipiul Media .
E.ON GAZ Distribu ie S.A. de ine licen a de Distribu ie nr 501 care expir la 16.06.2020, având
autoriza ie de distribuire a gazului în Municipiul Media .
Municipiului Media îi este furnizat gaz natural prin trei sta ii de predare din sistemul de conducte
Cop a – Media , Bazna – Media i Cop a – Bratei. Aceste trei sta ii sunt: S.R.M predare – 1 – Hula
Veche, S.R.M. predare – 2 – Sta ia de epurare i S.R.M. predare - 3 - Helesteu.
Re eaua de distribu ie acoper integral Municipiul MEDIA , 100% dintre str zi având acces la ea.
Sectorul Media se preocup de reabilitarea re elei, prin înlocuirea conductelor de distribu ie din
eav de o el, cu durata de exploatare dep it , cu conducte noi din polietilen , cu durata normal
de func ionare de 50 de ani.
În cadrul programelor de investi ii, operatorul are prev zute investi ii substan iale pentru anii
urm tori, menite s sus in m suri de optimizare a distribu iei gazului natural. Înc din 2006, E.ON
Gaz Distribu ie S.A. a demarat un program de investi ii ambi ios i a reabilitat mai bine de 420 km
de re ea, valoarea total a investi ilor companiei însumând 83 milioane RON pentru acel an. În
2007, investi iile E.ON Gaz Distribu ie au crescut la 183 milioane RON.
Astfel, numai în 2007, lungimea total a re elei noi, reabilitate era mai mare de 912 km. Investi iile
în re ea (reabilitare, protec ie catodic , extindere de re ele de distribu ie) au reprezentat peste 65%
din totalul investi iilor realizate în 2007.
Între 2008 i 2012 E.ON Gaz Distribu ie S.A. a investit substan ial în modernizarea re elei. i în
viitor continuarea acestor investi ii în sistemul de distribu ie a gazelor naturale vor îmbun
i
siguran a în alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor i vor contribui la atingerea
standardelor europene privind siguran a i nivelul calit ii serviciilor.

4.1.1.4 Consum de gaz natural
Structura principalilor consumatori de gaz natural din municipiul Media
acestora în ultimii ani este urm toarea:
Tip consumator

U.M.

Cladire Primarie

i evolu ia consumului

2008

2009

2010

2011

2012

mc/an

81.548

64.760

64.039

75.049

53.856

Alte cladiri publice

mc/an

1.306.149

1.197.238

979.682

1.065.409

945.504

Spitalul Medias

mc/an

376.608

417.741

357.986

274.752

359.044

Transport public

mc/an

26.500

25.000

22.079

28.806

29.825

Serviciul apa-canal

mc/an

142.432

97.540

101.493

74.109

52.264

Evolu ia global a consumului de gaz natural în perioada 2008 – 2012 la nivelul municipiului Media
pentru principalele sectoare de activitate este sugestiv reprezentat în figura de mai jos:
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Evolu ia consumului de gaz natural, pentru fiecare tip de activitate, în perioada 2008 – 2012 este
prezentat în figurile urm toare:
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Dup cum se poate observa din reprezent rile grafice de mai sus consumul de gaz natural la nivelul
municipiului Media a avut o evolu ie u or descres toare în perioada analizat .
La nivelul sectoarelor de activitate, consumul de gaz natural a avut urm toarea evolu ie:
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-

La nivelul Prim riei Media , consumul de energie electric a avut o evolu ie u or
descresc toare în perioada 2008 – 2010 cu o cre tere de cca. 15% în anul 2011 urmat
de o descre tere în anul 2012

-

La nivelul cl dirilor publice, consumul de gaz natural a cunoscut un trend relativ
descresc tor în perioada de analiz datorit lucr rilor de reabilitare termic realizate

-

În cadrul spitalului Media , consumul de gaz natural a avut o evolu ie relativ
descresc toare pân în anul 2011, urmat de o cre tere de cca. 18%

-

În cadrul serviciului de transport public, consumul de gaz natural a cunoscut o evolu ie
relativ cresc toare în ultimii trei ani, datorit în principal extinderii parcului de vehicole

-

În cadrul serviciului de alimentare cu ap i de canalizare, consumul de gaz natural a avut
o evolu ie descresc toare pân în perioada de analiza, acest fapt datorându-se
implement rii unor m suri de eficientizare energetic în activit ile operatorului.

4.1.2 Alimentarea cu ap potabil

i epurarea apelor uzate

4.1.2.1 Operatorul serviciului
S.C. Apa Târnavei Mari S.A. a fost înfiin at în 7 decembrie 2006, ca operator regional unic de ap
i ap uzat pentru nord-estul jude ului Sibiu i func ioneaz efectiv din 1 ianuarie 2007.
În prezent, în baza Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu ap i
de canalizare la data de 06.08.2007, încheiat pe o perioad de 25 de ani, între Asocia ia de
Dezvoltare Intercomunitar „Apa Târnavei Mari” i societatea S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A. i a
licen ei clasa 2 nr. 2509 din 16.07.2013, acordat societa ii pentru o perioad de cinci ani de c tre
Autoritatea Na ional de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilit i Publice, Operatorul
furnizeaz :
-

servicii de alimentare cu ap potabil , colectare i epurare a apelor uzate în municipiul
Media i ora ele Agnita i Dumbr veni;

-

servicii de alimentare cu ap în comunele Arpa u de Jos (satele Arpa u de Jos i Arpa u
de Sus), Cîr oara i Alma (satul Alma).

Operatorul S.C. Apa Târnavei Mari S.A. de ine licen a ANRSC pentru furnizarea serviciului de
alimentare cu ap i de canalizare.
În prezent (2013), cca. 44118 locuitori din municipiul Media sunt deservi i cu servicii de alimentare
cu ap potabil , respectiv cca. 44.218 locuitori beneficiaz de servicii de colectare a apelor uzate
(canalizare).

4.1.2.2 Tarife serviciu
Tarifele aferente serviciului sunt avizate periodic de c tre ANRSC, acestea fiind ajustate cu indicele
de cre terea pre urilor i tarifelor, conform Hot rârii AGA nr. 13/2007.
În prezent operatorul practic tariful de 3,19 lei/m3 pentru furnizarea apei potabile i respectiv 3,07
lei/m3 pentru canalizare.

4.1.2.3 Infrastructura
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Distribu ia apei potabile se face prin re eaua de distribu ie care este confec ionat din o el, font ,
azbociment i polietilen , materiale care nu prezint nici un risc de impurificare a apei potabile cu
plumb, cupru sau nichel.
Re eaua de distribu ie ap potabil a municipiului Media a fost reabilitat i extins în cadrul
investi iilor efectuate la nivelul Proiectului „Extinderea i reabilitarea sistemelor de ap i ap uzat
în regiunile Media , Agnita, Dumbr veni, jude ul Sibiu” astfel:
-

au fost reabilitate re ele de distribu ie ap pe o lungime total de L = 30,162 km.

-

a fost extins re eaua de distribu ie ap pe o lungime total L = 10,559 km.

Astfel, în prezent lungimea total a re elei de distribu ie ap potabil a municipiului Media este de
L= 120,419 km (109,86 km re ea distribu ie existent , din care 30,162 km au fost reabilita i i
10,559 km re ea extins ).
Lungimea re elei de canalizare este de cca. L = 111,602 km din care L = 90,295 km re ea veche.
Au fost executate lucr ri de reabilitare i extindere a re elei de canalizare menajer astfel:
-

lungime re ea de canalizare menajer reabilitat : L = 23,087 km;

-

lungime re ea de canalizare menajer extins : L = 21,31 km;

Num rul racordurilor la sistemul de canalizare este de 9937, din care 987 racorduri la institu ii i
societ i comerciale.
A fost extins de asemenea i re eaua de canalizare pluvial pe o lungime L = 594,3 m conduct
PVC, Dn 400 mm.

4.1.2.4 Consumuri de energie ale serviciului
Consumurile de energie termic aferent spa iilor administrative ale operatorului sunt prezentate în
tabelul urm tor:
Tipul sursei
Tipul cazanelor

Num r Putere
Buc
instalat
kw

Ore func ionare Tipul
iarn
/ var
consumului
(h)
(h)
Ap
cald /Înc lzire
(kwh)
(kwh)

Anul
punerii
în
func iune

GN, Genus 35 FF
Model Ariston

3

105

1800

2009

GN, Microtec 23MFFI
Model Ariston

1

24

600

GN, Lamport LB 30
Pardoseala

1

4

600

GN, Lamport GL 256
Pardoseala

1

6

600

1440
-

151200 189900
-

14400 2008

-

-

2400 2008

-

-

3600 2008

Evolu ia consumurilor de energie electric
prezentat în tabelul urm tor:

pentru furnizarea serviciului de ap
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Nr.
crt.

1

Consumul pe tipuri de
subactivit i ( kwh )

AP

2009

2010

2011

2012

Uzina de Ap

2 840 740

2 620 340

2 581 520

2 439 602

2 721 000

Sta ii de pompare
ap in re ele

537 075,6

213 155

239 744

410 896

403 000

Total A

2

3

2008

CANAL

3 377 815,6

2 833 495 2 821 264 2 850 498

3 124 000

Sta ia de Epurare

275 033

53 006

47 039

22 727

21 000

Sta ii de pompare
canal

8 193,511

8 704

11 260

9 528

11 000

4

Total Canal

283 226,511

61 710

58 299

32 255

32 000

5

Administrativ (sedii, caserii)

49 482,1

25 825

49 185

54 222

60 000

6

TOTAL AN

3 710 524,211 2 921 030 2 928 748 2 936 975

Evolu ia consumului de energie electric defalcat pe activitatea de alimentare cu ap
canalizare este reprezentat grafic mai jos:

3 216 000

i respectiv

Având în vedere numeroasele ac iuni întreprinse de operator pentru eficientizarea serviciului de
alimentare cu ap potabil i de canalizare acestea au avut efecte pozitive vizibile de diminuare a
consumurilor de energie electric în special pentru sistemul de canalizare.
Evolu ia num rului de gospod rii racordate la sistemul de alimentare cu ap
canalizare este prezentat în tabelul urm tor:
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Indicator

Anul

Nr. gospod rii

2008

19.962

2009

20.162

2010

20.521

2011

20.628

2012

20.796

2008

20.159

2009

20.271

2010

20.555

2011

20.563

2012

20.588

Gospod rii cu acces la re eaua de ap
potabil centralizat

Gospod rii cu acces la re eaua de
canalizare centralizat

Conform celor prezentate, operatorul a demonstrat preocuparea sa continu de eficientizare a
serviciului cumulat cu activit i sus inute de racordare de noi consumatori (in perioada 2008 –
2012 numarul de gospod rii cu acces la re eaua de ap potabil centralizat a crescut cu
aproximativ 4%). În prezent tarifele practicate de operator pentru serviciile de alimentare cu ap
potabil i de canalizare sunt 3,19 lei/mc i respectiv 3,07 lei/mc.

4.1.3 Iluminat public
Iluminatul public reprezint unul dintre criteriile de apreciere a nivelului civiliza iei dintr-o anumit
regiune. Un iluminat public eficient conduce la sc derea riscurilor accidentelor rutiere, la sc derea
num rului de agresiuni ale infractorilor asupra popula iei.
Iluminatul public trebuie s îndeplineasc condi iile prev zute de normele luminotehnice, fiziologice,
de siguran a circula iei, i de estetic arhitectonic , în urm toarele condi ii:
-

utilizarea ra ional a energiei electrice;

-

reducerea costului investi iilor;

-

reducerea cheltuielilor anuale de exploatare
iluminat.

i mentenan

a instala iilor electrice de

Asigurarea unui iluminat corespunz tor poate conduce la o reducere cu 30 % a num rului total de
accidente pe timp de noapte pentru drumurile urbane, cu 45 % pe cele rurale.
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4.1.3.1 Operatorul serviciului
Serviciul de iluminat public este asigurat în municipiul Media de c tre LUXTEN LIGHTING
COMPANY SA, in conformitate cu contractul de concesiune încheiat cu Prim ria Municipiului Media
în anul 2012, aprobat prin HCL nr 48 /2012.
Sistemul de iluminat din municipiul Media are în componen a sa urm toarele tipuri de corpuri de
ilminat a c ror vechime este de peste 10 ani.
Tip surse de iluminat

Lampi

Lampi 34W

3

Lampi 70W

2.213

Lampi 100W

1.024

Lampi 125W

36

Lampi 150W

564

Lampi 250W

614

Total

4.454

Tip corp

Nr.
corpuri
678
14

Timlux P
Lucifer

Corpuri
iluminat

Nr. lampi

Timlux S/21
SGS
Timlux S/11
Malaga
PVB
Ornamental
Noris
Fluorescent
Proiector
Total

790
199
2.228
34
36
423
1
3
48
4.454

4.1.3.2 Consumuri de energie ale serviciului
Evolu ia lunar i respectiv anual a consumului de energie electric în perioada 2008 – 2012 este
prezentat în figura urm toare:
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Consumul surselor de iluminat public a avut o evolu ie relativ omogen în perioada analizat atât
lunar cât i anual , cea mai mare valoare a consumului înregistrându-se în anul 2010, iar din
punct de vedere lunar în martie 2012.
În prezent sistemul de iluminat public se poate caracteriza astfel:
-

re eaua de alimentare cât i corpurile de iluminat sunt vechi i uzate;

-

nu este asigurat iluminatul public la parametrii necesari conform normelor specifice în
vigoare;

-

se impune realizarea diagnozei re elei de iluminat public prin audituri;

-

necesitatea asigur rii unui sistem de management performant eficient din punct de vedere
al gestionarii si optimizarii consumului de energie electrica, reducerii consumului de
energie si telemanagement al parametrilor tehnico-functionali.

Pentru asigurarea unor caracteristici luminotehnice adecvate, sursele actuale de lumin necesit
sisteme auxiliare, optice i electrice pentru a asigura redistribuirea necesar a fluxului luminos dar
i alimentarea cu parametri adecva i ai energiei electrice. În conformitate cu contractul de
concesiune, operatorul are obliga ia de a asigura un iluminat public corespunz tor din punct de
vedere tehnic utilizând l mpi de iluminat cu vapori de sodiu.
De asemenea, o important economie de energie electric poate fi ob inut prin modificarea
nivelului de luminan pe carosabil în func ie de trafic. Deoarece traficul în intervalul de timp între
orele 23 i 4 scade, este posibil reducerea nivelului de iluminare, prin reducerea tensiunii de
alimentare astfel încât puterea consumat de sistemul de iluminat s se reduc cu cca. 30 – 40%.

Cod Document: C1137/RoEE/W1EE- 001

Revizia: 0

4-13

Sistemele moderne de iluminat în care circuitele electrice de alimentare a l mpilor sunt dublate de
circuite informatice pentru a transmite date spre un operator energetic, dotat cu programe
specializate de control al iluminatului electric, determin importante economii de energie electric ,
a afecta confortul luminos al zonei.
Operatorul sistemului de iluminat public are în vedere realizarea reabilit rii sistemului de iluminat
public prin implementarea urm toarelor m suri privind cre terea eficien ei energetice:
-

modernizarea echipamentelor de iluminat si reducerea puterii surselor de lumina.

-

modernizarea punctelor de aprindere

-

montarea de reductoare de tensiune

-

implementarea unui sistem integrat de Telemanagement – Administrare - Monitorizare i
Control.

Pe termen lung (mai mare de 10 ani) se poate avea în vedere utilizarea l mpilor cu LED-uri pentru
iluminatul stradal ce prezint avantajul principal al utiliz rii eficiente a fluxului luminos emis cu un
consum redus de energie electric .

4.1.4 Transportul public
4.1.4.1 Operatorul serviciului
S.C. Meditur S.A., este singurul operator din municipiul Media , care efecueaz transport rutier
public local, de persoane prin servicii regulate în baza unui contract de concesiune, încheiat în baza
Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilit i publice i a Legii nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, respectiv H.G.nr.955/2004, pentru aprobarea reglementarilor-cadru de
aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice
de administrare a domeniului public si privat de interes local.
S.C. Meditur S.A. Medias, este societate comercial pe ac iuni, ac ionarul unic fiind Consiliul Local
Media .
Situa ia parcului de autovehicule i evolutia acestuia în perioada 2008-2012 este:
MARCA

2008

2009

2010

2011

2012

AUTOBUZE

numar

numar

numar

numar

numar

IKARUS

7

7

7

5

5

VOLVO

1

5

10

12

12

MERCEDES

5

5

5

6

9

PEUGEOT

1

1

1

1

1

NAW

-

-

-

-

3

ROMAN

1

1

1

1

1

MAN

1

2

2

9

9

RENAULT

1

1

1

1

1

IVECO

3

3

3

3

3

VOLKSWAGEN

1

1

1

1

1
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ROCAR

1

1

1

1

1

NEOPLAN

1

1

1

1

1

HIGER

1

1

1

1

1

Total autobuze

24

29

34

42

48

MARCA

2008

2009

2010

2011

2012

TROLEIBUZE

numar

numar

numar

numar

numar

ROCAR 217 E

1

1

1

1

1

NAW/BGT 25

1

1

1

5

5

RENAULT ER 100

5

5

5

5

2

STEYR GRAF

3

3

3

3

2

Total troleibuze

10

10

10

14

10

Dup cum se poate observa operatorul a dezvoltat parcul auto în perioada de referin pentru
componenta autobuze, înregistrând în anul 2012 un numar de autobuze cu 100% mai mare decât
în anul 2008, în timp ce num rul troleibuzelor a r mas relativ constant în aceea i perioad de
referin .
Num rul de kilometri parcur i anual de catre vehicolele operatorului, precum i num rul c
transporta i anual sunt prezentate în tabelele urm toare:
TIP

2008

2009

AUTOVEHICUL

km.efectivi

km.efectivi

2010
km.efectivi

2011
km.efectivi

torilor

2012
km.efectivi

Autobuze

607.881

647.55

613.612

681.908

647.923

Microbuze

203.088

193.182

200.469

217.424

278.149

Troleibuze

317.827

255.905

253.045

162.025

168.099

2008

2009

TIP
AUTOVEHICUL
Autobuze
Troleibuze

2010

2011

2012

nr.calatori

nr.calatori

nr.calatori

nr.calatori

nr.calatori

1.255.015

1.267.692

1.453.335

1.722.851

1.927.768

758.218

947.783

1.022.290

717.774

860.392

4.1.4.2 Consumuri de energie ale serviciului
Consumurile energetice i de ap ale operatorului precum i evolu ia acestora în perioada 2008 –
2012 sunt prezentate mai jos:
Nr.
Crt.

Anul

Energie

Motorina

Gaze
Naturale

Apa

( kWh)

(l)

( m³)

( m³)
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1

2012

494368

253417

29825

975

2

2011

425689

333521

28806

980

3

2010

631080

287680

22079

906

4

2009

606537

270000

25000

2592

5

2008

937560

256000

26500

3936

Consum specific
carburant

2008

2009

2010

2011

2012

Consum specific
carburant (litri/nr.
cal tori)

0,204

0,213

0,198

0,194

0,131

Consum specific
carburant (litri/km
parcur i)

0,316

0,321

0,353

0,371

0,274
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În perioada 2008 – 2011, s-a înregistrat, dup cum se poate observa i din figurile de mai sus, o
cre tere a consumului specific de carburant al STP raportat la km parcur i, ca urmare a cre terii
gradului de uzur al vehicolelor existente, dar i a cre terii/dezvolt rii parcului de vehicule i a
îmbun
irii serviciului de transport public (crestere de 2% in 2009 fata de 2008, 10% in 2010 fata
de 2009 si 5% in 2011 fata de 2010). În anul 2012 se observ o reducere semnificativ a
consumului specific de motorin raportat la num rul de c latori, dar i a consumului specific de
motorin raportat la num rul de km parcur i, acest fapt datorându-se eficientiz rii parcului auto
prin utilizarea unor vehicole noi eficiente cu consumuri reduse. In 2012 s-a intregistrat o reducere a
consumului specific de carburant la km parcur i de 26% fa de consumul corespunz tor anului
2011.
Parcul de autobuze, în anul 2013 a cunoscut o revigorare, prin casare autobuzelor cu norma de
exploatare indeplinita si prin inlocuirea lor cu un numar de 5 autobuze second – hand (2 SETRA , 1
NEOPLAN, 2 RENAULT ) si a doua microbuze noi marca MERCEDES.
Fata de anul 2012, parcul de troleibuze in anul 2013 a suferit 2 modificari prin achizitia a 2
troleibuze articulate marca AOF/SGE 112 M si a unui troleibuz articulat marca NAW/BGT.
Pe parcursul anului 2013 s-a inregistrat o scadere a numarului de km efectivi, realizati in
programele de circulatie, de catre autobuze si microbuze la 80%, respectiv 96,4% din totalul
realizat în anul 2012, in schimb a crescut numarul de km efectivi realizati de catre troleibuze cu
39%, operatorul de transport realizând astfel o cre tere semnificativ la nivelul municipiului a
transportului ecologic în detrimentul celui poluator auto.
Strategia european privind vehiculele ecologice i eficiente din punct de vedere energetic are ca
scop acela de a asigura un cadru de politic adecvat i neutru din punct de vedere tehnologic
pentru vehiculele ecologice i eficiente din punct de vedere energetic.
În deplin concordan cu prevederile strategiei i în scopul economisirii de energie i reducerii
emisiilor poluante în traficul urban din zonele urbane dens populate, este de dorit adoptarea unei
politici de promovare a vehiculelor ecologice cu scop de înlocuire treptat a parcului auto existent.
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4.1.5 Gestiunea de eurilor
4.1.5.1 Operatorul serviciului
În municipiul Media activitatea de salubrizare este asigurat de c tre operatorul public S.C. ECOSAL S.A. Media , înfiin at pe baza Hot rârii Consiliului Local nr.322/2008.
S.C. ECO-SAL S.A. are în obiectul de activitate urm toarele:
-

precolectarea, colectarea i transportul de eurilor municipale, inclusiv ale de eurilor toxice
periculoase din de eurile menajere, cu excep ia celor cu regim special;

-

sortarea de eurilor municipale;

-

organizarea prelucr rii, neutraliz rii i valorific rii materiale a de eurilor;

-

turatul, sp latul, stropirea i între inerea c ilor publice ;

-

cur area i transportul z pezii de pe c ile publice i men inerea în func iune a acestora pe
timp de polei sau înghe ;

-

colectarea, transportul, depozitarea i valorificarea de eurilor voluminoase provenite de la
popula ie, institu ii publice i agen i economici, neasimilabile celor menajere (mobilier,
de euri de echipamente electrice i electronice etc.).

Evolu ia num rului de consumatori în perioada 2010 – 1012 este urm toarea:
Nr. consumatori
persoane juridice
persoane fizice

2010
980
100.000

2011
1.145
96.425

2012
1.106
95.700

4.1.5.2 Investi ii
Finalizate:
a) Proiect „Colectare selectiva si transfer a deseurilor menajere in municipiul Medias –
proiect PHARE 2003 CES, finalizat 2008;
b) Proiect de regionalizare a serviciilor de salubrizare – finan at din fonduri olandeze,
finalizat 2010;
c) Proiect „Gestionarea de eurilor din construc ii i demol ri i gestionarea de eurilor
periculoase din de euri menajere” – finan at din fonduri norvegiene, finalizat 2011;
d) Achizi ii de bunuri, servicii i lucr ri pentru buna gestionare a serviciilor de
salubritate;
Programe în curs de derulare:
a) Colectarea selectiv a de eurilor de ambalaje;
b) Colectarea selectiv a deseurilor vegetale i voluminoase;
c) Colectare selectiv a de eurilor de construc ii;
d) Colectare selectiv a de eurilor periculoase i a de eurilor de echipamente electrice i
electronice
Programe viitoare:
a) Gestionarea eficient a de eurilor vegetale i biodegradabile
b) Sistem integrat de gestionare a de eurilor
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Efectele aplic rii programelor:
a) Cre terea eficien ei gestion rii de eurilor;
b) Reciclarea i valorificarea de eurilor;
c) Reducerea cantit ilor de de euri menajere ce necesit depozitare final ;
d) Reducerea costurilor cu depozitarea final a de eurilor;
Strategii i studii existente:
Certificarea sistemului de management al mediului (ISO 14001), calit ii (ISO 9001), al
ii i securit ii ocupa ionale (OHSAS 18001).
Obiective strategice:
a) Dezvoltarea politicii societ ii în vederea implement rii unui sistem integrat de
gestiune a de eurilor;
b) Adaptarea i dezvoltarea cadrului institu ional i organizatoric în vederea îndeplinirii
cerin elor na ionale i compatibilizarea cu structurile europene;
c) Asigurarea resurselor umane ca num r i preg tire profesional ;
d) Crearea i utilizarea de sisteme i mecanisme economico-financiare pentru
gestionarea de eurilor în condi iile respect rii principiilor generale, cu prec dere a
principiului “poluatorul pl te te”;
e) Promovarea unui sistem de informare, con tientizare i motivare pentru toate p ile
implicate;
f) Implementarea sistemului de colectare separata a de eurilor astfel încât s se
asigure atingerea tintelor legislative i europene;
g) Reducerea cantitatii de deseuri eliminate, prin valorificare;
h) Eliminarea deseurilor in conformitate cu cerintele legislatiei in scopul protejarii
sanatatii populatiei si a mediului.
Pentru un mediu curat i s
tos este nevoie de un management corect i eficient al de eurilor,
generarea de eurilor fiind urmare a oric rei activit i umane fie ele industriale sau casnice.
Problematica de eurilor trebuie urm rit într-un mod con tient, schimbarea mentalit ii factorilor
responsabili i a popula iei este o prioritate în activitatea de gestionare a de eurilor.
Din cele prezentate, se observ
serviciului de salubrizare

preocuparea permanent

a operatorului pentru îmbun

irea

Suplimentar, conform noilor prevederi legislative, Autoritatile locale trebuie s asigure colectarea
separata pentru plastic, metal, hartie si sticla, de la 1 ianuarie 2016, potrivit Proiectului de
Ordonanta de Urgenta a Guvernului (OUG) pentru modificarea Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deseurilor, lansat in dezbatere publica de Ministerul Mediului.
Prin Legea nr. 211/2011, s-a transpus Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a
Consiliului privind deseurile, iar prin proiectul de act normativ se are in vedere asigurarea cadrului
necesar transpunerii in totalitate a directivei, conform cerintelor Comisiei Europene”, se arata in
nota de fundamentare a proiectului.
Legea 211/2011 prevede, la articolul 17, ca “autoritatile administratiei publice locale au obligatia ca
incepand cu anul 2012 sa asigure colectarea separata pentru cel putin urmatoarele tipuri de
deseuri: hartie, metal, plastic si sticla.
In schimb, potrivit proiectului, articolul 17 se modifica astfel: “(1) Nu mai tarziu de anul 2015, (…),
autoritatile administratiei publice locale au obligatia asigurarii colectarii separate pentru cel putin
urmatoarele tipuri de deseuri: hartie, metal, plastic si sticla”.
La 1 ianuarie 2016, autoritatile locale trebuie sa fi pus la punct conditiile pentru colectarea separata
a celor patru tipuri de deseuri, din categoria deseurilor menajere, pe care le gestioneaza. Acest
aspect trebuie avut în vedere de c tre operatorul S.C. ECO-SAL S.A. împreun cu Prim ria
Municipiului Media .
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Operatorul S.C. ECO-SAL S.A de i preocupat continuu de îmbun
irea serviciului de salubrizare,
nu pune accent pe gestionarea consumurilor energetice la nivelul societ ii, drept pentru care
acesta nu de ine o baza de date pentru înregistrarea i gestionarea eficient a acestora.

4.1.6 Construc ii publice i reziden iale
Cl dirile sunt responsabile pentru 40% din totalul consumului de energie în Uniunea European ,
fiind cea mai mare surs de emisii CO2. Prin îmbun
irea performan ei energetice a cl dirilor se
vor putea atinge i obiectivele UE în materie de emisii, i anume reducerea acestor cu 20% pân în
2020. M suri simple precum o mai bun izolare ar putea reduce emisiile cu pân la 80%.
Directiva european privind eficien a energetic a cl dirilor stabile te cerin ele minime în cazul
performan ei energetice a cl dirilor noi, precum i aplicarea acestora asupra cl dirilor existente.
Statele membre trebuie s ia m surile necesare pentru a garanta c cerin ele minime de
performan energetic pentru cl diri ating niveluri optime din punct de vedere al costurilor.
Energia consumat în cl diri este dat de suma consumurilor energetice pentru instala iile de
înc lzire, iluminat, ap cald menajer , prepararea hranei, ventila ie, climatizare ale cl dirii, cu
scopul final ca în spa iile în care se desf oar activit i umane s se men in un nivel acceptabil al
confortului termic i fiziologic, în contextul destina iei pentru care ea a fost construit .
În municipiul Media , principalele cl diri publice prezint urm toarele caracteristici:

Cladire

Suprafata
(mp)

Consum gaz (mc)

Consum
energie
electrica (kWh)

Stadiul
reabilitarii
termice

Anul
realizarii

Biblioteca

1074

32,616.00

22,144.00

-

-

Casa de Cultura

2674

23,502.00

18,643.00

-

-

926

7,223.00

10,182.00

-

-

Cinematograf
Muzeu

1339.93

19,330.00

6,282.00

-

-

Sala sport

1627.92

46,117.00

34,548.00

-

-

Centru Creatie

939

3,008.00

2,640.00

Anv. +Term.

Hermann Oberth

226

5,146.00

1,718.00

-

-

Casa Roth

200

1,179.00

486.00

-

-

Coposu C

N/A

N/A

3,284.00

-

-

Eminescu FN

N/A

N/A

295.00

-

-

-

N/A

3,304.00

-

2011

2009

Casa Togan
Lic.Teor.„St. L.
Roth”

3,653.00

45,945.98

21,236.00

Lic. Teor.„A. Sever”

5,870.00

35,254.01

49,808.00

Termic
Anvelopare +
Termic

Lic. Th. „ . N. G.”

1,813.00

133,928.30

24,167.00

Termic
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Cladire
Col. The.Mediensis
Lic.Teh.
Automecanica
coala Gim. M.
Eminescu
coala Gim. „G.
Popa”
coala Gim.
Cire arii

Suprafata
(mp)

Consum gaz (mc)

Consum
energie
electrica (kWh)

Stadiul
reabilitarii
termice

Anul
realizarii

6,821.00

55,559.24

162,000.00

Anv. +Term.

2010

5,925.00

66,680.22

49,246.00

Anv. +Term.

2009

1,367.00

22,992.49

15,322.00

-

4,022.00

39,458.50

14,015.00

Termic

2013

2,808.00

21,894.76

17,775.00

Termic

2006

coala Gim. nr. 4

2,315.00

20,105.47

1,653.00

-

coala Gim. nr. 5

2,521.00

27,494.72

18,272.00

Anv. +Term.

2010

coala Gim. nr. 6

1,175.00

28,784.61

916.00

Partial Term

2012

coala Gim. nr. 7
coala Gim. „C.I.
Mota ”
coala
Gim.„H.Oberth”
coala Gim. „I.
Bathory ”
coala Gim. Ighi u
Nou
Gr dini a
D.Minunat
Gr dini a Micul
Prin

2,564.00

13,653.19

14,588.00

Anv. +Term.

2009

3,388.00

40,866.34

21,636.00

Termic

2008

726.00

18,161.13

17,275.00

-

1,117.00

11,164.74

14,752.00

Anv. +Term.

734.00

12,425.13

8,117.00

-

1,822.00

24,291.89

13,055.00

Anv. +Term.

2009

1,529.00

26,929.68

12,805.00

Termic

2008

Gr dini a nr. 7

210.00

7,931.46

3,140.00

-

Gr dini a Pinocchio

983.00

16,360.43

5,073.00

Anv. +Term.

Gr dini a nr. 5

70.00

2,156.47

1,201.00

-

-

Gr dini a nr. 12

649.00

10,802.31

10,165.00

-

-

Gr dini a nr. 1

518.00

8,754.29

4,681.00

-

-

Gr dini a Piticot
Gr dini a Raza de
soare

711.00

18,684.31

2,557.00

Termic

1,703.00

19,697.39

10,799.00

Anv. +Term.

228.00

2,715.80

1,264.00

Termic

2011

1,120.00

27,272.13

17,332.00

Termic

2008

359,044

720,720

-

201.31

6,113

6,725

Termic

198.44

18,189

26,120

Termic

288

11,558

8,695

Termic

Gr dini a nr. 14
Gr dini a B.Copiilor
Spital
Cresa Nr.2
Adapostul de
Noapte
Directia de
Asistenta si
Protectie Medias

23,284
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Suprafata
(mp)

Cladire
Unitatea Medico
Sociala
-

Centru de zi pentru
persoane varstnice

-

Sediul Primariei
Total

Consum gaz (mc)

905.15

Depozit

Consum
energie
electrica (kWh)

11,558
-

Stadiul
reabilitarii
termice

28,454

-

-

Termic

-

Termic
Tamplarie PVC
cu geam
termopan,
anvelopare

4,827.00

53,856.00

268,031

95,072.75

1,358,403.98

1,695,121

Anul
realizarii

2013

2011

De asemenea i cl dirile reziden iale ocup un loc important în consumul de energie al municipiului,
structura acestora fiind prezentat mai jos:
Numarul
gospodariilor
populatiei

Numarul
cladirilor
17556

Din care Cladiri cu
locuinte

7402

Cladire cu destina ie locuin
serviciu

de

Stadiul reabilitarii
termice
7371

regim
inaltime

N/A

nr
nr
scari apartamente

Suprafat
a (mp)

Medias, Strada SINAIA Nr: 5 Bl: 2

S+P+4E

2

20

2341.8

Medias, Strada SINAIA Nr: 4 Bl: 3

P+3E

2

22

1571.6

Medias, Strada SINAIA Nr: 2 Bl: 1

S+P+4E

2

20

2341.8

Medias, Strada SINAIA Nr: 7 Bl: 4

P+3E

2

22

1571.6

Medias, Strada SINAIA Nr: 9 Bl: 5

P+3E

2

22

1571.6

Medias, Strada PREDEAL Bl: 6

S+P+3E

1

18

1705.66

Medias, Strada PREDEAL Bl: 7

S+P+3E

1

18

1705.66

Medias, Strada PREDEAL Bl: 8

S+P+3E

2

28

2371.88

Medias, Strada PREDEAL Bl: 9

S+P+3E

2

28

2371.88

Medias, Strada PREDEAL Bl: 11

S+P+3E

1

18

1705.66

Medias, Strada PREDEAL Bl: 10

S+P+3E

1

18
Ap, 2
camere la
casa
Ap. 3
camere in

1705.66

MEDIAS, Strada AVRAM IANCU Nr:
166 Ap. 2
MEDIAS, Strada BASTIONULUI Nr: 4
Bl: 6 Sc: A ap. 12 et.2
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Stadiul
reabilitarii
termice
reabilitat
termic
reabilitat
termic
reabilitat
termic
reabilitat
termic
reabilitat
termic
reabilitat
termic
reabilitat
termic
reabilitat
termic
reabilitat
termic
reabilitat
termic
reabilitat
termic
nu este
reab.termic
reabilitat
termic
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Cladire cu destina ie locuin
serviciu

de

regim
inaltime

MEDIAS, Strada DUPA ZID Nr: 25 Bl: 3
sc.B ap.32 et.2

P+4E

MEDIAS, Strada TURNULUI Nr: 1 Ap. 1

P

MEDIAS, Strada PASTORILOR DE JOS
Nr: 30 Bl: 2

P

MEDIAS, Strada I.G.DUCA Nr: 9 Ap. 2

P

MEDIAS, Strada TURDA Nr: 9 Bl: 20
Sc: D Ap. 5 et.1

P+4E

MEDIAS, Strada ISTRIA Nr: 1 Bl: 21
Sc: B Ap. 29 et.2

P+4E

MEDIAS, Strada MIHAI VITEAZUL Nr:
10 Ap. 4

S+P

MEDIAS, Strada 1 DECEMBRIE Nr: 28
Bl: 1 Ap: 36 parter

P+3 E

MEDIAS, Strada CARPATI Nr: 30 Ap. 3
mansarda

P+M

MEDIAS, Strada JOHANES HONTERIUS
Nr: 36 Ap. 1

S+P

MEDIAS, Strada 1 DECEMBRIE Nr: 37
Bl: 42 Sc: A Ap. 4 parter

P+4E

MEDIAS, Strada 1 DECEMBRIE Nr: 37
Bl: 42 Sc: A Ap.3 parter

P+4E

MEDIAS, Strada CALUGARENI Nr: 2 Bl:
59 Sc: B Ap. 33 et.3

P+4E

MEDIAS, Strada G.ENESCU nr.10 ap.4
et.1

S+P+E+
M

nr
nr
scari apartamente
bloc
Ap. 2
camere in
bloc
Ap. 1
camera la
casa
Ap. 2
camere la
casa
Ap. 1
camera la
casa
Ap. 3
camere la
bloc
Ap. 2
camere la
bloc
Ap. 1
camera la
casa
Ap. 3
camere la
bloc
Ap. 2
camere la
casa
Ap. 1
camera la
casa
Ap. 2
camere in
bloc
Ap. 2
camere in
bloc
Ap. 2
camere in
bloc
Ap. 2
camere la
casa

Suprafat
a (mp)

Stadiul
reabilitarii
termice

60.68

reabilitat
termic

40.82

reabilitat
termic

156.95

nu este
reab.termic

34.37

nu este
reab.termic

69.85

nu este
reab.termic

67.59

nu este
reab.termic

92.89

nu este
reab.termic

85.32

nu este
reab.termic

100.67

nu este
reab.termic

41.5

nu este
reab.termic

54.78

nu este
reab.termic

54.78

nu este
reab.termic

71.33

nu este
reab.termic

80.08

nu este
reab.termic

În jude ul Media înc lzirea în cl dirile publice i reziden iale se realizeaz descentralizat,
majoritatea optând pentru sisteme proprii de înc lzire, cum ar fi: centrale termice sau echipamente
pentru înc lzire utilizând energia electric .
Consumul de energie termic produs în sistem descentralizat pe baz de gaz natural pentru
principalele cl diri publice este de cca. 14.260 MWh/an, însemnând un consum mediu de cca. 150
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KWh/mp,an, ceea ce înseamn c exist înc un poten ial semnificativ de reducere a consumului de
energie termic pentru înc lzire în cadrul cl dirilor publice.
De asemenea, nu au fost realiza i pa i semnificativi privind reabilitarea termic
reziden iale.

a cl dirilor

Având în vedere c legisla ia specific privind reabilitarea termic a cl dirilor prevede obligativitatea
reducerii consumului de energie termic pe apartament la o valoare de sub 100 KWh/mp,an, ar
trebui expertizat la nivelul cl dirilor reziden iale prin audituri posibilitatea ob inerii acestei valori a
consumului.
Totodat . conform Directivei UE nr. 27/2012 privind eficienta energetic , începand cu 1 ianuarie
2014, fiecare stat membru trebuie s se asigure ca 3% din suprafata totala a cladirilor incalzite
si/sau racite detinute si ocupate de administratia sa centrala se renoveaza anual pentru a indeplini
cerintele minime în materie de performanta energetica stabilite pe baza articolului 4 din Directiva
2010/31/UE.
Aplicarea acestei Directive la nivelul municipiului Media , ar însemna ca cca. 2860 mp suprafa
total aferent cl dirilor publice s fie reabilitat anual, ceea ce ar însemna ca cca. 2÷3 cl diri
publice s se reabiliteze anual. De asemenea, în aceast categorie trebuie s intre i locuin ele
reziden iale aflate în gestiunea administra iei publice folosite ca locuin e de serviciu.
Conform celor prezentate, se constat urm toarele:
-

exist poten ial energetic semnificativ de economisit în cl dirile publice;

-

se impune realizarea de audituri energetice i lucr ri de proiectare în vederea realiz rii
lucr rilor de reabilitare termic în cl dirile publice pentru reducerea consumului de
energie;

-

reorientare spre ventilarea natural controlat , nu numai în cazul locuin elor cât i în cel al
cl dirilor publice, multietajate;

-

este recomandat valorificarea energiei solare pentru prepararea apei calde, un exemplu
în acest sens fiind sediul Prim riei care are deja instalate panouri solare;

-

reducerea energiei pentru iluminat implic prelungirea duratei de utilizare a luminii de zi,
ceea ce se ob ine în special prin m suri de ordin arhitectural;

-

este necesar promovarea managementului energetic al cl dirilor i a sistemului de
etichetare energetic a acestor cl diri conform directivelor europene în domeniu.
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5. SITUA IA ENERGETIC LOCAL DIN MUNICIPIUL MEDIA
I PROBLEMATICA AFERENT
5.1 Aspecte de planificare energetic
Planificarea energetic la nivel de municipiu este un proces complex, care, pentru a deveni eficient,
trebuie s includ câteva elemente cheie i anume:
-

evaluarea necesarului de energie al jude ului;

-

men inerea i actualizarea unei baze de date adecvate privind produc iile de energie i
consumurile de energie la nivel de municipiu;

-

identificarea posibilit ilor de folosire a poten ialului energetic;

-

identificarea activit ilor posibile de dezvoltat într-o zona considerat , având în vedere
condi iile locale (în mod special finan area i posibilit ile tehnice).

Planificarea energetic în municipiul Media este necesar din mai multe motive. În primul rând,
autorit ile administra iei publice au nevoie de o abordare integrat a resurselor disponibile pe plan
local dar i a consumurilor energetice, pentru a asigura:
-

coordonarea investi iilor;

-

planificare cuprinz toare a resurselor financiare;

-

stabilirea unor tarife realiste care s finan eze cadrul institu ional necesar i s
costurile de operare, dar în acela i timp s fie suportabile pentru utilizatori;

-

accesul la o energie sustenabil .

acopere

Un al doilea motiv deriv din prevederile cadrului legislativ, care impune elaborarea direc iilor
strategice de dezvoltare a serviciilor publice, în scopul ghid rii procesului decizional.

5.2 Rolul autorit ii publice
5.2.1 Consiliul Local/Autoritatea Local – Consumator de energie
Func ia de consumator de energie este tipic pentru Consiliul Local i Autoritatea Local .
Autorit ile locale trebuie s asigure func ionarea i consumurile energetice ale cl dirilor publice i
ale serviciilor publice (iluminat public, colectarea i depozitarea de eurilor, transportul public,
alimentarea cu ap i canalizarea, alimentarea cu energie termic ).
Autoritatea local trebuie s g seasc cele mai bune solu ii pentru a r spunde necesit ii de a
cre te calitatea serviciilor oferite popula iei, în conformitate cu cre terea standardului de via ,
simultan cu cre terea eficien ei serviciilor i reducerea costurilor.
Instrumentul aflat la îndemâna administra iei publice în acest demers este auditul energetic. Astfel,
dup cunoa terea detaliat a particularit ilor de consum ale cl dirilor publice i ale serviciilor
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publice, Consiliul Local i Autorit ile locale pot lua decizii de ajustare a cadrului reglement rilor
locale i de corec ie a strategiilor operatorilor.

5.2.2 Consiliul Local / Autoritatea Local – ini iator de reglement ri i proiecte de
dezvoltare local
Deciziile strategice ale Consiliului Local Media i Autoritatea Local afecteaz consumul direct de
energie al locuitorilor i al entit ilor economice care î i desf oar activitatea pe teritoriul
municipiului.
Principalul rol de reglementator al Consiliului Local i al Autorit ii Locale se refer la programele de
amenajare a teritoriului i dezvoltare a municipiului, cuprinzând analiza, reglement rile i
regulamentul local pentru teritoriul administrativ al municipiului Media .
De asemenea, Consiliul Local i Autoritatea Local are responsabilitatea proiect rii i implement rii
politicii de transport public, a politicii privind gestionarea de eurilor, a politicii privind promovarea
utiliz rii surselor regenerabile de energie, a politicii privind reabilitarea termic a cl dirilor, a politicii
privind asigurarea energiei termice popula iei, politici de taxe i impozite locale.
În acest sens, Consiliul Local a dezvoltat urm torul document strategic: „PROGRAMUL DE
EFICIEN
ENERGETIC AL MUNICIPIULUI MEDIA pentru perioada 2009 – 2012”, document ce
necesit actualizare/modificare. De asemenea autoritatea local
a elaborat i “Strategia de
dezvoltare a municipiului Media 2008 - 2015” În prezent se elaboreaz Strategia 1014 - 2020.

5.2.3 Autoritatea Local – factor motivator
Proprietarii de apartamente i cl diri, companiile comerciale, consumatorii industriali din municipiu
sunt cei care determin modelul comportamentului energetic din municipiu. Asupra lor îns ,
municipalitatea nu are o cale direct de ac iune i de influen . Totu i exist modalit i indirecte
prin care to i ace ti consumatori s poat fi motiva i în adoptarea unor m suri care s conduc la
cre terea eficien ei consumului de energie, cum ar fi: stabilirea tarifelor serviciilor publice locale
înso ite de o politic adecvat de subven iii, prin care anumite categorii de utilizatori pot fi sprijini i
sau motiva i s foloseasc serviciile publice.
Pe lâng cele men ionate mai sus, Consiliul Local i inclusiv Autoritatea Local mai dispune i de
alte metode, care pot consta în organizarea de campanii de con tientizare, de informare sau
consultare a publicului.
De i rolul de factor motivator al Consiliului Local i al Autorit ii Locale este foarte important,
manifestarea acestora conducând la ob inerea de efecte semnificative cu investi ii minime, acest rol
este mai pu in asumat. Totu i un rezultat notabil este activitatea Autorit ii Locale de elaborare i
actualizare a Programului de eficien
energetic la nivelul municipiului privind promovarea
surilor de eficien energetic în cadrul politicilor energetice la nivel de municipiu, precum i
promovarea energiei eficiente i durabile în municipiul Media .
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5.3 Aspecte de ordin institu ional
Consiliul Local Media i Autoritatea Local trebuie s asigure un cadru institu ional transparent
care s aduc beneficiii maxime pentru comunitatea local .
În acest context, Consiliul Local Media / Autoritatea Local are obliga ia de a folosi toate mijloacele
legale pentru a atrage finan area necesar implement rii proiectelor de investi ii identificate. Cele
mai cunoscute i utilizate solu ii în acest sens sunt:
-

atragerea de fonduri nerambursabile pentru investi ii;

-

concesionarea c tre operatori priva i a activelor din proprietatea sa public sau privat ;

-

concesionarea c tre operatori priva i a serviciilor publice;

-

realizarea de parteneriate public – privat;

-

vânzarea activelor aflate în proprietatea privat a administra iei publice locale.

Diferen a esen ial între modalitatea de gestionare privat a patrimoniului public i cea public
const în responsabilitatea de a investi i de a direc iona fondurile de investi ii cu maxim eficien ,
inând cont pe de o parte de capacitatea financiar redus a administra iei publice i pe de alt
parte, de necesarul uria de fonduri care trebuie direc ionate spre sectoare mult timp neglijate.

5.3.1 Cadrul institu ional în municipiul Media
În prezent, responsabilitatea aplic rii m surilor în plan energetic revine Consiliului Local Media prin
unitatea sa teritorial . În acela timp, Consiliul Local Media are un rol esen ial pe plan local în ceea
ce prive te ini iativele legate de managementul energetic i respectiv de dezvoltare a sectorului
energetic.
Atribu iile de ordin general în domeniul energetic sunt:
Coordonator al serviciilor publice de interes general;
Asisten

de specialitate i consultan

oferit unit ilor administrativ teritoriale;

Ordonator principal de credite,
Investi ii i reabilitarea infrastructurii;
Proiecte i lucr ri publice;
Programe, Proiecte, Mediu;
Dezvoltare;
Elaborarea unei politici energetice la nivel local;
Promovarea unor proiecte de eficien
institu iilor publice, locuin e;
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Compartimentul Transport-Energetic, Infrastructur i Unitatea de monitorizare a serviciilor, nu au
personal calificat i nici suficient în prezent pentru a prelua atribu iunile în domeniul gestion rii
activit ii energetice.
Unitatea local de monitorizare a serviciilor publice din Municipiul Media centralizeaz indicatorii de
performan ai serviciului public de transport, serviciul public de ap i canalizare, serviciul public
de salubritate, urmând s fie monitorizat i serviciul de iluminat public. Analiza indicatorilor de
performan se realizeaz în baza indicatorilor de referin existen i în contractele de delegare a
serviciilor, valoarea acestora fiind avizat de autorit ile na ionale de reglementare pentru fiecare
domeniu.
Urm rirea consumurilor energetice ale serviciilor de utilit i publice nu constituie în prezent obiectul
de activitate a Unit ii de monitorizare sau Compartimentului Transport-Energetic. Indicatorii de
performan monitoriza i de unitatea de monitorizare cuprind, într-un mod sintetic, aceste date.
Metodele de m surare i evaluare a calit ii serviciilor sunt descrise în Contractul de concesiune.
Stabilirea periodic de noi indicatori de performan este atribu ia Asocia iei Intercomunitare.
Asocia ia poate modifica prevederile Contractului de Concesiune, implicit indicatorii de performan
cu aprobarea Consiliului local Media .
O serie de alte atribu ii în domeniul gestion rii activit ilor energetice, cum ar fi de exemplu cele de
mai jos nu sunt acoperite în prezent de nici una din aceste structuri:
-

realizarea unei b nci de date centralizate a indicatorilor de performan a serviciilor
comunitare de utilit i publice, precum i cu alte informa ii primite de la concesionarii
acestora, analize, sinteze ale datelor primite, men inerea unui istoric al evolu iei datelor;

-

monitorizarea i verificarea consumurilor energetice în serviciile publice;

-

asigurarea transparen ei indicatorilor de performan
realizarea unei bune comunic ri publice a acestora;

-

avizarea metodelor de m surare i de evaluare a calit ii serviciilor (prin indicatori de
performan ) dac acestea nu au fost descrise în Contractul de Concesiune;

-

stabilirea periodic de noi indicatori tehnici de performan sau de modificare a celor
existen i (inclusiv consumuri energetice) în corelare cu politica energetic local i planurile
de dezvoltare a jude ului.

i a sintezelor efectuate, urm rind

În exercitarea acestor atribu ii se poate apela la sprijinul unei comisii de exper i externi sau a
form rii de exper i interni în cadrul Prim riei/Consiliului Local.

5.3.2

Cre terea eficien ei energetice

Consiliul Local Media i Autoritatea Local trebuie s ini ieze m suri de cre tere a eficien ei
energetice în toate sectoarele de activitate, printre acestea putându-se enumera urm toarele:
-

promovarea unor campanii de con tientizare i informare a cet enilor privind modalit ile
de eficientizare a consumurilor energetice;

-

oferirea de facilit i i stimulente pentru investi iile în eficien
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-

realizarea periodic de audituri energetice în toate sectoarele de activitate de care este
responsabil, în vederea implement rii m surilor de cre tere a eficien ei energetice.
Delegarea acestor sarcini c tre serviciile publice, autoritatea public având rolul de
monitorizare a elebor rii acestora;

-

stipularea în contractele de concesiune cu operatorii serviciilor publice a unor clauze privind
obligativitatea de cre tere a eficien ei enegetice a serviciilor;

-

reabilitarea termic a cl dirilor publice i reziden iale.

5.3.3 Elaborarea de programe de finan are a proiectelor
Consiliul Local Media trebuie s participe la finan area proiectelor prin identificarea de oportunit i
de participare în diverse programe na ionale i interna ionale, bazate pe:
-

atragerea de fonduri nerambursabile – participarea cu proiecte la nivel de ora / municipiu,
grupuri de ora e pentru finan are din fonduri structurale i de coeziune;

-

utilizarea taxelor locale colectate în folosul cet enilor;

-

parteneriate public – privat cu produc torii de echipamente i asocia iile de proprietari;

-

facilit i fiscale i stimulente.

5.3.4 Implementarea unui sistem de monitorizare performant
Consiliul Local Media trebuie s asigure implementarea unui sistem de monitorizare performant în
vederea gestion rii cu maxim eficien a serviciilor publice oferite clien ilor, care s conduc la
minimizarea pre urilor acestora, în condi iile respect rii criteriilor pe performan stabilite prin
contractele de concesiune ale serviciilor. Printre ac iunile recomandate se num :
-

Solicitarea adopt rii de c tre operatorii de servicii publice a unor sisteme integrate calitate
– mediu – s
tate i securitate ocupa ional bazat pe standardele ISO;

-

monitorizarea activit ii operatorilor i a îndeplinirii indicatorilor de performan ;

-

preg tire profesional specific a personalului propriu pentru cre terea capacit ii de
administrare a domeniului public i privat;

-

auditarea anual
publice.

de c tre societ i specializate a performan elor operatorilor de servicii
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5.4 Direc ii strategice existente în Strategiile elaborate pân în prezent
cu impact în domeniul energetic
În cele ce urmeaz se prezint direc iile strategice, politicile, proiectele care sunt în prezent
aprobate ca propuneri în strategiile/planurile ce au fost dezvoltate pân în prezent pentru
municipiul Media i care au impact în dezvoltatarea energetic a municipiului, reprezentând
totodat baza de plecare pentru elaborarea direc iilor strategice în domeniul energiei la nivel
municipal.

5.4.1 Strategia de dezvoltare a municipiului Media
Direc iile trasate sunt:
Infrastructura i dezvoltarea urban
Mediul economic
Mediul înconjur tor
Dezvoltarea resurselor umane
tatea
Asisten

social

Cultur

i sport

Turism
Agricultura
Administra ia Public Local .
Domeniul de interes pentru prezentul Program este reprezentat de categoria de mai sus:
”Infrastructura i dezvoltarea urban ”.
În domeniul infrastructurii
urm toarele:

i al dezvolt rii urbane cu impact energetic, strategia prevede

-

Extinderea re elei de transport public urban

-

Îmbun
irea calit ii lucr rilor din infrastructura rutier
poat ridica la nivelul calitativ al standardelor europene

-

Înnoirea parcului de transport cu autovehicule mai pu in poluante

-

Extinderea parcului de transport cu autovehicule ecologice

-

Îmbun

-

Acoperirea integral a nevoilor de servicii de transport

-

Înlocuirea infrastructurii de utilit i publice învechite

i de transport, astfel încât s se

irea serviciilor aferente infrastructurii de transport
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-

Îmbun

irea serviciilor publice urbane

-

Îmbun
irea calit ii lucr rilor din infrastructura de utilit i, astfel încât s se poat ridica
la nivelul calitativ al standardelor europene.

Pe termen scurt i mediu, strategia prevede urm toarele direc ii de dezvoltare:
Direc ii de dezvoltare

Proiect

Transport public – extindere re ele electrice

Extinderea re elei electrice de contact troleibuze
pe traseul oseaua Sibiului – zona Izvor – str.
Ighi ului – str. Vidraru
Extinderea re elei electrice de contact troleibuze
pe traseul Avram Iancu – zona de agrement
Ele teu i în aliniamentul str zii Stadionului

Transport public – extindere parc auto

Modernizarea in proportie de pana la 100% si
extinderea parcului de autovehicule de transport
in comun

Actualizare PUG

Actualizarea Planului Urbanistic General bazat
pe nevoile de dezvoltare ale municipiului si care
sa
raspunda
principiilor
de
dezvoltare
urbanistica a fost realizat

Extindere i reabilitare sisteme de ap potabil
i ap uzat

Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa
potabila si apa uzata in Medias, Agnita si
Dumbraveni
Extinderea infrastructurii de canalizare si
alimentare cu apa in zonele rezidentiale nou
construite

Eficien a energetic în cl dirile publice

Reabilitarea termica a cladirilor
proprietatea Municipiului Medias

aflate

in

Strategia prevede i urm toarele linii directoare pe termen lung:
-

Constructia si modernizarea retelelor de transport urban

-

Extinderea retelei de transport urban

-

Reducerea impactului lucrarilor si activitatilor de transport asupra mediului inconjurator

-

Imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor aferente infrastructurii rutiere si de
transport

-

Extinderea infrastructurii de canalizare si apa
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-

Extinderea infrastructurii de utilitati publice

-

Modernizarea infrastructurii rutiere

-

Parteneriat intre Autoritatea Publica Locala a municipiului Medias si cea a satelor aflate in
proximitatea sa, in vederea prestarii serviciului de transport public in comun si pe raza
acestora.

5.5 Situa ia energetic în municipiul Media
Având în vedere analiza consumurilor energetice pe diferite sectoare de activitate dezvoltat în
Capitolul 4 al prezentului studiu, cumularea acestor consumuri ofer o imagine asupra consumurilor
energetice la nivelul întregului municipiu.
Consumurile energetice la nivelul municipiului Media , precum i evolu ia acestora în ultimii ani sunt
prezentate în figurile urm toare.

Nota: Nu au fost cuprinse consumurile energetice ale operatorului de salubrizare S.C. ECOSAL S.A, care nu a avut
disponibile aceste date
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Nota: Nu au fost cuprinse consumurile energetice ale operatorului de salubrizare S.C. ECOSAL S.A care nu a avut disponibile
aceste date si respectiv ale S.C. LUXTEN LIGHTING al c rui sediu este în Bucure ti,

Având în vedere reprezent rile grafice, se pot eviden ia urm toarele concluzii:
-

Consumul de energie electric la nivelul municipiului Media a cunoscut un trend
descresc tor pân în anul 2011 ca urmare a eforturilor depuse de consumatori de
eficientizare i ra ionalizare a acestora, iar în anul 2012 consumul a cunoscut o cre tere de
cca. 5%, acest fapt datorându-se în mare parte extinderii unor activit i ale operatorilor;

-

Consumul de gaz natural a cunoscut un trend descresc tor în perioada de analiz , în
principal datorit reabilit rilor termice realizate la cl dirirle publice care au dus la
reducerea consumului, iar pe de alt parte datorit reducerii consumului voit al
utilizatorilor afla i în situa ii defavorizate, ca urmare a cre terii pre ului gazului natural,
ace tia alegând reducerea consumului în detrimentul asigur rii confortului termic.
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6. POLITICA ENERGETIC LOCAL
6.1 Misiune i viziune energetic
În procesul de elaborare a unei strategii energetice locale, o etap important const în elaborarea
unei viziuni pe termen lung care s defineasc evolu ia viitoare a comunit ii, inta spre care se va
orienta întregul proces de planificare energetic pe termen lung.
Misiunea municipiului: reflect rolul autorit ilor locale în contextual energetic local;
Viziunea municipiului: modalit ile prin care comunitatea local
asumat ;

î i va îndeplini misiunea

Obiectivele municipiului pe termen mediu i lung sunt necesare pentru punerea în practic a
viziunii definite.
Misiunea municipiului este aceea de crestere a eficientei energetice si utilizare a resurselor
alternative pe principiul dezvoltarii durabile, de a asigura accesul la o energie sigur , cu consumuri
energetice eficiente care s asigure calitatea vie ii locuitorilor dar i competitivitatea produselor i
serviciilor furnizate, precum i sus inerea unei dezvolt ri durabile prin limitarea impactului asupra
mediului.
Viziunea municipiului trebuie s porneasc de la misiunea asumat i s defineasc ac iunile
necesare pentru a câ tiga încrederea consumatorului local de energie, p strând în permanen grija
fa de mediul ambient
Obiectivele municipiului se refer la:
- realizarea investi iilor necesare pentru respectarea criteriilor de performan

ale serviciilor;

-

realizarea investi iilor necesare pentru promovarea m surilor de eficien energetic
cladirile si în instala iile aferente acestora de pe cuprinsul Municipiului Media ;

-

realizarea investi iilor necesare pentru utilizarea resurselor energetice regenerabile locale;

-

implementarea unui sistem de management si performanta energetica in Municipiul
Media (servicii publice, cetateni si societati comerciale);

-

dezvoltarea unor mecanisme specifice de promovare a eficientei energetice si a utilizarii
resurselor regenerabile prin metode stimulative sau imperative;

-

reglementari locale pentru promovarea eficientei energetice si a utilizarii resurselor
regenerabile;

-

organizarea permanent de campanii de informare a cet enilor.
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6.2 Principiiile politicii energetice locale pe termen mediu i lung
Principiile politicii energetice locale ale municipiului Media , pornind de la rolul de reglementator al
autorit ii i de la rolul de promotor al investi iilor pentru modernizarea infrastructurii jude ului,
avându-se în vedere atât condi iile tehnice, cât i capacitatea anual a Consiliului Local de a angaja
fonduri, sunt definite dup cum urmeaz :
1. Asigurarea i diversificarea surselor de energie (conven ionale i regenerabile) necesare
comunit ii locale
2. Stabilirea de rela ii de parteneriat cu produc torii, distribuitorii i furnizorii de energie care
opereaz pe pia
3. Preg tirea de solu ii eficiente pentru a r spunde la situa ii de criz
4. Crearea unei atitudini responsabile în domeniul energiei.
Pentru punerea lor în aplicare este necesar integrarea Programului de eficien energetic în
grupul celorlalte strategii locale i respectiv utilizarea acestuia pentru accelerarea dezvolt rii
economice a municipiului.
Un alt aspect îl reprezint direc ionarea cu maxim eficien
exploatare spre obiective prioritare cum sunt:

a fondurilor de investi ii, repara ii i

-

Realizarea unei monitoriz ri permanente în activitatea furnizorilor de servicii publice i
respectiv promovarea implement rii unui management energetic performant în cadrul
serviciilor publice;

-

Cre terea eficien ei energetice în toate sectoarele de activitate: servicii publice, mediul
construit, industrie, agricultur , transport;

-

Promovarea utiliz rii resurselor energetice regenerabile pe scar extins ; se va aplica
principiul produc iei distribuite de energie acolo unde exist poten ial exploatabil (în condi ii
de eficien economic ) i utilizarea ei în func ie de nevoile de consum (cu accent pe
eficien a energetic );

-

Sus inerea dezvolt rii unei pie e reale a serviciilor energetice performante ca o cale sigur
de maximizare a raportului calitate-pre în furnizarea acestor servicii;

-

Realizarea planific rii spa iale
sustenabilit ii energetice;

-

Crearea unei atitudini responsabile fa de energie/mediu în rândul deciden ilor politici i
economici, dar i în general a locuitorilor jude ului.

în

unit ile

administrative

în

acord

cu

principiile

Pentru ca Programul de eficien energetic s fie eficient, este necesar ca Direc iile sale strategice
dezvoltate i Planul de ac iuni elaborat pentru realizarea acestora s fie corelate cu celelalte
procese de planificare atât la nivelul sectoarelor de activitate cât i la nivelul administra iei locale. O
data creat i aprobat, Programul de eficien energetic va fi documentul de planificare care va
sus ine în domeniul energetic dezvoltarea de c tre autorit ile locale din municipiu a unor planuri
de dezvoltare sustenabile energetic.
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6.3 Resursele de energie regenerabile din municipiul Media
6.3.1 Energia eolian
Vântul este rezultatul activit ii energetice a soarelui i se formeaz datorit înc lzirii neuniforme a
suprafe ei P mântului. Mi carea maselor de aer se formeaz datorit temperaturilor diferite a dou
puncte de pe glob, având direc ia de la punctul cald spre cel rece.
În fiecare or p mântul prime te 1014 kWh de energie solar . Circa 1-2% din energia solar se
transform în energie eolian . Acest indiciu întrece de 5-10 ori cantitatea energiei transformat în
biomas de c tre toate plantele P mântului.
Energia eolian are poten ialul tehnic amenajabil estimat la 30 000 TWh/an. Ea poate fi utilizat
pentru a ob ine energie mecanic sau energie electric folosind turbine eoliene.

Figura 6-1 Utilizarea resurselor regenerabile de energie – Energia eolian
Sursa: Site ARCE

În România s-au identificat cinci zone eoliene distincte (I - V) în func ie de poten ialul energetic
existent, de condi iile de mediu i topogeografice. Harta eolian a României s-a elaborat luând în
considerare poten ialul energetic al surselor eoliene la în imea medie de 50 metri, pe baza datelor
i informa iilor meteogeografice colectate începând din anul 1990, pân în prezent.
Valorificarea poten ialului energetic eolian, în condi ii de eficien economic , impune folosirea unor
tehnologii i echipamente adecvate (grupuri aerogeneratoare cu putere nominal de la 750 kW
pân la 2.000 kW).
Aplica ii cu poten ial energetic de un nivel mai redus (sub 50 kW) destinate, în principal,
electrific rii zonelor rurale izolate, ofer oportunit i reale pentru punerea în practic a unor
proiecte de valorificare a surselor eoliene.
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Tabel 6-1 Elemente tehnico-economice de exploatare a poten ialului energetic al
zonelor eoliene din România
Zona topogeo

Dealuri i podi uri (60 zile/an)
Vitez (m/s)

Energie (W/m2)

I

6,0

250

II

5,0-6,0

150-250

III

4,5-5,0

100-150

IV

3,5-4,5

50-100

V (Media )

3,5

50

Sursa: Studii de cercetare-dezvoltare ICEMENERG

6.3.2 Energia solar
Energia solar se clasific în:
- energia termosolar (conversiunea termic ) este transformarea direct a radia iei solare în
energie termic (c ldur ). Stocarea energie este realizat de unele substan e lichide, solide i
gazoase, numite substan e de lucru. Energia termic acumulat poate fi folosit direct prin
înc lzire, uscare, sau indirect printr-o conversie secundar în alt tip de energie mecanic sau
electric ;
- energia fotovoltaic
(conversiunea electric ) utilizeaz
propriet ile unor materiale
semiconductoare de a transforma direct energia radiant în energie electric de curent continuu.
Exist diverse tipuri de materiale cu asemenea calit i, îns siliciul este prioritar deoarece este u or
accesibil i constituie 28% din scoar a terestr .
- energia fotochimic (conversiunea chimic ) permite stocarea energiei solare în energie chimic .
Cel mai eficient proces fotochimic este fotosinteza, prin care plantele verzi produc substan e
organice. Prin arderea acestora energia chimic stocat se reconverte te în energie termic , care
poate fi utilizat direct pentru înc lzire sau indirect în ma ini termice.
- energia mecanic este un proces de transformarea direct a energiei solare în energie mecanic
printr-un transfer de impuls între fotoni (particule activate în urma influen ei razelor solare) i
organele de lucru sau indirect cu ajutorul motoarelor solare în care energia solar se transform în
energie mecanic prin intermediul energiei termice.
Cantitatea energiei solare accesibile se schimb în decursul zilei din cauza mi rii relative a
Soarelui i depinde de gradul înnour rii cerului. La miezul zilei pe un timp frumos, iluminarea
energetic , format de soare, poate ajunge la 1000 W/mp sau poate fi mai mic de 100 W/mp în
condi ii cu nivel înalt de acoperire a cerului cu nori. Cantitatea energiei solare se schimb odat cu
unghiul de înclinare a instala iei i orient rii suprafe ei ei, sc zând pe m sura îndep rt rii de
direc ia sudului.
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Poten ialul energetic solar este dat de cantitatea medie de energie provenit
incident în plan orizontal care, în România, este de circa 1.100 kWh/m2-an.

din radia ia solar

Harta radia iei solare din România s-a elaborat pe baza datelor medii multianuale înregistrate de
Institutul Na ional de Meteorologie i Hidrologie (INMH), procesate i corelate cu observa ii i
sur tori fizice efectuate pe teren de institu ii specializate.
În România s-au identificat cinci zone geografice (0 - IV), diferen iate în func ie de nivelul fluxului
energetic m surat. Distribu ia geografic a poten ialului energetic solar relev c mai mult de
jum tate din suprafa a României beneficiaz de un flux anual de energie cuprins între 1000
kWh/mp i an i 1300 kWh/mp i an.

Figura 6-2 Utilizarea resurselor regenerabile de energie – Energie solar
Sursa: Site ARCE

Pe teritoriul Media ului, pe o suprafa orizontal de 1m2, este posibil captarea unei cantit i
anuale de energie, cuprinse între 950 i 1050 kWh, dependent bineîn eles i de anotimp. Radia ia
medie zilnic poate s fie de 5 ori mai intens vara decât iarna. Dar i pe timp de iarn , în decursul
unei zile senine, putem capta 4-5 kWh/m2/zi, radia ia solar captat fiind independent de
temperatura mediului ambiant.
Panourile solare i componentele de sistem moderne permit exploatarea sursei de energie solar în
cele mai diverse domenii de aplica ii: prepararea apei calde de consum, înc lzirea apei din piscin ,
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aport de c ldur pentru înc lzirea cl dirilor, c ldur pentru procese tehnologice. Un sistem corect
dimensionat poate s acopere 50-65% din necesarul anual de a.c.m. (a a numita „rat de
acoperire solar “), vara acoperirea fiind de cele mai multe ori de 100%.
Sistemele solare termice moderne pot fi încadrate f
dificult i în instala iile din cadrul
construc iilor i au o durat de via estimat de peste 20 ani, fiind astfel o completare ideal în
tehnica modern de înc lzire.

6.3.3 Energia geotermic
Pompele de c ldur sunt utilaje moderne care se utilizeaza în ultimul timp ca o alternativ la
centralele termice pe hidrocarburi, având îns o eficien cu 50-75% mai mare i cheltuieli de
exploatare de 2-3 ori mai reduse.
Acestea sunt utilaje mecanice ac ionate electric i ofer posibilit i tehnice de economisire de
energie primar (combustibil), în consecin
i cu îmbun
irea protec iei mediului înconjur tor,
prin reducerea emisiilor de noxe (CO2, NOx).
În situa ia realiz rii de construc ii moderne, cu izola ie termic îmbun
it
i reducerea
necesarului de c ldur , utilizarea pompelor de c ldur se preteaz în mod deosebit. O pomp de
ldur preia aproximativ 75% din energia necesar pentru înc lzire (climatizare) din mediul
exterior, iar pentru restul, utilizeaz energie electric . C ldura preluat sub form de energie solar
acumulat în sol, ap i aer, este ecologic .
Pompa de c ldur este o ma in termic func ionând pe acela i principiu ca i instala iile frigorifice
cu urm toarele diferen e:
- pompa de c ldur func ioneaz într-un ciclu situat deasupra nivelului de temperatur ambiant;
- pompa de c ldur este un utilaj reversibil.
Orice pomp de c ldur este caracterizat de o m rime denumit COP (coeficient de performan )
care reprezint raportul între cantitatea de c ldur cedat consumatorului i energia consumat în
acest scop (energie electric ). În mod normal la pompele de c ldur moderne valoarea COP este
de 3-4 putând ajunge pân la 5; cu cre terea COP scade propor ional consumul de energie
electric . De asemenea randamentul termodinamic este superior altor ma ini func ionând dup
ciclul Carnot variind între 0,3 i 0,5 pentru puteri mici i între 0,5 i 0,7 pentru puteri mari, ceea ce
constituie un al doilea avantaj major al pompelor de c ldur .
Puterea pompelor de c ldur oferit de firmele de specialitate este cuprinsa între 2 i 2000 kW
ceea ce le face a putea fi utilizate de la vile pân la cartiere de locuin e. Pe timp de iarn c ldura
este atras din mediul înconjur tor prin serpentine plasate în sol, aer i ap (ape freatice, ape
curgatoare sau lacuri), rezultînd apa de înc lzire cu temperatura maxim de 50-55°C. Aceast
variant (ap -ap ), unde agentul cald preluat din mediu poate fi i pompat, reprezint varianta
optim .
Din motive constructive i economice cu cât se alege o temperatur maxim a agentului termic mai
mic cu atât se optimizeaz parametrii pompei de c ldur . Pe timp de var c ldura preluat din
înc peri este evacuat în mediu, realizându-se climatizarea prin instala iile interioare acelea i ca i
pentru înc lzire (convectoradiatoare) prin care se vehiculeaz un agent la temperatur de 7°C.
Sarcina pompelor de c ldur se alege func ie de sarcina maxim de înc lzire care este reversibil
mai mare decât cea de climatizare i inând cont de durata de func ionare a pompelor cca 1618h/zi. Eficien a economic a utiliz rii pompelor de c ldur este mai mare dac ea se utilizeaz în
regim bivalent (vara - iarna).
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Este de prev zut ca odat cu cre terea pre ului combustibililor în viitor, utilizarea pompelor de
ldur s câ tige teren. Durata de recuperare a investi iei este de max. 5-7 ani, redus fa de
durata normal de via a pompelor de c ldur care este de 18-20 ani.

6.3.4 Biomasa
Plantele prin fotosintez determin înveli ul vegetal al plantei s produc o biomas . Fiind
regenerabila, energia biomasei este (teoretic) inepuizabil , cu condi ia ca omul s nu gr beasc
procesele de de ertificare ale planetei. Din biomas se pot op ine combustibili (alcool, gaz metan,
etc.), putându-se folosi ca biomas de euri de lemn, trestie de zah r, de euri de cereale etc.
Pentru a putea vorbi îns practic de biomas ar trebui cultivate plante la care produc ia la hectar s
fie enorm (de ordinul 30-40 tone), iar con inutul caloric s fie de ordinul 4-5000 kcal/kg.
Biomasa reprezint componentul vegetal al naturii. Ca form de p strare a energiei Soarelui în
form chimic , biomasa este unul din cele mai populare i universale resurse de pe P mânt.
Func ie de origine, biomasa poate fi clasificat astfel :
- Biomas primar , produs prin activitatea de fotosintez de c tre plante.
- Biomas secundar , produs de c tre fiin ele heterotrofe, cele care utilizeaz ca hran biomasa
primar . De mare importan sunt produsele reziduale din activit ile industriale sau de cre tere a
vitelor.
- Biomas rezidual , produs în activit i umane: paie, rumegu , resturi de la abatoare, reziduuri
urbane.
În condi iile mediului topogeografic existent, se apreciaz c România are un poten ial energetic
ridicat de biomas , evaluat la circa 7.594 mii tep/an (318x109 MJ/an), ceea ce reprezint aproape
19% din consumul total de resurse primare la nivelul anului 2000, împ it pe urm toarele categorii
de combustibil:
• reziduuri din exploat ri forestiere i lemn de foc (1.175 mii tep/an);
• de euri de lemn - rumegu i alte resturi de lemn (487 mii tep/an);
• de euri agricole rezultate din cereale, tulpini de porumb, resturi vegetale de vi de vie .a.
(4.799 mii tep/an);
• biogaz (588 mii tep/an);
• de euri i reziduuri menajere urbane (545 mii tep/an).
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Figura 6-3 Utilizarea resurselor regenerabile de energie – Energia din biomas
Sursa: Site ARCE
Pentru Municipiul Media nu s-a realizat nici o analiz privind poten ialul resurselor de energie
regenerabila i strategia de dezvoltare a acestora, care este o obliga ie a municipalit ii, dar i o
perspectiva a dezvolt rii durabile a societ ii.
In prezenta lucrare am încercat s realiz m un calcul al acestui poten ial de energie regenerabil
care trebuie luat doar cu caracter informativ, doar un studiu de detaliu putând estima cu exactitate
acest poten ial. Ce se poate aprecia c la nivel bilan ier, poten ialul de energie regenerabil din
zona Municipiului Media dep
te cererea de energie regenerabil . Elementele care trebuie luate
în considerare sunt dispropor ionalitatea între disponibilul de energie regenerabil (majoritar în
perioada cald ) i cererea de energie (majoritar în sezonul rece).

Figura 6-4 – Poten ialul resurselor regenerabile din zona Municipiului Media
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Având în vedere cele prezentate privind poten ialul surselor regenerabile la nivelul municipiului
Media , se pot eviden ia urm toarele concluzii:
Nu exist un studiu de detaliu privind poten ialul surselor regenerabile de energie la nivelul
municipiului Media
Conform datelor disponibile la nivel de ar , municipiul Media se situeaz într-o zon cu un
poten ial mediu pentru sursele: solar termic, biomas i respectiv minim privind sursele:
solar fotovoltaic, geotermal i eolian. În aceste condi ii este foarte probabil ca acoperirea
unui necesar de energie la nivelul municipiului Media s nu poat fi realizat în întregime
de sursele regenerabile de energie, ci de un mix realizat din surse regenerabile i surse
conven ionale de energie.
În vederea implement rii unui proiect utilizând surse regenerabile de energie, trebuie s se
realizeze o evaluare mai amanun it în func ie de specificul proiectului i sursa regenerabil
dorit a se utiliza, pentru a se calcula valoarea energiei posibil a fi ob inut din sursa
regenerabil de energie i a se vedea dac aceasta acopera în intregime necesarul de
energie al proiectului sau daca este necesar combinarea sursei de energie regenerabil cu
alte surse conven ionale de energie.
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7. DIREC II STRATEGICE ÎN DOMENIUL ENERGIEI LA NIVEL
DE MUNICIPIU PE TERMEN SCURT (5 ANI) I MEDIU (10
ANI)
7.1 Scop, responsabilit i
Pentru ca Programul energetic s fie eficient, este necesar ca direc iile sale strategice dezvoltate i
Planul de ac iuni elaborat pentru realizarea acestora s fie corelate cu celelalte procese de
planificare atât la nivelul sectoarelor de activitate cât i la nivelul administra iei local . O data creat
i aprobat, Programul Energetic va fi documentul de planificare care va sus ine în domeniul
energetic dezvoltarea de c tre autorit ile locale a unor planuri de dezvoltare sustenabile energetic.
Responsabilitatea punerii în practic a acestor ac iuni revine institu iilor nominalizate în Planul de
Ac iuni, de c tre Comitetul de Coordonare din cadrul Consiliului Local Medias, operatori sau alte
institu ii i organisme abilitate care pot juca un rol vital în asigurarea integr rii complete a
recomand rilor Planului de Ac iuni.

7.2 Direc ii strategice pe termen scurt (5 ani)
In baza analizelor efectuate, se propun urm toarele direc ii strategice de dezvoltare, din
perspectiva managementului energetic, eficien ei energetice i utiliz rii surselor regenerabile de
energie i transportului public:
Direc ia

Termen de
Sursa de finan are
realizare
Perspectiva managementului energetic
Asumarea r spunderii la cel mai înalt
Primul
Buget Local
nivel privind politica energetic trimestru de
Crearea Comitetului de Coordonare
la aprobarea
(CC) privind managementul energetic
Programului
în municipiul Media , în cadrul
de eficien
Prim riei Municipiului
energetic
Media /Consiliul Local Media
Monitorizarea de c tre CC a
Permanent
Buget Local
activit ilor de management
energetic adecvat realizate de c tre
operatorii de servicii publice

Responsabili
Consiliul Local
Media
Prim ria Media

Consiliul Local
Media
Prim ria Media
Operatori servicii
publice
Prim ria Media

Monitorizarea consumurilor de
Permanent
Buget Local
energie în cl dirile publice
Perspectiva eficien ei energetice i a utiliz rii surselor regenerabile de energie
Crearea postului de manager
Trim. IV 2015
Buget operatori
Operatori servicii
energetic în cadrul societ ilor
publice
operatorilor de servicii publice sau
incheierea de c tre operatori a unui
contract de management energetic
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Direc ia

Termen de
realizare
Anual

Sursa de finan are

Responsabili

Buget Local

Consiliul Local
Media
Prim ria Media
Operatori servicii
publice

Anual

Buget Consiliul
Local
POR 2014 – 2020

Consiliul Local
Media
Prim ria Media

Energie termic . Continuarea
actvit ii de reabilitare termic a
cl dirilor publice

Anual

Buget Consiliul
Local

Consiliul Local
Media
Prim ria Media

Iluminat public. Cre terea
eficien ei energetice a sistemului de
iluminat public

2016

Buget Consiliul
Local

Consiliul Local
Media
Operator Iluminat
public

Ap i canalizare. Cre terea
eficien ei energetice a sistemelor de
alimentare cu ap i de canalizare,
reabilitare sta ii tratare/epurare,
eficientizare sisteme de pompare

2019

Buget Consiliul
Local, Surse
nerambursabile
UE/Surse Operator

Consiliul Local
Media
Operator Ap i
canalizare

Trimestrial

Buget Consiliul
Local

Consiliul Local
Media
Prim ria Media

Evaluarea i monitorizarea
performan elor operatorilor de
servicii publice prin definirea exact a
indicatorilor de calitate i a
consumurilor energetice specifice a
serviciilor prestate de operatori
Cre terea eficien ei energetice a
cl dirilor publice i reziden iale

Campanii de informare i
con tientizare a publicului privind
cre terea eficien ei energetice la
nivelul jude ului
Salubrizare. Cre terea eficien ei
energetice în sistemul public de
salubrizare

2017

Buget Consiliul
Local, Surse
nerambursabile
UE/Surse Operator
Promovarea valorific rii surselor
2019
Buget Consiliul
regenerabile de energie din
Local/ Fonduri
municipiu
nerambursabile UE
Perspectiva transportului public
Extinderea re elei de transport public
2016
Buget Consiliul
urban
Local/ Fonduri
nerambursabile UE
Înnoirea parcului de transport cu
autovehicule eficiente energetic, mai
pu in poluante

2017

Buget Consiliul
Local/ Fonduri
nerambursabile UE

Extinderea parcului de transport cu
autovehicule ecologice

2019

Buget Consiliul
Local/ Fonduri
nerambursabile UE
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7.3 Surse de finan are
7.3.1 Fonduri structurale i de coeziune
Pentru România, fondurile europene vor reprezenta în continuare unul dintre cele mai importante
instrumente ce vor fi utilizate pentur reducerea disparit ilor regionale, precum i promovarea
cre terii economice la nivel regional i local, consolidarea competitivit ii i cre terea ocup rii for ei
de munc , obiective de referin la nivelul Uniunii Europene.
Este recunoscut faptul c îndeplinirea acestor obiective este posibil prin asigurarea unui mediu
favorabil investi iilor, înfiin area de noi companii sau dezvoltarea celor existente contribuind
semnificativ la crearea de noi locuri de munc i generarea de valoare ad ugat .
Principalele nevoi de dezvoltare în domeniul energetic sunt:
-

Cre terea ponderii energiei produse din surse regenerabile, cu accent în principal asupra
resurselor insuficient exploattae care prezint un interes sc zut pentru investitori;

-

Cre terea securit ii furniz rii de energie prin extinderea i îmbun
irea re elelor de
transport i distribu ie a energiei, pentru o mai bun integrare a energiei produse din
surse regenerabile;

-

Reabilitarea i extinderea sistemelor moderne i eficiente de termoficare publice, dac se
demonstreaz c acestea sunt sustenabile din punct de vedere financiar;

-

Cre terea eficien ei energetice pentru cl dirile reziden iale
public, inclusiv a iluminatului public.

i publice

i a domeniului

Principalele nevoi de dezvoltare în ceea ce prive te protec ia mediului i eficien a resurselor sunt:
-

Extinderea accesului publicului la serviciile de ap i ape uzate, în contextul Directivei
cadru privind apa i ale planurilor de management ale bazinelor hidrografice;

-

Dezvoltarea i îmbun

-

Solu ionarea situa iei privind siturile abandonate i poluate, precum i gestionarea surselor
actuale de poluare;

irea calit ii aerului;

Programele Opera ionale propuse sunt:
-

Programul Opera ional Competitivitate

-

Programul Opera ional Regional

-

Programul Opera ional Capital Uman

-

Programul Na ional de Dezvoltare Rural

-

Programul Opera ional Pescuit i Afaceri Maritime

-

Programul Na ional pentru Pescuit i Acvacultur

-

Programul Opera ional Dezvoltarea Resurselor Umane
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-

Programul Opera ional Dezvoltarea Competitivit ii

-

Programul Opera ional Infrastructur Mare

-

Programul Opera ional Capacitate Administrativ

Prin Regulamentul (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European i al Consiliul, prin Fondul de
Coeziune se sprijin urm toarele priorit i de investi ii, conform cu obiectivele tematice:
1. Tranzi ia c tre o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon în toate
sectoarele prin:
a. Promovarea produc iei i distribu iei de energie ob inut din surse regenerabile;
b. Promovarea eficien ei energetice i a utiliz rii energiei din surse regenerabile în
cadrul întreprinderilor;
c. Sprijinirea eficien ei energetice, a gestion rii inteligente a energiei i a utiliz rii
energiei din surse regenerabile în infrastructuri publice, inclusiv în cl dirile publice,
i în sectorul locuin elor;
d. Dezvoltarea i implementarea unor sisteme de distribu ie inteligente care
func ioneaz la niveluri de tensiune joas i medie;
e. Promovarea unor strategii cu emisii sc zute de dioxid de carbon pentru toate
tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilit ii
urbane multimodale sustenabile i a m surilor de adaptare relevante pentru
atenuarea impactului;
2. Promovarea adapt rii la schimb rile climatice, prevenirea i gestionarea
riscurilor prin:
a. Sprijinirea investi iilor pentru adaptarea la schimb rile climatice, inclusiv a
abord rilor bazate pe ecosisteme;
b. Promovarea investi iilor pentru a face fa
unor riscuri specifice, asigurarea
rezisten ei în fa a dezastrelor i dezvoltarea sistemelor de gestiune a dezastrelor;
3. Conservarea i protec ia mediului i promovarea eficien ei utiliz rii resurselor
prin:
a. Investi iile în sectorul de eurilor, pentru a îndeplini cerin ele acquis-ului Uniunii în
domeniul mediului i pentru a satisface nevoile, identificate de statele membre care
dep esc aceste cerin e;
b. Investi iile în sectorul apelor, pentru a îndeplini cerin ele acquis-ului Uniunii în
domeniul mediului i pentru a satisface nevoile, identificate de statele membre i
care dep esc aceste cerin e;
c. Protejarea i refacerea biodiversit ii i a solurilor, precum i promovarea de servicii
ecosistemice, inclusiv prin Natura 2000, i infrastructurile ecologice;
d. Realizarea de ac iuni destinate îmbun
irii mediului urban, revitaliz rii ora elor,
regener rii i decontamin rii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor
de conversie), reducerii polu rii aerului i promov rii m surilor de reducere a
zgomotului.
4. Promovarea transportului sustenabil i eliminarea blocajelor din cadrul
infrastructurilor esen iale ale re elelor, prin:
a. Sprijinirea unui spa iu unic european de transport multimodal prin investi ii în TENT;
b. Dezvoltarea i îmbun
irea sistemelor de transport care respect mediul, inclusiv
a celor cu zgomot redus, i care au emisii reduse de carbon, inclusiv a c ilor
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navigabile interioare i a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a leg turilor
multimodale i infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea
sustenabil la nivel regional i local;
c. Dezvoltarea si reabilitarea unor sisteme feroviare complete, de înalt calitate i
interoperabile i promovarea m surilor de reducere a zgomotului;
5. Consolidarea capacit ii institu ionale a autorit ilor publice i a p ilor
interesate i o administra ie public eficient prin ac iuni de consolidare a
capacit ii institu ionale i a eficien ei administra iilor i serviciilor publice
legate de implementarea Fondului de Coeziune.

7.3.2 Companii de servicii energetice - ESCO
O companie ESCO este o firm care ofer solu ii integrate având drept scop reducerea costurilor cu
energia i care este remunerat în func ie de performan a solu iilor implementate.
Firmele ESCO ofer clien ilor urm toarelor elemente inovatoare:
- garantarea performan elor proiectului;
- implementarea proiectului cu respectarea bugetului anual de operare al beneficiarului;
- modalit i flexibile de finan are.
Firmele ESCO se diferen iaz de firmele conven ionale de consultan
- asigurarea solu iilor integrate;
- leg tura dintre remunerare i performan e.

energetic prin:

Serviciile furnizate clien ilor de c tre o firm ESCO sunt urm toarele:
- analiza consumului de energie i audit energetic – fapt care permite identificarea
posibilelor economii de energie;
- managementul energiei – firma ESCO asigur reducerea cheltuielilor prin sisteme
îmbun
ite de control i conducere i nu prin instalarea de componente costisitoare;
- proiectarea i implementarea proiectului – firma ESCO î i asum responsabilitatea
pentru proiectare, definirea specifica iilor tehnice, procurarea i instalarea echipamentelor,
de asemenea va supraveghea între inerea echipamentelor instalate pentru o anumit
perioad de timp;
- facilitatea finan rii tradi ionale – implicarea firmei ESCO în dezvoltarea i negocierea
împrumutului poate duce la ob inerea unor condi ii de finan are mai bune fa de situa ia în
care clientul ar aplica în mod direct pentru ob inerea unei finan ri;
- finan area “prin a treia parte” – acest model ofer o solu ie alternativ pentru
asigurarea resurselor necesare realiz rii proiectului. Firma ESCO poate investi proprii bani
sau poate apela la un împrumut în nume propriu;
- monitorizarea i evaluarea economiilor – remunerarea ESCO este legat de
performan a proiectului, aceasta va efectua periodic monitorizarea i evaluarea economiilor
ob inute.
O alt component important în definirea unei companii ESCO este leg tura dintre remunerarea
ESCO i performan ele proiectului. Garantarea economiilor se face prin contractul încheiat între
ESCO i client. Un contract cu performan e garantate poate fi definit ca i un contract prin care
firma ESCO ofer servicii complete sau par iale care conduc la realizarea de economii de energie în
cadrul unei cl diri sau a unei companii, cu garan ia c economiile rezultate din proiect vor fi
suficiente pentru rambursarea tuturor cheltuielilor de implementare ale programului într-o anumit
perioad de timp.
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Este extrem de important de subliniat faptul c acest contract nu este numai o simpl garan ie a
func ion rii corecte a echipamentului, ci c firma ESCO garanteaz c m surile de eficien
energetic recomandate i implementate vor reduce cheltuielile energetice pân la un anumit nivel.
Nivelul economiilor garantat de ESCO este mai mare decât costurile de finan are ale proiectului i
cheltuielile ESCO. A adar clientul este asigurat c , din momentul implement rii proiectului, costurile
totale cu energia vor sc dea i el va putea beneficia de o parte din aceste economii.
Avantajele i dezavantajele unui contract ESCO sunt urm toarele:
Proiecte
energetic

de

eficien

Finan are i contabilitate

Managementul
complexe

proiectelor

Rela iile dintre client i firma
ESCO

Performan

garantat

Avantaje
Implementarea simultan a
mai multor ac iuni profitabile

Capacitatea de împrumut a
companiei nu este modificat
dac
finan area
este
asigurat de firma ESCO
Limitarea
num rului
de
interlocutori în realizarea
proiectului
Colaborarea între exper i
pentru realizarea proiectului

Garan ia
îndeplinirii
obiectivelor tehnice
i a
rezultatelor financiare pentru
companie
sau
pentru
proprietar
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Dezavantaje
ESCO î i va concentra
efortul
asupra
proiectelor care au un
risc minim i aduc un
câ tig maxim
Costul de finan are este
uneori mai ridicat
Procesul licita iilor este
mai complex
Flexibilitate mai sc zut
pentru
alegerea
surilor de economie a
energiei. Dificult i în
diferen ierea
i
evaluarea economiilor
Costuri adi ionale legate
de
garan ia
performan elor
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8. PLANUL ENERGETIC AL MUNICIPIULUI MEDIA - AC IUNI
I REZULTATE ESTIMATE

PE TERMEN MEDIU (2014-

2019) I LUNG (2014 - 2024)
8.1 Scop, responsabilit i
Planul de Ac iuni a fost elaborat în scopul etapiz rii solu iilor identificate pentru rezolvarea
problemelor energetice prioritare ale municipiului Media .
Responsabilitatea punerii în practic a acestor ac iuni revine institu iilor nominalizate în Planul de
Ac iuni, de c tre Comitetul de Coordonare din cadrul Prim riei/Consiliului Local Media , operatori
sau alte institu ii i organisme abilitate care pot juca un rol vital în asigurarea integr rii complete a
recomand rilor Planului de Ac iuni.

8.2 Preg tirea implement rii Planului de Ac iuni (PA)
Principalele ac iuni preliminare pentru implmentarea PA se recomand a fi urm toarele:
- însu irea Planului de Ac iuni de c tre to i factorii de decizie locali i cooperarea acestora în
vederea implement rii;
- continuarea permanent a procesului de implementare a Planului de Ac iuni, de
monitorizare i evaluare a rezultatelor, de actualizare i îmbun
ire a acestuia;
- con tientizarea publicului cu privire la problemenle energetice locale i crearea cadrului
concret adecvat pentru implicarea real a publicului în luarea deciziilor.
surile care presupun investi ii importante de capital trebuie protejate prin hot râri ale Consiliului
Local, în conformitate cu legisla ia în vigoare, care s garanteze recuperarea investi iilor.
O aten ie aparte trebuie acordat direc iilor cu caracter institu ional, deoarece acestea pot fi
realizate cu costuri minime, cum ar fi crearea Comitetului de Coordonare i respectiv dezvoltarea i
diversificarea activit ii acestuia.

8.3 Aprobarea Planului de Ac iuni
Planul de Ac iuni trebuie aprobat de c tre Consiliul Local Media , f cut public i apoi pus în practic
de c tre autorit ile responsabile.

8.4 Revizuirea Planului de Ac iuni
Pornind de la faptul c Planul Local de Ac iuni va fi implementat începând cu anul 2014 este
recomandat s se fac revizuiri ale acestuia la intervale de câte 2 - 3 ani.
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Nr.
crt

Direc ie

1.1

Asumarea
spunderii la cel
mai înalt nivel
privind politica
energetic Crearea
Comitetului de
Coordonare (CC)
privind
managementul
energetic în
municipiul Media ,
în cadrul Prim riei
Municipiului Media

Ac iune

Rezultat

1. Perspectiva managementului energetic
Prim ria Municipiului Media
Comitet de
va stabili din cadrul direc iilor Coordonare (CC)
de specialitate, personal
creat
pentru formarea Comitetului
de Coordonare privind
managementul energetic,
care va activa în subordinea
Administratorului Public.
Operatorii de servicii publice
vor desemna i ei
reprezentan i în cadrul
Comitetului de Coordonare
Cre terea capacit ii
Comitet de
profesionale energetice a CC, coordonare instruit
prin absolvirea de cursuri
pentru problematica
specializate a persoanelor din energetic a
cadrul CC
municipiului Media
Trasarea de c tre Prim ria
Manageri energetici
Media a sarcinilor privind
la nivelul Operatorilor
înfiin area posturilor de
de servicii publice
manager energetic în cadrul
Societ ilor Operatorilor de
servicii publice cu stabilirea
clar a fi ei postului,
responsabilit i, competen e
Cre terea capacit ii
Manageri energetici
profesionale a managerilor
instrui i
energetici ai Operatorilor de
servicii publice prin training
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Termen de
realizare

Responsabili

Primul an de la
aprobarea
Programului de
eficien
energetic

Consiliul Local
Media , Prim ria
Media
Operatori
Servicii Publice

Buget local

Semestrul I 2016

Consiliul Local
Media , Prim ria
Media

Buget local, surse
atrase

Primul an de la
aprobarea
Programului de
eficien
energetic

Consiliul Local
Media ,
Operatori
Servicii Publice

Buget Operatori

Primul an de la
aprobarea
Programului de
eficien

Consiliul Local
Media ,
Operatori
Servicii Publice

Buget Operatori,
surse atrase
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8.5 Plan de Ac iuni

Direc ie

1.2

Monitorizarea de
tre CC a
activit ilor de
management
energetic adecvat
realizate de c tre
operatorii de
servicii publice

1.3

Monitorizarea
consumurilor de
energie în cl dirile
publice

Ac iune

Rezultat

Termen de
realizare
energetic

Realizarea i actualizarea
unor baze de date cu
consumuri energetice anuale
pentru fiecare domeniu de
activitate la nivel de
municipiu pe baza rapoartelor
de consumuri energetice
primite de la Operatorii
serviciilor publice
Stabilirea la nivelul
municipiului a unor indicatori
privind consumurile
energetice specifice în
domeniul utilit ilor publice i
monitorizarea acestora
Realizarea de c tre Operatorii
de servicii publice a
rapoartelor periodice privind
consumurile energetice i
indicatorii energetici
Elaborarea de chestionare
energetice dedicate
consumurilor de energie din
cl diri i transmiterea spre
completare persoanelor
responsabile cu cl dirile
publice
Completarea chestionarelor
de c tre responsabilii pentru

Baz de date
realizat i actualizat

Anual

Prim ria Media

Buget Local

Indicatori privind
consumurile
energetice specifice
stabili i

2016

Prim ria Media

Buget Local

Rapoarte periodice
transmise Prim riei

Semestrial

Operatori
Servicii Publice

Buget Operatori

Chestionare pentru
date energetice
consumuri cl diri
realizate

2014

Prim ria Media

Buget Local

Chestionare pentru
date energetice

Lunar

Prim ria Media

Buget Local
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Responsabili

Surse de finan are
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Nr.
crt

2.1

2.2

Direc ie

Ac iune

Rezultat

Termen de
realizare

cl dirile publice i
consumuri cl diri
transmiterea acestora
completate
persoanelor abilitate din
Prim rie
Selectarea pe baza
Cl diri publice
Anual, 2-3
chestionarelor primite pe
selectate pentru
cl diri/an
criterii de prioritate a celor 2- reabilitare termic
3 cl diri care vor fi supuse
anual
reabilit rii termice
(aproximativ 3% din
suprafata totala a cladirilor
conform Directivei de
eficienta energetica)
2. Perspectiva eficien ei energetice i a utiliz rii surselor regenerabile de energie
Cre terea eficien ei Realizarea pentru cele 2-3
Documenta ii tehnice
Anual
energetice a
cl diri publice selectate anual pentru reabilitarea
cl dirilor publice
a documenta iilor tehnice
termic realizat
necesare realiz rii lucr rilor
de reabilitate termic
Realizarea lucr rilor de
Reabilitare termic
Anual
reabilitare termic la cele 2-3 realizat
cl diri publice selectate anual

Cre terea eficien ei
energetice a
cl dirilor
reziden iale

Realizarea unor campanii de
promovare a cre terii
eficien ei energetice în
cl dirile reziden iale dedicate
constientizarii publicului
asupra necesitatii realiz rii
lucr rilor de reabilitare
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Campanii de
promovare a cre terii
eficien ei energetice
realizate

Trim IV 2014
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Responsabili

Surse de finan are

Consiliul Local
Media , Prim ria
Media

Buget local

Consiliul Local
Media , Prim ria
Media

Buget Local Buget
POR: Axa destinata
reabilit rii termice a
cl dirilor publice

Consiliul Local
Media , Prim ria
Media

Buget Local Buget
POR: Axa destinata
reabilit rii termice a
cl dirilor publice

Consiliul Local
Media , Prim ria
Media

Buget Local

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA i poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
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Nr.
crt

Direc ie

Ac iune
termic
Realizarea de parteneriate cu
Asocia iile de proprietari în
vederea acces rii fondurilor
de coeziune aferente cre terii
eficien ei energetice în
cl dirile reziden iale
Realizarea listelor cu cl dirile
reziden iale care vor fi
reabilitate termic

2.3.

Iluminat public.
Cre terea eficien ei
energetice a
sistemului de
iluminat public

Rezultat

Termen de
realizare

Parteneriate realizate

Trim IV 2014

Prim ria Media
Asocia ii de
proprietari

Buget Local, Buget
Stat, Asocia ii de
proprietari, Fonduri
de coeziune, Alte
surse atrase

2014

Prim ria Media
Asocia ii de
proprietari

Trim I 2015

Prim ria Media
Asocia ii de
proprietari

Buget Local, Buget
Stat, Asocia ii de
proprietari, Fonduri
de coeziune, Alte
surse atrase
Buget Local, Buget
Stat, Asocia ii de
proprietari, Fonduri
de coeziune, Alte
surse atrase
Buget Local Buget
POR: Axa destinata
reabilit rii termice a
cl dirilor reziden iale
Buget Local

Liste realizate

Responsabili

Realizarea aplica iilor pentru
cl dirile reziden iale conform
listelor realizate

Aplica ii realizate
pentru depunerea
proiectelor

Implementarea lucr rilor de
reabilitare termic ale
cl dirilor reziden iale

Lucr ri de reabilitare
termic realizate

2016

Prim ria Media
Asocia ii de
proprietari

Modernizarea sistemului de
iluminat public din municipiul
Media prin:

Sistem de iluminat
modernizat i eficient

2017

Operator
Iluminat
Prim ria Media

- Implementarea
echipamentelor
performante de iluminat
si
reducerea
puterii
surselor de lumina.
- modernizarea
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Nr.
crt

Direc ie

Ac iune

Rezultat

Termen de
realizare

Responsabili

Surse de finan are

de aprindere
- montarea de reductoare
de tensiune
Introducerea sistemului
telegestiune
pentru
iluminat public eficient

de
un

Sistem de iluminat
permanent
monitorizat

2018

Operator
Iluminat

Buget Local

Prim ria Media

2.4

2.5.

Iluminat public.
Realizarea unui
sistemul de
iluminat public
eficient utilizând
tehnologia LED de
ultim genera ie

Modernizarea sistemului de
iluminat public din municipiul
Media
prin introducerea
tehnologiei LED de ultim
genera ie

Ap i
canalizare.
Modernizarea i
extinderea
sistemelor de
alimentare cu ap
i de canalizare,

Cre terea eficien ei
energetice a sistemelor de
alimentare cu ap i de
canalizare, reabilitare sta ii
tratare/epurare, eficientizare
sisteme de pompare

Sistem de iluminat
modernizat i eficient

2024

Operator
Iluminat

Buget Operator
Buget Local

Prim ria Media

Alte surse atrase
Buget Fonduri de
coeziune

Cod Document: C1137/RoEE/W1EE- 001

Revizia: 0

Sisteme modernizate
eficiente energetic

2019

Operator ap
canalizare
Prim ria Media
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i

Buget Operator
Buget Fonduri de
coeziune 2014 -2020
destinate “Promov rii
eficien ei energetice
i a utiliz rii energiei
din surse
regenerabile în cadrul
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Nr.
crt

Direc ie

Ac iune

Rezultat

Termen de
realizare

Responsabili

Surse de finan are
întreprinderilor”;

2.6

Ap i
canalizare.
Asigurarea calit ii
i
performan elor

Extinderea sistemelor de
alimentare cu ap i de
canalizare

Sisteme extinse

2020

Îmbun
irea i asigurarea
necesarului de ap brut ,
furnizat în scopul producerii
de ap potabil destinat
consumului uman.

Realizarea unei
prognoze privind
necesarul de ap la
nivelul jude ului,
identificarea i
analiza zonelor
deficitare ca debit
asigurat i calitate
corespunz toare
Reabilitarea
sistemelor publice
centralizate de
alimentare cu ap

2018

Asigurarea calit ii apei
destinate
consumului uman, la un nivel
compatibil cu
directivele U.E.
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Operator ap
canalizare

Prim ria Media
Operator ap i
canalizare
Prim ria Media

2018
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i

Operator
Prim ria Media

sau “Sprijinirii
eficien ei energetice,
a gestion rii
inteligente a energiei
i a utiliz rii energiei
din surse
regenerabile în
infrastructuri publice”
Buget local, alte
surse atrase
Buget local, alte
surse atrase, Buget
Fonduri de coeziune
2014 -2020

Buget local, alte
surse atrase, Buget
Fonduri de coeziune
2014 -2020
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Nr.
crt

2.7.

Direc ie
serviciului de
alimentare cu ap
i canalizare la
nivelul
corespunz tor
normelor
Uniunii Europene
Salubrizare
urban .
Modernizarea
sistemului de
colectare selectiv
a de eurilor
menajere conform
Legii 211/2011

Ac iune

Rezultat

Asigurarea monitoriz rii
calit ii apei potabile
destinate consumului uman
pentru încadrarea
parametrilor de calitate
pentru fiecare localitate în
limitele admise;
Modernizarea sistemului de
colectare selectiv a
de eurilor menajere cel pu in
pentru urm toarele tipuri de
de euri: hârtie, plastic, sticl ,
metal

Exploatarea
sistemului de
alimentare cu ap în
condi iile respect rii
prescrip iilor tehnice
i de calitate

Implementarea unui sistem
integrat de gestionare a
de eurilor

Sistem integrat
implementat
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Sistem de colectare
selectiv a de eurilor
menajere realizat

Termen de
realizare
2015

2015

Responsabili

Surse de finan are

Operator
Prim ria Media

Buget local, alte
surse atrase, Buget
Fonduri de coeziune
2014 -2020

Operator
salubrizare
urban

Buget local, Buget
fonduri de coeziune
2014-2020 destinate
„Investi iilor în
sectorul de eurilor,
pentru a îndeplini
cerin ele acquis-ului
Uniunii în domeniul
mediului i pentru a
satisface nevoile,
identificate de statele
membre care
dep esc aceste
cerin e”
Buget local, Buget
fonduri de coeziune
2014-2020 destinate
„Investi iilor în
sectorul de eurilor,
pentru a îndeplini
cerin ele acquis-ului
Uniunii în domeniul
mediului i pentru a
satisface nevoile,
identificate de statele
membre care

Prim ria Media

2016
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Operator
salubrizare
urban
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Nr.
crt

2.8

2.9

Direc ie

Salubrizare
urban . Cre terea
eficien ei
energetice în
sistemul public de
salubrizare

Salubrizare
urban
Valorificarea
poten ialului
energetic util din
de euri.
Dezvoltarea
activit ilor de
valorificare
energetic

Ac iune

Rezultat

Realizarea unui audit
energetic la nivel de societate
pentru eviden ierea
poten ialului de reducere a
energiei consumate
Implementarea m surilor de
cre tere a eficien ei
energetice rezultate din
auditul energetic

Audit energetic
realizat

Realizarea unor studii privind
oportunitatea i fezabilitatea
valorific rii energetice a
poten ialului energetic util din
de euri

Studii realizate

Valorificarea si reciclarea
deseurilor
Sustinerea dezvoltarii unei
piete viabile de materii prime
secundare si promovare a
producerii si utilizarii
produselor fabricate din
materiale reciclate.

Încurajarea
companiilor s
foloseasc materii
prime secundare
provenite din de euri;
-Preg tirea,
actualizarea
permanenta si
afisarea unei liste cu
agen ii economici
care utilizeaz
de eurile ca materii
prime secundare.
Proiect pilot realizat

Promovarea unui proiect pilot
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suri implementate

Termen de
realizare
2015

2016

2017

Responsabili

Operator
salubrizare
urban
Operator
salubrizare
urban

Operator
salubrizare
urban
Prim ria Media

2017

Operator
salubrizare
urban
Prim ria Media

2025
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Operator

Surse de finan are
dep esc aceste
cerin e”
Operator salubrizare
urban
Prim ria Media
Operator salubrizare
urban
Prim ria Media
Alte surse atrase
Operator salubrizare
urban
Prim ria Media
Companie ESCO
Operator salubrizare
urban
Prim ria Media
Companie ESCO

Operator salubrizare
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Nr.
crt

Direc ie

2.10

Stimularea utiliz rii
de c tre sectorul
privat
din
municipiu
a
energiilor
regenerabile

3.1

Extinderea re elei
electrice transport
public urban

3.2

Extinderea parcului
de vehicule cu
vehicule eficiente
energetic,
mai

Ac iune

Rezultat

pentru utilizarea frac iunii
biode euri pentru producerea
energiei pentru consumul
intern ECO SAL sau pentru
alt destina ie municipal a
consumului
Asigurarea unor facilit i
Facilit i asigurate
privind introducerea de
pentru utilizarea
tehnologii moderne, inovative energiilor
i echipamente performante
regenerabile
pentru utilizarea energiilor
regenerabile (ex. panouri
solare pentru preparare ap
cald de consum, panouri
fotovoltaice pentru asigurarea
consumului de energie
electric etc)
3. Perspectiva transportului public
Extinderea Retelei Electrice Re ea electric de
de Contact Troleibuze, pe contact troleibuze
traseul Pod Tarnava Mare- extins
Str. Stadionului

Termen de
realizare

salubrizare
urban
Prim ria Media

urban
Prim ria Media
Companie ESCO

Consiliul Local
Media , Prim ria
Media

Buget local, alte
surse atrase

2020

Operator
transport Public

Buget local, surse
operator, alte surse
atrase

Prim ria Media

Re ea electric de
contact troleibuze
extins

2017

Achizi ionarea de vehicule
eficiente energetic, mai pu in
poluante cu dimensionare a
capacitatii
functie
de

Vehicule noi
achizi ionate eficiente
energetic, mai pu in
poluante

2016

Revizia: 0

Surse de finan are

2020

Extinderea re elei electrice de
contact troleibuze pe traseul
Avram Iancu – zona de
agrement Ele teu (sau alte
zone, dup caz)
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Operator
transport Public
Prim ria Media
Operator
transport Public
Prim ria Media
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Buget local, surse
operator, alte surse
atrase

Buget local, surse
operator, alte surse
atrase

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA i poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
reprodus sau transmis c tre o ter parte f r acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Toate drepturile de autor în leg tur cu acesta apar in Tractebel Engineering SA.

Nr.
crt

3.3

3.4

Direc ie

Ac iune

Rezultat

Termen de
realizare

Responsabili

Operator
transport Public

pu in poluante

necesarul de calatori

Înnoirea parcului
de transport cu
vehicule eficiente
energetic,
mai
pu in poluante

Înlocuirea vehiculelor
existente vechi cu vehicule
eficiente energetic, mai pu in
poluante

Parc de transport
înnoit cu vehicule
eficiente energetic,
mai pu in poluante

2017

Înlocuirea parcului
de transport cu
vehicule ecologice
nepoluante

Înlocuirea vehiculelor
existente cu vehicule
ecologice nepoluante

Parc de transport
înnoit cu vehicule
ecologice nepoluante

2024
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Surse de finan are

Buget local, surse
operator, alte surse
atrase

Buget local, surse
operator, alte surse
atrase
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crt

