
HOTĂRÂREA NR. 26 
 

PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A 
EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN MUNICIPIUL TULCEA, JUDEȚUL TULCEA 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.02.2017, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de îmbunătățire a 
eficienței energetice în Municipiul Tulcea, Județul Tulcea, proiect din iniţiativa 
primarului; 

Luând în discuţie Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, 
înregistrată sub nr. 3727/10.02.2017 şi Raportul întocmit de Serviciul Management 
Proiecte cu Finanțare Externă, înregistrat sub nr. 3726/10.02.2017; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea; 

Având în vedere: 
- Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 gestionat de Autoritatea de 

Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice şi adoptat de Comisia Europeană pe data de 23 iunie 2015;  

- Ghidul Solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor publicat pe data 
de 7.12.2016; 

- Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Decizia nr. 7DEE/12.02.2015 privind aprobarea Modelului pentru întocmirea 
Programului de îmbunătățire a eficienței energetice aferente localităților cu o populație 
mai mare de 5000 locuitori a Șefului Departamentului pentru Eficiență energetică din 
cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei; 

- Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de 
carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării 
inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile 
publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri 
rezidenţiale, din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020; 

- Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de 
carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării 
inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile 
publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri 
Publice, din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020; 

În conformitate cu art. 10, art 36. alin. (2) lit. b), alin.(4) lit.(e), art. 45 alin.(1) și 
(6), art. 49 alin. (1) şi (2) și art. 115 alin. (1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 



Art.1. Se aprobă Programul de îmbunătățire a eficienței energetice în 
Municipiul Tulcea, Județul Tulcea, conform anexei, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcția 
Urbanism, Amenajare Teritoriu, Serviciul Management Proiecte cu Finanțare Externă şi 
Serviciul Dezvoltare Investiții. 

Art.3. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 
autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi ale consilierilor locali din totalul de 20 

consilieri locali prezenţi. 
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ABREVIERI 
 

ANRE AutoritateaăNa ional ădeăReglementareăînădomeniulăEnergiei 
EUR MonedaăEuropean ,ăEuroă 
ESCO Companie servicii energetice (Energy Services Company) 

Gcal Gigacalorie  

GJ Gigajoule  

GWh Gigawatt-or ă 
INS InstitutulăNa ionalădeăStatistic  

IPCC 
ComitetuluiăInterguvernamentalăpentruăSchimb riăClimatice  
(Intergovernmental Panel on Climate Change) 

Kcal Kilo-calorie  

kg Kilogram  

km Kilometru  

m Metru  

mCA Metruăcoloan ăap  

MWh Megawatt-or ă 
LEA Linieăelectric ăaerian  

LES Linieăelectric ăsubteran  

PCI Putereăcaloric ăinferioar  

PJ Peta Joule  

PIEE Programădeăîmbun t ireăaăeficien eiăenergeticeă 
POIM ProgramulăOpera ionalăInfrastructur ăMare 

POR ProgramulăOpera ionalăRegional 
PPP Parteneriat Pubilc Privat 

SACET Sistemădeăalimentareăcentralizat ăcuăenergieătermic  

SCADA SistemăInformaticădeăMonitorizare,ăComand ă iăAchizi ieădeăDateă 
SEN SistemulăEnergeticăNa ională 
SEEN Sistemul Electro Energetic Na ional 

SRE Surse Regenerabile de Energie  

TJ Tera Joule 

tep Tone Echivalent Petrol  

UE UniuneaăEuropean  

 
 
UNIT I DE M SUR  
 

Unitate 
m sur  

MWh GJ Gcal tep 

MWh 1 3,6 0,86 0,086 

GJ 0,28 1 0,24 0,024 

Gcal 1,16 4,19 1 0,1 

tep 11,63 41,868 10 1 
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DEFINI II 
 
Audit energetic – procedura sistematic  de ob inere a unor date despre profilul consumului energetic existent al 
unei cl diri sau al unui grup de cl diri, al unei activit i i/sau instala ii industriale sau al serviciilor private ori 
publice, de identificare i cuantificare a oportunit ilor rentabile pentru realizarea unor economii de energie i de 
raportare a rezultatelor. 
 

Auditor energetic – persoan  fizic ăsauăjuridic ăatestat /autorizat ăînăcondiţiileălegiiăcareăareădreptulăs ărealizezeă
audităenergetică laăconsumatori.ăAuditoriiăenergeticiăpersoaneă fiziceă îşiădesf şoar ăactivitateaăcaăpersoaneăfiziceă
autorizateăsauăangajaţiăaiăunorăpersoane juridice,ăconformălegislaţieiăîn vigoare. 
 

Bilan ulăenergetic – reprezint ăevaluareaăcantitativ ăşiăanalizaăschimburilorăşiăproceselorădeătransformareă
aăenergieiăcareăauălocăpeăconturulăunuiăsistemăconsumatorăşi/sauăgeneratorădeăenergieăsauăpeăconturulăuneiă
p rţiă componenteă aă acestuia.ăDe asemenea, bilanţulă energeticămaiă poateă fiă definită caămetod  sistematic ă deă
urm rireăşiăcontabilizare a fluxurilor energetice. Înăsistemeleăindustrialeăşiăînăinstalaţiiăbilanţulăenergeticăserveşteă
laăverificareaăconformit ţiiărezultatelorăfuncţion riiăcuădateleădeăreferinţ . 
 

Cogenerarea – reprezint ăproducereaăsimultan ,ăîntr-unăsingurăproces,ăcuăaceeaşiăinstalaţieăşiădinăaceeaşiă
form ă deă energieă primar ,ă aă energieiă termiceă şiă aă energieiă electriceă şi/sauă mecanice.ă Altfelă spus,ă
cogenerareaăconst ăînăproducereaăcombinat ăşiăsimultan ădeăenergieă termic ăşiădeăenergieăelectric ăş i/sau 

mecanic ăînăinstalaţiiătehnologiceăspecialărealizateăpentruăaceastaă [1]
. 

 

Eficien aă energetic  – esteădefinit ă caă raportulă dintreă rezultatulă constândă înă performan ,ă servicii,ă bunuriă sauă
energieă iăenergiaăfolosit ăînăacestăscop 

[2]
.  

 

Economia de energie – esteădefinit ădreptăcantitateaădeăenergieăeconomisit ,ădeterminat ăprinăm surareaăşi/sauă
estimareaă consumuluiă înainteă şiă dup ă punereaă înă aplicareă aă oric ruiă tipă deă m suri,ă inclusivă aă uneiă m suriă deă
îmbun t ţireă aă eficienţeiă energetice,ă asigurândă în acelaşiă timpă normalizareaă condiţiiloră externeă careă afecteaz ă
consumul de energie 

[2]
. 

 

Managementul energetic – este un proces complex de elaborare a deciziilor ce privesc reducerea intensit iiă
energeticeă iă cre terea performan elor economice la nivelul consumatorilor de energie i/sau la nivel zonal, pe 
baza unui set de competen e, aptitudini, atitudini i calit i distribuite relativ uniform, în întreaga structur  
organiza ional  a unui consumator de energie i/sau la nivelul unei entit i administrativ-teritoriale în 
concordan  cu misiunea, obiectivele i strategiile acestora.  
 

Managerul energetic – este persoana calificat  care asigur  managementul energetic în cadrul unei ierarhii 
func ionale din cadrul societ ilor comerciale consumatoare de energie, la nivelul unui grup de consumatori de 
energie sau la nivelul unei entit i administrativ teritoriale (comun , ora , etc).  
 

Sistemulă deă alimentareă centralizat ă cuă energieă termic ă (SACET) – reprezint ă ansamblulă instalaţiiloră
tehnologice, echipamentelor şiă construcţiilor,ă situateă într-oă zon ă precisă delimitat ,ă legateă printr-un proces 
tehnologică şiă funcţională comun,ă destinateă producerii,ă transportuluiă şiă distribuţieiă energieiă termice,ă prină reţeleă
termice,ăpentruămaiămul iăutilizatoriă[3]

. 
 

Termoficarea (înc lzireaăcentralizat ) – esteăprocedeulătehnicădeăalimentareăcuăenergieătermic ăaăunuiănum ră
mareădeăcl diriă(consumatoriărezidenţiali,ăpubliciăşiăprivaţi)ăcaracterizateăprintr-oădensitateăridicat ;ăc lduraăesteă
produs ăînăsurseădistincteăşiătransportat ăşi/sauădistribuit ăprinăreţeleădeăconducteă(reţeleătermice). 
 

Utilizareaăeficient ăaăenergiei,ăîmbun t ireaăeficien eiăenergetice – esteădefinit ăcaărealizareaăuneiăunit iădeă
produs,ăbunăsauăserviciuăf r ăsc dereaăcalit iiăsauăperforman elorăacestuia,ăconcomitentăcuăreducereaăcantit iiă
de energie cerute pentru realizarea acestui produs, bun sau serviciu.  
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INTRODUCERE 
 
Înă societateaă modern ,ă energiaă subă diferiteleă eiă formeă constituieă ună elementă deă baz ă ală
desf şur riiăuneiăactivit ţiănormaleăînătoateăsectoareleădeăactivitate,ăiarăgospod rireaăeficient ăaă
energieiă constituieă ună importantă factoră deă dezvoltareă durabil . Eficienţaă energetic ă esteă ună
termenă foarteă largă careă seă refer ă la modalit ţileă prină careă putemă obţineă acelaşiă beneficiuă
folosindămaiăpuţin ăenergie.ăAstfel,ăîmbun t ţireaăeficien ei energetice este un factor direct de 
creştereăeconomic ,ădeăreducereăaăpolu riiăşiădeăeconomisireăaăresurselorăastfelăîncâtăacesteaăs ă
fie folosite într-un mod cât mai productiv.  
 
Sectorul public a fost identificat la nivelul Uniunii Europene ca un sector în care exist ă ună
potenţială semnificativ de îmbun t ire a eficien ei consumului de resurse energetice. Astfel, 
obiectivul general, la nivelul institu iilor, comunit ilor publice, trebuie s  îl constituie satisfacerea 
necesaruluiădeăenergieăatâtăînăprezent,ăcâtă iăpeătermenămediuă iălung,ă într-un mod eficient, la un 
pre ăcâtămaiăsc zut,ăadecvatăuneiăeconomiiămoderneădeăpia ă iăunuiăstandardădeăvia ăcivilizat,ă în 
condi iiă deă calitate,ă siguran ă în alimentare, cu respectareaă principiiloră dezvolt riiă durabile (v. 
figura 1). 
 

 
Figura 1 Obiective, criterii ce trebuie să fie avute în vedere de instituțiile și de comunitățile  

publice la realizarea programelor, proiectelor de dezvoltare 

 
Pentru ca într-oă organizaţie,ă eficienţaă energetic ă s ă ajung ă laă ună nivelă înalt,ă eaă trebuieă s ă
constitue pentru conducere, pentru factorii decizionali oăpreocupareăcontinu ăşiăoăprioritate. În 
acest context, la nivelul organiza iilor trebuie desf urate activit i de management energetic 
prin care seă potă creaă platformeă deă gestiuneă aă energieiă careă permită cunoaştereaă şiă controlulă
consumuluiă energetică ală fiec ruiă centruă deă consum,ă permiţândă planificareaă folosiriiă înămodă
raţională aă resurseloră şiă promovareaă programeloră deă economieă aă energiei. Managementul 
const ă înă esenţ ă înă identificarea,ă alocareaă şiă valorificareaă optim ă aă resurseloră materiale,ă
umane,ăfinanciareăşiădeăalt ănatur ăaleăuneiăorganizaţii.ăScopulăs uăconst ăfieăînămaximizareaă
profitului,ăfieăînăminimizareaăcheltuielilor,ăînăfuncţieădeănaturaăactivit ţiiăorganizaţiei.ă 
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NECESITATEA ELABOR RII PROGRAMULUI DE ÎMBUN T IRE A 
EFICIEN EI ENERGETICE LA NIVEL LOCAL  
 
Dup  cum s-a afirmat anterior atât la nivelul Uniunii Europene cât iăla nivel na ional a fost 
identificat rolul important al municipalit iloră i localit ilor în realizarea obiectivelor politicii 
na ionaleădeăeficien ăenergetic .ăEsteăesenţial ăîmbun t ţireaămoduluiădeăutilizareăaăenergieiă
la nivelul comunit iloră locale,ănuădoarăpentruă atingereaăobiectivelorănaţionaleă referitoare la 
eficienţaăenergetic ăpeă termenămediu,ăciăşiăpentruăaă îndepliniăobiectiveleăpeă termenălungăaleă
strategieiă privindă schimb rileă climaticeă şiă trecereaă laă oă economieă competitiv ă cuă emisiiă
sc zuteădeădioxidădeăcarbon.ă 
 
În acest context apare necesitatea elabor riiă laă nivelă locală aă unoră studiiă careă s  conduc  în 
principal laăoăcunoa tereăcorect ăaămoduluiăînăcareăse asigur  i se consum ăenergiaăla nivelul 
municipalit ilor i localit ilor în func ie de principalele sectoare, centre de consum energetic. 
Un alt aspect important al acestor studii va fi acela c  acestea vor identifica poten ialul de 
utilizare a resurselor energetice regenerabile i vor puncta principalele obiective stabilite la 
nivel local pentru îmbun t irea eficien ei energetice.  
 
Studiile, programele de eficien  energetic  f cuteă laă nivelă locală constituieă laă rândulă loră
instrumenteă deă stabilireă aă obiectiveloră pentruă atingereaă laă nivelă na ională aă inteloră deă
decarbonizare asumate la nivelul Uniunii Europene. În acest sens, programele de îmbun t ireă
aă eficien eiă energetice (PIEE) trebuieă s ă seă integrezeă "Acorduluiă deă parteneriată 2014-2020" 
conform schemei din figura 2 [4]. 
 

 
Figura 2 Integrare PIEE în "Acord de parteneriat 2014 ÷ 2020" 

 
De asemenea, aceste programe de îmbun t ire a eficien ei energetice pot fi un instrument util 
pentruăautorit ileălocaleălaăfundamentareaă iăîntocmireaăcaietelorădeăsarciniăprivindăachizi iileă
publiceădeăproduseă iăserviciiăcareăs ă in ăseamaădeăaspecteleădeăeficien ăenergetic . 
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LOCUL PROGRAMULUI DE ÎMBUN T IREăAăEFICIEN EI ENERGETICE ÎN 
CADRUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCAL   
 
Necesitatea stabilirii unei strategii de dezvoltareă local ă în corelare cu un plan local pentru 
eficienţ ă energetic ă rezult ă dinănevoiaădeă adaptareă rapid ă laă schimb rileă ceăprivescăpiaţa de 
energieă iă de adaptareă laă modific rileă legislativeă ceă decurgă dină transpunereaă înă legislaţiaă
naţional ăa directivelorăeuropeneăceăformeaz ăPoliticaăpentruăenergieăaăUniuniiăEuropene. 
 
În cadrul strategieiă deă dezvoltareă local ă unulă dină obiectivele specifice este politica privind 
problemele energetice, de aceea programulă deă îmbun t ireă aă eficien eiă energeticeă este un 
instrumentă importantă înă elaborareaă uneiă viziuniă peă termenă deă celă pu ină 3 ÷ 6ă aniă careă s ă
defineasc ă evolu iaă viitoareă aă comunit ii,ă intaă spreă careă seă vaă orientaă întregulă procesă deă
planificareăenergetic .ăÎnăgeneral,ăprincipaleleăobiective,ăădirecţiiăădeăăacţiuneăăidentificateăăînăă
scopulădeă aă îmbun t ţiă siguranţaă înă alimentareaă cuă energieă şiă deă aă r spundeă înă acelaşiă timpă
cerinţelorăde mediu, sunt: 
 

 reducerea emisiilor; 

 creştereaăeficienţeiăenergeticeăînăparalelăcuăcreştereaăeconomic ; 
 promovareaăm surilorădeăeficien ăenergetic ; 

 utilizarea resurselor energetice regenerabile; 

 utilizareaăcombustibililorăcuraţi. 
 
Având în vedere cele spuse anterior se poate stabili c  scopul principal al planului local pentru 
eficien ă energetic ă esteă deă aă eficientizaă consumurileă deă energieă şiă deă aă oferiă oă alternativ ,ă
marilorăşiămicilorăconsumatoriădeăenergieădinăsurseăepuizabile,ăprinăimplementareaăm surilor 
deă eficienţ ă energetic ,ă înă vedereaă obţineriiă unuiă consumă raţională deă energie,ă şiă utilizareaă
eficient ăaăsurselorădeăenergieăregenerabile,ăexistenteălaănivelălocal.ăToate aceste aspecte pot fi 
parte integrant  a strategiei de dezvoltare locale. 
 
De asemenea, stabilirea obiectivelor, în cadrul unor strategii de dezvoltare locale, pe termen 
deăcelăpu ină3ă÷ă6ăani,ăcontribuieălaăcre tereaăcapabilit ii, departamenteloră iăstructurilorădeă
execu ieă aflateă subă autoritateaăConsiliului local al Municipiului, de a gestiona problematica 
energetic ă iă înă acela iă timp,ă deă aă adoptaă oă abordareă flexibil ,ă orientat ă c treă pia ă iă c treă
consumatoriiădeăenergie,ăînăscopulădeăaăasiguraădezvoltareaăeconomic ăaăMunicipiuluiă iădeăaă
asiguraăprotec iaăcorespunz toareăaămediului. 
 
Efecteleă implement riiă soluţiiloră deă creştereă aă eficienţeiă energeticeă suntă resimţiteă înă primulă
rândă laă nivelulă organizaţieiă (întreprindere, companie, societate), careă leă implementeaz ,ă i 
constauăînăcreştereaăprofitabilit ţiiăşi a competitivit ţiiăpeăpiaţ ,ăînăreducereaăimpactuluiăasupraă
mediului, etc. În al doilea rândă eleă suntă resimţiteă laă nivelulă întregiiă societ ţiă umane,ă înă
contextulă promov rii dezvolt riiă durabileă şiă ală preocup riiă generaleă deă utilizareă eficient  a 
tuturor resurselor materiale epuizabile. 
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1. CADRUL LEGISLATIV 
 
Eficien aăenergetic ă reprezint ăelementulăcentrală ală tranziţieiăUniuniiăEuropeneă(UE)ăc treăoă
economieă eficient ă dină punctulă deă vedereă ală utiliz riiă resurseloră şiă pentruă oă dezvoltareă
inteligent ă şiă durabil .ă Astfel,ă atât laă nivelulă UEă câtă iă laă nivelulă stateloră membreă auă fostă
adoptateă oă serieă deă directiveă legislativeă iă strategiiă înă careă suntă stabiliteă intele,ă obiectiveleă iă
constrângerileănecesareăpentruăîmbun t ireaăeficien eiăenergeticeă iăreducereaăgazelorăcuăefectăde 
ser ăpeăteritoriulăUE. 
 
1.1 CONTEXTUL LEGISLATIV EUROPEAN ACTUAL 
 
În martie 2007, liderii statelor membre Uniunii Europene au stabilit 3 obiectiveă int ăesen ialeă
pân ăînăanulă2020:ă 
 

 reducereaă emisiiloră deă gazeă cuă efectă deă ser ă deă peă teritoriulă UEă cuă 20ș fa ă deă
nivelurile înregistrate în 1990; 

 cre tereaăponderiiă surseloră regenerabileădeăenergieă laă20șădină totalulă consumuluiădeă
energie al UE; 

 îmbun t irea cuă20șăaăeficien eiăenergeticeăaăcomunit ii.ă 
 
Maiă mult,ă documentulă "Perspectivaă energetic ă 2050",ă prezentată deă Comisiaă European ă înă
decembrieă2011,ăarat ăc ,ăpentruăaăseărealizaăobiectivulădeăreducereăcuăpesteă80șăaăemisiiloră
deăgazeăcuăefectădeăser ăpân ăînă2050,ăindiferentădeămixulăenergeticăales,ăseăimpuneăatingereaă
unuiănivelă iămaiăridicatădeăeficien ăenergetic . 
 
ÎnăUE,ădomeniulăeficien eiăenergeticeăesteăreglementatăînăprincipalădeăurm toareleădirective: 
 

 Directivaănr.ă2012/27/UEăprivindăeficien aăenergetic ; 
 Directivaănr.ă2009/28/UEăprivindăpromovareaăutiliz riiăenergieiădinăsurseăregenerabile; 
 Directivaănr.ă2010/31/UEăprivindăperforman aăenergetic ăaăcl dirilor. 

 
Trebuieă subliniată faptulă c ă de iă obiectivulă principală urm rită deă fiecareă dină acesteă directiveă
poateăfiădiferit,ăeficien aăenergetic ăesteăvizat ădeătoateăacesteă3ădirective. 
 
Directiva nr. 2012/27/UE privindă eficien aă energetic ,ă prevedeă cerin eleă minimeă peă careă
stateleă membreă aleă UEă trebuieă s ă leă îndeplineasc ă înă materieă deă îmbun t ireă aă eficien eiă
energetice.ăConformăacesteia,ăstateleămembreăaleăUEătrebuieăs ăî iăstabileasc ăpentruă2020 o 
int ăna ional ăindicativ ăînămaterieădeăeficien ăenergetic ,ăprinăpârghiiăcumăsunt: 

 

 Stabilireaăuneiă strategiiă peă termenă lungăprivindămobilizareaă investi iiloră înă renovareaă
fonduluiăna ionalădeăcl diriăreziden ialeă iăcomerciale,ăatâtăpubliceăcâtă i private; 

 Stabilireaăuneiăschemeădeăobliga iiăînămaterieădeăeficien ăenergetic ăsauăintroducereaă
de taxe pe energie/CO2 care au ca efect reducerea consumului de energie la utilizatorii 
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finaliăsauăintroducereaăunorăsistemeă iăinstrumenteădeăfinan areăsauăstimulente fiscale 
care duc la aplicarea tehnologiei sau tehnicilor eficiente din punct de vedere energetic 
iăcareăauăcaăefectăreducereaăconsumuluiădeăenergieălaăutilizatoriiăfinali; 

 Promovareaăpie eiădeăserviciiăenergetice; 
 Sprijinireaă cogener riiă deă înalt ă eficien ă i/sauă sistemeleă eficienteă deă termoficareă iă

r cireăcentralizat ,ăoriădeăcâteăoriăbeneficiileădep escăcosturile. 
 
Deă asemenea,ă directivaă prevedeă c ă începândă cuă 2013,ă stateleă membreă trebuieă s ă prezinteă
planuriă na ionaleă deă ac iuneă înă domeniul eficien eiă energetice.ă Acesteă planuriă voră cuprindeă
m surileă semnificativeă deă îmbun t ireă aă eficien eiă energetice,ă precumă iă economiileă deă
energieă preconizateă i/sauă realizate,ă inclusivă celeă privindă consumulă finală deă energie,ă înă
vedereaăatingeriiă intelor na ionaleăînămaterieădeăeficien ăenergetic . 
 
Directiva nr. 2009/28/UE privindă promovareaă utiliz riiă energieiă dină surseă regenerabile,ă
prevede,ăînăcontextulă intelorăglobaleă"ă20–20–20ă"ăasumateădeăUEăpentruă2020,ăobliga iaăcaă
stateleămembreăs ăcreasc ăponderea surselor regenerabile de energie din mixul energetic. 
 
Conformă acesteiă directiveă stateleămembreă trebuieă s ă adopteă planuriă na ionaleă deă ac iuneă înă
domeniulăenergieiăregenerabile.ăAcesteăplanuriătrebuieăs ăfieăarmonizateăcuăplanurileăna ionaleă
în domeniulă eficien eiă energetice,ă astfelă încâtă s ă aib ă înă vedereă reducerileă consumuriloră deă
energieă realizateă înă urmaă implement riiă m suriloră deă eficien ă energetic .ă Deă asemenea,ă
stateleămembreăsuntăobligateăs ăprezinteăComisieiăEuropeneăunăraportăcuăprivireăla progresul 
înregistratăînăpromovareaă iăutilizareaăenergieiădinăsurseăregenerabileăîncepândădinădecembrieă
2011 din doi în doi ani. 
 
Directiva nr. 2010/31/UE privindăperforman aăenergetic ăaăcl diriloră(înăcontinuareădenumit ă
DirectivaăPEC)ăpromoveaz ăîmbun t ireaăperforman eiăenergeticeăaăcl dirilor,ă inândăcontădeă
condi iileă climaticeă dină exterioră iă deă condi iileă locale,ă precumă iă deă cerin eleă legateă deă
climatulă interioră iă deă raportulă costă eficien .ă Înă bazaă Directiveiă PEC,ă stateleă membreă auă
urm toarele obliga ii: 
 

 s ă stabileasc ă cerin eleă minimeă deă performan ă energetic ă pentruă cl diriă înă vedereaă
atingeriiă echilibruluiă optim,ă dină punctulă deă vedereă ală costurilor,ă întreă investi iileă
necesareă iă economiileă deă costă ală energieiă realizateă peă durataă deă via ă a cl dirii;ă
m surileăefectuateăînăvedereaăîndepliniriiăacestorăcerin eăminimeănuăarătrebuiăs ăaduc ă
atingereă altoră cerin eă referitoareă laă cl diri,ă cumă ară fiă accesibilitatea,ă siguran aă iă
destina iaăprev zut ăaăcl dirii; 

 s ă apliceă oă metodologieă deă calculă ală performan eiă energeticeă aă cl diriloră înă
conformitateăcuăcadrulăgeneralăcomunăprev zutăînăAnexaăIălaăDirectivaăPEC; 

 s ăseăasigureăc ,ăatunciăcândăcl dirileăexistenteă(cl dirileăînăansamblu,ăp r iăaleăacestoraă
sauă elementeă aleă anvelopeiă cl dirii)ă suntă supuse unoră renov riă majore,ă performan aă
energetic ă aă cl diriiă sauă aă p r iiă cl diriiă careă aă f cută obiectulă renov riiă îndepline teă
cerin eleăminimeădeăperforman ăenergetic ,ăînăm suraăînăcareăacestălucruăesteăposibilă
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dinăpunctădeăvedereătehnic,ăfunc ională iăeconomic;ă„renovareaămajor ”ăesteădefinit ăcaă
fiindă renovareaă uneiă cl diriă înă cazulă c reia:ă (i)ă costulă totală ală renov riiă referitoareă laă
anvelopaă cl diriiă sauă laă sistemeleă tehniceă aleă acesteiaă dep e teă 25șă dină valoareaă
cl dirii,ăexcluzândăvaloareaăterenuluiăpeăcareăesteăsituat ăcl direa;ăsauă(ii)ăpesteă25șă
dină suprafa aă anvelopeiă cl diriiă esteă supus ă renov rii;ă stateleă membreă potă alegeă s ă
apliceăop iuneaă(i)ăsauă(ii); 

 s ă întocmeasc ă oă list ă aă m suriloră iă aă instrumenteloră deă promovareă aă eficien eiă
energetice aăcl diriloră(putândăcontribuiăînăacestăfelă iălaăreducereaăs r cieiăenergetice),ă
alteleădecâtăceleăimpuseădeăDirectivaăPEC;ăîncepândăcuă30ăiunieă2011,ăaceast ălist ăvaă
trebuiăactualizat ăoădat ălaătreiăani; 

 s ăinstituieăunăsistemădeăcertificareăaăperforman eiăenergeticeăaăcl dirilor. 
 
1.2ăLEGISLA IAăNA IONAL ăPRIVINDăEFICIEN AăENERGETIC  
 
Principaleleăacteălegislativeăprivindăeficien aăenergetic ,ăînăRomâniaăsuntăurm toarele: 
 

 Legeaă 121/2014ă privindă eficienţaă energetic  (completat ă iă modificat ă deă legeaă
160/2016); 

 HG nr. 1069/2007 pentru aprobarea Strategiei Energetice a României 2007 – 2020, 
actualizat ăpentruăperioadaă2011-2020; 

 HGănr.ă163/2004ăreprezentândăstrategiaănaţional ăînădomeniulăeficienţeiăenergetice; 
 HGă nr.ă 1460/2008ă reprezentândă strategiaă naţional ă pentruă dezvoltareă durabil ă aă

României, Orizonturi 2013-2020-2030; 

 Strategiaănaţional ăprivindăalimentareaăcuăenergieă termic ăaă localit ţilorăprinăsistemeă
deăproducereăşiădistribuţieăcentralizateă(HGănr.ă882/2004); 

 Hot râreaăGuvernuluiănr.ă219/2007ăprivindăpromovareaăcogener riiăbazat ăpeăcerereaă
deăenergieătermic ; 

 Legeaă372/2005ăprivindăperforman aăenergetic ăaăcl dirilor,ărepublicat ; 
 Legeaă nr.ă 215/ă 2001ă aă administra ieiă publiceă localeă republicat ,ă cuă modific rileă şiă

complet rileăulterioare; 
 Legea nr. 286/2006 pentru modificarea iă completareaă Legiiă administra ieiă publiceă

locale nr.215/2001; 

 Ordonanţ ă deă Urgenţ ă Nr.ă 28/ă 2013ă pentruă aprobareaă Programuluiă naţională deă
dezvoltareălocal ; 

 Programulă naţională „Termoficareă 2006-2015ă c ldur ă şiă confort”ă (HGă nr. 462/2006) 
privindă reabilitareaă sistemuluiă centralizată deă alimentareă cuă energieă termic ă şiă
reabilitareaătermic ăaăcl dirilor (prelungităpân ăînăanulă2020). 

 
Deăasemenea,ăpotăfiădeăinteresăînădomeniuă iăurm toareleăacteălegislative: 
 

 Legea 127/2014 pentruămodificareaă iăcompletareaăLegiiăenergieiăelectriceă iăaăgazeloră
naturaleănr.123/2012ă iăaăLegiiăpetroluluiănr.ă238/2004; 
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 OUGă 63/2012ă pentruă modificareaă iă completareaă OUGă 18/2009ă privindă cre tereaă
performan eiăenergeticeăaăblocurilorădeălocuin e; 

 OUG 88/2011ăprivindămodificareaă iăcompletareaăLegiiănr.ă220/2008ăpentruăstabilireaă
sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie; 

 Legeaă 158/2011ă pentruă aprobareaă OUGă 18/2009ă privindă cre tereaă performan eiă
energetice a blocurilorădeălocuin e; 

 Legeaă 139/2010ă privindă modificareaă iă completareaă Legiiă nr.ă 220/2008ă pentruă
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 
energie; 

 Legeaă 5/2010ă pentruă completareaă art.ă 1ă dină Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernului nr. 
18/2009ăprivindăcre tereaăperforman eiăenergeticeăaăblocurilorădeălocuin e; 

 OGă nr.ă 22/2008,ă ordonan aă privindă eficien aă energetic ă iă promovareaă utiliz riiă laă
consumatorii finali a surselor regenerabile de energie; 

 Normaămetodologic ăprivindăperforman aăenergetic ăaăcl dirilor,ă2007. 
 
Considerente asupra Legii 121/2014 privind eficiența energetică 
 
Legea 121/2014 (completat ă iă modificat ă deă legeaă 160/2016)ă transpune Directiva 
2012/27/UE a Parlamentului European iar scopul acestei legi îl constituie crearea cadrului 
legală pentruă elaborareaă iă aplicareaă politiciiă ă na ionaleă înă domeniulă eficien eiă energeticeă înă
vederea atingerii obiectivuluiă na ională deă cre tere aă eficien eiă energetice.ă Legea 121/2014  
subliniaz ăimportan aăpoliticiiădeăeficien ăenergetic ăcareălaămomentulăactualăurm re te: 
 

 eliminareaăbarierelorăînăcaleaăpromov riiăeficien eiăenergetice; 
 promovareaămecanismelorădeăeficien ăenergetic ă iăaăinstrumentelorăfinanciareăpentruă

economia de energie; 

 educareaă iă con tientizareaă consumatorilor finaliă asupraă importan eiă iă beneficiiloră
aplic riiăm surilorădeăîmbun t ireăaăeficien eiăenergetice; 

 cooperareaădintreăconsumatoriiăfinali,ăproduc torii,ăfurnizorii,ădistribuitoriiădeăenergieă
iăorganismeleăpubliceă înăvedereaăatingeriiăobiectiveloră stabiliteădeăpolitic ăna ional ă
deăeficien ăenergetic ; 

 promovareaă cercet riiă fundamentaleă iă aplicativeă înă domeniulă utiliz riiă eficienteă aă
energiei. 

 
De asemenea, politica na ional ă deă eficien ă energetic ă define teă obiectiveleă privindă
îmbun t ireaă eficien eiă energetice,ă inteleă indicativeădeă economisireă aă energiei,ăm surileădeă
îmbun t ireăaăeficien eiăenergeticeăaferente,ăînătoateăsectoareleăeconomieiăna ionaleăcuărefeririă
speciale privind: 
 

 introducereaă tehnologiiloră cuă eficien ă energetic ă ridicat ,ă aă sistemelor moderne de 
m sur ă iăcontrol,ăprecumă iăaăsistemelorădeăgestiuneăaăenergiei,ăpentruămonitorizarea,ă
evaluareaăcontinu ăaăeficien eiăenergeticeă iăprevizionareaăconsumurilorăenergetice; 



 

 

PROGRAMăDEăÎMBUN T IREăAăEFICIEN EIă
ENERGETICEăÎNăMUNICIPIULăTULCEA,ăJUDE ULă
TULCEA 
 

Cod /2016 
Eficien ăenergetic  

Ediţia:ă0 Revizia: 0 

SC ELSACO ESCO SRL 
CUI: RO 16396697 / Nr.ORC: J07/229/2004  
Tel: +40 231 507 060 / Fax: +40 231 532 905 

Faza: 
Iă(unic ) 

Volumul: 
I (unic) 

 

Pagina 12/132 

 promovareaăutiliz riiălaăconsumatoriiăfinaliăaăechipamenteloră i aparaturii eficiente din 
punctădeăvedereăenergetic,ăprecumă iăaăsurselorăregenerabileădeăenergie; 

 reducereaă impactuluiă asupraă mediuluiă ală activit iloră industrialeă iă deă producere,ă
transport,ădistribu ieă iăconsumăalătuturorăformelorădeăenergie; 

 aplicarea principiilor moderne de management energetic; 

 acordareaădeăstimulenteăfinanciareă iăfiscale,ăînăcondi iileălegii; 
 dezvoltareaăpie eiăpentruăserviciileăenergetice. 

 
Legeaă121/2014ăprevedeăurm toareleăobligaţiiăpentruăautorit ileăadministra ieiăpublice: 
 

 Administraţiileă publiceă centraleă achiziţioneaz ă doară produse,ă servicii,ă lucr ri sau 
cl diriăcuăperforman eăînalteădeăeficien ăenergetic ,ăînăm suraăînăcareăaceast ăachiziţieă
corespundeă cerinţeloră deă eficacitateă aă costurilor,ă fezabilitateă economic ,ă viabilitate 
sporit ,ăconformitateătehnic ,ăprecumă iăunuiănivelăsuficientădeăconcuren ; 
 

 Autorit ţileă administraţieiă publiceă localeă dină localit ţileă cuă oă populaţieămaiămareă deă
5.000ădeă locuitoriă auăobligaţiaă s ă întocmeasc ăprogrameădeă îmbun t ţireă aă eficien eiă
energeticeăînăcareăincludăm suriăpeătermenăscurtăşiăm suriăpeătermenădeă3÷6ăani; 
 

 Autorit ţileă administraţieiă publiceă localeă dină localit ţileă cuă oă populaţieămaiămareă deă
20.000ădeălocuitoriăauăobligaţia: 
 

 s ăîntocmeasc ăprogrameădeăîmbun t ţireăaăeficien ei energetice în care includ 
m suriăpeătermenăscurtă iăm suriăpeătermenădeă3÷6ăani; 

 s  numeasc ăunămanagerăenergetic,ăatestatăconformălegislaţieiăînăvigoareăsauăs ă
încheieăunăcontractă deămanagementă energetică cuăoăpersoan ă fizic ă atestat ă înă
condiţiileă legiiă sauă cuă oă persoan ă juridic ă prestatoareă deă serviciiă energeticeă
agreat ăînăcondiţiileălegii. 

 
Programeleădeăîmbun t ţireăaăeficien eiăenergeticeăseăelaboreaz ăînăconformitateăcuămodelulă
aprobatădeăDepartamentulăpentruăEficien ăEnergetic ă iă seă transmităDepartamentului pentru 
Eficien ăEnergetic ăpân ălaă30ăseptembrieăaăanuluiăîn care au fost elaborate. 
 
1.3  DEPARTAMENTUL DIN CADRULăPRIM RIEIăRESPONSABIL CU 

APLICAREA CADRULUI LEGISLATIV REFERITORăLAăÎMBUN T IREA 
EFICIEN EIăENERGETICE LA NIVELUL LOCALIT II 

 
Avându-se în vedere organigrama Municipiului Tulcea (v. figura 1.3.1) [5],ădepartamentulă iă
func iaă persoanei,ă dină cadrulă Prim rieiă Tulcea, care se va ocupa de aplicarea prevederilor 
Legiiă121/2014,ăsuntăurm toarele: 
 

 Direc iaă/ăCompartimentul / Serviciul: Serviciul Dezvoltare Investi ii; 

 Func ieăpersoan :ăă efăserviciu. 
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Figura 1.3.1 Organigrama Municipiului Tulcea
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2.ăDESCRIEREAăGENERAL ăAăLOCALIT II 
 
Tulcea (v. figura 2.1) este municipiul deăre edin ăal jude uluiăcuăacela iănume. Jude ul Tulcea 
este al patrulea jude  ca m rime din ar  cu o suprafa  de 8.499ăkilometriăp traţi (3,5% din 
suprafa a total  a României).ăÎnconjuratăpeătreiăp rţiădeăapeă(MareaăNeagr ălaăestăşiăDun reaălaă
nordăşiăvest),ăJudeţulăTulceaăareăînăcomponenţ ăunămunicipiu,ăpatruăoraşeăşiă46ăcomune.ăDeltaă
Dun riiăocup ă40șădinăsuprafaţaăacestuiaă(3.446ăkilometriăp traţi). 
 

 

 
 

Figura 2.1 Municipiul Tulcea 
 
 
2.1 LOCALIZAREAăORA ULUI /ăLOCALIT II 
 
Municipiul Tulcea este situat în regiunea de dezvoltare Sud – Est a României, în extremitatea 
nordic ă aăDobrogei,ă peămalulă dreptă alăDun riiă (v.figura 2.1.1). Coordonatele geografice ale 
Municipiului Tulcea sunt: 45o 10' latitudineănordic ă iă28o 47' longitudineăestic . Municipiul 
Tulcea, este situat, în nordul jude ului Tulcea, la o distan ă deă 125ă kmă deă Constan aă (peă
osea), la 291 km de capitala României,ăBucureştiă(peă osea)ăăşiălaă71,3ăkmădeăMareaăNeagr ă

(pe cale fluvial-maritim ). 
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Figura 2.1.1 Localizare Municipiul Tulcea 

România 

Jude ăTulcea 



 

 

PROGRAMăDEăÎMBUN T IREăAăEFICIEN EIă
ENERGETICEăÎNăMUNICIPIULăăTULCEA,ăJUDE ULă
TULCEA 
 

Cod /2016 
Eficien ăenergetic  

Ediţia:ă0 Revizia: 0 

SC ELSACO ESCO SRL 
CUI: RO 16396697 / Nr.ORC: J07/229/2004  
Tel: +40 231 507 060 / Fax: +40 231 532 905 

Faza: 
Iă(unic ) 

Volumul: 
I (unic) 

 

Pagina 16/132 

 
2.2 CARACTERISTICI GEOGRAFICE / ACCESIBILITATE 
 
MunicipiulăTulceaăincludeăînăteritoriulăadministrativăoălocalitateăprincipal ă(ora ulăTulcea)ă iă
unăsatăapar in toră(TudorăVladimirescu)ăsituat,ăpeămalulăstângăalăDun rii.ăSuprafaţaătotal  de 
terenă situat ă peă razaă Municipiului Tulcea este de 19.944 ha (199,44 km2), din care 
aproximativ 1.717 ha (17,17 km2)ă terenăintravilană(8,6șădinăsuprafa aătotal )ăşiăaproximativă
18.227 ha (182,27 km2)ăterenăextravilană(91,4șădinăsuprafa aătotal ) [6]. 
 
Municipiul Tulcea se afl  la o altitudine de 30 m deasupra nivelului m rii, este situat, pe de o 
parte,ăînăariaădepresionar ăformat ădinăinterferen aădintreăDun reaăMaritim ă iăDeltaăDun riiă
i,ăpeădeăalt ăparte,ăînăPodi ulăDobrogeiădeăNord i esteăînconjuratădeăunănum rădeă apte coline 

cu altitudini reduse cuprinse între 100 m i 200 m. ÎnădreptulăMunicipiuluiăTulcea,ăDun reaăseă
desparteăînătreiăbraţe:ăChiliaălaănord,ăSfântuăGheorgheălaăsudăşiăbraţulăSulinaălaămijloc. 
 
De asemenea, un procent de 31% din  teritoriul  administrativ al  Municipiul Tulcea este 
inclus în Rezervaţiaă Biosfereiă Deltaă Dun rii [6] (v. figura 2.2.1). Dină suprafaţaă total ă aă
rezervaţiei,ămaiămultădeăjum tateăoăreprezint ăecosistemeleănaturaleăacvaticeăşiăterestreăincluseă
în lista zonelor cu valoare de patrimoniu universal (UNESCO). Restulă suprafeţeloră includ 
zoneăîndiguiteăpentruăpiscicultur ,ăagricultur ăşiăsilvicultur ,ăzoneădeăterenăproprietateăprivat ă
sauăpublic  utilizate în scopuri turistice precumăşiăoăzon ătamponămarin . 
 

 
 

Figura 2.2.1 Rezervaţia Biosferei Delta Dunării 
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Referitor la accesibilitate i comunica ie în Municipiul Tulcea se poate accesa întreaga gam  
de transporuri (rutiere, feroviare, fluviale, maritime i aeriene). În figura 2.2.2 se prezint  
infrastructura rutier  (defalcat  pe tipuri de drumuri) la nivelul Jude ului Tulcea i c ile de 
acces c tre, dinspre Municipiul Tulcea. 
 

 
 

 
Figura 2.2.2 Harta drumurilor – Județul Tulcea 

 
Transportulă rutieră esteă asigurată c treă toateă localit ile din Jude ul Tulcea.ă Leg turaă înă afaraă
judeţuluiă seă realizeaz ăprinăcurseăzilniceăTulcea-Bucure ti, Tulcea-Constanţa,ăTulcea-Galaţi,ă
Tulcea-Br ilaă şiă retur.ă Transportulă publică urbană areă ună rolă deosebit,ă astfelă în Municipiul 
Tulcea se asigur  leg turaă întreă diferiteleă zoneă funcţionale,ă întreă zoneleă rezidenţialeă şiă celeă
industriale,ărecreaţionaleăşiăcultural- administrative ale acestuia. 
 
Infrastructuraă deă accesă feroviar ă esteă reprezentat ,ă înă principală prină leg turileă feroviareă
Bucure ti – Tulcea (343 km) i Constan a – Medgidia – Tulcea (144 km). ÎnăTulceaă exist ă
dou ăg ri:ăTulceaăM rfuriă iăTulceaăOra ,ă aceastaădinăurm ăfiindăceaămaiăimportant .ăZilnică
dinăMunicipiulăTulceaăpleac ădou ăperechiădeătrenuriăpersonaleăspre Constan a iăoăperecheădeă
trenuri accelerate spre Bucure ti. 
 
Transportul aerian este asigurat prin aeroportul „Mihailă Kog lniceanu",ă situat la 18 km de 
Municipiul Tulcea, careă organizeaz ă curseă ocazionaleă tipă charter.ă Aeroportulă asigur ă
permanent servicii de avia ieăutilitar ăpentruămarf , agricultur ă iăs n tate. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Constan%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
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Din punct de vedere al infrastructurii fluviale i maritime în MunicipiulăTulceaăfuncţioneaz ă
urm toareleăporturi:ăindustrial,ămineralier,ăturisticăşiăcomercialăprinăcareăseăasigur ătransportul 
deă m rfuriă cuă vaseă şiă barje. Transportulă navală asigur ă leg tura Municipiului Tulcea cu 
localit ile:ă Sulina,ă Sfântuă Gheorghe,ă Isaccea,ă Chiliaă Veche,ă M cin.ă Peă braţulă Sulinaă şiă înă
continuareă peă Dun re,ă pân ă laă Br ila,ă potă navigaă şiă vaseă maritime,ă faptă ceă favorizeaz ă ună
intensă comerţă deă tranzit.ăDeplasareaă c treă zoneleă deă agrementă dinăDeltaăDun riiă seă faceă peă
Dun re,ăcuănaveădeăpasageri,ădup ăprogrameăorareăstabiliteă(curseăclasiceăşiăcurseărapide)ăsauă
cu nave de agrement private. 
 
2.3 CONDI IIăCLIMATICE SPECIFICE  
 
Conformaţiaă geografic ă aă zoneiă faceă caă Municipiulă Tulceaă s ă beneficiezeă deă ună climată
temperat - continentalăcuăinfluen eăsub-mediteraneeneăcaracterizatădeăveriăc lduroaseă iăierniă
reciăînso iteăuneoriădeăviscole.ăCaracteristiciăclimaterice ale Municipiului Tulcea sunt [6]:  
 

 Temperaturaămedieăanual ădinăMunicipiulăTulceaăesteăunaădintreăceleămaiăridicateădină
ar ,ăfiindădeă10,8ă0C.ăTemperaturaămaxim ăînregistrat ăaăfostădeă40,3ă0C, iar minima a 

fost de -26,8 0C; 

 Durata conven ional  anual  a perioadei de înc lzire este de 191 zile/an, iar num rulă
de grade zile este de 3.070 0C zile; 

 Cantitatea medie anual  de precipita ii este cuprins  în intervalul 350 ÷ 500 mm, fiind 
una dintre cele mai sc zute din ar . Num rul mediu anual de zile cu precipita ii este 
de 103 zile; 

 Debitele Dun rii sunt în medie, la Tulcea, de aproximativ 5.000 ÷ 6.000 m3/s, 
minimele fiind de 2.000 m3/s, iar maximele de 15.000 ÷ 16.000 m3/s; 

 Iarna se fac sim ite invaziile de aer arctic (din nord) i continental (din est) producând 
temperaturi sc zute,ăiarnaăDun reaăînghe ând.ăVaraăapar vânturi puternice care au un 
aportă deă aeră caldă iă uscat,ă careă usuc ă solulă vegetală pr fos. Viteza medie anual  a 
vântului în Municipiul Tulcea este cuprins  în intervalul 3,6 ÷ 5,4 m/s (cu maxime 
ajungând pân  la 16 m/s ), direc ia predominant  a acestuia fiind dinspre Nord Vest. 

 
2.4 DATEăPRIVINDăEVOLU IAăPOPULA IEIă IăEVOLU IAăFONDULUIă

LOCATIV  
 
Conform ultimului recens mânt efectuat în România, în 2011,ăpopula iaăstabil  a Municipiului 
Tulceaăseăridic ălaă73.707ălocuitori,ăînăsc dereăfa ăde recens mântulăanteriorădină2002, când 
seăînregistraser ă91.875 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români 83,37%. Principalele 
minorit iă suntă celeă de ru iă lipoveni 2,36%, romi 1,29șă i turci 1,11%. Pentru 10,53% din 
popula ie,ăapartenen aăetnic ănuăesteăcunoscut .ăDinăpunctădeăvedereăconfesional,ămajoritateaă
locuitorilor sunt ortodoc i 85,92ș,ă dară exist ă iăminorit iă de musulmani 1,32șă i ortodoc iă
de rit vechi 1,3ș.ăPentruă10,57șădinăpopula ie,ănuăesteăcunoscut ăapartenen aăconfesional . În 
figura 2.4.1 se prezint  evolu ia popula iei Municipiului Tulcea în ultimii ani, conform 
ultimului comunicat al Direc iei Jude ene de Statistic  Tulcea, din data de 01 aprilie 2015. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Dun%C4%83rea
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Figura 2.4.1 Evoluție număr locuitori Municipiul Tulcea 
 
Fondul locativ al Municipiului Tulcea este format din locuin e aflate în proprietatea statului 
(exemplu: locuin e sociale, locuin e ANL, locuin e de serviciu, etc.) i din locuin e aflate în 
proprietate privat  (persoane fizice sau juridice). Structura fondului locativ i suprafe ele 
totale locuibile la nivelul Municipiului Tulcea se prezint  în tabelul 2.4.1. 
 

Tabel 2.4.1 Fondul locativ și suprafețele totale locuibile Municipiul Tulcea 

Nr.  
Crt. 

Tip locuin  / Suprafe e locuibile 
An 

2015 

1 Num rătotalădeălocuin eăexistenteă 33.505 

1.1 Num rălocuin e proprietate majoritar de stat 575 

1.2 Num rălocuin eăproprietateămajoritarăprivat ă 32.930 

2 Suprafa ălocuibil ătotal ă[m2] 1.307.246 

2.1 
Suprafa ătotal ălocuibil ălocuin eă
proprietate majoritar de stat [m2] 

17.258 

2.2 
Suprafa ătotal ălocuibil ălocuin eă
proprietateămajoritarăprivat ă[m2] 

1.289.988 

 
Analiza privind evolu ia popula iei i evolu ia fondului locativ conduce la urm toarele 
concluzii: 
 

 densitateaă urban ă aă populaţiei în Municipiul Tulcea, la nivelul anului 2015 este de 
aproximativ 454 locuitori/km2 dac  se are în vedere suprafa a total  a Municipiului 
Tulcea, respectiv de aproximativ 5.271 locuitori/km2 dac  se are în vedere suprafa a de 
teren intravilan a Municipiului Tulcea. Pentru a putea face o compara ie se prezint , 
pentru anul 2015, densitatea medie urban  în: Jude ul Tulcea (29 locuitori/km2), în 
România (85 locuitori/km2) i la nivelul Uniunii Europene (120 locuitori/km2); 



 

 

PROGRAMăDEăÎMBUN T IREăAăEFICIEN EIă
ENERGETICEăÎNăMUNICIPIULăăTULCEA,ăJUDE ULă
TULCEA 
 

Cod /2016 
Eficien ăenergetic  

Ediţia:ă0 Revizia: 0 

SC ELSACO ESCO SRL 
CUI: RO 16396697 / Nr.ORC: J07/229/2004  
Tel: +40 231 507 060 / Fax: +40 231 532 905 

Faza: 
Iă(unic ) 

Volumul: 
I (unic) 

 

Pagina 20/132 

 
 dac  se are ca reper anul 2015, suprafa a medie a unei locuin e, în Municipiul Tulcea 

este de 39,2 m2/locuin . În cazul locuin elor cu proprietate majoritar de stat suprafa a 
medie a unei locuin e este de aproximativ 30,1 m2/ locuin . Pentru a putea face o 
compara ie se prezint , pentru anul 2015, suprafa a medie a unei locuin e în: Jude ul 
Tulcea (41,4 m2/ locuin ), în România (47,1 m2/ locuin ) i la nivelul Uniunii 
Europene (74,3 m2/ locuin ); 

 în medie suprafaţaă locuibil ă existent ă înă Municipiulă Tulcea este, în anul 2015, de 
aproximativ 14,4 m2/locuitor. Pentru a putea face o compara ie se prezint , pentru anul 
2015, suprafa a locuibil  medie per locuitor în: Jude ul Tulcea (16 m2/locuitor), în 
România (21 m2/locuitor) i la nivelul Uniunii Europene (36  m2/locuitor); 

 din totalul locuin elor din Municipiul Tulcea, 1,7 % apar in propriet ii de stat, pe când 
98,3 % din locuin e apar in proprietarilor priva i. Tipul de proprietate al fondului 
locativ al Municipiului Tulcea este prezentat i sub form  grafic  în figura 2.4.2. 

 

 
Figura 2.4.2 Tip locuințe Municipiul Tulcea 

 
2.5 DESCRIEREA CONSUMURILOR ENERGETICE ALE LOCALIT IIă 
 
Consumurileă energeticeă aleă Municipiuluiă Tulceaă suntă determinateă deă structuraă iă tipul 
consumatoriloră existen iă laă nivelulă localit ii.ă Principaliiă consumatori respectiv principalele 
activit iădesf urateăcareăgenereaz ăunăconsumăenergeticăimportantălaănivelulălocalit iiăsunt: 
 

 Cl dirile reziden ialeă iănereziden iale; 
 Iluminatul public (stradală iăperimetral); 
 Serviciulăpublicădeăalimentareăcuăenergieătermic ăînăsistemăcentralizat; 
 Serviciul public de transport; 

 Serviciulăpublicădeăalimentareăcuăap ă(captare,ătratare,ădistribu ie, epurare); 

 Serviciulăpublicădeăgestionareăaăde eurilor; 
 Consumatorii industriali. 
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În cazul cl dirilorăreziden ialeă iănereziden iale, consumurile energetice sunt determinate:  
 

 de instalaţiile deăînc lzire; 
 de instalaţiile de preparare a apei calde menajere; 
 de instalaţiile deăventilareăşiăclimatizare; 
 de istalaţiile de iluminat; 
 de echipamentele electroniceă i electrocasnice. 

 
Consumului total de energie aferent cl dirilor reziden ialeă iănereziden iale din România, are, 
în general, structura prezentat ăînăfiguraă2.5.1.ăDinăaceast ăfigur ăseăobserv ăc ălaănivelul unei 
cl diri, care asigur  condi iile optime de confort, principalul consum este consumul de energie 
termic ă pentruă înc lzireă iă pentruă asigurareaă necesaruluiă deă ap ă cald ă menajer , care 
reprezint ăaproximativă70șădinăconsumulătotalădeăresurseăenergetice în cazul consumatorilor 
reziden ialiă iăaproximativă50șăînăcazulăconsumatorilorănereziden iali. 
 

 
 

Figura 2.5.1 Structura consumului mediu de energie la nivelul  
clădirilor rezidențiale  și nerezidențiale  

 
Avându-se în vedere cele spuse mai sus se poate concluzionaăc ,ă înăprincipal,ăcl dirile sunt 
caracterizate de: 
 

 consumădeă gazeă naturaleă sauă lemneăpentruă preparareă ap ă cald ă deă consumă iă pentruă
preparareăap ăcald ăpentruăînc lzire; 

 consumă deă energieă termic ă dac ă cl dirileă auă accesă iă suntă racordateă laă re eauaă
centralizat ădeăalimentareăcuăenergieătermic ; 

 consumă deă energieă electric ă pentruă iluminat,ă aeră condi ionată iă pentruă electroniceă iă
electrocasnice. 
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În cazul iluminatului public acesta este caracterizat în principal de un consum de energie 
electric ă aferentă corpuriloră deă iluminată iă echipamenteloră auxiliareă iă deă automatizare.ă Deă
asemeneaă iluminatulă publică maiă poateă fiă caracterizată deă ună consumă deă motorin ă înă cazulă
existen eiă unoră generatoareă electriceă deă rezerv ă înă sistemulă deă iluminată public.ă ÎnăRomânia 
ponderea iluminatului public, în consumul total de electricitate al consumatorilor gestiona i de 
administra ia public  local ,ăesteăcuprins ăîntreă30șă iă75ș,ămediaăfiindădeă49,7ș. 
 
Serviciuluiăpublicădeăalimentareăcuăenergieătermic  reprezint ăunăserviciu public de interes 
generalăcareăseărealizeaz ăînăsistemăcentralizatăşiăfaceăparteădinăsferaăserviciilorăcomunitareădeă
utilit ţiăpublice.ăAcestăserviciuăesteăcaracterizat,ăînăprincipal,ădeăunăconsumădeăenergieăprimar ă
(gază natural,ă p cur ,ă c rbune,ă surseă regenerabile)ă laă nivelulă surseloră deă producereă iă deă ună
consumă deă energieă electric ă laă nivelulă activit iloră deă transport,ă furnizareă iă distribu ieă aă
energiei termice. 
 
Serviciul public de transport este caracterizat de un consum de carburant (în principal sub 
form ădeămotorin ) iădeăunăconsumădeăenergieăelectric ă înăcazulăutiliz riiăunorămijloaceădeă
transport alimentate electric. 
 
Sistemulă publică deă alimentareă cuă ap ă potabil  esteă format,ă înă principal,ă dină urm toareleă
componente:ă capt ri,ă aduc iuni, sta iiă deă tratareă aă apeiă brute,ă sta iiă deă pompare,ă rezervoareă
pentruăînmagazinareaăapeiăpotabile,ăre eleădeădistribu ie,ăbran amente,ăsistemeădeăcanalizareă iă
sistemeădeătratareăap ăuzat ă(sta iiădeăepurare).ăÎnăprincipalăsistemulădeăalimentareăcuăap ăeste 
caracterizată deă ună consumă importantă deă energieă electric ă aferentă activit iloră deă pompare,ă
tratareă iă epurareăaăapeiă iădeăunăconsumădeăenergieăprimar ă (înăprincipală subă form ădeăgază
natural)ăînăcazulăutiliz riiăenergieiătermiceăînăprocesulădeăepurareăaăapelor uzate. 
 
În cazul serviciuluiăpublicădeăgestionareăaăde eurilor acesta este caracterizat, în principal, 
de un consum de carburant (motorin ,ă benzin ,ă GPL)ă aferentă mijloaceloră deă colectareă aă
de euriloră iă deă ună consumă deă energieă electric ă laă nivelulă sta iiloră deă sortare,ă reciclare,ă
depozitareăaăde eurilor. 
 
Consumurile de energie aferente consumatorilor industriali depind de procesul tehnologic 
de produc ie iă prezint ă oă mareă diversitateă atât sub aspectul tipului de resurs  energetic  
utilizat  cât i subăaspectulăsc riiădeăputere,ăalăindiceluiădeăstructur ăaăconsumuluiădeăenergie,ă
alădurateiăaliment riiăcuăenergieăşiăalămoduluiăspecificădeăvariaţieăaăcererii. 
 
Obs. În cazul acestei lucrări nu se va face o analiză asupra consumatorilor industriali și 
asupra consumurilor energetice aferente acestora. Conform legislației în vigoare, în 
România, consumatorilor industriali le revine obligația să realizeze audituri energetice pe 
conturul de consum energetic, să efectueze anual programe de îmbunătățire a eficienței 
energetice și să completeze anual declarații și chestionare referitoare la evoluția 
consumurilor energetice.  



 

 

PROGRAMăDEăÎMBUN T IREăAăEFICIEN EIă
ENERGETICEăÎNăMUNICIPIULăăTULCEA,ăJUDE ULă
TULCEA 
 

Cod /2016 
Eficien ăenergetic  

Ediţia:ă0 Revizia: 0 

SC ELSACO ESCO SRL 
CUI: RO 16396697 / Nr.ORC: J07/229/2004  
Tel: +40 231 507 060 / Fax: +40 231 532 905 

Faza: 
Iă(unic ) 

Volumul: 
I (unic) 

 

Pagina 23/132 

 
2.6 MODALITATEA DE ASIGURARE A RESURSELOR ENERGETICE 

CONSUMATE LA NIVELUL LOCALIT IIă 
 
2.6.1ăModăalimentareăcuăenergieăelectric  
 
Distribu ia energiei electrice în Municipiul Tulcea este asigurat  de Enel Distribu ie Dobrogea 
– Unitatea Teritorial  Tulcea. Re eaua electric  de distribu ie a Municipiului Tulcea este 
alimentat  în prezent din re eaua de transport prin cele 2 transformatoare 400/110 kV de 250 
MVA din sta ia Tulcea Vest, alimentate la rândul lor prin cele 2 linii 400 kV Constan a – 
Tulcea i Isaccea – Tulcea. Sta iaăelectric ădeătransformareă400/110/20ăkVăTulceaăVest, aflat  
în gestiunea CN Transelectrica SA,ă alimenteaz ăMunicipiul Tulcea, platforma industrial  a 
acestuia,ăsta iiădeădistribu ieădinăjude ă iăîntreagaăbucl  de 400 kV a SEN din zon  – spreăsta iaă
deă conexiuniă 400ă kVă Tariverdeă iă sta iaă deă transformareă 750/400/110/20ă kVă Isacceaă – 
asigurând transferul energiei electriceăc treăalteăzoneăaleăre eleiăelectriceădeătransportă iăc treă
EnelăDistribu ieăDobrogeaăSA.ăAstfel,ăpeăparteaădeă400ăkVăleg turileăcuăSENăsuntăasigurateă
prin intermediul LEA 400 kV Tariverde – TulceaăVestă iăLEAă400ăkVăIsaccea – Tulcea Vest.  
 
Sta iaădeătransformare Tulcea Vest 400/110/20ăkVăesteăoăsta ieădeătransportăpeăparteaădeă400ă
kVă iădeădistribu ieăpeă110ăkVă iă20ăkV.ăDinăsta iaă110ăkVăseăalimenteaz ăcuăenergieăelectric ă
sta iileăadiacenteăIsaccea,ăTopolog,ăBabadag,ăZebil,ăSarinasufă iăconsumatoriiăsemnificativi de 
pe platforma industrial  cum sunt Feral iăAlum Tulcea. Consumatorii pe 20 kV (alimenta i 
prin cele 2 transformatoare 110/20 kV de 16 MVA) suntădeăimportan ăredus , cu excep ia a 
dou  LEAăcareăalimenteaz ăconsumatoriăcasniciădinăMunicipiul Tulcea. 
 
Alimentarea cu energie electric  a consumatorilor din zona de est a Municipiului Tulcea se 
face prin intermediul sta iei electrice 110/20 kV Tulcea Est (Marmura).ă Aceast ă staţieă
alimenteaz ă cuă energieă electric ,ă prină intermediulă reţeleiă deă medieă şiă joas ă tensiune,ă pesteă
9.600ădeăclienţiădinăjum tateaăestic ădinămunicipiulăTulceaăprecumă iăzonaăindustrial ,ădară iă
localit ileădinăvestulăDelteiăDun rii:ăTudorăVladimirescu,ăPatl geanca,ăCeatalchioi,ăS lceni,ă
Plauru, Pardina, Ilganii de Jos, Ilganii deăSus,ăPartizani,ăVulturu,ăGorgova,ăB lteniiădeăJosă iă
Maliuc.ă Staţiaă deă transformareă aă fostă modernizat  în anul 2015 i are în prezent o putere 
instalat ădeă2ăxă25ăMVA. 
 
2.6.2 Mod alimentare, asigurareăenergieătermic  
 
În Municipiulă Tulcea,ă distribu iaă şiă furnizareaă energieiă termiceă esteă asigurat ă înă regimă
centralizată deă c treă SCă Energoterm SA,ă subordonat ă Consiliuluiă Locală Tulcea.ă Înă prezent,ă
aproximativ 30 șădinăunit ileălocativeădinămunicipiuăsuntăracordateălaăsistemulăcentralizatădeă
distribu ieăaăenergiei termice, restul de 70 % din gospod rii auăsoluţiiăindividualeădeăproducereă
aăagentuluiătermicăpentruăînc lzireaăşiădeăproducereăaăapeiăcaldeămenajere. 
  
Sistemulă deă alimentareă centralizat ă cuă energieă termic ă (SACET)ă – reprezint ă ansamblulă
instalaţiilorătehnologice,ăechipamentelorăşiăconstrucţiilor,ăsituateăîntr-oăzon ăprecisădelimitat ,ă
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legate printr-unăprocesă tehnologică şiă funcţională comun,ădestinateăproducerii,ă transportuluiă şiă
distribuţieiăenergieiătermice,ăprinăreţeleătermice,ăpentruămaiămul iăutilizatori. Serviciul public 
deăalimentareăcuăenergieătermic ăesteăsupusăregimuluiăjuridicăalăserviciilorăpubliceădeăinteresă
generalăşiăîndepline te urm toareleăcerinţeăfundamentale: 
 

 continuitateădinăpunctădeăvedereăcalitativăşiăcantitativ;ă 
 adaptabilitate laăcerinţeleăconsumatorilor;ă 
 accesibilitateăegal ăşiănediscriminatorieălaăserviciulăpublic;ă 
 transparenţ ădecizional ăşiăprotecţiaăutilizatorilor.ă 

 
Înăprezent,ăstructuraăSACETăTulcea,ăaflatăînăexploatareaăEnergotermăTulcea,ăesteăurm toarea: 
 

 cazanul de ap ă fierbinteăCAF nr.ă 1ă cuăoă capacitateă termic ădeă50ăGcal/h (58 MWt), 
proprietateăaăPrim rieiăMunicipiuluiăTulcea,ăce este amplasat în incinta S.C. Alum SA, 
stradaă Isacceiănr.ă82.ăCazanulăaă fostă achiziţionatădeăPrim riaăMunicipiuluiăTulceaă înă
anul 2002, a fostămodernizat,ă retehnologizată şiă aă fostă pusă înă funcţiuneă înă noiembrieă
2004. Materiile prime utilizate în tehnologia de producere a energiei termice sunt: 
gazul natural furnizat de SC Tulcea Gaz SA, ap ădedurizat ăfurnizat ădeăstaţia proprie 
de repompare iăenergiaăelectric ăfurnizat ădeăSCăAlumăSA. 

 sta ia de repompare careă esteă proiectat ă s ă vehiculezeă ună debită deă 780ă m³/hă agentă
termic. Prină intermediulă staţieiă deă repompare,ă amplasat ă înă str.ă Spitalului,ă presiuneaă
agentuluiătermicăprimarăesteăridicat ălaă30ămCA.ăDeăaici,ăprinăreţeleleăprimare,ăagentulă
termică esteă distribuită puncteloră termiceă dină ansamblulă deă locuinţeă dină municipiulă
Tulcea; 

 reţeauaă primar ă deă termoficareă transport ă apaă fierbinteă peă oă lungimeă deă 11,6 km, 
avândăconducteădinăoţelăcuădiametreăcuprinse între 150 mm ÷ 800 mm. Izolaţiaătermic ă
aă reţeleloră esteădeă tipă înf şurareă cuă salteleădinăvat ămineral ă având grosimi cuprinse 
între 50÷100 mm pentru conducte amplasate suprateran, protejate cu tabl ăzincat ă şiă
grosimi cuprinse între 40÷80 mm pentru conductele amplasate subteran, protejate cu 
cartonăbituminat.ăReţeleleă termiceă deă transportă nuă suntă prev zuteă cu compensatoare, 
de-aălungulăreţeleiăsuntăamplasateălireădeădilataţie; 

 reţeaua deădistribuţieăaferent ăpunctelorătermiceăareăoălungimeăaătraseului de 27,6 km 
şiăesteă format ădinăconducteă izolateăclasicăşiăpreizolate,ăpozateăsubterană înăcanaleădeă
protecţie.ăReţeauaădeădistribuţieăaferent ămodulelorătermiceăareăoălungimeăaătraseuluiă
deă18,5ăkmăşiăesteăformat ădinăţeviăpreizolateătipăPEXAL.ă 

 15 puncteătermiceăcuăinstalaţiileădeătransformareăşi distribuire a energiei termice; 

 6 centrale termice de cvartal,ăceăfuncţioneaz ăpeăbaz ăde  combustibil gaz natural, cu 
instalaţiileăaferenteădeăproducereăşiădistribuţieăaăenergieiătermice; 

 75 module termice cu instalaţiileăaferente. 
 
Schemaă general ă aă re eleiă deă transportă agentă termic,ă cuă notareaă puncteloră termiceă iă aă
modulelorătermiceăesteăprezentat ăînăfiguraă2.6.2.1. 
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Figura 2.6.2.1 Schema rețea agent primar SACET Tulcea
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2.6.3 Mod alimentare cu gaz natural 
 
ActivitateaădeăfurnizareăşiădistribuţieăaăgazelorănaturaleăînăMunicipiulăTulcea esteăasigurat ădeă
c treăSC Tulcea GAZ. Principalele caracteristici ale sistemului de alimentare cu gaz natural 
din Municipiul Tulcea sunt: 
 

 lungimea total  a re elelor de distribu ie a gazelor naturale : 83,3 km; 

 num r sta ii de reglare de sector : 6 buc i; 

 num r sta ii de reglare la consumatori: 2 buc i; 

 sta ii de reglare m sur  la consumatori: 7 buc i; 

 num r contoare: 8.389; 

 num r total de clien i racorda i la re eaua de gaze naturale: 8.389; 

 num r de clien i casnici racorda i la re eaua de gaze naturale: 7.889; 

 num r de clien i noncasnici racorda i la re eaua de gaze naturale: 500. 
 
Obs. În capitolul 3 al acestei lucrări se prezintă informații suplimentare referitoare la  
modalitatea de asigurare a resurselor energetice consumate la nivelul Municipiului Tulcea, 
informații ce vin în completarea datelor prezentate anterior. 
 
2.7 UTILIZAREAă IăNIVELUL DE DEZVOLTARE AL DIVERSELOR MODURI DE 

TRANSPORT ÎN LOCALITATE  
 
Principala component  a sectorului transporturi este reprezentat  de serviciul public de 
transport local. Oăalt ă component ă aă sectoruluiă transporturiă esteă reprezentat ăde parcul auto 
aferent fiec rei structuri administrative/departament din cadrul unit ii administrativ teritoriale 
a Municipiului Tulcea (vehiculeleă deă serviciuă ceă deservescă angaja iiă administra ieiă publiceă
locale,ăsalv ri,ăma iniăpoli ie,ămicrobuzeă colare,ăetc.). 
 

Înă prezent,ă populaţiaă Municipiuluiă Tulcea,ă beneficiaz ă deă serviciiă organizateă deă transport 
publicădeăc l toriăprinăautobuzeăşiătaximetrieă(v.ăfiguraă2.7.1).  
 

   
 

Figura 2.7.1 Exemple de autovehicule utilizate în transportul public din Municipiul Tulcea 
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Serviciul publică deă transportă locală areă oă dimensiuneă economic ă şiă unaă social ă şiă urm reşteă
satisfacereaăcuăprioritateăaănevoilorăpopulaţieiăprecumăşiă aleă instituţiilorăpubliceă şiă agenţiloră
economici de pe raza municipiului. Serviciul de transport public local este un serviciu regulat 
de transport public local de persoane, cu mijloace rutiere de transport în comun care are la 
baz ăurm toareleăprincipii: 

  
 respectareaădrepturilorăşiăintereselorălegitimeăaleăc l torilor;ă 
 asigurareaădeplas riiăînăcondiţiiădeăsiguranţ ăşiădeăconfort;ă 
 protecţiaămediului;ă 
 tratamentăegalăşiănediscriminatoriuăpentruătoţiăutilizatorii;ă 
 serviciiădeăcalitateăînăcondiţiileăunorătarifeăaccesibileăpentruăc l tori;ă 
 administrareăeficient ăaăbunurilorăproprietateăpublic ăşiăaăfondurilorăb neşti;ă 
 dezvoltareădurabil .ă 

 
În prezent serviciul de transport public din Municipiul Tulcea este gestionat de societatea 
Transport Public SA Tulcea cu sediul în Tulcea, str. Prelungirea Taberei nr. 7, societate cu 
capital majoritar de stat care are ca obiect principal de activitate transportul public urban de 
persoane cu mijloacele de transport din dotare. În tabelul 2.7.1 se prezint  autovehiculele 
aflate în proprietatea / administrarea Serviciului de Transport Public din Municipiul Tulcea, 
iar în tabelul 2.7.2 se prezint  num rulăanualăalăpersoanelorăcareăfolosescă transportulăpublică
din Municipiul Tulcea. 
 

Tabel 2.7.1 Parc auto Serviciul de Transport Public al Municipiului Tulcea 
 

Tip autovehicul  
(an fabrica ie) 

Num r  
(la nivelul anului 2015) 

Capacitate 
cilindric  

Capacitate 
persoane 

transportabile 
Carburant 

Norme de 
poluare 

inventar utilizabile cm3 

ISUZU (1998) 12 8 4.334 43 motorin  Non Euro 

BMC (2006 - 2007) 10 9 5.883 67 motorin  Euro 3 

GRIVBUZ (2002) 3 0 3.922 45 motorin  Euro 3 

DAF (1999) 10 1 8.661 86 GPL Euro 2 

CITIBUZ (2014) 3 3 5.193 70 motorin  Euro 4 

 
Tabel 2.7.2 Număr anual persoane care utilizează seviciul public 

de transport din Municipiul Tulcea 

An Num rădeăc l tori  (persoane) 

2013 4.216.525 

2014 3.848.983 

2015 3.634.871 
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Obs. Serviciul de Transport Public din Municipiul Tulcea are în proprietate / administrare și 
o navă de transport călători (v. figura 2.7.2) care asigură legătura, pe Dunăre, între 
Municipiul Tulcea și suburbia Tudor Vladimirescu, situată peste Brațul Tulcea al Dunării 
maritime. 
 

  
 

Figura 2.7.2 Nava aflat  în administrarea Serviciului de Transport Public Tulcea 
 
În prezent transportul urban de c l tori în Municipiul Tulcea se desf oar  pe un num r de 12 
trasee (v. figura 2.7.3), care fac leg tura între zonele industriale, zonele agroalimentare i cele 
reziden iale ale localit ii. 
 

 
Figura 2.7.3 Rețea Serviciul Transport Public Municipiul Tulcea 
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În proprietatea / administrarea Serviciului de Transport Public se afl  i o sta ie proprie de 
alimentare cu carburant (v. figura 2.7.4) cu dou  pompe de alimentare func ionale i cu o 
capacitate de îmagazinare carburant de 50.000 ÷ 100.000 litri. 
 

  
 

Figura 2.7.4 Sta ie alimentare carburant aflat  în administrarea  
Serviciului de Transport Public al Municipiului Tulcea 

 
Obs. În capitolul 3 al acestei lucrări se prezintă informații suplimentare referitoare la  
sistemul de transport din Municipiul Tulcea, informații ce vin în completarea datelor 
prezentate anterior. 
 
2.8 DESCRIEREA MODULUI DE GESTIONARE A SERVICIILORăDEăUTILIT Iă

PUBLICE  
 
Înă tabelulănum rulă2.8.1ă seăprezint ămodulădeă gestionareă aă serviciilorădeăutilit iă publiceă laă
nivelul Municipiului Tulcea. 
 

Tabel 2.8.1 Modul de gestionare a serviciilor de utilități publice la nivelul Municipiului Tulcea 

Serviciiăăutilit i 
publice 

Modul de gestionare a serviciului 
Indicatoriădeăeficien ăenergetic ă

stipula iăprinăcontract 

Contract de delegare a 
gestiunii serviciului 

public 

Gestiuneădirect  
prin departamentele 

prim riei 

DA 
(preciza i 

indicatorul) 
NU 

Iluminat Public   - -   

Alimentare cu 
ap ă iăcanalizare 

-   -   

Alimentare cu 
energieătermic  

-   -   

Transport public -   -   

Cl diriăpublice -   -   

Cl diriăindividuale -   -   
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Obs. În completarea tabelului 2.8.1 s-a avut în vedere faptul că principalele companii care 
gestionează serviciul de alimentare cu apă, respectiv serviciul centralizat de alimentare cu 
energie termică sunt companii cu capital public aflate în subordinea consiliului local al 
Municipiului Tulcea. 
 
2.9 SISTEMUL DE BAZE DE DATEăALăLOCALIT IIă 
 
MunicipiulăTulceaăde ineă iăactualizeaz ăpermanentăoăbaz ădeădateăstructurat ăpeăurm toareleă
domenii:ă popula ieă (sex,ă vârst ,ă fenomeneă demografice,ă etc.),ă teritoriuă (suprafa aă total ,ă
intravilan ,ăspa iiăverzi,ăetc.),ălocuin eă(tip,ăformaădeăproprietate),ăutilit iăpubliceă(lungime,ătipă
str zi,ălungimeătraseeăconducteădeăap ,ădeăcanalizare,ădeăgaze,ădeăenergieătermic ,ămijloaceădeă
transport,ă re eleă electrice),ă for aă deă munc ă (num ră salaria i,ă omeri),ă înv mântă (unit iă
înv mânt,ăcadreădidactice,ăelevi,ăetc.),ăs n tateă(num răspitale,ăpersonalămedical),ăcultur ă iă
art ă(biblioteci,ămuzee,ăvizitatori,ăetc.),ăagricultur ,ăconstruc iiă(tip,ănum rălocuin e,ăautoriza iiă
deă construc ie,ă etc.),ă turismă (spa iiă cazare,ă num ră turi ti,ă etc),ă facturareă (utilit i,ă servicii),ă
poluan iăatmosferici,ătraficărutier. 
 
Municipiul Tulcea nu are o procedur  de achizi ie în sistem centralizat a datelor de consum 
energetic i nu are ună sistemă centralizată deă bazeă deă dateă cuă informaţiiă referitoareă laă
consumurile de energie. Îns ă acesteă consumuriă suntă contabilizate,ă deă fiecareă departamentă
(structur  de consum) în parte, în principal, prin intermediul facturilor pl titeăc treăfurnizoriiă
deăutilit i. Prin urmare, colectarea de date privind consumul energetic înregistrat la nivelul 
întregului teritoriu al Municipiului Tulcea se face sporadic, f r  continuitate, f r  a exista un 
catalog al indicatorilor ce trebuie monitoriza i, perioade clare de referin  sau o periodicitate 
de raportare a acestora. 
 
2.10   NIVELUL DE PERFORMAN ăAăMANAGEMENTULUIăENERGETIC ÎN  

LOCALITATE  
 
Pentruăevaluareaăniveluluiădeăperforman ăaămanagementuluiăenergeticălaănivelulăMunicipiuluiă
Tulceaăaăfostăcompletat ămatriceaădinăAnexa 1. Pe baza datelor prezentate în Anexa 1 se poate 
spuneă c ă laă nivelulă Municipiuluiă Tulceaă exist ă oă preocupareă pentruă modulă deă consumă aă
resurselorăenergeticeă iăpentruă îmbun t ireaăeficien eiăenergetice.ă Îns ăprincipaleleăactivit iă
desf urateă pentruă îmbun t ireaă eficien eiă energeticeă nuă suntă rezultatulă unuiă programă deă
managementăenergeticăciămaiădeăgrab ărezultatulăunorăactivit iăpunctualeăînăspecialărealizateă
pe programe ce au vizat atragerea de fonduri europene nerambursabile. 
 
De asemenea, la nivelul administra iei publice locale din Municipiul Tulcea nu exist  func ia 
de manager energetic. Prin urmare, nu putem vorbi de existen a unui management energetic 
asumat la nivelul localit ii prin responsabilizarea unei echipe la nivelul aparatului 
administrativ care s  ac ioneze i s  gestioneze implementarea unor programe, proiecte 
coerente pentru îmbun t irea eficien ei energetice. 
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3. PREG TIREA PROGRAMULUI DE ÎMBUN T IRE A 
EFICIEN EI ENERGETICE. DATE TEHNICE (STATISTICE) 
PRIVIND SECTOARELE EXISTENTE ÎN CADRUL 
MUNICIPALIT II 

 
3.1 DATE TEHNICE SISTEM DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRIC  
 
În tabelul 3.1.1 se prezint  evolu ia i principalele caracteristici ale consumului de energie 
electric  din Municipiul Tulcea (date furnizate de principalul distribuitor local de energie 
electric ). 
 

Tabel 3.1.1 Evoluție consum energie electrică în Municipiul Tulcea 

Nr. 
Crt. 

Indicator 
Unitate 
m sur  

Valoare 

2013 2014 2015 

1 
Consumătotalăenergieăelectric ăMunicipiulăTulceaă
(f r ăconsumatoriiăindustriali),ădinăcare: 

MWh/an 101.609 87.462 80.977 

1.1 
Consumăenergieăelectric ăpopula ie,ăsectoră
reziden ială(consumatoriăcasnici) 

MWh/an 58.130 45.273 42.872 

1.2 
Consumăenergieăelectric ăsectorăter ial,ăagen iă
economici, sector public, etc. (consumatori 
noncasnici) 

MWh/an 43.479 42.189 38.105 

2 Pre ămediuăanualăenergieăelectric  lei/MWh - - 484 

3 
Costuri anuale aferente consumului total anual de 
energieăelectric ădinăMunicipiulăTulcea 

lei/an - - 39.192.734 

4 Num rătotalăabona i  -  energieăelectric ,ădinăcare: - 37.516 37.459 36.508 

4.1 
Num răconsumatoriăădeăenergieăelectric ăcasnici 
(locuin eă+ăanexe)  

- 33.898 33.988 34.226 

4.2 
Num răconsumatoriădeăenergieăelectric ă
noncasnici  

- 3.618 3.471 2.282 

 
Avându-se în vedere datele prezentate în tabelul de mai sus, pentru consumatorii de energie 
electric  din Municipiul Tulcea, la nivelul anului 2015, se pot avea în vedere urm toarele 
consumuri specifice: 
 

 consumul mediu anual de energie electric  aferent consumatorilor casnici este de: 
1,253 (MWh/an)/consumator casnic; 

 costurile medii anuale aferente consumului de energie electric  al consumatorilor 
casnici este de: 606 (lei/an)/consumator casnic. 
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În figura 3.1.1 se prezint  evolu ia consumului specific de energie electric , a consumatorilor 
de energie electric  din Municipiul Tulcea (consumatori casnici i noncasnici, f r  
consumatorii industriali). 

 

 
 

Figura 3.1.1 Evoluție consum specific anual de energie  
electrică în Municipiul Tulcea 

 
3.2 DATE TEHNICE SISTEM DE ALIMENTARE CU GAZ NATURAL 
 
În tabelul 3.2.1 se prezint  evolu ia i principalele caracteristici ale consumului de gaz natural 
din Municipiul Tulcea (date furnizate de principalul distribuitor local de gaz natural). 
 

Tabel 3.2.1 Evoluție consum gaz natural în Municipiul Tulcea 

Nr. 
Crt. 

Indicator 
Unitate 
m sur  

Valoare 

2015 

1 
Consum total  de gaz natural în Municipiul Tulcea 
(f r ăconsumatoriiăindustriali),ădinăcare: 

MWh/an 126.320 

1.1 
Consumăgazănaturalăpopula ie,ăsectorăreziden ială
(consumatori casnici) 

MWh/an 71.265 

1.2 
Consumăgazănaturalăsectorăter ial,ăagen iăeconomici,ă
sector public, etc. (consumatori noncasnici) 

MWh/an 55.055 

2 Pre ămediuăanualăgazănaturalăconsumatoriăcasnici lei/MWh 113,43 

3 Pre ămediuăanualăgazănaturalăconsumatoriănoncasnici lei/MWh 138,07 

4 
Costuri anuale aferente consumului total anual de gaz 
natural din Municipiul Tulcea 

lei/an 15.685.033 

5 Num rătotalăabona iăă- gaz natural, din care: - 8.389 

5.1 Num răconsumatoriăădeăgazănaturalăcasniciăă - 7.889 

5.2 Num răconsumatoriădeăgazănaturalănoncasnici  - 500 
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Avându-se în vedere datele prezentate în tabelul de mai sus, pentru consumatorii de gaz 
natural din Municipiul Tulcea, la nivelul anului 2015, se pot avea în vedere urm toarele 
consumuri specifice: 
 

 consumul mediu anual de gaz natural aferent consumatorilor casnici este de: 9,03 
(MWh/an)/consumator casnic; 

 consumul mediu anual de gaz natural aferent consumatorilor noncasnici este de: 110 
(MWh/an)/consumator noncasnic; 

 costurile medii anuale aferente consumului de gaz natural al consumatorilor casnici 
este de: 1.025 (lei/an)/consumator casnic; 

 costurile medii anuale aferente consumului de gaz natural al consumatorilor 
noncasnici este de: 15.203 (lei/an)/consumator noncasnic; 

 
În figura 3.2.1 se prezint  ponderea în consumul total de gaz natural a principalilor tipuri de 
consumatori din Municipiul Tulcea. 
 

 
 

Figura 3.2.1 Pondere tip consumatori gaz natural în consumul total de gaz natural  
din Municipiul Tulcea (fără a avea în vedere consumatorii industriali) 

 
3.3 DATE TEHNICE PRIVIND ALIMENTAREA CU ENERGIEăTERMIC ăAă

LOCALIT II 
 
În Municipiul Tulcea aproximativ 30% din fondulă deă locuin e este racordat la sistemul 
centralizat de alimentare cu energie termic  restulăgospod riilorăavândăsoluţiiă individuale de 
producereă aă agentuluiă termică pentruă înc lzireaă şiă deă producereă aă apeiă caldeă menajereă (în 
principal centrale murale pe gaz natural). Ca urmare, o parte important  (aproximativ 80%) 
din consumul de gaz natural aferent consumatorilor din Municipiul Tulcea este utilizat pentru 
prepararea apei calde de consum i pentru înc lzire. 
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Referitor la caracteristicile tehnice ale sistemului centralizat de alimentare cu energie termic  
din Municipiul Tulcea, la nivelul anului 2015 se pot spune urm toarele: 
 

 num rul total de bran amente este de 12.456.ă Dină num rulă totală deă branşamenteă
termiceă 12.159ă suntă aferenteă utilizatoriloră casnici,ă 283ă suntă aferenteă agen iloră
economiciă iăaproximativă14ăbran amenteăsuntăaferenteăinstitu iilorăpublice; 

 gradul de deconectare al apartamentelor de la SACET, comparând datele din anul 
2015 cu cele din 2014, este de aproximativ 9% pe an; 

 puterea termic  maxim  cerut  pe perioada de înc lzire este de aproximativ 35 MWt; 

 puterea termic  maxim  cerut  pe perioada de var  este de aproximativ 0,7 MWt. 
 

În tabelul 3.3.1 iă înă tabelulă 3.3.2 seă prezint ă principalele caracteristici (consumul de 
combustibil, energiaătermic ăprodus ă iăpre urile aferente acestora), ale sistemului centralizat 
deăalimentareăcuăenergieătermic ăaăMunicipiuluiăTulcea. 
 

Tabel 3.3.1 Caracteristici consum / producție / costuri – sistem centralizat de  
alimentare cu energie termică din Municipiul Tulcea 

 

Parametru UnitateăM sur  2013 2014 2015 

Energieătermic ădistribuit ăanual 
Gcal/an 66.133 64.400 75.672 

MWh/an 76.898 74.884 88.095 

Consumăgazănaturalăsurs ă
producereăenergieătermic  

MWh/an 117.768 114.938 135.076 

Nm3/an 12.348.488 10.459.251 12.348.422 

Consum energie electric  
tehnologic  

MWh/an - - 3.250 

Putereăcalorific ăinferioar ăgază
natural 

kWh/Nm3 10,932 10,989 10,938 

Pre ămediuăanualăgaz lei/MWh 83,35 94,00 104,08 

Pre ămediuăanualăenergieătermic  lei/Gcal (incl TVA) 315 335 350 

Cost specific aferent energiei 
electrice tehnologic  

lei/Gcal - - 14 

Costurile anuale  aferente 
consumului total anual de energie 
termic  din sistemul centralizat de 
alimentare cu energie termic  din 

Municipiul Tulcea 

lei / an 20.831.895 21.574.000 26.485.200 
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Tabel 3.3.2 Caracteristici – sistem centralizat de alimentare cu energie termică  

din Municipiul Tulcea 
 

Denumire 
2015 

Gcal /an % 

Cantitateădeăenergieătermic ăprodus ăşi/sauăcump rat ,ă
cumulat de la începutul anului, din care: 

87.114 100 % 

Popula ie 80.169 92,03% 

Agen iăeconomici 1.154 1,32% 

Institu iiăpublice 5.792 6,65% 

Cantitate total  deăenergieătermic ăvândut ,ăcumulat de la 
începutul anului , din care: 

75.670 100 % 

Popula ie 69.637 92,03% 

Agen iăeconomici 1.002 1,32% 

Institu iiăpublice 5.031 6,65% 

 
Înă figuraă 3.3.1ă seă prezint ă evolu iaă anual ă aă cantit iiă deă energieă termic ă distribuit ă înă
Municipiul Tulcea i ponderea tipurilor de consum / consumatori în consumul total de energie 
termic  preluat  din sistemul centralizat de alimentare cu energie termic  din Municipiul 
Tulcea. 
 

 
Figura 3.3.1 Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică din Municipiul Tulcea  

a) evoluție energie termică distribuită anual, b) pondere tip consum / consumatori în consumul total de energie 
termică preluată din SACET 
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Referitor la pierderile de c ldur  în re eaua de distribu ie a agentului termic se pot avea în 
vedere urm toarele: pierderile reale de c ldur ă în re eaua primar  sunt de 10,43% iar 
pierderile realeădeăc ldur ăînăre eauaăsecundar ăsuntădeă5,6%.ăCeaămaiămareăparteădinăre eauaă
termic ă(85ș)ăesteăreabilitat . 
 
3.4 DATE TEHNICE PRIVIND GESTIONAREA ALIMENT RIIăCUăAP ă I A 

INSTALA IILORăDEăTRATAREă/ăEPURAREăAP  
 

Sistemulă publică deă alimentareă cuă ap ă potabil ă reprezint ă ansamblulă construcţiiloră şiă
terenurilor,ă instalaţiiloră tehnologice,ă echipamenteloră funcţionaleă şiă dot riloră specifice,ă prină
careăseă realizeaz ăalimentareaăcuăap  potabil ăaă localit ii. Sistemul public de alimentare cu 
ap ăpotabil ăesteăformat,ăînăprincipal,ădinăurm toareleăcomponente:ăcapt ri,ăaducţiuni, staţiiădeă
tratare aăapeiăbrute,ăstaţiiădeăpompare,ărezervoareăpentruăînmagazinareaăapeiăpotabile,ăreţeleădeă
distribuţie, branşamente pân ălaăpunctulădeădelimitare. 
 

3.4.1 Captare, tratare ap  
 
Colectarea,ă tratareaă iă distribuţiaă apeiă înă Municipiulă Tulceaă seă realizeaz ă atâtă dină apeă deă
suprafaţ  (79% fluviul Dun rea) cât iădinăapeăsubterane (21% foraje Bogza). Captarea apei 
dinăsursaădeăsuprafaţ  seărealizeaz ăprintr-unăsistemădeă4ăcriburiăamplasateăînăalbiaăDun riiă- 
Br. Tulcea - Mmă42ă+ă500ăracordateălaăsta iaădeăpompareăprină4ăconducteădeăo elă(Dn = 1.200 
mm fiecare). 
 

Sta iaă deă pompareă esteă amplasat  peămalulă dreptă înă chesonă uscată iă dotat ă cu: 3 pompe tip 
Grundfos (Ql = 1.250 m3/h, Q2 = 1.750 m3/h si Q3 = 2.700 m3/h) înăstareădeăfuncţionareă i 1 
pomp  tip 18 NDS (Q = 2.740 m3/h)ădeărezerv . 
 

Aduc iuneaăapeiăbruteădeălaăDun reălaăsta iaădeătratareă(stadionulăDelta)ăseărealizeaz ăprintr-o 
conduct  de o el (cu Dn = 1.000 mm, L = 6 km) i printr-oăaădouaăconduct ădeăo elă+ăpafsină
care a fost reabilitat . 
 

Sta iaădeătratareăaăapeiăbruteăcaptateădinăDun reăînăvedereaăpotabiliz riiăseăafl  într-un proces 
de reabilitare / modernizareă iăareăînăcomponen ăurm toarele: 
 

 Cameraă deă aduc iuneă (intrare)ă aă apeiă bruteă - nouă executat ă înă careă ajungă celeă 2ă
conducteă deă aduc iuneă aă apeiă bruteă prev zuteă cuă vaneă deă închidere/deschidere,ă
dispozitivă electromagnetică deă m surareă iă citireă aă volumuluiă deă ap ă captat ă tipă
PROMAG (LO) LGH (Endres Hauser) Dn = 600 mm, index = 239.171 mc, debit 
instant = 1.000 m3/hă iădispozitivăautomatădeăm surareă iăcitireăaăindicatorilorăfizico-
chimici ai apei brute (PH, temperatur , turbiditate i conductivitate); 

 Predecantorulă circulară suspensională nr.ă 1ă prev zută cuă podă racloră - reabilitat, în 
funcţiune,ăcareăpreiaăapaăbrut  dinăcameraădeăaduc iuneăprintr-o conduct ăDN 800; 

 Decantorul lamelar - nou executat, în funcţiune,ă prev zută cuă 2ă liniiă deă decantare,ă
mixereă iăinstalaţiiădeăpompare.ăApaălimpezit ăesteăpompat  c treăcamereleăfiltrelorăcuă
nisip cuartos (filtre rapide cu nisip linia 1-10 i linia 1-8), prin intermediul a 3 

http://www.apanovabucuresti.ro/servicii/serviciul-public-de-alimentare-cu-apa/captarea-tratarea-si-distributia-apei/uzinele-de-tratare/
http://www.apanovabucuresti.ro/servicii/serviciul-public-de-alimentare-cu-apa/captarea-tratarea-si-distributia-apei/uzinele-de-tratare/
http://www.apanovabucuresti.ro/servicii/serviciul-public-de-alimentare-cu-apa/captarea-tratarea-si-distributia-apei/bransamentul-de-apa/
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electropompeătipăKSB,ăiarăn molulărezultatădinădecantareăesteăpompatăc treăinstalaţiileă
de decantare, deshidratare i stocare, prin intermediul a câte 2 electropompe tip KSB 
pentru fiecare linie de decantare; 

 Decantor circular num rul 2 - reabilitat,ănuăesteăpusăînăfuncţiune,ăesteădestinat pentru 
decantareaăn moluluiădinăapaărezultat ădinăsp lareaăfiltrelor; 

 BazinădeăN molă- nouăexecutatăpentruădecantareaăn moluluiăceăapoiăesteădeshidratatăînă
sta iaădeădeshidratareăn mol; 

 Sta iaădeădeshidratareăaăn moluluiă- nou executat ,ăprev zut ăcuăplatformaăde stocare a 
n moluluiăîngro at/deshidratat; 

 Sta ieăreactiviădotat ăăcu: c rbuneăactivăpudr , sulfat de aluminiu, polimer, ap  de var, 
acidă sulfuric,ă reabilitat ă iă dotat ă cuă instalaţiiă deă preparareă - dozareă c rbuneă activă
pudr , sulfat de aluminiu, polimer, ap ădeăvar,ăacidăsulfuric; 

 Sta ieăclorinareădotat  cuăinstalaţieădeădozareăpreparareăclorăgazosă iăsta ieădeădozareă
prepare dioxid de clor; 

 Filtre rapide cu nisip 8x25 m2 cl direăreabilitat  având dou  linii de filtre linia 1-4 i 
linia 5-8 cu posibilitateădeăfuncţionareăalternativ  înăcazulăsp l riiăacestorăfiltreăcuăap  
i aer sau înăcazulăunorălucr riădeăîntreţinere; 

 Filtre rapide cu nisip, 10x60 m2 cl direăreabilitat  avândădou ăliniiădeăfiltreă1-5 i 6-10 
cuăposibilitateădeăfuncţionareăalternativ ăînăcazulăsp l riiăacestorăfiltreăcuăap ă iăaerăsauă
înăcazulăunorălucr riădeăîntreţinere; 

 Rezervor de ap ăsp lareă1.500 m3 reabilitat ce se afl  sub filtrele rapide cu nisip liniile 
1-10ăînăcareăseăînmagazineaz ăapaăfiltrat ăpentruăsp lareaăfiltrelorărapideăcu nisip 1-8 
iă1-10; 

 Rezervor final de 500 m3 pentruăpompareăap ăînăreţea. 
 
3.4.2 Înmagazinare, distribu ie ap  
 
Distribuţiaăapeiăpotabileădeălaăsta iaădeătratareăseăfaceăprin: 
 

 o conduct ădeăo el cu Dn = 800ămmă iăoăconduct ădeăfont  cu Dn = 400 mm; 

 o conduct ădinăPafsinăcuăDn = 700 mm spre centru-falez -abatorul vechi; 

 oăconduct ădeăo el + Premo cu Dn = 600 mm spre str. Isaccei-Victoriei-Babadag; 

 oăconduct ăPEHDăcuăDn = 500 mm spre SC ALUM SA Tulcea- zona 9 Mai; 

 oăconduct ăPEHDăcuăDn = 500 mm spre VARD SA Tulcea. 
 

Înmagazinarea apei potabile se face în 3 rezervoare din zona de Sud a Municipiului Tulcea, 
dup  cum urmeaz : rezervor cota + 70 mdMN cu V = 3.500 m3 în reabilitare, func ională iă
unul cu V = 5.000 m3 reabilitat, funcţional i rezervor cota + 110 mdMN cu V= 5.000 m3 
funcţional.  
 
Alimentarea cu ap  potabil  aă rezervoruluiă deă laă cotaă +ă 110ă mdMNă seă realizeaz ă prină
intermediulăuneiăsta iiădeăpompareădinărezervoareleădeălaăcoteleă+ă70.  
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Distribuţiaăapeiădinăceleă3ărezervoareăînămunicipiuăseăfaceăînăgeneralăgravitaţionalădară iăprină
pompare. Au fost reabilitate/modernizate echipamentele electromecanice pentru frontul de 
captareăBogzaă deă pompare,ă transportă iă deăm surareă aă volumeloră deă ap ă captateă dină celeă 9ă
foraje (F0, FI, F2, F3,F3 bis, F5, F7, F8 i F6 bis). Forajeleăsuntăechipateădup ăcumăurmeaz : 
F0 - pomp  Wilo, Q = 20 m3/h, H = 37 mCA, P = 3,7 kW; FI - pomp  Wilo, Q = 30 m3/h, H = 
26 mCA, P = 4,05 kW; F2 - pomp  Wilo, Q = 50 m3/h, H = 28 mCA, P = 8,l kW; F3 - pomp  
Wilo, Q = 90 m3/h, H = 15 mCA, P = 8,3 kW; F3 bis - pomp  Wilo, Q = 90 m3/h, H = 17 
mCA, P = 8,4 kW; F5 - pomp  Wilo, Q = 50 m3/h, H = 26 mCA, P = 6,4 kW; F7 - pomp  
Wilo, Q = 60 m3/h, H = 21 mCA, P = 6,5 kW; F8 - pomp  Wilo, Q = 50 m3/h, H = 30 mCA, P 
= 8,l kW; F6 bis - pomp  Wilo, Q = 40 m3/h, H = 30 mCA, P = 6,3 kW; 
 

Fiecareă pu ă esteă dotată cuă oă cabin ă dină betonă armată sauă c r mizi,ă fiecare cabin  având 
dimensiunile 2,40 m x 1,80 m x 2,0 m. De asemenea, la cele 9 foraje au fost instituite zonele 
deăprotecţieăsanitar  cu regim sever. 
 

Este prev zut un rezervoră deă înmagazinareă aă apeiă subteraneă cuă instalaţiiă deă dozareă cloră iă
instalaţiiă deă aspiraţieă iă transportă ală apeiă potabileă c treă rezervoareleădeă laăCotaă+70ăprintr-o 
conduct ăPEHDă450 mm. Supraveghereaă iăcontrolulăparametrilorăînăprocesul tehnologic din 
cadrulă sta ieiă deă tratareă aă apeiă potabileă suntă urm riţiă înă cadrulă laboratoruluiă uzinal.ă
Laboratoarele de analize fizico - chimiceă iămicrobiologiceăsuntăamplasateăînăincintaăsta ieiădeă
tratare a apei, în str. Tineretului nr.1. Laboratoarele societ ţiiă preleveaz ă probeă deă ap ă înă
vederea analizei parametrilor fizico-chimiciă iă microbiologiciă dină puncteleă deă plecareă spreă
consumator - Sta iaădeătratareăaăapei,ărezervorăcotaă+70ăStr.ăRezervoruluiănr.2,ărezervorăcotaă
+110ă (V.V.ă Tulcea),ă Sta ieă deă captareă subteran ă Bogza,ă câtă iă dină sistemulă deă distribuţieă
municipal al apei potabile. 
 

Reţeauaădeădistribuţieăareăînăprezentăoălungimeătotal ădeă192ăkmăcuădiametre nominale între 
Dn = 50 ÷ 1.000 mm. Aceasta asigur ăalimentareaăcuăap ă24ădeăoreăpeăzi,ă365 zile pe an pentru 
unănum rădeă71.495 locuitori ai Municipiului Tulcea.ăLungimeaătotal ăaăreţeleiădeăcanalizareă
din Municipiul Tulcea, este de 156 km iar colectarea i transportul apei uzate menajere se face 
prin intermediul a 26 sta ii de pompare.  
 
3.4.3 Epurare ap  
 
Sta iaă deă epurareă esteă format ă dintr-oă treapt ă mecanic ă oă treaptãă biologic ă cuă oxidareaă
substan eiă organice,ă nitrificare,ă denitrificareă iă eliminareaă biologicãă aă fosforuluiă remanentă
dupã precipitarea chimicã. Astfel, sta ia de epurare este o sta ie de tip mecano – chimic  iă
biologic .ă Eaă esteă proiectat ă pentruă oă capacitateă deă 100.000ă locuitoriă echivalen i i are un 
debit maxim de 18.853 m3/zi. Componentele sta iei de epurare sunt: 
 

 Linia apei: 
 

 Camer  acces cu capacitate de 1.030 m3/h; 
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 Gr tareăcuădistan aăîntreăbareădeă50ămm; 
 Sta ieăpompareăap ăuzat ăechipat ăcuă4ăpompeădeătipăWILO,ăQă=ă385ăm3/h, H = 10 m; 

 Gr tareădeseăcuădistan aăîntreăbareădeă6ămm.ă 
 Desnisipatoră iăseparatorădeăgr simi; 
 Decantor primar cu D = 20 m; 

 Bazine biologice în care areă locă îndep rtareaă azotuluiă iă parţială aă fosforuluiă prină
dozarea de clorur  feric  dotateă cuă oă sta ieă deă suflanteă iă instalaţieă deă dozareă aă
reactivului; 

 Sta ieăpompareăap ăepurat ă iăcameraădeăevacuareăap ăepurat ă. 
 

 Linia nămolului 
 

 Bazinădeăamestecăn molăprimară iăînăexces; 
 Cl direă deshidratareă n molă ceă cuprindeă ună îngr toră mecanică iă instalaţieă deă

centrifugareăînăcareăseăadaug ăpolimeri; 
 Bazinădepozitareătemporar ăn mol; 
 Depozităn molădeshidratatădeă1.700ăm2; 

 2 digestoare cu Dn = 12 m, V= 1500 m3; 

 Gazometru iăarz tor. 
 

 Dotări 
 

 Principaleleă cl diriă existenteă i suprafa a acestora sunt: uzinaă deă ap ă (sta ie tratare) 
având 40.400 m2, sta ieădeăclorinareăăavând 102,40 m2, cl direădispecerat, laboratoare 
deăanalizeăfizico,ăchimiceă iămicrobiologiceăavând 325 m2, sedii administrative în str. 
T. Vladimirescu nr. 1 de 800 m2 i în str. Rezervorului nr.2 de 26.390,60 m2, sta ieădeă
epurare având 60.000 m2; 

 
 Utilajeleăsta ieiădeăcaptareăap  brut  sunt: pomp  1 (Q = 2.700 m3/h; H = 40 mCA; P = 

400 kW; N = 1.470 rot/min), pomp  2  (Q = 1.750 m3/h ; H = 40 mCA; P = 250 kW; N 
= 1.500 rot/min), pomp  3 (Q = 1.250 m3/h; H = 39mCA; P = 85 kW; N = 1.500 
rot/min), filtre 12 NDS i filtre 14 NDS i dou  pompe EPEG 65; 

 
 Principalele instalaţii sunt: aduc iune,ă sta ieă deă captare Mila 42, sta ie de tratare: 2x 

DN OL Dn = 1.000 mm; camer  aduc iune; predecantor circular; decantoare lamelare, 
2 linii de decantare; decantoare circulare; filtre rapide, linia 1-10 i linia 1-8; 
rezervoare de înmagazinare: cota 70 – 3.500 m3, 5.000 m3, cota +110 – 5.000 m3; 
rezervoră ap ă sp lareă 1.500ă m3; rezervor final 500 m3 pentruă pompareă ap ; bazin 
n mol; sta ieădeshidratareăn molă11; sta ieăreactivi; sta ieăclorinare. 
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3.4.4 Consumuri energetice sistem alimentare cu ap  
 
Structura consumului energetic aferent sistemului public de alimentare ap  din Municipiul 
Tulcea este prezentat  în figura 3.4.4.1 [7]. 
 

 
 

Figura 3.4.4.1 Structura consumului de energie în cazul sistemului public de  
alimentare cu apă a Municipiului Tulcea 

 
Din figura de mai sus se observ  c  energia electric  este principala resurs  energetic  
utilizat  în procesul de alimentare cu ap  a consumatorilor din Municipiul Tulcea. Principalii 
consumatori de energie electric  sunt instala iile i echipamentele utilizate în procesul de 
distribu ie a apei. O pondere important  în structura consumului de energie electric  o au i 
instala iile i echipamentele aferente procesului de epurare a apei. O alt  component  în 
consumul de energie electric  sunt instala iile de iluminat (de interior i de exterior), îns  
consumul de energie electric  aferent corpurilor de iluminat, care au o putere electric  total 
instalat  de aproximativ 100 kW, este nesemnificativ comparativ cu cei doi mari consumatori 
enumera i anterior. În figura 3.4.4.2 se prezint  evolu ia anual  a consumului de energie 
electric  aferent sistemului public de alimentare ap  din Municipiul Tulcea. 
 

 
Figura 3.4.4.2 Sistem public alimentare cu apă a Municipiului Tulcea  

a) evoluție consum energie electrică, b) pondere tip consumatori în consumul total de energie electrică 
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În tabelele i în figurile de mai jos se prezint  evolu ia lunar  a energiei electrice consumate 
pentru alimentarea cu ap  a consumatorilor din Municipiul Tulcea. 
  

Tabel 3.4.4.1 Consum energie electrică sistem alimentare, tratare, epurare apă în anul 2015 
 

Luna 
Distribu ie Epurare Total Distribu ie Epurare 

kWh kWh kWh kWh kWh 

Ianuarie 425.052 115.501 540.553 78,6% 21,4% 

Februarie 425.052 108.206 533.257 79,7% 20,3% 

Martie 359.139 108.231 467.370 76,8% 23,2% 

Aprilie 409.127 98.340 507.467 80,6% 19,4% 

Mai 421.165 84.886 506.051 83,2% 16,8% 

Iunie 434.451 90.042 524.493 82,8% 17,2% 

Iulie 462.642 97.027 559.668 82,7% 17,3% 

August 491.794 103.393 595.186 82,6% 17,4% 

Septembrie 284.819 92.553 377.372 75,5% 24,5% 

Octombrie 398.993 108.786 507.779 78,6% 21,4% 

Noiembrie 385.743 102.302 488.045 79,0% 21,0% 

Decembrie 395.850 88.482 484.332 81,7% 18,3% 

TOTAL 4.893.826 1.197.748 6.091.574 80,3% 19,7% 

 

 
 

Figura 3.4.4.3 Stație tratare, distribuție, epurare apă evoluție  
consumuri energie electrică 2015 
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Tabel 3.4.4.2 Consum energie electrică sistem alimentare, tratare, epurare apă în anul 2014 
 

Luna 
Distribu ie Epurare Total Distribu ie Epurare 

kWh kWh kWh kWh kWh 

Ianuarie 529.567 148.651 678.218 78,1% 21,9% 

Februarie 482.708 145.617 628.325 76,8% 23,2% 

Martie 447.270 146.106 593.376 75,4% 24,6% 

Aprilie 413.418 134.938 548.356 75,4% 24,6% 

Mai 470.894 161.241 632.135 74,5% 25,5% 

Iunie 329.114 134.934 464.048 70,9% 29,1% 

Iulie 649.641 117.848 767.490 84,6% 15,4% 

August 479.387 133.065 612.452 78,3% 21,7% 

Septembrie 482.508 116.716 599.224 80,5% 19,5% 

Octombrie 503.991 127.885 631.876 79,8% 20,2% 

Noiembrie 490.921 135.738 626.659 78,3% 21,7% 

Decembrie 430.266 94.889 525.155 81,9% 18,1% 

TOTAL 5.709.684 1.597.629 7.307.312 78,1% 21,9% 

 

 
 

Figura 3.4.4.4 Stație tratare, distribuție, epurare apă evoluție  
consumuri energie electrică 2014 
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Tabel 3.4.4.3 Consum energie electrică sistem alimentare, tratare, epurare apă în anul 2013 

 

Luna 
Distribu ie Epurare Total Distribu ie Epurare 

kWh kWh kWh kWh kWh 

Ianuarie 620.337 189.146 809.484 76,6% 23,4% 

Februarie 495.230 190.502 685.733 72,2% 27,8% 

Martie 517.633 161.367 679.000 76,2% 23,8% 

Aprilie 458.832 296.651 755.482 60,7% 39,3% 

Mai 622.289 201.476 823.765 75,5% 24,5% 

Iunie 525.838 171.382 697.220 75,4% 24,6% 

Iulie 510.589 145.388 655.977 77,8% 22,2% 

August 589.674 131.766 721.440 81,7% 18,3% 

Septembrie 504.884 141.927 646.810 78,1% 21,9% 

Octombrie 506.948 138.173 645.121 78,6% 21,4% 

Noiembrie 498.302 87.211 585.513 85,1% 14,9% 

Decembrie 465.898 153.879 619.777 75,2% 24,8% 

TOTAL 6.316.455 2.008.866 8.325.321 75,9% 24,1% 

 

 
 

Figura 3.4.4.5 Stație tratare, distribuție, epurare apă evoluție  
consumuri energie electrică 2013 

 

Cantitatea anual  de ap  potabil  distribuit  anual în Municipiul Tulcea este de aproximativ 
4.748 mii m3/an, din care aproximativ 2.859 mii m3/an este aferent  consumatorilor casnici, 
ceea ce corespunde unei medii de  aproximativ 7.832 m3/zi. Astfel, pentru sistemul public de 
alimentare cu ap  din Municipiul Tulcea se poate avea în vedere un consum specific anual de 
energie electric  de aproximativ 1,28 MWh /mii m3 total ap  distribuit . 
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3.5 DATE TEHNICE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC  
 
Calitateaă iluminatuluiă publică reprezint ă unulă dintreă criteriileă deă apreciereă aă niveluluiă
civilizaţieiă dintr-oă anumit ă regiune.ă Ună iluminată publică performantă conduceă laă sc dereaă
riscurilor accidenteloră rutiere,ă laă sc dereaă num ruluiă deă agresiuniă aleă infractoriloră asupraă
populaţiei.ăÎn tabelul 3.5.1 este prezentat  structuraăactual , respectiv elementele componente 
ale sistemului public de iluminat din Municipiul Tulcea: 
 

Tabel 3.5.1 Structură sistem public iluminat, Municipiul Tulcea 

Nr. Crt. Elementele componente ale infrastructurii aferente UM Specifica ii 

1 Corp/proiector iluminat buc 5.890 

2 Stâlp iluminat metalic/beton buc 5.670 

3 Cablu de iluminat km 198.450 

4 Putereătotal ăinstalat  kW 824,6 

5 Puncte de aprindere buc 67 

 
În tabelul 3.5.2 se prezint  tipul i num rul total al corpurilor de iluminat aferente sistemului 
public de iluminat din Municipiul Tulcea. 
 

Tabel 3.5.2 Număr, tip corpuri de iluminat aferente sistemului 
public de iluminat din Municipiul Tulcea 

Nr. Crt. Tip corp iluminat Buc i 

1 Corp iluminat   70W 3.534 

2 Corp iluminat 100 W 295 

3 Corp iluminat 150 W 589 

4 Corp iluminat 250 W 1.178 

5 Corp iluminat 400 W 294 

 
În figura 3.5.1 se prezint  ponderea fiec rui tip de corp de iluminat în num rul total al 
corpurilor de iluminat aferente sistemului public de iluminat din Municipiul Tulcea. 
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Figura 3.5.1 Pondere tip corpuri de iluminat aferente sistemului public  
de iluminat - Municipiul Tulcea 

 
La nivelul Municipiului Tulceaă consumulă deă energieă electric ă aferentă sistemuluiă publică deă
iluminată esteă compusă dină consumulă deă energieă electric ă aă corpurilor de iluminat public 
(reprezentândă aproximativă 97șă dină total)ă iă dină celă aferentă semaforiz riiă (reprezentândă
aproximativ 3% din total). Evolu ia statistic ă aă consumuluiă deă energieă electric ă aferentă
sistemului public de iluminat este prezentat  în tabelul 3.5.3 i în figura 3.5.2. 
 

Tabel 3.5.3 Consum energie electrică - sistem public de iluminat 

Luna/An 
2013 2014 2015 

MWh MWh MWh 

Ianuarie 295,4 340,4 351,9 

Februarie 298,0 319,0 343,6 

Martie 309,6 261,4 255,9 

Aprilie 229,3 239,5 230,8 

Mai 247,3 214,4 274,6 

Iunie 202,2 228,0 179,4 

Iulie 179,4 217,7 207,8 

August 218,9 230,5 243,8 

Septembrie 228,0 272,7 254,7 

Octombrie 247,3 274,4 268,1 

Noiembrie 252,0 314,5 305,7 

Decembrie 268,9 249,6 290,5 

TOTAL 2.976 3.162 3.206 
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Figura 3.5.2 Evoluție consumuri energie electrică asociate sistemului de  

iluminat public din Municipiul Tulcea  
 
Evolu ia statistic ă aă costuriloră asociateă consumuluiă deă energieă electric ă aferentă sistemuluiă
public de iluminat este prezentat  în tabelul 3.5.4 i în figura 3.5.3. 
 

Tabel 3.5.4 Costuri, consum de energie electrică aferent sistemului de  
iluminat public din Municipiul Tulcea 

Lun /An 
2013 2014 2015 

lei lei lei 

Ianuarie 184.463 229.084 227.020 

Februarie 190.596 215.488 239.672 

Martie 213.169 161.013 172.519 

Aprilie 159.701 162.649 156.125 

Mai 166.764 143.928 182.218 

Iunie 118.187 153.225 109.669 

Iulie 118.110 143.284 138.878 

August 142.761 147.633 160.622 

Septembrie 145.478 174.501 169.245 

Octombrie 159.551 175.736 177.005 

Noiembrie 169.162 201.717 204.647 

Decembrie 189.526 160.069 191.604 

TOTAL 1.957.468 2.068.327 2.129.224 
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Figura 3.5.3 Evoluție costuri asociate consumurilor de energie electrică aferente  
sistemului de iluminat public din Municipiul Tulcea 

 
Avându-se în vedere datele prezentate anterior, la nivelul anului 2015, se pot avea în vedere 
urm toarele: 
 

 durata medie anual  de utilizare a iluminatului public în Municipiul Tulcea este de 
aproximativ 3.887 h/an; 

 consum specific mediu anuală deă energieă electric ă pentruă iluminată publică raportată laă
num rulădeălocuitoriăesteădeă35,4 kWh/locuitor; 

 costul specific mediu anual aferent consumului deă energieă electric ă pentruă iluminată
publicăraportatălaănum rulădeălocuitoriăesteădeă23,5 lei/locuitor; 

 pre ul mediu anual aferent achizi iei de energie electric  necesar  sistemului public de 
iluminat din Municipiul Tulcea este de 0,664 lei/kWh; 

 consumul mediu lunar de energie electric  aferent sistemului public de iluminat din 
Municipiul Tulcea este de aproximativ 267 MWh/lun . 

 
În tabelul 3.5.5 se centralizeaz  datele referitoare la evolu iaăconsumului de energie electric  
aferent sistemului de iluminat public din Municipiul Tulcea i datele referitoare la costurile 
aferente acestui consum. 
 

Tabel 3.5.5 Costuri / consum de energie electrică aferent sistemului de  
iluminat public din Municipiul Tulcea 

Nr.Crt. Indicator \ An 2013 2014 2015 

1 Consum energieăelectric ă(MWh/an) 2.976 3.162 3.206 

2 Factur ăenergieăelectric ă(lei/an) 1.957.468 2.068.327 2.129.224 
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3.6 DATE TEHNICE SECTOR REZIDEN IAL 
 
Cl direa rezidenţial ăesteăoăconstrucţieăalc tuit ădinăunaăsauămaiămulteăcamereăfolositeăpentruă
locuit, cu dependinţele,ădot rileăşiăutilit ţileănecesare,ăcareăsatisfaceăcerinţeleădeălocuităaleăuneiă
persoane sau familii. Dup  cum s-a afirmat i în capitolele anterioare sectorul reziden ial din 
Municipiul Tulcea are în componen a sa cl diri reziden iale cu proprietate majoritar privat  
(case i blocuri) i cl diri reziden iale proprietate de stat (locuin e sociale, locuin e de serviciu, 
c mine, etc.). În tabelul 3.6.1 se prezint  structura sectorului reziden ial din Municipul Tulcea, 
la nivelul anului 2015. 
 

Tabel 3.6.1 Municipiul Tulcea – structură sector rezidențial 

Nr.Crt. Elementeăceăcaracterizeaz ăsectorulăăreziden ial Specifica ii 

1 Num rătotalălocuin eăproprietateăprivat  32.930 

1.1 Num răăcaseăindividualeă 6.147 

1.2 Num răăapartamenteăînăblocuri 26.783 

2 Num rătotalălocuin eăproprietateădeăstat 575 

2.1 Num răălocuin eăsociale,ădeăserviciu 33 

2.2 Num răăblocuriăANL 27 

2.3 Num răăapartamenteăînăblocuriăANL 542 

3 Num rătotalălocuin eă 33.505 

 
În figura 3.6.1 se prezint  ponderea tipurilor de locuin e proprietate privat  respectiv ponderea 
tipurilor de apartamente proprietate de stat. 
 

 
Figura 3.6.1 Sector rezidențial structură fond locuințe  

(proprietate privată și proprietate de stat) 
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În tabelul 3.6.2 se centralizeaz  principalele date care caracterizeaz  sectorul reziden ial din 
Municipiul Tulcea, la nivelul anului 2015 
 

Tabel 3.6.2 Municipiul Tulcea – descriere sector rezidențial 

Mod de calcul (coloana 4 / coloana 6) 
Consum de energie 

Valoare 
indicator 

M rime de 
raportare 

Valoare 
indicator Indicatori 

Valoare 
indicator 

1 2 3 4 5 6 

Consumul de energie termic  pentru 
înc lzire  peătipădeăcl diriă

[(kWh/an)/m2] 

Consumul total de energie pentru 
înc lzireătermic  [MWh/an] 

Suprafa ă util  total   
[m2] 

Cl diriăpublice 171 Cl diriăpublice 2.955 Cl diriăpublice 17.258 

Locuin e 217 Locuin e 279.997 Locuin e 1.289.988 

Consumulămediuădeăenergieătermic ă
pentruăînc lzireăăpeătipădeălocuin eă

[(Gcal/an)/m2] 

Consumul mediu de energie 
pentruăînc lzireătermic ăpeătipă

locuin  
[(Gcal/an)/locuin ] 

Suprafa ăutil ămedie pe tip de 
locuin ă[m2/locuin ] 

Apartament în bloc 0,173 Apartament în bloc 6,36 Apartament în bloc 37 

Case individuale 0,217 Case individuale 11,28 Case individuale 52 

Consumulădeăenergieăădeăr cireăpe 
 tipădeălocuin ăcuăaerăcondi ionată

[(kWh/an)/ m2] 

Consum mediu de energie de 
r cireăpeătipălocuin  
[(kWh/an)/locuin ] 

Suprafa ăutil ămedieăr cit ăpeă
tipădeălocuin ăcuăaeră

condi ionată[m2/locuin ] 

Apartament în bloc 33 Apartament în bloc 501 Apartament în bloc 15 

Case individuale 42 Case individuale 693 Case individuale 17 

Consumul anual de energie pentru 
înc lzireăap ăpeălocuitoră

[(kWh/an)/locuitor] 

Consumul total de 
energie pentru 

înc lzireaăapeiă[MWh/an] 
Num rătotalădeălocuitori 

Apartament în bloc 256 Apartament în bloc 19.376 Apartament în bloc 75.829 

Case individuale 180 Case individuale 2.648 Case individuale 14.674 

Consumulădeăenergieăelectric ,ăpeătipă
deăcl diriă[(kWh/an)/m2] 

Consumul total de energie 
electric ă[MWh/an] 

Suprafa ăutil ătotal  
 [m2] 

Cl diriăpublice 29 Cl diriăpublice 497 Cl diriăpublice 17.258 

Locuin e 32 Locuin e 41.249 Locuin e 1.289.988 

 

Obs. Pentru  stabilirea  consumului mediu anual de energie pentru răcire pe tip de  locuință 
s-au avut în vedere date statistice preluate din literatura de specialitate, din cauza faptului că 
nu există o bază de date, o contorizare centralizată a consumului de energie pentru răcire la 
nivelul sectorului rezidențial din Municipiul Tulcea. 
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3.7 DATEăTEHNICEăCL DIRI PUBLICE 
 
Cl dirile publice din Municipiul Tulcea pot fi împ r ite în urm toarele categorii: 
 

 cl diri aflate în gestionarea inspectoratului colar: colegii, licee, coli, gr dini e, etc.; 

 cl diri social culturale: teatre, muzee, biblioteci, cinematografe, stadioane, s li de 
sport,etc.; 

 cl diri aflate în gestionarea direc iei de asisten  i protec ie social : centre sociale, 
cantine, cre e, etc.; 

 cl diri infrastructur  s n tate: spitale, centre medicale, dispensare, clinici, etc.; 

 cl diri administrative: sediu prim rie, sedii institu ii / servicii publice, g ri, autog ri, 
tribunale, spa ii comerciale, etc.; 

 
Înătabelulă3.7.1ăseăprezint ăprincipaleleăcaracteristiciăconstructiveă iăprincipaleleăcaracteristiciă
aleăconsumurilorăenergeticeălaănivelulăsectoruluiădeăcl diriăpubliceădinăMunicipiulăTulcea. 
 

Tabel 3.7.1 Caracteristici constructive, consumuri resurse energetice sector clădiri publice 

Nr. 
Crt. 

TipăCl dire 
Nr. 

Cl diriăînă
grup 

Total arie 
util  

Indicatori 

Consum 
energie 
electric  

Consum 
energie 
termic  

Facturaăenergetic  

Electric  Termic  

m2 MWh/an Gcal/an lei/an lei/an 

1 
Spitale, dispensare, 

policlinici, etc. 
1 20.100 864 3.815 418.321 1.335.089 

2 
Cl diriăînv mântă( coli,ă

licee,ăgr dini e,ăetc.) 31 87.129 949 10.072 560.894 2.529.959 

3 
Cl diriăsocialăculturaleă

(bibliotec ,ăcas ăcultur ,ă
etc.) 

8 17.399 680 4.677 402.168 1.038.633 

4 
Cl diriăadministrativeă
(prim rie,ăsediiătaxeă iă

impozite, etc.) 
26 66.565 5.192 23.482 2.512.943 5.898.666 

5 
Alteleă(cantine,ăcre e,ă

centre de zi, centre sociale) 
7 3.085 118 713 53.711 144.509 

6 Total - 194.278 7.803 42.758 3.948.038 10.946.857 
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Indicatorii energetici aferen i principalelor tipuri de cl diri publice din Municipiul Tulcea, 
sunt: 
 

 Spital:ă consumulă specificămediuă anuală deă energieă electric ă esteă deă43,0 kWh/m2 iar 
consumul specific mediu anual de energie termic ăesteădeă220,56 kWh/m2; 

 Institu iiădeăînv mânt:ăconsumulăspecificămediuăanualădeăenergieăelectric ăesteădeă
10,89 kWh/m2 iară consumulă specifică mediuă anuală deă energieă termic ă esteă deă
aproximativ 134,34 kWh/m2; 

 Institu iiăadministrative: consumul specificămediuăanualădeăenergieăelectric ăesteădeă
78,0 kWh/m2 iară consumulă specifică mediuă anuală deă energieă termic ă esteă deă
aproximativ 410,0 kWh/m2; 
 

Obs. În Anexa 2 sunt centralizate datele care caracterizează sectorul clădirilor publice din 
Municipiul Tulcea. Datele prezentate în Anexa 2 au stat la baza stabilirii indicatorilor 
prezentați anterior. 
 
În figura 3.7.1 se prezint  ponderea consumurilor energetice aferente principalelor tipuri de 
cl diri publice în consumul energetic total aferent cl dirilor publice din Municipiul Tulcea. 
 

 
 

Figura 3.7.1 Pondere consumuri energetice - Sector clădiri publice  

 
3.8 DATE TEHNICE SECTOR TRANSPORTURI  
 
Referitor la componen a parcului auto a popula iei i a agen ilor economici din Municipiul 
Tulcea, conform datelor înregistrate la serviciul de colectare a taxelor i impozitelor locale, 
sunt luate în eviden  8.789 mijloace de transport. Dintre acestea, 8.349 sunt vehicule cu masa 
mai mic  decât 3,5 tone. Astfel,ăînăcazulăautoturismelorăaflateăînăproprietateăprivat ,ăseăpoate 
stabiliăc ălaănivelulăMunicipiuluiăTulceaăexist ă1ăautoturismălaă10,7ălocuitori.ăDeăasemenea, pe 
raza Municipiului Tulcea au autoriza ie i aproximativ 401 taximetre. 
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În cazul sectorului de transport public structura sa i componen a parcului auto a acestuia a 
fost detaliat  în capitolele anterioare (v. subcapitol 2.7). În tabelele 3.8.1, 3.8.2 iă3.8.3ă iăînă
figurile 3.8.1, 3.8.2 iă3.8.3ăseăprezint ăevolu iaăconsumuluiădeăcarburant,ădefalcatăpeătipuriădeă
carburant, aferent transportului public din Municipiul Tulcea. 
 

Tabel 3.8.1 Evoluţiaăconsumuluiădeăcarburantăaferentăsectoruluiădeătransportăpublicădin 
 Municipiul Tulcea în anul 2015 

 

Tip 
Carburant  

Unitate 
m sur  

Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie 

Motorin  litri 30.774 29.782 31.658 30.853 30.855 31.801 

Benzin  litri 145 180 192 143 138 212 

Motorin  
Aux 

litri 808 712 746 1.073 1.060 1.125 

GPL litri 9.872 9.532 10.157 9.116 10.872 9.478 

 

Tip 
Carburant 

Unitate 
m sur  

Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie 

Motorin  litri 31.696 30.666 30.342 32.543 30.449 31.897 

Benzin  litri 180 227 191 192 190 168 

Motorin  
Aux 

litri 1.094 1.031 1.319 1.101 743 615 

GPL litri 13.480 11.404 10.798 10.758 7.367 6.699 

 

 
 

Figura 3.8.1 Sector transport public – evoluție consum carburant 2015  
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Tabel 3.8.2 Evoluţiaăconsumuluiădeăcarburantăaferentăsectoruluiădeătransportăpublicădin 

 Municipiul Tulcea în anul 2014 
 

Tip 
Carburant  

Unitate 
m sur  

Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie 

Motorin  litri 26.364 24.341 26.284 25.266 26.255 25.436 

Benzin  litri 0 245 189 226 207 249 

Motorin  
Aux 

litri 1.085 1.051 952 1.154 815 760 

GPL litri 22.143 22.291 27.401 25.205 25.887 25.308 

 

Tip 
Carburant 

Unitate 
masura 

Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie 

Motorin  litri 28.295 28.225 27.051 27.648 28.027 30.393 

Benzin  litri 277 295 208 161 133 176 

Motorin  
Aux 

litri 967 1.036 966 1.000 831 837 

GPL litri 23.369 14.835 24.629 25.816 19.098 10.194 

 

 
 

Figura 3.8.2 Sector transport public – evoluție consum carburant 2014  
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Tabel 3.8.3 Evoluţiaăconsumuluiădeăcarburantăaferentăsectoruluiădeătransportăpublicădin 
 Municipiul Tulcea în anul 2013 

 

Tip 
Carburant  

Unitate 
m sur  

Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie 

Motorin  litri 27.186 23.486 25.059 24.069 25.084 24.084 

Benzin  litri 260 201 221 256 257 224 

Motorin  
Aux 

litri 908 832 629 721 688 1.337 

GPL litri 21.184 21.761 22.958 23.733 22.877 23.647 

 

Tip 
Carburant 

Unitate 
m sur  

Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie 

Motorin  litri 26.371 25.448 23.436 27.758 25.898 26.618 

Benzin  litri 236 251 230 263 199 122 

Motorin  
Aux 

litri 1.280 839 720 731 579 1.050 

GPL litri 28.048 27.537 19.104 23.942 23.055 22.259 

 

 
 

Figura 3.8.3 Sector transport public – evoluție consum carburant 2013 
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În figura 3.8.4 se prezint , pentru perioada 2013 ÷ 2015, evolu ia consumului de carburant, 
evolu ia num rului de c l tori i evolu ia costurilor anuale asociate consumului de carburant 
aferent sectorului transporturi din Municipiul Tulcea 
 

 
 

Figura 3.8.4 Sector transport public – evoluție consum anual carburant, număr anual de călători și costuri 
anuale aferente consumului de carburant 

 
În tabelul 3.8.4 sunt prezenta i principalii indicatori energetici care descriu situa ia existent  la 
nivelul sistemului de transport public din Municipiul Tulcea. 
 

Tabel 3.8.4 Indicatori ce caracterizeaz  sistemul de transport public 

Mod de calcul (coloan  2 / coloan  3) 
Consum de energie M rime raportare 

Indicatori 

1 2 3 

Eficien a sistemului 

Consumul specific de energie la 
transportul de pasageri (kep/locuitor) 

Consumul de energie anual la 
transportul de pasageri (tep/an) 

Num rălocuitori 

4,45 403 90.503 

Eficien aăc l toriei 

Consumul specific de energie  
(kep /pasager) 

Consumul anual de energie la 
transportul de pasageri (tep/an) 

Num r anual pasageri 

0,11 403 3.634.871 

Eficien a Vehiculelor 

Consumul specific mediu de energie al 
vehiculelor (kep/km) 

Consumul anual de energie la 
transportul de pasageri (tep/an) 

Kilometri anual parcur i 
(km/an) 

0,26 403 1.560.938 



 

 

PROGRAMăDEăÎMBUN T IREăAăEFICIEN EIă
ENERGETICEăÎNăMUNICIPIULăTULCEA,ăJUDE ULă
TULCEA 
 

Cod /2016 
Eficien ăenergetic  

Ediţia:ă0 Revizia: 0 

SC ELSACO ESCO SRL 
CUI: RO 16396697 / Nr.ORC: J07/229/2004  
Tel: +40 231 507 060 / Fax: +40 231 532 905 

Faza: 
Iă(unic ) 

Volumul: 
I (unic) 

 

Pagina 56/132 

 
3.9 DATE TEHNICE PRIVIND GESTIONAREAăDE EURILOR DIN CADRUL 

LOCALIT II 
 
Gestionareaă deşeuriloră deă peă razaă Municipiuluiă Tulceaă seă faceă înă modă organizată prină
structurileă dină cadrulă Direcţieiă deă Serviciiă Publiceă aflat ă înă subordineaă Consiliuluiă Locală
Municipal Tulcea. În prezent, gradul de acoperire privind serviciul de salubrizare realizat de 
c tre Servicii Publice SAăpentruă popula ie,ă în Municipiul Tulcea, este de 100%, iar pentru 
agen iiăeconomici,ăînăpropor ie de 75%, restul procentelor fiind acoperite de c tre alte societ i 
de profil autorizate, în condi iile legii [8]. 
 
Gestionareaă de euriloră reprezint ă unaă dintreă problemeleă importanteă cuă careă seă confrunt ă
localit ile. Astfel, trebuie avut  în vedere oă abordareă integrat ă ce trebuieă s ă in ă contă deă
urm toarele procese: colectare,ă transport,ă tratare,ă valorificareaă de euriloră i eliminarea, 
depozitarea acestora. 
 
În Municipiul Tulcea colectarea de eurilor municipale se face prin golirea recipien ilor din 
punctele de colectare de la asocia iile de proprietari, în num r de 120 puncte de colectare 
prev zute cu platform  betonat  i gard împrejmuitor, i de la case sau agen i economici. În 
principal colectarea se face în eurocontainere metalice de 1.1 m3, europubele de 240 1itri 
pentru de eurile amestecate, iglu-uri de 2.5 m3, containere PVC i saci de 240 litri 
inscrip iona i special pentru de eurile selective (v. figura 3.9.1). 
 

 
Figura 3.9.1 Recipienți colectare deșeuri 

 

Colectarea  selectiv   a de eurilor municipale în vederea valorific rii materialelor reciclabile 
s-a intensificat în ultimii ani, când au fost infiin ate aproximativ 103 puncte de colectare 
selectiv  a de eurilor de PET i materiale plastice, de eurilor din hârtie-carton, de euri din 
sticl , amplasate pe aria municipiului, de c tre operatorul de salubritate. 
 

Frecven a de evacuare i colectare pe care operatorul de salubrizare o asigur  în prezent, în 
Municipiul Tulcea, este zilnic în anotimpul cald i cel pu in o dat  la dou  zile în anotimpul 
rece de la asocia iile de proprietari (locatari), unit ile de alimenta ie public , unit ile 
sanitare, pie e, restaurante, hoteluri, gr dini e, coli i la cel mult trei zile de la produc torii 
casnici. 
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Transportul de eurilor, în func ie de provenien a acestora, se realizeaz  utilizând autovehicule 
destinate acestui scop, acoperite i prev zute cu dispozitive de golire automat  a recipientelor 
de colectare, care s  nu permit  împr tierea de eurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau 
scurgeri de lichide în timpul transportului. În tabelul 3.9.1 se prezint  principalele vehicule i 
utilaje folosite în activitatea de salubrizare menajer  din Municipiul Tulcea. 
 

Tabel 3.9.1 Gestionare de euri – vehicule i utilaje 

Nr. Crt. Tip Num r 

1 Autogunoier  9 

2 Autogunoier  container 1 

3 Tractor 5 

4 Camion basculant  4 

5 Cistern  4 

6 Autom tur toare 3 

7 Autoutilitar  7 

8 Autospecial  6 

9 Înc rc tor hidraulic 2 

10 Înc rc tor frontal 1 

11 Autoturism 5 

 

La nivelul Municipiului Tulcea nu exist  sta ie de tratare mecano – biologic  a de eurilor 
urbane dar se realizeaz  o serie de opera ii de tratare a de eurilor rezultate din colectarea 
selectiv  a acestora dup  cum urmeaz : 
 

 prelucrarea de eurilor de hârtie i carton în vederea recicl rii specializate (sortare, 
balotare); 

 prelucrarea de eurilor metalice în vederea recicl rii prin unit i specializate (sortare, 
m run ire, presare, balotare); 

 prelucrarea în vederea recicl rii a de eurilor de mase plastice prin unit i de reciclare 
specializate, autorizate pentru aceast  activitate. 

 
De eurile ce nu fac obiectul unor proceduri de reciclare, valorificare de pe raza Municipiului 
Tulcea sunt eliminate prin depozitare la depozitul zonal pentru de euri nepericuloase i 
periculoase stabile, nereactive. Depozitul este construit în conformitate cu normele europene 
în domeniu are o capacitate proiectat  de 1.700.000 m3 împ r it  în 8 celule dintre care 4 
celule pentru de euri municipale, iar 4 celule pentru depozitarea de eurilor industrial 
periculoase inerte. Depozitul deserve te exclusiv Municipiul Tulcea, pe o perioad  de 30 de 
ani i este dotat cu sta ie de sortare de euri, având capacitate de 9 t/h. 
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De asemenea, pe raza Municipiului Tulcea exist  un depozit de DEEE-uri (de euri de 
echipamente  electrice i electronice). Depozitul  este  acoperit  cu  tabl ,  are o suprafa  de 
40 mp, este împrejmuit cu gard, iar platforma corespunz toare suprafe ei respective este 
betonat  i bordurat  perimetral. În incinta punctului de lucru unde se afl  depozitul de DEEE 
exist  i un spa iu special amenajat prev zut cu platform  betonat  împrejmuit  cu gard de 
sârm  iă acoperită cuă tabl ,ă în suprafa  de 60 m2 utilizat pentru stocarea temporar ă a 
anvelopelor uzate, pân  la predarea c tre companii specializate în acest scop. 
 
În tabelul 3.9.2 i în figura 3.9.2 se prezint  evolu ia consumurilor energetice aferente 
activit ii de gestionare a de eurilor din Municipiul Tulcea. 
 

Tabel 3.9.2 Gestionare de euri – consumuri energetice 

An 

Motorin  Benzin  Energie electric  Consumuri energetice totale 

t/an t/an MWh/an tep/an 

2013 156,71 5,77 76,20 172 

2014 163,85 5,50 78,68 179 

2015 151,46 5,03 82,52 166 

 

 
Figura 3.9.2 Gestionare deșeuri – evoluție consumuri energetice 

 

În tabelul 3.9.3 se prezint  evolu ia cantit ii de de euri anual procesate în Municipiul Tulcea 
iar în figura 3.9.3 se prezint  corelat evolu ia cantit ii de de euri anual procesate i evolu ia 
cantit ii anuale de resurse energetice consumate în cadrul activit ii de gestionare a 
de eurilor. De asemenea, în figura 3.9.3 se prezint  ponderea tipurilor de resurse energetice în  
consumul energetic anual aferent  activit ii de gestionare a de eurilor din Municipiul Tulcea. 
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Tabel 3.9.3 Gestionare de euri – evolu ie de euri procesate anual 

An 
Cantitate de euri anual procesat  

tone/an 

2013 32.598 

2014 32.670 

2015 31.567 

 

 
Figura 3.9.3 Gestionare deșeuri – evoluție deșeuri procesate, evoluție consumuri energetice totale, pondere 

tipuri de energie în  consumurile energetice totale transformate în tep, pentru anul 2015 

 
La nivelul Municipiului Tulcea din cantitatea total  anual  de de euri procesate un procent de 
aproximativ 2,68% (850 tone/an) este reprezentat de de eurile colectate selectiv. În figura 
3.9.4 se prezint  ponderea tipurilor de de euri în cantitatea anual  total  de de euri colectate 
selectiv [8]. 
 

 
 

Figura 3.9.3 Gestionare deșeuri – pondere tip deșeu  în cantitatea total anuală de  
deșeuri colectate selectiv 
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În tabelul 3.9.4 i în figura 3.9.4 seă prezint ă evolu iaă indiceluiă deă generareă aă de euriloră
menajere, mediaăanual ăaăindiceluiădeăgenerareăaăde eurilorăefectivărealizat ăînăperioada 2013 
÷ 2015 în Municipiul Tulcea iăconsumulăspecificădeăresurseăenergetice. 
 

Tabel 3.9.4 Evoluția indicelui de generare a deșeurilor în Municipiul Tulcea 

Nr.Crt. Indicator 2013 2014 2015 

1 Indiceleădeăgenerareăaăde eurilorămenajereă[kgă/locuitorăzi] 0,98 0,99 0,96 

2 Mediaăanual ăaăindiceluiădeăgenerareăaăde euriloră[kg/locuitorăan] 357 360 349 

3 Consumăspecificădeăenergieă[kep/toneăde euriăprocesate] 5,27 5,47 5,26 

 

 
Figura 3.9.4 Evoluție indice de generare deșeuri Municipiul Tulcea 

 

3.10 DATE TEHNICEăPRIVINDăPOTEN IALULăDEăPRODUCEREăŞI UTILIZARE 
PROPRIE MAI EFICIENT ăAăENERGIEIăREGENERABILE LA NIVEL 
LOCAL 

 

Valorificareaăpoten ialuluiăsurselor regenerabile de energie confer ăpremiseărealeădeărealizareă
aă unoră obiectiveă strategiceă privindă cre tereaă siguran eiă înă alimentareaă cuă energie prin 
diversificarea surselor iădiminuareaăponderiiă importuluiădeă resurse energetice, respectiv, de 
dezvoltareădurabil ăaăsectoruluiăenergetică iăprotejareaămediuluiă înconjur tor.ăAstfel în acest 
subcapitol se va face o analiz ăreferitoareălaăpoten ialulădeăutilizareăaăsurselorăregenerabileădeă
energie în Municipiul Tulcea. Se iauăînăconsiderareăurm toareleătipuriădeăsurseăregenerabileădeă
energie: 
 

 energiaă solar  – utilizat ă laăproducereaădeă c ldur ăprinămetodeădeă conversieăpasiv ă
sauăactiv ăsauălaăfurnizareaădeăenergieăelectric ăprinăsistemeăfotovoltaice; 

 energiaă eolian  – utilizat ă laă producereaă deă energieă electric ă cuă grupuriă
aerogeneratoare; 

 hidroenergia – valorificat ă prină utilizareaă centraleloră hidroelectriceă cuă oă putere 
instalat ămaiămic ăsauăegal ăcuă10ăMWă("hidroenergiaămic "), respectiv prin utilizarea 
centralelorăhidroăcuăoăputereăinstalat ămaiămareădeă10ăMWă("hidroenergiaămare"); 
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 biomasa – provenit ă dină reziduriă deă laă exploat riă forestiereă iă agricole,ă dină de euri 
rezultateă dină prelucrareaă lemnuluiă iă alteă produse,ă iă valorificat ă înă instala iiă deă
producereăaăenergieiăelectriceă i/sauătermice;ă 

 biogazul – provenită înă principală dină rezultatulă ferment riiă înă regimă anaerobă aă
dejec iilorăanimaliereăsauădeălaăsta iileădeăepurareăor ene ti,ă iăvalorificatăînăinstala iiă
deăproducereăaăenergieiăelectriceă i/sauătermice; 

 biocombustibil – provenită prină conversiaă biomaseiă i/sauă aă de euriloră animale,ă
industrialeă sauă municipaleă iă valorificată înă principală deă utilajeleă agricole (tractoare, 
combine, etc.) sau mijloacele de transport public. 

 energiaă geotermal  – înmagazinat ă înă depoziteă iă z c minteă hidrogeotermaleă
subterane,ă exploatabil ă cuă tehnologiiă specialeă deă forajă iă extrac ie,ă iă valorificat ă înă
instala iiădeăproducereăaăenergiei termice.  

 
3.10.1ăPoten ialulădeăutilizareăaăenergieiăsolare 
 
Energiaă solar  esteă energiaă radiant ă produs ă înă Soareă caă rezultată ală reac iiloră deă fuziuneă
nuclear .ă Eaă esteă transmis ă peă P mântă prină spa iuă înă cuanteă deă energieă numiteă fotoni,ă careă
interac ioneaz ă cuă atmosferaă iă suprafa aăP mântului.ăTehnologiileă solareă potă fi,ă înă general,ă
pasiveă sauă activeă înă funcţieă deă modulă înă careă energiaă solar ă esteă captat ,ă convertit ă şiă
distribuit .ă Tehnicileă solară activeă includă utilizareaă panouriloră fotovoltaice şiă aă colectoareloră
termiceă pentruă captareaă energiei.ă Tehnicileă solareă pasiveă includă orientareaă uneiă cl diriă spreă
soare,ă selectareaămaterialeloră cuăoămas ă termic ă favorabil ă sauă cuăpropriet ţiă deădispersieă aă
luminii,ăprecumăşiăproiectareaăspaţiilorăînăaşaăfelăîncâtăaerulăs ăcirculeăînămodănatural. 
 
În figura 3.10.1.1ă seă prezint ă hartaă radia ieiă solareă iară înă figuraă 3.10.1.2ă seă prezint ă durataă
medieăanual ădeăstr lucireăaăsoareluiă[9]. 
 

 
 

Figura 3.10.1.1 Radiația solară, în România 



 

 

PROGRAMăDEăÎMBUN T IREăAăEFICIEN EIă
ENERGETICEăÎNăMUNICIPIULăTULCEA,ăJUDE ULă
TULCEA 
 

Cod /2016 
Eficien ăenergetic  

Ediţia:ă0 Revizia: 0 

SC ELSACO ESCO SRL 
CUI: RO 16396697 / Nr.ORC: J07/229/2004  
Tel: +40 231 507 060 / Fax: +40 231 532 905 

Faza: 
Iă(unic ) 

Volumul: 
I (unic) 

 

Pagina 62/132 

 

 
 

Figura 3.10.1.2 Durata medie anuală de strălucire a soarelui, în România 
 
C lduraăgenerat ădeăsoareăseăpoateăfolosiăînăprincipalăpentruăproducereaădeăenergieăelectric ă iă
laă preparareaă apeiă caldeă menajere,ă înc lzireaă agentuluiă termică responsabilă deă temperaturaă
ambiant ăaăcasei şiăînc lzireaăpiscinelor.ăExist ăchiarăşiăinstalaţiiădeăaerăcondiţionatăbazateăpeă
c lduraăsolar ,ăundeăaceastaăreprezint ăenergiaăprincipal ănecesar ăr ciriiăaerului. 
 
Avându-seă înă vedereă h r ileă prezentateă înă figurileă anterioareă seă poateă spuneă c ă înă zonaă
Municipiului Tulcea poten ialulă deă utilizareă aă energieiă solareă corespundeă unuiă nivelă ridicat 
caracterizatădeăurm toriiăparametrii: 
 

 iradiereaă anual ă global ă ob inut ă de modulele fotovoltaice înclinate optimal este 
cuprins ăînăintervalulă1.389 ÷ 1.420 kWh/m2; 

 durataămedieăanual ădeăstr lucireăaăsoareluiăesteăcuprins ăînă intervalulă2.200 ÷ 2.300 
de ore pe an. 

 
Ca urmare a celor spuse mai sus în Municipiul Tulcea pot fi avuteă înă vedereă solu iiă deă
îmbun t ireăaăeficien eiăenergetice,ăbazateăpeăenergieăsolar ,ăcuăaplicareăîn: 
 

 iluminatulă publică iă perimetrală (producereă energieă electric ă cu panouri solare 
fotovoltaice); 

 institu iiă deă înv mântă (înă specială înă gr dini e, s li de sport iă c mine)ă iă înă cl diriă
administrativeă(producereădeăenergieă termic ăpentruăpreparareăap ăcald ămenajer ă cu 
panouri solare termice); 

 iriga iiă(producereăenergieăelectric ăcuăpanouriăsolareăfotovoltaice). 
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3.10.2ăPoten ialulădeăutilizareăaăenergiei eoliene 
 
Energiaăeolian ăesteăenergiaăcon inut ădeă for aăvântuluiăceăbateăpeăsuprafa aăp mântului.ăEaă
esteătransformat ăînăprincipalăînăenergieăelectric ăprinăintermediulăturbinelorăeoliene.ăTurbinaă
eolian  esteă dispozitivulă careă transform ă energia cinetic ă primit ă deă laă vântă înă energieă
mecanic . Înă figuraă 3.10.2.1ă seă prezint ă vitezaă medieă anual ă aă vântuluiă înă România iar în 
figuraă3.10.2.2ăseăprezint ,ă înăfunc ieădeăzoneleădinăRomânia,ănum rulădeăoreăînăcareăvântulă
areăoăvitez ămaiămareădeă4ăm/să[9]. 
 

 
 

Figura 3.10.2.1 Viteza medie anuală a vântului, în România 
 

 
Figura 3.10.2.2 Numărul de ore pe an cu viteză a vântului mai mare de 4 m/s, în România 
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Avându-seă înă vedereă h r ileă prezentateă înă figurileă anterioareă seă poateă spuneă c ă înă zonaă
Municipiului Tulcea poten ialulădeăutilizareăaăenergieiăeolieneăcorespundeăunuiănivelă ridicat 
caracterizatădeăurm toriiăparametrii: 
 

 vitezaămedieăanual ăaăvântuluiăesteăcuprins ăînăintervalulă6 ÷ 8 m/s; 
 num rulădeăoreăcuăoăvitez ăaăvântuluiămaiămareădeă4ăm/săesteădeăcircaă4.000 h/an. 

 
În zona Municipiului Tulcea exist ăunăpoten ialăridicat de utilizare a energei eoliene iar acesta 
poate fi valorificat: 
 

 prinăatragereaădeăinvestitori,ădezvoltatoriădeăparcuriăeolieneă(poten ialămediu - ridicat); 

 prinăaplica iiăpunctualeă înăprincipală înăzoneleă izolateă f r ăaccesă laă re eauaăpublic ădeă
alimentareăcuăenergieăelectric ă(poten ialăsc zut). 

 
3.10.3ăPoten ialulădeăutilizareăaăbiomasei,ăbiogazuluiă iăbiocombustibililor 
 
Biomasaă esteă parteaă biodegradabil ă aă produselor,ă de euriloră iă reziduuriloră dină agricultur ,ă
inclusivă substan eă vegetaleă iă animale,ă silvicultur ă iă industriileă conexe,ă precumă iă parteaă
biodegradabil ă aă de euriloră industrialeă iă urbane.ăBiomasaă poateă fiă utilizat ă deă laă înc lzireaă
înc perilorăpân ălaăproducereaăenergieiăelectriceă iăaăcarburan ilorăpentruăautomobile. 
 
Biomasaă esteă considerat ă unaă dină principaleleă formeă deă energieă regenerabil .ă Statisticileă
actualeăindic ăfaptulăc ,ă rileăînăcursădeădezvoltareăî iăacoper ăcircaă38șădinănevoileăpropriiă
de energie din biomas ,ă iară înămulteădintreăacesteă ri,ă ardereaă lemnuluiădeă focă reprezint ăoă
cot  important ădinăconsumulătotalădeăenergie.ăUneleă riădezvoltateăî iăasigur ăînăprezent,ădină
biomas ,ă oă cot ă important ă dină consumurileă propriiă deă energie,ă cumă ară fiă cca.ă 18șă înă
Finlanda, cca. 14% în Suedia, cca. 10% în Austria, etc. Biomasa reprezint ă cca.ă 15șă dină
sursele primare de energie utilizate pe plan mondial. 
 
Biomasa provine, în principal, din: 
 

 biomas ăspecialăcultivat ă″planteăenergetice″; 
 reziduuriădinăexploat riăforestiereăşiălemnădeăfoc; 
 deşeuriădeălemnăsubăform ădeărumeguşăşiăalteăresturiădeălemn; 
 deşeuriăagricoleărezultateădinăcereale,ătulpiniădeăporumb,ăalteăresturiăvegetale; 
 deşeuriăorganiceăindustrieăagro-alimentar ,ăgr simi,ăexcrementeăanimale; 
 deşeuriăşiăreziduuri menajere urbane. 

 
LaănivelulăMunicipiuluiăTulceaăexist ăunăpoten ialămediu de utilizare a resurselor energetice 
sub form  de biomas  bazat înăprincipalăpeăactivit ileăagricoleă iăpeăexistenţaăuneiăsuprafe eă
importanteă deă terenuriă agricoleă înă zon ă (v.ă figura 3.10.3.1) i mai pu in pe rezidurile din 
exploat riăforestiereăşiălemnădeăfocădatorit  existen eiăunuiăfondăforestierărelativ redus în zon  
(v. figura 3.10.3.2) [9]. 
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Figura 3.10.3.1 Harta suprafețelor agricole utilizate, din România 

 

 
Figura 3.10.3.2 Harta pădurilor, din România 

 
Raportată laă poten ialulă energetică ală biomaseiă laă nivelulă Românieiă (v.ă figuraă 3.10.3.3), 
Municipiul Tulcea se afla într-oăzon ăcuăpoten ialămaiămareădeăutilizareăaăbiomaseiăagricoleă
comparativăcuăceaăforestier ă[9], [10]. 
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Figura 3.10.3.3 Potențial energetic al biomasei, în România 

 
Principaleleăformeădeăvalorificareăenergetic ăaăbiomaseiăsunt: 
 

 ardereaădirect ăcuăgenerareădeăenergieătermic ; 
 ardereaăprinăpiroliz ,ăcuăgenerareădeăsingază(COă+ăH2); 
 fermentarea, cu generare de biogaz (CH4) sau bioetanol (CH3-CH2-OH). În cazul 

ferment riiă produ iloră zahara iă biogazulă seă poateă ardeă direct,ă iară bioetanolul,ă înă
amestecăcuăbenzina,ăpoateăfiăutilizatăînămotoareleăcuăcombustieăintern . 

 transformareaă chimic ă aă biomaseiă deă tipă ulei vegetală prină tratareă cuă ună alcoolă iă
generareădeăesteri,ădeăexempluămetilăesteriă(biodiesel)ă iăglicerol.ăÎnăetapaăurm toare,ă
biodieselul purificat se poate arde în motoarele diesel; 

 degradareaăenzimatic ăaăbiomaseiăcuăob inereădeăetanolăsauăbiodiesel.ăCeluloza poate 
fiă degradat ă enzimatică laă monomeriiă s i,ă deriva iă glucidici,ă careă potă fiă ulterioră
fermenta iălaăetanol. 

 
Principalele tipuri de resurse de biomas  provenit ă dină vegeta iaă agricol ă transformateă înă
biocombustibili sunt: 
 

 producere biodisel: rapi ,ăfloareaăsoarelui,ăsoia; 
 producereăbiogaz:ătrestieădeăzah r,ăsorg,ăporumb. 
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Deă asemenea,ă rezidurileă generateă deă activit ileă urbaneă potă reprezentaă oă alt ă categorieă deă
biomas .ăAstfel,ăînăMunicipiulăTulcea potăfiăavuteăînăvedereăsolu iiădeăvalorificareăenergetic ăaă
resurselorăsubăform ăde: 
 

 de euriă menajereă iă asimilabileă (energieă generat ă deă ardereaă de euriloră sauă biogază
extras de la gropile de gunoi care este un gaz bogat în metan); 

 apeă uzateă (valorificareaă prină ardereă aă n moluluiă sauă energieă extras ă din apele uzate 
folosindădigestiaăanaerob ăpentruăaăproduceăbiogazul).ăÎn apele uzate municipale sunt 
numero iăcompuşiăorganiciădeăcarbon,ăcareăpotă fiăconverti iă înăbiogazăprinădegradareă
anaerob . 

 
Dup  cum s-a afirmat anterior în zona Municipiului Tulcea exist ă ună poten ială mediu de 
utilizare a biomasei (biogaz, biocombustibil) iar acesta poate fi valorificat: 
 

 pentruăînc lzireăînăspa iileădeălocuită(înăspecialăprinăsolu iiăindividualeădeăproducereăaă
energiei termiceăsubăform ădeăap ăcald ăsauăpentruăînc lzire); 

 înă cazaneă sauă înă instala iiă deă cogenerareă pentruă producereă deă energieă electric ă iă
termic ă iă alimentareaă înă sistemă centralizată aă consumatoriloră (blocuriă deă locuin e,ă
cl diriăadministrative,ăansambluriăreziden iale noi, etc.); 

 pentru producere de energieăelectric ăînăinstala iiăspecifice,ă iăvalorificareaăacesteiaălaă
nivelul unor consumatori locali sau prin introducerea energiei electrice produse în 
SistemulăElectroăEnergeticăNa ional; 

 prinăproducereădeăbiocombustibiliăceăpotăfiăutiliza iălaănivelălocal în transportul public, 
sauă deă instala iileă deă salubrizare,ă transportă aă de euriloră menajere.ă Deă asemenea,ă
biocombustibiliiă potă fiă valorifica iă înă instala iileă agricoleă sauă potă fiă transporta iă iă
vându i; 

 prin producere de biogaz ce poate fi valorificat înă instala iiă deă producereă aă energieiă
electriceă i/sauătermiceăsauăcareăpoateăfiăfolosităcaăsurs ăalternativ ăînăconsumulădeăuză
casnic. 

 
3.10.4ăPoten ialulădeăutilizareăsurseăgeotermale 
 
Energiaă geotermal ă esteă energiaă termic ă stocat ă înă structuraă geologic  aă p mântuluiă ceă esteă
captat ăsubăform ădeăap ăfierbinte,ădeăjoas ătemperatur  (cuătemperaturiăcuprinseăîntreă25ăºCă iă
60ăºC)ă iădeăînalt ătemperatur ă(cuătemperaturiădeălaă60ăºCăpân ălaămaximumă125ăºC)ăsauăsubă
form ă deă aburi.ă Energiaă geotermal ă deă înalt ă temperatur ă poateă fiă transformat ă directă înă
energieă electric ă sauă termic ă îns ă energiaăgeotermal ădeă joas ă temperatur  poateă fiă utilizat ă
numaiă pentruă înc lzire,ă fiindă imposibil ă conversiaă acesteiaă înă energieă electric .ă Energiaă
geotermal ă deă joas ă temperatur ,ă esteă disponibil ă chiară laă suprafaţaă scoarţeiă terestre,ă îns  
exploatareaă acesteiaă necesit ă echipamenteă specială conceputeă (pompeă deă caldur )ă pentruă
ridicareaătemperaturiiăpân ălaăunănivelăcareăs ăpermit ăînc lzireaăşi/sauăpreparareaăapeiăcalde,ă
ceea ce reprezint ăunădezavantajăfaţ ădeăenergiaăgeotermal ădeăpotenţialătermicăridicat. 
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În figura  3.10.4.1ă seă prezint ă poten ialulă deă utilizareă iă zoneleă cuă surseleă geotermaleă deă
energie din România [9]. 
 

 
 

Figura 3.10.4.1 Potențial geotermal, în România 
 
Aplicaţiileă moderneă aleă energieiă geotermaleă includă pompeă geotermaleă pentruă înc lzireaă şiă
r cireaă locuinţeloră sauăchiarăpentruăaplicaţiiă industriale,ă îns ă laănivelulăMunicipiuluiăTulcea,ă
dup ăcumăseăpoateăobservaă iădinăfiguraădeămaiăsus,ăposibilitateaădeăaccesare a acestei forme 
deă energieă prezint ă ună nivelă foarteă sc zută înă acestă momentă nefiindă identificateă zoneă cuă
poten ialăgeotermal. 
 
3.10.5ăPoten ialulăhidroenergetic 
 
Energiaăhidroelectric ,ăsauăhidroăelectricitatea,ăreprezint ăgenerareaădeăelectricitateăcuăajutorul 
unoră turbineă angrenateă deă ap . Energia hidroelectric  este cea mai r spândit  i cea mai 
matur  aplica ie a energiei regenerabile. 
 
La nivelul Municipiului Tulcea re eaua hidrografic  cuprinde fluviul Dun rea care înscrie în 
dreptul localit ii Tulcea o mare bucl , având un debit ce variaz  între 2.000 i 18.000 m3/s i 
o adâncime maxim  de 34 de m. Re eaua hidrografic  a Municipiului Tulcea include i lacul 
Ciuperca, lac de origine antropic , cu o suprafa  de aproximativ 3 hectare luciu de ap . Chiar 
dac  Municipiul Tulcea dispune de o re ea hidrografic  bogat  datorit , în principal, 
restric iilor de mediu nu sunt dezvoltate aplica ii hidroenergetice, dup  cum se poate observa 
i din figura 3.10.5.1. 
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Figura 3.10.5.1 Potențial hidroenergetic, în România 
 
Conform datelor prezentate în figura de mai sus principalele zone din România cu poten ial 
hidroenergetic ridicat sunt zonele parcurse de râurile Olt, Mure  i Tisa-Some . Astfel, la 
momentul actual, avându-se în vedere restric iile referitoare la protec ia mediului (o mare 
parte din zona hidrografic  este încadrat  la arie natural  protejat  de interes na ional), zona 
Municipiului Tulcea prezint  un poten ial sc zut de utilizare a energiei hidro. 
 
3.11 DATE SUPLIMENTARE 
 
În Anexa 2 sunt centralizate consumurile energetice la nivelul Municipiului Tulcea, defalcate 
înăfunc ieădeăprincipaliiăconsumatoriăenergetici.ăDeăasemenea,ăînăAnexa 2 se prezint ăvalorileă
statisticeălunareă iăanualeăaleăconsumurilorăenergeticeăpentruăcl dirileăadministrative,ăcl dirileă
deăînv mântă iăspitalulădinăMunicipiulăTulcea.ă 
 
Pe baza datelor prezentate în Anexa 2 iă peă bazaă informa iiloră referitoareă laă caracteristicileă
tehniceăaleăprincipalelorăsectoareăconsumatoareădeăenergieădinăcadrulăMunicipiuluiăTulceaă iă
având înă vedereă evolu iaă popula ieiă iă aă fonduluiă deă cl diri,ă înăAnexa 3 seă calculeaz ă iă seă
prezint ăprincipaliiă indicatoriăenergeticiăaiăsectoruluiă reziden ialăpentruăMunicipiulăTulceaă iă
seăcompar ăvalorileăacestorăindicatoriăcuăvalorileăexistenteălaănivelulăUniunii Europene.  
 
În Anexa 4 seă calculeaz ă iă seăprezint ă indicatoriiă energeticiă aferen iă sectoruluiă transporturiă
pentruăMunicipiulă Tulceaă iă seă compar ă valorileă acestoră indicatoriă cuă valorileă existenteă laă
nivelul Uniunii Europene. 
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4. CREAREA PROGRAMULUI DEăÎMBUN T IREăAăEFICIEN EIă
ENERGETICE  

 
4.1 DETERMINAREA NIVELULUIăDEăREFERIN  
 
Analizaă situa ieiă existenteă referitoareă laă modulă deă asigurare,ă deă gestionareă aă resurseloră
energetice la nivelul principalelor sectoare de activitate din Municipiul Tulcea conduce la 
urm toareleăconcluzii: 
 

1. Consumul total anual de resurse energetice este de 52.057 tep/an iar consum anual 
specific de energie este de 0,575 tep/locuitor. În figura 4.1.1 se prezint  ponderea 
consumului energetic, în consumul energetic anual total, a principalilor consumatori 
de energie din Municipiul Tulcea; 

 

 
 

Figura 4.1.1 Ponderea tipurilor de consumatori în consumul energetic anual total  
aferent Municipiului Tulcea  

 
2. Putereaă electric ă instalat ă înă corpurileădeă iluminatăpublic (f r  semaforizare) este de 

aproximativ 780 kW iar consumul specificăanualădeăenergieăelectric ăpentruăiluminată
publicăraportatălaănum rulădeălocuitoriăesteădeă35,4 kWh/locuitor. La momentul actual 
serviciul de iluminat public din Municipiul Tulcea este concesionat c tre SC Flash 
Lighting Services SA, companie care este responsabil  s  realizeze un iluminat public 
eficientăenergeticăorientatăc treăutilizatori,ăadaptată laăfuncţiunileăspaţiuluiăpublicăşiă laă
ritmulăoraşului,ăcareăs  contribuie astfel la prelungirea accesibilit ţiiăspaţiilorăurbaneă i 
la confortul locuitorilor; 
 

3. Cl dirile reziden ialeă iă nereziden iale sunt caracterizate de consumuri specifice de 
energieătermic ăpentruăînc lzireărelativăridicateă(171 ÷ 217 kWh/an m2). De asemenea, 
în general, gradul de izolare termic ăaăcl dirilorăesteănecorespunz torăfaptăceăconduceă
laă pierderiă mariă deă energieă termic ,ă cuă influenţ ă direct ă asupraă consumului de 
combustibilăşiăaănoxelorăemiseăînăatmosfer .ăCaăurmareăaăacestuiăfaptăexist ăpotenţială
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energetic semnificativ de economisită înă cl dirileă publiceă şiă rezidenţiale.ă Astfel,ă seă
impuneă realizareaă deă audituriă energeticeă şiă lucr riă deă proiectareă înă vedereaă realiz riiă
lucr riloră deă reabilitareă termic ă înă cl dirileă publiceă şiă rezidenţialeă pentruă reducereaă
consumului de energie. 

 
4. Sectorulăreziden ială iăcelănereziden ialădinăMunicipiulăTulceaăbeneficiaz ădeăsistemulă

centralizată deă înc lzireă (SACET)ă îns  un procent important de consumatori, 
aproximativ 70%, î i asigur  necesarul de energie termic  (pentru ap  cald  de consum 
i pentru înc lzire), înăprincipal,ăcuăajutorulă″centralelorătermiceădeăapartament″ăpeăgază
natural.ăAvândă înăvedereă contribu iaămajor ă aăgazuluiănaturală laă asigurareaă înc lziriiă
urbane i avându-se în vedere constrângerile legate de protec iaămediului,ăseăconsider  
c ,ă celă pu ină laă orizontulă 2030,ă înc lzireaă eficient ă înseamn ă substituireaă gazuluiă
natural,ăaferentăsurselorăindividualeădeăproducereăaăenergieiătermice,ăcuăenegieătermic ă
produs ă centralizat.ă Astfel,ă pentru cre terea num rului de consumatori racorda i la 
sistemul centralizat de alimentare cu energie termic  trebuie g site solu iiă deă
modernizareăaăsistemuluiăcentralizatădeăalimentareăcuăenergieătermic ,ădeădezvoltareăaă
cogener riiă deă înalt ă eficienţ ă şiă deă utilizareă aă serviciiloră deă înc lzireă rezultateă din 
c lduraărezidual ăşiăsurseleăregenerabileădeăenergie; 
 

5. Valorificareaăsurselorădeăenergieăregenerabil ăreprezint ăunădomeniuămajorăidentificată
caăpotenţialădeădezvoltareăacestaăfiindăşiăunădomeniuămajorăînăcadrulăpoliticiiăUniuniiă
Europene, înscriindu-se înă contextulă renunţ riiă treptateă laă folosireaă combustibililoră
convenţionaliă şiă ală obţineriiă independenţeiă energeticeă faţ ă deă surseleă externeă deă
energie. ZonaăMunicipiuluiăTulceaădispuneădeăunăpotenţialădeosebit de valorificare a 
resurselor de energie regenerabil ,ăîn special energiaăeolian ă iăenergiaăsolar ă(v.ătabelă
4.1.1). 

 
                               Tabel 4.1.1 Poten ial valorificare resurse regenerabile de energie în Municipiul Tulcea 

 

Poten ial de aplicare Redus Mediu Ridicat 

 
Energie Solar      

 
Energie Eolian      

 Biomas , Biogaz, Biocombustibil     

 Energie geotermal      

 Energie hidro     

 
În figura 4.1.2 se prezint  proiectele implementate sau aflate în curs de implementare 
ce au vizat valorificarea resurselor regenerabile de energie din zona Municipiului 
Tulcea [11]. 
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           Figura 4.1.2 Proiecte valorificare resurse regenerabile de energie, 

      zona Municipiului Tulcea 
 

6. Municipiul Tulceaănuăareăunăsistemădeăbazeădeădateăcuăinformaţiiădespreăconsumurileă
deăenergieă îns ăacesteăconsumuriăsuntăcontabilizateăprină intermediulă facturilorăpl titeă
c treă furnizoriiă deă utilit i.ă Deă asemenea,ă nuă exist ă implementată ună sistemă deă
management a resurseloră energetice.ă Implementareaă unuiă sistemă deă m sur ,ă
management,ă analiz ă iă controlă aă moduluiă deă gestionareă iă utilizareă aă resurseloră
energeticeăesteăunaădinăac iunileăceleămaiăimportanteăînăvedereaăîmbun t iriiăeficien eiă
energetice a Municipiului Tulcea. 

 

4.2 OBIECTIVELE PROGRAMULUIăDEăÎMBUN T IREăAăEFICIEN EIă
ENERGETICE LA NIVELULăLOCALIT II 

 

Obiectiveleă principaleă aleă programuluiă deă îmbun t ireă aă eficien eiă energeticeă auă înă vedere,ă
identificareaă m suriloră optimeă deă îmbun t ireă aă eficien eiă energetice în sectoarele de 
activitateă aleă Municipiuluiă Tulceaă şiă identificareaă posibilit iloră deă valorificareă aă surseloră
regenerabile de energie la nivel local. Deăasemenea,ăprogramulădeă îmbun t ireă aă eficien eiă
energeticeă r spundeăprevederiloră legislativeă înăvigoareăcareăoblig ăautorit ileăpubliceă localeă
s ăelaborezeăastfelădeăprograme. Unăaltăobiectivăală elabor riiăprogramuluiădeă îmbun t ireăaă
eficien eiăenergeticeăesteădeăaăcreaăcadrul,ănecesarăautorit ilorălocale,ăpentru: 
 

 dezvoltareaăşiăîncurajareaăprinăstimulenteămaterialeăşiămoraleăaăiniţiativeiăînădomeniulă
conserv riiăenergieiăşiăeficienţeiăenergeticeăînăsectorulăbugetară iărezidenţial; 

 dezvoltareaă iă implementareaă unuiă sistemă deămanagementă energetică prină careă s ă seă
asigure: monitorizarea la zi a activit ţiloră dină domeniulă energieiă şiă identificareaă
potenţialuluiă deă economisire,ă planificareaă şiă implementareaă m suriloră deă eficienţ ă
energetic ,ă optimizareaă structuriloră interneă aleă administraţieiă înă sectorulă energiei,ă
controlul procesului prin audituri interne anuale realizate de echipa de management al 
energiei,ăreducereaăconsumuluiăenergeticăşiăsc dereaăcosturilor; 
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 promovareaăutiliz riiăcelorămaiăeficienteă tehnologiiăşiăechipamenteăenergeticeăviabileă
economicăşiănepoluanteăînătoateăramurileădeăactivitate; 

 promovareaă acces riiă serviciilorădeă consultanţ ă şiă audită deă c treăorganizaţiileăprivateă
sauă deă stat,ă careă voră oferiă informaţiiă despreă programeă şiă tehnologiiă deă eficienţ ă
energetic ăşiăvorăacordaăasistenţ ătehnic ăconsumatorilorădinăsectorulăpublic; 

 elaborareaă unoră politiciă deă preţuriă şiă impozitareă careă ară oferiă semnaleă clareă deă
favorizare a eficienţeiăenergetice; 

 elaborareaă uneiă viziuniă peă termenă lungă careă s ă defineasc ă evoluţiaă viitoareă aă
comunit ţii,ă ţintaăspreăcareăseăvaăorientaăîntregulăprocesădeăplanificareă ăenergetic ăpeă
termen lung.  

 

Înăurmaăanaliz riiăsitua ieiăexistenteăreferitoareălaămodulădeăutilizareăaăresurselorăenergeticeăînă
principalele sectoare de activitate din Municipiul Tulcea sunt stabilite o serie de obiective 
prioritare, dar nu exhaustive,ădup ăcumăurmeaz : 
 

 desemnareaă uneiă persoaneă dină cadrulă administra ieiă publiceă sauă angajareaă unuiă
managerăenergeticăcareăs ăgestionezeăactivit ileăspecificeăsectoruluiăenergetic; 

 implementareaă imediat ă aă unoră m suri generale de organizare (ce nu presupun 
cheltuieli investi ionale sau ce presupun cheltuieli investi ionale reduse) pentru 
îmbun t ireaăeficien eiăenergetice; 

 implementareaăunuiăsistemădeămanagementăenergetică iăformarea unei baze de date cu 
informa ii referitoare la consumurile energeticeă iă laăm surileădeăeficienţ  energetic ă
implementate sau aflate în curs de implementare, cu asigurarea accesului liber al 
persoaneloră interesateă laă aceast ă informaţie. Esteă deă a teptată ca,ă pân ă înă 2018,ă prină
implementareaă m suriiă deă eficien ă energetic ă propuseă s ă seă ob in ă oă reducere a 
consumuluiădeăresurseăenergeticeăcuprins ăînăintervalulă5 ÷ 10 %; 

 cre tereaăeficien eiăenergeticeălaănivelulăcl dirilorăpubliceăă(nereziden iale)ă iălaănivelulă
cl dirilorăreziden ialeăcuăscopulăprincipalădeăreducereăaăconsumului de energie aferent 
înc lziriiă acestoră spa ii,ă prină aplicareaă unoră m suriă deă eficientizare a consumurilor 
energetice,ăceăprev dă reabilitareaă termic ăaăacestorăcl diri.ăObiectivulăprincipalăvizată
prinăaplicareaăm suriiădeăîmbun t ireăaăeficien eiăenergetice este reducerea, la nivelul 
cl dirilor reabilitate, a necesarului de energie termic  folosit  pentruă înc lzireaă
acestora, cu un procent cuprins în intervalul 30 ÷ 50 %. 

 

Realizareaăobiectivelorăstabilite,ăînăprogramulădeăîmbun t ireăaăeficien eiăenergetice, depinde 
deă resurseleă economiceă aleă localit ii.ă Acestă lucruă impuneă stabilireaă unuiă nouă obiectiv,ă ceă
trebuie s  fieăasumatădeăautorit ileăpubliceălocaleăaleăMunicipiuluiăTulcea iăanumeăcreareaă
unuiă cadruă (internă sauă prină colabor riă cuă ter i)ă careă permiteă urm rireaă iă actualizareaă
permanent ă aă informa iiloră referitoareă laă surseleă deă finan areă posibilă aă fiă atraseă pentruă
implementarea proiecteloră deă eficien ă energetic . Referitor la mijloacele de realizare a 
obiectivelor propuse în programul de îmbun t ireăaăeficien eiăenergeticeăseăpotă implementaă
fie prin intermediul unor firme specializate în domeniu, prin crearea unui parteneriat public 
privat,ăfieăprinăgestionareaădirect ăaăproblematicilorăenergeticeădeăc treăautoritateaălocal . 
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4.3 DESCRIEREA PROIECTELOR PRIORITAREăCEăVIZEAZ ăÎMBUN T IREAă

EFICIEN EIăENERGETICE LA NIVELUL LOCALIT II 
 
Înă acestă capitolă seă prezint ă m surileă deă eficientizareă aă utiliz riiă resurseloră laă nivelulă
Municipiuluiă Tulceaă şiă m surileă deă eficien ă energetic ă bazateă peă introducerea surselor de 
energieă regenerabil ă laă nivelă local.ă Prină realizareaă şiă implementareaăm suriloră deă creştereă aă
eficienţeiăenergeticeăseăvizeaz : 
 

 reducereaăconsumurilorădeăenergieăaleăcomunit ţiiă localeăşiăaăcosturilorăaferenteăprină
utilizarea de echipamente performante; 

 creştereaă controluluiăasupraăcosturilorăcuă energiaă şiă evaluareaăcuăoăprecizieă sporit ăaă
acesteiăcomponenteăînăperspectiv ; 

 creştereaă calit ţiiă serviciiloră publiceă oferiteă comunit ţiiă localeă şiă odat ă cuă acestea,ă
creştereaăconfortuluiăînăcl dirileărezidenţiale; 

 creştereaă performanţeloră operatoriloră prină introducereaă înă contracteleă deă delegareă aă
gestiunii (concesiune) a unor clauze ferme pentru asigurarea  îndeplinirii criteriilor de 
eficienţ ăenergetic ; 

 îmbun t ţireaăgraduluiădeăconfortă(iluminat,ăclimatizare)ăpentruăangajaţiiăadministraţieiă
publiceă iăaălocuitorilorămunicipiului,ădarăşiăaăcondiţiilorădeăstudiuădinăşcoli,ăăgr diniţeă
şiăaăcondiţiilorădinăunit ţiăsanitare.ă 

 

M surile,ăprogrameleăşiăacţiunile,ădestinateăreduceriiăconsumurilorăde energie se vor aplica în 
sferaăserviciilorăcomunitareădeăutilit ţiăpublice,ăînăcl dirileăpublice,ăînătransportulăpublicăşiăînă
iluminatul public. În figura 4.3.1 sunt prezentate sectoarele, din Municipiul Tulcea, în care se 
vorăaplicaăm suriădeăeficientizareăaăconsumurilorăenergeticeă iăpentruăcareăvorăfiădesf urateă
activit iădeămanagementăenergetic. 
 

 
 

Figura 4.3.1 Sectoare vizate pentru implementarea măsurilor de eficiență energetică 
și programului de management energetic 
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Înătabelulă4.3.1ăseăprezin  m surileădeăeficien ăenergetic ăcareăsuntă înăaten iaăpermanent ăaă
autorit iloră publiceă localeă dină Municipiulă Tulcea.ă M surileă prezentateă înă acestă tabel,ă auă
caracteră general,ă eleă voră fiă prioritizateă înă func ieă deă anumi iă parametriă deă interesă i,ă înă
principal,ăpentruăm surileăposibilăaăfiăimplementate,ăîntr-unăorizontădeătimpăscurtă iămediu,ăseă
va face o analiz ă tehnic ă iă economic ădină careăvoră rezultaăoă serieădeă indicatoriăcuăajutorulă
c roraăseăvorăevaluaăbeneficiileă iăcosturileăaferenteăimplement riiăacestorăm suri.ă 
 

Tabel 4.3.1 Măsuri de creștere a eficienței energetice în Municipiul Tulcea 

Sector vizat M suriădeăcre tereăaăeficien eiăenergetice 

CAPTARE, 
TRATARE, 

DISTRIBU IE,ăă
EPURARE  

AP  

- m suriă organizatorice,ă comportamentaleă (f r ă costuriă sauă cuă costuri reduse de 
investi ie); 

- contorizare,ămonitorizare,ăautomatizareărealizat ălaănivelulăconsumuluiădeăresurseă
energetice; 

- reabilitarea sau înlocuirea echipamentelor vechi cu unele moderne eficiente 
energetic.  

- echipareaăpompelorăcareădeservescăre eauaădeădistribu ieăcuăvariatoareădeătura ie; 
- reducerea diametrului rotorului pentru pompe supradimensionate; 
- implementareăsolu iiădeăutilizareăaăbiogazuluiăprodusăprinăfermentareaăanaerob ăaă
n moluluiădinăsta iileădeăepurareăap ; 

- incinerarea n molului cu producereădeăenergieăelectric ă i/sauătermic ; 
- utilizarea surselor regenerabile: panouri solare sau fotovoltaice, turbine eoliene, 
turbineă hidrauliceă deă c dereă mic ă pentruă aă recuperaă oă parteă dină energiaă
consumat ălaăpompareaăapei; 

- utilizare echipamente de corectareă iăoptimizareăaăfactoruluiădeăputere; 
- îmbun t ireaă calit iiă energiei,ă principaleleă perturba iiă cuă careă seă confrunt ă
sistemulă deă alimentareă cuă ap ă potabil ă fiindă întreruperileă deă tensiuneă iă
armonicele. 

SECTOR 
TRANSPORTURI 

- m suriă organizatorice,ă comportamentaleă (f r ă costuriă sauă cuă costuriă reduseă deă
investi ie); 

- promovareă m suri,ă solu iiă deă propulsieă alternativ ă (electric,ă biocarburant,ă
biciclete) 

- înnoireaăparculuiăauto,ăprinăachizi ionareădeămijloaceădeătransportăcuăunăconsumă
redus de carburant; 

- implementareă m suriă deă monitorizareă aă floteiă autoă iă deă monitorizareă aă
consumului de carburant; 

- implementareaă iădezvoltareaăcontinu ăaăunuiăsistemămodernădeăgestiuneăa 
traficuluiă(semaforizareăinteligent ); 

- implementareă proceduriă ceă vizeaz ă programulă deă între inereă iă serviceă aă
mijloacelor de transport. 
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Sector vizat M suriădeăcre tereăaăeficien eiăenergetice 

DE EURIă
MENAJEREă Iă

AGRICOLE 

- m suriă organizatorice,ă comportamentaleă (f r ă costuriă sauă cuă costuriă reduseă deă
investi ie); 

- contorizare,ămonitorizare,ăautomatizareărealizat ălaănivelulăconsumuluiădeăresurseă
energetice; 

- reabilitarea sau înlocuirea echipamentelor vechi cu unele moderne eficiente 
energetic.  

- echipareaămotoarelorăcareădeservescăinstala iileădeămanipulare,ătransportăde euri,ă
cuăvariatoareădeătura ie; 

- implementareă deă staţiiă deă biogază (producereă biogază realizat ă prină tratareaă
de eurilorăsauărecuperareăaăbiogazuluiădinăgropileădeăgunoiă)ăpentruăproducereădeă
energieăelectric ăşiătermic ; 

- incinerareaăde eurilorăcuăproducereădeăenergieăelectric ă i/sauătermic ; 
- producereăbiocombustibilăînăspecialădinăde eurile agricoleă iăutilizareaăacestuiaăînă

mijloace agricole sau de transport public; 
- compactareaă de euriloră (supuseă înă prealabilă unuiă procesă deă sortare)ă cuă
producerea,ă înă instala iiă speciale,ă aă produseloră compoziteă energetice,ă pelete,ă
brichete,ăcuăoăgam ăvariat  deăformeăşiădimensiuni; 

- utilizareaă resurseloră energeticeă regenerabileă (solar ,ă eolian ,ă biomas )ă pentruă
acoperirea unei p r iă dină consumulă energetică aferentă activit iiă deă gestionareă aă
de eurilor. 

ILUMINAT PUBLIC 

- solu iiădeăiluminatăceăseăbazeaz ăpeăsurseăregenerabileădeăenergieă(energieăsolar )ă
înăspecialăpentruăiluminatulăpietonală i perimetral; 

- contorizarea,ă automatizarea,ă monitorizareaă realizat ă laă nivelulă consumuluiă deă
energieăelectric ăaferentăsurselorădeăiluminat; 

- utilizarea de aparate de iluminat cu consum energetic redus (aparate de iluminat 
bazate pe tehnologie LED); 

- îmbun t ireaă calit iiă energieiă prină utilizareă deă echipamenteă deă compensareă aă
factoruluiă deăputereă localeă sauă laă interfa aă cuădistribuitorulă deă energieă electric ă
sauăîntre inereaăcorect ăaăinstala iilorăexistente; 

- implementareaădeăsolu iiăsoftwareăpentruăanalizaăconsumurilor; 
- comandaă instala ieiădeă iluminatăelectricăprinăutilizareaăunorăsistemeăcentralizateă
(programeă orareă deă func ionare)ă sauă localeă (detectoareă deă mi careă sau/ iă deă
intensitateăluminoas ,ăcomutatoareădeăfluxăluminos)ădeăac ionare; 

- operareaăiluminatuluiăpublicăasigurat ădeăunăsistemădeădispeceratăinteligentă iădeă
un sistem de identificare a avariiloră iăprogramareăaă interven iilorădeă serviceă iă
mentenan ; 

- înlocuireăre eaădeăcabluriăLEAă(linieăelectric ăaerian )ă i/sauăLESă(linieăelectric ă
subteran )ăfoarteăvechiăcuăre eaăLESărealizat ăcuăcabluriătrifazate; 

- comanda sistemelor de iluminat de incint  utilizândăprogramatoareăorareă i/sauă
senzori crepusculari, în paralel cu echipamente care reduc fluxul luminos pe 
anumiteăperioadeădeăfunc ionare. 



 

 

PROGRAMăDEăÎMBUN T IREăAăEFICIEN EIă
ENERGETICEăÎNăMUNICIPIULăTULCEA,ăJUDE ULă
TULCEA 
 

Cod /2016 
Eficien ăenergetic  

Ediţia:ă0 Revizia: 0 

SC ELSACO ESCO SRL 
CUI: RO 16396697 / Nr.ORC: J07/229/2004  
Tel: +40 231 507 060 / Fax: +40 231 532 905 

Faza: 
Iă(unic ) 

Volumul: 
I (unic) 

 

Pagina 77/132 

Sector vizat M suriădeăcre tereăaăeficien eiăenergetice 

SISTEM 
CENTRALIZAT DE 
ALIMENTARE CU 
ENERGIEăTERMIC  

- m suriă organizatorice,ă comportamentaleă (f r ă costuriă sauă cuă costuriă reduseă deă
investi ie); 

- contorizare, monitorizare, automatizareă realizat ă laă nivelulă consumului,ă
produc iei de resurse energetice; 

- introducereaă sistemeloră deă m sur ,ă deă facturareă şiă reglajă individual,ă careă s ă
permit ăadaptareaăconsumuluiă/ăproduc iei; 

- modernizarea i verificarea permanent  a st rii, echipamentelor din punctele 
termice i re elelor de transport i distribu ie a agentului termic; 

- echipareaă pompeloră careă deservescă re eauaă deă distribu ieă aă agentuluiă termică cuă
convertizoareădeăfrecven ; 

- utilizareăechipamente,ăinstala iiămoderneăeficienteăenergetic. 

CL DIRI 
REZIDEN IALE 

- m suriăorganizatorice,ăcomportamentaleă(f r ăcosturiăsauăcuăcosturiăreduseădeă
investi ie); 

- renovarea,ă reabilitareaă termic ă aă cl dirilor:ă izolareaă pereţiloră exteriori,ă aă
subsoluriloră şiă aă teraselor,ă montareaă deă uşiă şiă ferestreă performante,ă izolarea 
sistemelorădeătransportăenergieătermic ; 

- promovareaăsistemelorădeăînc lzireă iăr cireăcentralizat ă(laănivelădeăcl direăsauă
cuăgradădeăcentralizareălaănivelulăunorăgrupuriădeăcl diri); 

- termostatareaă iăechilibrareaăhidraulic ,ăinstalareăcorpuriănoi deăînc lzire,ădotareă
corpuriădeăînc lzireăcuărobineteătermostaticeăcuădubluăreglajăpentruămanevre. 

CL DIRIăPUBLICE 

- m suriă organizatorice,ă comportamentaleă (f r ă costuriă sauă cuă costuriă reduseă deă
investi ie); 

- contorizarea,ăautomatizareaărealizat ălaănivelul consumului de resurse energetice; 
- implementare sistem managementă energetică laă nivelulă cl diriloră (Buildingă

Management Systems - BMS)ă pentruă controlul,ă monitorizareaă iă optimizareaă
consumurilor energetice; 

- modernizareaă iluminatului:ă schimbareaă re elei,ă aă componenteloră uzateă fizică şiă
moral, schimbarea l mpilorăcuăalte l mpi performante, schimbarea becurilor cu 
incandescenţ ăcuăbecuriăeconomiceă (LED),ă instalareaădeă senzoriădeăprezenţ ă înă
locurileădeăconsumăcareăsuntăutilizateăaleatoriu,ăreducereaăintensit ii luminoase a 
corpurilorădeăiluminată iăfolosireaălaămaximăaăiluminatuluiănatural; 

- termostatareaă iăechilibrareaăhidraulic ,ăinstalareăcorpuriănoiădeăînc lzire,ădotareă
corpuriădeăînc lzireăcuărobineteătermostaticeăcuădubluăreglajăpentruămanevre; 

- renovarea, reabilitareaă termic ă aă cl dirilor:ă izolareaă pereţiloră exteriori,ă aă
subsoluriloră şiă aă teraselor,ă montareaă deă uşiă şiă ferestreă performante,ă izolareaă
sistemelorădeătransportăenergieătermic ; 

- promovareaăsistemelorădeăînc lzireă iăr cireăcentralizat ă(laănivelădeăcl direăsauă
cuăgradădeăcentralizareălaănivelulăunorăgrupuriădeăcl diri); 

- instalarea de panouri solare pentru prepararea apei calde de consum (în special în 
unit ileădeăînv mântă iăînăspitale). 

 
Obs. În Anexa 5 se prezintă etapele fundamentării proiectelor prioritare. 
 
Înă celeă ceă urmeaz ă seă prezint ă detaliatăm surileă iă ac iunileă deă eficientizareă aă consumuriloră
energetice, la nivelul Municipiului Tulcea, posibil a fi implementate într-un interval de timp 
scurtă iămediu (v. Anexa 6). 
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4.3.1ăM suriăgeneraleădeăorganizareăpentruăcre tereaăeficien eiăenergetice 
 
M surileă deă natur ă organizatoric ,ă comportamentaleă careă nuă presupună cheltuieliă sauă careă
presupunăcheltuieliăreduseăsuntăconsiderateăcaăacceptabileădinăpunctădeăvedereăeconomicăşiăară
trebui puse neap rată înă practic .ă Principaleleă m suriă organizatorice,ă comportamentaleă
aplicabile tuturor domeniilor de activitate, vizate a fi implementate sunt: 
 
Măsuri procedurale, informaționale: 
 

 aplicareaăprocedurilorădeăsus inereăaăsistemuluiădeămanagementăenergetic; 

 achizi ia de echipamente, instala ii, electronice în func ie de criteriul eficien ei 
energetice; 

 stipularea în contractele de concesiune cu operatorii serviciilor publice a unor clauze 
privindăobligativitateaădeăcre tereăaăeficien eiăenergetice a serviciilor; 

 promovareaă contracteloră deă performan ă energetic ă pentruă realizareaă investi iiloră înă
cre tereaăeficien eiăenergeticeăînăsectorulăpublic; 

 realizareaă periodic ă aă unoră studiiă deă piaţ ă referitoareă laă identificareaă progresuluiă
tehnologic al echipamentelor şi/sauăinstala iilorăconsumatoareădeăenergie.ăParticipareaă
periodic ă laă întâlniriă cuă produc torii/furnizoriiă deă echipamenteă şiă utilajeă pentruă
identificareaă şiă implementareaă produseloră noiă cuă ajutorulă c roraă seă poateă realizaă oă
reducere a consumului de resurse energetice; 

 realizareaă periodic ă aă unoră studiiă deă prospectareă aă surseloră deă finan areă posibilă aă fiă
accesateă înă domeniulă energetică iă aă tarifeloră deă achizi ieă aă principaleloră resurseă deă
energie; 

 promovareaăunoră campaniiădeăcon tientizareă iă informare,ăa cet eniloră iă angaja iloră
institu iilorăpublice,ăprivindămodalit ileădeăeficientizareăaăconsumurilorăenergetice; 

 motivarea angaja ilor pentru con tientizarea i aplicarea procedurilor ce vizeaz  
îmbun t irea eficien ei energetice în special la nivelul institu iilor de înv mânt,  
institu iilor medicale i administrative. Recompensarea lor prin stimulente tangibile, cum 
arăfiăpromovarea,ăcre tereaăsalariilor,ărecunoa tereaămeriteloră iăa aămaiădeparte.ă 

 promovarea sistemelor de înc lzire i r cire centralizat  la nivelul cl dirilor 
reziden iale i a celor publice; 

 ini ierea unor campanii de informare periodice în  mass-mediaălocal ăsauăprinămijloaceă
adresateă directă consumatoruluiă finală (broşuri,ă flyere,ă website,ă comunicateă deă pres ,ă
interviuri televizate, info-chioşcuriăetc.)ăprinăcareăs ă transmit ăacestuiaămesajeă legateă
de: 
 

 acţiunileă întreprinseă privindă reducereaă pierderiloră prină reţeleleă deă
infrastructur ăăedilitareăşiăefecteleălor; 

 m surileă deă creştereă aă eficienţeiă energeticeă implementateă deă operatorii 
serviciilorăădeăinteresăgeneralălocalăşiăefecteleălor; 

 costurileă şiă performanţeleă tehniceă aleă unoră tipuriă deă echipamenteă
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recomandateăăpentruăcreştereaăeficienţeiăaliment riiăcuăenergieălaăutilizatoriiă
finali; 

 m surileă deă utilizareă aă surseloră regenerabile implementate de operatorii 
serviciilorădeăinteresăgeneralălocalăşiăefecteleălor; 

 analizeă comparativeăprivindă costurileă realeă aleădiverseloră tipuriădeăutilit ţiăă
existenteă înă oraş:ă energieă termic ă (înc lzireă individual ,ă laă nivelă deă scar ,ă
bloc,  centralizat ),ăenergieăelectric ,ăalimentareăcuăap ăşiăcanalizare,ăgazeă
naturale,  salubrizare etc.  

 
Măsuri sector transport: 
 

 verificareăperiodic ăaăuzuriiăpneurilorăcareăpoateă influen aăconsumulădeăcarburant.ăOă
dereglareădeă1°ăcreşteăconsumulăcuă3ș.ăVerificaţiăs pt mânalăgradulădeăuzur .ăăUzuraă
pneuriloră creşteă cândă suntă problemeă laă direcţie.ă Înă cază deă uzur ă inegal ă seă impuneă
reglareaădirecţiei.ăDirecţiaădereglat ăesteăşiăfoarteăpericuloas ; 

 verificare periodic  aă presiuniiă pneurilor.ă Presiuneaă preaă sc zut ă duceă laă creştereaă
consumuluiă deă combustibilă şiă aă cheltuieliloră deă exploatare.ă Presiuneaă preaă ridicat ă
duceă laă sc dereaă durateiă deă exploatareă şiă poateă fiă periculoas .ă Şoferiiă ară trebuiă s ă
verificeăpresiuneaăînăpneuriăcelăpuţinăoădat ăpeăs pt mân ă(laăautoturisme şiălaăvehiculeă
comerciale). Afişaţiăpresiuneaăadecvat ăpentruăfiecareăpneu; 

 preg tireaă conduc toriloră autoă prină cursuriă deă preg tireă deă specialitateă pentruă
economisirea carburan ilor.ă Conducereaă neadecvat ă aă autovehiculeloră poateă duceă laă
creştereaăcheltuielilor cu carburan ii cuăpân ălaă20ș.ăConduc toriiăautoătrebuieăs  fie 
con tien i de influen a modului de a conduce asupra consumului de carburant. Astfel, 
trebuieăpromovatăunămodădeă conducereă economic:ămotorulă seăporneşteădoarăcândăseă
începe deplasarea, oculătrebuieădecuplatăcâtămaiărepedeăposibil,ăaccelerareaăşiăfrânareaă
trebuieăs ăaib ă locă lin,ă seăvaăalegeăceaămaiă economic ă treapt ădeăvitez ăpentruă toateă
situaţiile,ăseăvaăopriămotorulăimediatădup ăîncetareaădeplas rii,ăetc; 

 marcaţiăvitezaăceaămaiăeconomic ăpeăvitezometrulătuturorăautovehiculelor.ăVitezaăceaă
maiăeconomic ăvariaz ădeălaăautovehiculălaăautovehiculăşiăesteămarcat ălaămulteătipuriă
deă maşiniă printr-oă linieă verdeă peă vitezometru.ă Informaţiiă despreă vitezaă ceaă maiă
economic ăpotăfiăfurnizateădeăc treăcomerciantulădeăautovehicule.ăConduc toriiăautoăară
trebuiăs ăfieăfamiliarizaţiăcuăcaracteristicileăautovehiculelorăpeăcareăleăutilizeaz . 

 
Măsuri clădiri publice: 
 

 utilizareaă instrumenteloră deă aten ionare,ă referitoareă laă modulă deă economisireă aă
resurseloră energetice,ă subă formaăunoră semne,ăpostereă sauă t bli eă ceăvoră fiă aplicateă laă
ie ireaădinăincinteleădeălucru,ălaăie ireaădinăbirouri,ărespectivăînăvestiare,ăholuri,ăspa ii 
deă depozitareă iă b i.ă Semneleă potă fiă subă formaă unoră autocolante,ă subă formaă unoră
postere sau sub forma unor etichete ce vor fi montate, prinse în locurile mai sus 
men ionate.ăSemneleăvorăfiădiscrete,ădarăvizibileă iăvorăfiăamplasateăastfelăîncâtăs  nu 
creeze disconfort. 
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 promovareaă managementuluiă energetică ală cl diriloră şiă aă sistemuluiă deă etichetare 
energetic ăaăacestorăcl diriăconformădirectivelorăeuropeneăînădomeniu; 

 reorientareăspreăventilareaănatural ăcontrolat ,ănuănumaiăînăcazulă locuinţelorăcâtăşiă înă
celăalăcl dirilorăpublice,ămultietajate;ă 

 adaptareaăintensit ţiiă luminiiă laănecesit ţi.ă Intensitateaăpoateăfiădeămulteăoriăredus ăînă
spaţiiăputernicăiluminateăsauănecriticeă(birouri,ădepozite).ăTrebuie sc zut  intensitatea 
luminiiă înă înc perileă deă tipulă celorămen ionateă anterioră iă trebuieă folosit  la maxim 
luminaă natural .ăVerificaţiă deă câteă oriă suntă sp lateă geamurile,ă iară dac ă esteă necesar,ă
dispuneţiăs ăfieăsp lateămaiădes.ăÎnătimpulăzilei,ădeschideţiătoateăjaluzeleleăşiăîndep rtaţiă
toateăobiecteleăcareăîmpiedic ăp trundereaăluminiiăprinăgeamuri.ăP straţiăcurateăl mpileă
şiă reflectoarele.ă Reflectoareleă murdareă reducă lumina.ă Asiguraţi-v ă c ă l mpileă şiă
reflectoareleăsuntăcur ţateăcelăpuţinăoădat ăpeăan; 

 referitor la instala iileă deă înc lzireă (calorifere),ă reglaţiă termostateleă laă temperaturaă
corect ăşiăl saţi-leăaşa.ăNormeleăprev dă20 °C pentru înc lzireaăspaţiilorădeăbirouriăiară
depoziteleă ă şiă coridoareleă necesit ă maiă puţin ă c ldur ă (18 °C). Costurile cresc cu 
aproximativ 5 ÷ 6șă peră °C.ă Reglaţiă termostatele  la  c lduraă corespunz toareă şiă
asiguraţi-v ăprinăblocareăc ăacesteaănuăpotăfiămodificate. Laăşedinţeleăcuăcolaboratorii,ă
stabiliţiănivelulădeăînc lzireădorit.ăÎn cazul existen ei unor automatiz ri a sistemului de 
înc lzireătrebuieăaleas ăcorectăpozi ia senzorilorădeătemperatur .ăInstalareaăacestoraăînă
locuriă friguroaseă duceă laă supraînc lzire,ă instalareaă înă locuriă c lduroaseă laă c ldur ă
insuficient .ăFolosiţiăsistemeădeăreglareăaă înc lzirii spa iilorăînăfuncţieădeătemperaturaă
exterioar . Sistemeleămoderneă deă reglareă înă funcţieă deă temperaturaă exterioar ă reducă
considerabil consumul de energie în comparaţieăcuătemperaturileăprestabilite; 

 trebuieă efectuat ă aerisirea periodic  a radiatoarelor. Bulele de aer din circuitul de 
înc lzireădiminueaz ăputereaă caloric ă şiă sporescă consumul de energie. De asemenea, 
este necesar  echilibrarea hidraulic  a instalaţieiădeă înc lzire.ăPrinădiferiteă repartiz riă
înă maiă multeă circuiteă deă înc lzireă seă pierdeă dină eficienţ .ă Verificaţiă dac ă sistemulă
hidraulic de repartizare este reglat corespunz tor; 

 ferestreleăşiăuşileă trebuieă închiseăcâtă timpăc lduraăesteăpornit .ăAcesteaă trebuieăs ă fieă
câtă maiă bineă etanşate.ă Deseoriă ferestreleă suntă deschiseă pentruă c ă este prea cald în 
interior iar uşileă suntă l sateă frecventă deschiseă dină comoditate.ă Ferestreleă şiă uşileă
deschise, neetanşeă duc la pierderi de c ldur  iă bani.ă Discutaţiă problema costului 
ridicatăalăînc lziriiălaăşedinţeleăcuăcolaboratorii.ăIdentificaţiăuşileăşiăferestreleăneetanşeă
şiă etanşaţi-le. Folosi i sisteme de închidereă automat ă aă uşiloră exterioareă din cauza 
faptului c  oameniiă auă tendinţaă s ă uiteă s ă închid ă uşa,ă faptă ceă provoac ă pierderiă
semnificativeădeăc ldur ; 

 reglarea temperaturii apeiă calde.ă Temperaturaă apeiă caldeă nuă trebuieă s ă dep şeasc ă
nivelulă necesar.ă Temperaturaă preaă ridicat ă aă apeiă provoac ă irosireaă deă c ldur ă laă
înmagazinareăşiădistribuţie.ăVerificaţiăcaăapa cald ăs ănuăfieăadus ălaăoătemperatur ămaiă
ridicat ădecâtăeănecesar; 

 opriţiă calculatorul,ă imprimanta,ă aparateleă electroniceă şiă accesoriileă câtă timpă nuă leă
folosiţi.ă L sareaă echipamenteloră înă stareă deă funcţionareă iroseşteă energie.ă C lduraă
emanat ădeăacesteăechipamenteăpoateăduceălaăpornireaăinstalaţieiădeăventilaţie.ăStabiliţiă
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ceăechipamenteăpotăfiăscoaseădinăfuncţiune.ăFolosiţiăpuncteăverziăşiăroşiiăpentruăaămarcaă
echipamenteleăceăpotăfiăscoaseădinăfuncţiuneăsauănu.ăAtrageţiăatenţiaăcolaboratorilorăc ă
echipamenteleă cuă punctă verdeă trebuieă scoaseă dină funcţiuneă înă timpulă înă careă nuă seă
lucreaz ăcuăele. 

 
Economiaăreal ădeăresurseăenergetice,ărealizat ăpeăbazaăimplement riiăm surilorăgeneraleădeă
organizareă pentruă creştereaă eficienţeiă energetice,ă esteă destulă deă greuă deă evaluat.ă Îns ,ă dină
experienţ ,ăseăpoateăestimaăoăreducereăanual ăcuă1ă÷ă3șăaăconsumuluiădeăresurseăenergeticeă
aleăproceselorăvizate,ăprinăaplicareaăacestuiătipăădeăm suri. 
 
În tabelul 4.3.1.1ă seă prezint ă rezultateleă analizeiă financiare,ă valoareaă investi iei,ă economiileă
financiare,ăeconomiileădeăresurseăenergeticeă iăvaloareaătermenuluiădeărecuperareăaăinvesti ieiă
dac ăseăareăînăvedereăimplementareaăsolu ieiăanalizateădeăîmbun t ireăaăeficien eiăenergetice. 

 
Tabelul 4.3.1.1 Sinteza măsurii de eficienţă energetică propusă  

 

M suraăpropus  Efect 
Economie de energie Investi ie 

Durat ădeă
recuperare 

% * tep/an €/an** €** ani 

M suriăgeneraleădeă
organizare 

Reducere consum 
energieăelectric ,ă

termic ,ăgazănatural,ă
carburant 

1% 520,57 1.149.252 0 0 

 

* Procente de reducere a consumului anual total de resurse energetice. 
** Se are în vedere un curs valutar de 4,445 lei/euro (curs mediu valutar an 2015). 

 
4.3.2 Implementare sistem management energetic 
 
Prin implementarea unui sistem de management energetic se asigur ăunăprocesă sistematică iă
metodologică deă îmbun t ireă continu ă aă performan eiă energeticeă ca urmareă aă implement riiă
ini iativeloră deă eficien ă energetic ă spreă aă ob ineă o maximizareă aă economiiloră deă energieă iă
o cre tereă aă productivit ii. Astfel, implementarea unui program de management energetic 
integrat la nivelul pincipalelor sectoare de activitate din Municipiul Tulcea este una din 
m surileă deă eficientizareă aă consumuriloră energeticeă careă seă vaă aveaă înă vedereă pentruă
implementare într-un interval de timp mediu spre scurt. 
 

În acest sens, într-oăprim ăfaz ,ăpentruă implementareaăsistemuluiădeămanagementăenergetic,ă
autorit ileălocaleăaleăMunicipiuluiăTulceaăvorăaveaăînăvedereăurm toarele: 
 

 seăvaădesemna,ăseăvaăangajaăsauăseăvaăcolaboraăcuăoăpersoan ă(manager energetic), ce 
vaă fiă responsabil ă pentruă coordonareaă permanent ă aă activit iloră referitoareă laă
consumulă deă resurseă energeticeă dină toateă sectoareleă deă activitateă desf urateă înă
MunicipiulăTulcea.ăDeăasemenea,ămanagerulăenergeticăvaăurm riă(prinăstudiiărealizate 
cuă ter iă i/sauă prină ac iuni,ă studiiă realizateă intern)ă identificareaă unoră m suriă deă
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îmbun t ireă aă eficien eiă energetice,ă vaă urm riă cadrulă legislativă înă vigoareă iă vaă fiă
responsabilădeăîndeplinireaăobliga iilorăautorit ilorăpubliceălocaleă(raportare, realizare 
programe, planuri, etc.) conform prevederilor legislative din domeniul energetic. În 
plusămanagerulăenergeticătrebuieăsãăcunoascãăprevederileăprogramuluiădeăîmbun t ireă
aăeficien eiăenergeticeălaănivelulămunicipalit iiă iăstadiulădeărealizareăaăacestuiaă iăsãă
aib  posibilitateaădeăaăraporta,ăînăoriceămoment,ăsitua iaălaăcelămaiăînaltănivel; 

 

Obs. Autoritățile publice locale din localitățile cu o populație mai mare de 20.000 de locuitori 
sunt obligate prin lege să aibă angajat manager energetic. Autoritățile publice locale pot să 
numească un manager energetic din rândul angajaților proprii, însă acesta trebuie să fie, 
atestat de departamentul pentru eficienţă energetică, conform legislaţiei în vigoare. De 
asemenea, autoritățile publice locale pot să încheie un contract de management energetic cu 
o persoană fizică atestată de departamentul pentru eficienţă energetică care are statut de 
persoană fizică autorizată sau cu o persoană juridică prestatoare de servicii energetice 
agreată în condiţiile legii. 
 

 seăvaăfaceăoăanaliz ăaăelementelorădinăbazaădeădateăexistent ălaănivelulălocalit iiă iăseă
vor stabili dateleă iăpuncteleădeăconsumăenergeticăcareăsuntădejaămonitorizate.ăAnalizaă
vaă vizaă identificareaă cantit iloră deă energieă consumateă înă principalele sectoare de 
activitateădinăMunicipiulăTulceaăprecumă iăcosturileăasociateăacestora; 

 seăvaăfaceăoăanaliz ăasupraăproiectelorădeăeficien ăenergetic ăimplementateăsauăaflateă
înăcursădeă implementare,ăasupraă st riiă tehniceă aăprincipalilorăconsumatoriădeăenergie 
precumă iă asupraă studiiloră iă planuriloră deă dezvoltareă ceă auă vizată eficientizareaă
produc ieiă iăconsumuluiădeăresurseăenergetice,ăcareăauăfostărealizateăînătrecut. 

 
Faza a doua de implementare a programului de management energetic va presupune 
implementareaă laă nivelulă produc iei,ă consumuluiă deă energieă dină principaleleă sectoareă deă
activitateă dină Municipiulă Tulceaă aă unuiă sistemă (model)ă careă vaă aveaă func iileă iă structuraă
logic ăprezentat ăînăfiguraădeămaiăjos. 
 

 
Figura 4.3.2.1 Componentele sistemului de management energetic 
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Avându-seă înă vedereă structuraă sistemuluiă deă managementă energetic,ă prezentat ă înă figuraă
anterioar ,ă seă poateă spuneă c ă pentruă implementareaă unuiă astfelă deă sistemă suntă necesare,ă înă
principal,ăurm toarele: 
 

 realizarea,ălaănivelulăfiec ruiăsector,ăaăinfrastructuriiădeăm sur ,ămonitorizare,ăcolectareă
iătransmitereădateăcorelat ăcuăăcreareaăunei baze de date; 

 implementareaă uneiă aplica ii,ă interfe eă softwareă careă vaă oferiă informa iiă momentaneă
referitoare la consumurile energetice, la nivelulăfiec ruiăsector.ăDeăasemenea,ăaplica iaă
softwareă vaă puteaă prezentaă informa iiă statisticeă prină accesareaă bazeiă deă dateă aă
consumurilor energetice. Astfel, se vor putea genera rapoarte complexe referitoare la 
consumurile energetice din fiecare sector de activitate; 

 stabilireaă unoră proceduriă iă instrumenteă deă calculă pentruă determinareaă principaliloră
indicatoriăenergeticiă iăstabilireaăunorăac iuniădeăanaliz ăaăconsumurilorăenergeticeă iăaă
indicatorilor energetici. Aceste,ă ac iuniă deă analiz ă potă fiă realizateă intern sau prin 
colaborareaă cuă ter iă (companii,ă speciali tiă dină domeniulă energetic)ă iă trebuieă s ă
identificeăac iuniăcorectiveă iăm suriănoiădeăîmbun t ireăaăeficien eiăenergetice. 

 
Înă celeă ceă urmeaz ă seă vaă faceă oă descriereă detaliat ă aă principaleloră func ii, elemente ale 
sistemului de management energetic. 
 
Sistem măsură, monitorizare, colectare date 
 
Sistemulă deă monitorizareă iă colectareă aă consumuriloră energeticeă prevedeă într-oă prim ă faz ă
implementareaăunorăcontoareăinteligenteă(deăm surareăaăenergieiăelectrice, a energiei termice, 
iăaăconsumuluiădeăap )ăcareăpermit: 

 

 m surareaăorar ,ăzilnic ,ălunar ,ăanual ăaăconsumuluiădeăenergie; 
 urm rireaăînătimpărealăaăparametrilorădeăre eaă(înăcazulăcontoarelorăelectrice); 
 vizualizarea tarifului de consum; 

 posibilitateaătransmiteriiădatelorălaădistan ; 
 
Obs.  Numărul contoarelor și punctele de măsură vor fi determinate în urma realizării unei 
analize mai detaliate (audit energetic) a locațiilor analizate. 
 
Sistemulădeămonitorizareăvaămaiăcon ineă iă infrastructuraă tehnic ădeă citire,ăpreluare,ă stocareă
automat ăaădatelorădeălaăcontoareăîntr-oăbaz ădeădateă iăoăaplica ie,ăinterfa ăsoftwareăcareăvaă
oferi,ăgenera,ăînăprincipal,ăinforma iiădeătipul: 
 

 numeleăfurnizorilorădeăutilit i; 
 evolu iaăpre urilorădeăachizi ieăaăutilit ilor; 
 evolu iaăpre urilorămediiăexistenteăpeăpia ; 
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 curbe de consum orare, zilnice, anuale; 

 evolu iaăcosturilor; 
 rapoarteădeăconsumă iădeăanaliz ăstatistic ă(dinamiceăcuăreprezent riăgrafice); 
 evolu iaăconsumurilorăenergeticeăspecifice; 
 evolu iaăperioadelorădeăserviceă iădeăîntrerupereăaăaliment riiăcuăutilit ti; 

 
De asemenea, cuăajutorulăaplica ieiăsoftwareăseăvaăputeaăaccesaăbazaădeădateăaăconsumuriloră
energetice. 
 
Obs. Aplicația, interfața software va fi adaptată specificului locației analizate și va oferi 
posibilitatea preluării datelor de consum energetic, dacă se dorește, în orice moment cu 
ajutorul unor dispozitive mobile de tip laptop, smartphone, tablete, etc.  
 
Proceduri eficientizare consumuri energetice 
 
Principaleleă proceduri,ă ac iuniă ceă sunt avuteă înă vedereă spreă implementareă pentruă sus inereaă
programuluiădeămanagementăenergetică iăeficientizarea consumurilor energetice sunt: 
 

 proceduri de raportare a consumurilor energetice; 

 proceduriăceăvizeaz ăprogramareaăînc lziriiă(reglareaătermostatelor); 
 proceduriăceăvizeaz ăasigurareaăaerisiriiă iăcontrolulăaccesuluiăînăcl dire; 
 proceduriă ceă vizeaz ă controlulă st riiă surseloră deă iluminată iă aă aparateloră electrice,ă

electronice (închis/deschis); 

 proceduriă ceă vizeaz ă achizi iaă deă echipamenteă noiă (favorizarea celor eficiente din 
punct de vedere al consumurilor energetice); 

 reconfigurareaă circuiteloră electrice,ă iluminareă selectiv ă aă spa iiloră înă func ieă deă
activit i; 

 stabilirea unor întâlniri periodice pentruă informareaă iă instruirea personalului asupra 
moduluiă deă gestionareă corect ă aă consumuriloră energetice.ă Prezentareaă planuluiă deă
managementăenergetică iăidentificareaăoportunit ilorădeăeconomisireăaăenergiei; 

 verificareaăperiodic ăaăst riiăinstala iilor; 
 verificareaăperiodic ă aă st riiă geamuriloră iă tâmpl rieiă acestora,ă aă izola ieiăpere ilor,ă aă

acoperi uluiă iăaăsubsolului; 
 realizareaă periodic ă aă activit iloră deă certificareă energetic ,ă auditareă iă expertiz ă

energetic ă(auditareăintern ,ăauditareăter i)ă iăconformareăcuăcerin eleălegislative. 
 
Raportare, analiză consumuri energetice 
 
Aplica iaăsoftwareăvaăgeneraărapoarteăreferitoareăla: 
 

 consumurile energetice (orare, zilnice, lunare, anuale); 

 consumuri specifice de energie; 
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 pre urileăaferenteăprincipalelorătipuriădeăresurseăenergeticeăutilizate; 
 costurile aferente consumurilor energetice (cu stabilirea ponderii din costurile totale 

aleăloca ieiăanalizate); 
 abaterileă realizateădeă laăconsumurileănormate,ădeă laăconsumurileădeă referin ă iădeă laă

consumurile statistice din trecut; 

 perioadaădeăîntrerupereăaăfurniz rii resurselor energetice; 

 stareaăcl dirilor,ăechipamentelor,ămijloacelorădeătransportă iăaăinstala iilor,ădinăpunctădeă
vedereăfunc ională iăenergetic; 

 
Obs. Rapoartele ce vizează consumurile energetice vor fi afișate la locația analizată, vor fi 
transmise către instituțiile interesate și vor fi publicate în reviste, publicații de specialitate 
pentru certificarea și promovarea acțiunilor de eficientizare a consumurilor energetice. 
 
Analizaăconsumurilorăenergetice,ăseăvaăfaceăperiodică iăvaăvizaăînăprincipal: 
 

 determinareaăprincipalilorăindicatoriădeăeficien ăenergetic ,ăaăconsumurilorăenergeticeă
specificeă iăcomparareaăacestoraăcuăvalorileănormateă iăcuăalteăloca iiădeăacela iătip; 

 analizaăpre urilor,ăexistenteăpeăpia ,ăpentruăasigurareaăresurselorăenergetice; 

 analizaăcosturiloră iăaăfacturilorădeăenergie; 
 analizaă cadruluiă legislativ,ă aă instrumenteloră financiareă ceă potă fiă accesateă iă aă

mecanismelorăsuportăpentruăimplementareaăunorăproiecteădeăeficien ăenergetic ; 
 
Identificare măsuri de eficiență energetică 
 
Dateleă colectateă deă sistemulă deămanagementă energetică iă rapoarteleă ceă vizeaz ă consumurileă
energeticeă iăstareaăcl dirilor,ăechipamentelor,ămijloacelorădeătransportă iăaăinstala iilorăvorăfiă
analizateă (internă sauă prină colaborareă cuă ter i)ă astfelă încâtă s ă fieă identificateă m suriă noi,ă
suplimentareă deă economisireă aă energiei.ă Înă cazulă identific riiă unoră m suriă deă eficien ă
energetic ă seă vaă faceă oă descriereă succint ă aă proiecteloră deă investi ie,ă seă vaă stabiliă
complexitateaă proiectelor,ă valoareaă investi iei,ă economiileă estimateă (financiareă iă deă resurseă
energetice)ă iăseăvaăstabiliădurataădeăimplementareăpentruăfiecareănou ăm sur  de eficientizare 
a consumurilor energetice. De asemenea, se va face prioritizarea proiectelor de investi ii iăseă
vor reformula obiectivele anuale referitoare la eficientizarea consumului de resurse energetice. 
 
Referitor la costurile de implementare a unui sistem de management energetic acestea sunt 
influen ate,ăînăprincipal,ădeănum rulăpunctelorădeăm sur ă iăaăparametrilorămonitoriza iă iădeă
complexitateaă aplica ieiă software.ă Astfel,ă acesteă costuriă seă potă situaă într-oă plaj ă deă varia ieă
destulădeămareăcuăcosturiădeălaăcâtevaămiiădeăeuroăpân ălaăcosturiădeăsuteădeămiiădeăeuro.ăCaă
urmare pentru stabilirea exact  a costurilor de implementare a unui sistem de management 
energetică trebuieă s ă seă realizezeă ună studiuă deă solu ieă sauă oă lucrareă deă audită energetic.ă Deă
asemenea,ăeconomiaăreal ădeăresurseăenergetice,ărealizat ăpeăbazaăimplement riiăsistemuluiădeă
management energetic, este destul de greu deăevaluat.ăÎns ,ădinăexperienţ ,ăseăpoateăestimaăoă
reducereăanual ăcuă5ă÷ă10ășăaăconsumuluiădeăresurseăenergetice. 
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Înă tabelulă 4.3.2.1ă seă prezint ă rezultateleă analizeiă financiare,ă valoareaă investi iei,ă economiileă
financiare, economiile de resurse energeticeă iăvaloareaătermenuluiădeărecuperareăaăinvesti ieiă
dac ăseăareăînăvedereăimplementareaăsolu ieiăanalizateădeăîmbun t ireăaăeficien eiăenergetice.ă
În calcule sunt considerate urm toarele ipoteze: 
 

 se are în vedere implementarea sistemului de management energetic la nivelul 
consumatorilor (aproximativ 40 de cl diri publice) afla i în subordinea autorit ilor 
publice locale; 

 sistemulădeăm sur ă iăcolectareăaădatelorăvaăaveaăînăvedereămonitorizareaăconsumuluiă
deăenergieăelectric ,ătermic , gaz natural i carburant; 

 seă areă înă vedereă oă investi ieă deă aproximativă 225.000 euro pentru implementarea 
sistemuluiădeăm sur ă iăcolectareădeădate,ăpentruăimplementareaăsoftuluiădeăanaliz ă iă
raportare a datelor iă pentruă realizareaă uneiă analizeă ini ialeă aă dateloră iă stabilirea 
procedurilorăaferenteăgestion riiăsistemului de management energetic. 

 
Tabelul 4.3.2.1 Sinteza măsurii de eficienţă energetică propusă  

 

M suraăpropus  Efect 

Economie de energie Investi ie 
Durat ădeă
recuperare 

% * tep/an €/an** €** ani 

Implementare sistem 
management energetic 

Reducere consum 
energieăelectric ,ă

termic ă iăcarburant 
5% 130,97 86.703 225.000 2,60 

 

  *ăăProcenteădeăreducereăaăconsumuluiăanualătotalădeăresurseăenergeticeăaferentăconsumatorilorăafla iăînă
subordineaăautorit ilorăpublice locale. 

**  Se are în vedere un curs valutar de 4,445 lei/euro (curs mediu valutar an 2015). 
 

Chiarădac ădinăpunctădeăvedereăal indicatorilorăeconomiciăsolu iaănuăofer ăavantajeăimediate,ă
principalul argument pentru implementarea unui sistem de management este dat de 
monitorizarea continu  aă consumuriloră energeticeă iă aă parametriloră tehniciă cuă sistemeă deă
m sur  iăcontrolăperformanteăcareăpermităoăanaliz ăpermanent ăaăst riiă iăeficien eiămoduluiă
deăalimentareă iăconsumăaăresurselorăenergetice.ăDeăasemenea, implementarea unui astfel de 
sistemăpoateăfiăjustificat ăprinăfaptulăc ăofer ăposibilitateaăde: 
 

 aă identifica,ă justificaă şiă demonstraă economiileă obţinuteă prină implementareaă unoră
ac iuni,ăm suriădeăeficien ăenergetic ; 

 aă stabiliă prognozeă deă consumă iă evalu riă bugetareă (referitoareă laă consumurileă
energetice) foarte precise; 

 aăaccesaăschemeătarifareăoptimeăînăfunc ieădeăaluraăcurbelorăenergeticeădeăconsum; 
 a controla,ăînătimpăreal,ădeălaădistan ăoăserieădeăparametriăaiăconsumurilorăenergeticeă

prin corelarea sistemului de management energetic cu diverse sisteme de automatizare; 

 a implementa un sistem globală deămonitorizareă iă controlă aă consumuriloră energeticeă
prinăintegrareaătreptat ăaătuturorăconsumatorilorădinăMunicipiulăTulcea. 
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4.3.3ăReabilitareătermic  cl diri 
 
Reabilitareaă termic ă aă cl diriloră publiceă iă reziden ialeă esteă oă m sur ă deă îmbun t ireă aă
eficien eiăenergeticeăceătrebuieăaplicat ăcuăprioritate.ăPân ăînăanulă2020, se pot avea în vedere 
iăseăpotăaccesaăsolu iiădeăfinan areădinăbaniăeuropeniăaăinvesti iilorăînăeficientizareaăenergetic ă
aă institu iilorăpublice,ăprecumă coliă sauăspitale.ăCeeaăceăesteă importantăesteă faptulăc ăpentruă
reabilitareaăcl dirilorăpubliceăde inuteădeăc treăautorit ileăna ionaleăexist ăobliga iaăca,ădeălaă1ă
ianuarie 2014, 3șă dină suprafa aă total ă aă acestoraă s ă îndeplineasc ă cerin eleă prev zute în 
DirectivaăUE/31/2010ăprivindăperforman aăenergetic ăaăcl dirilor. 
 
Reabilitareaătermic ăaăcl dirilorăreziden ialeă iănereziden ialeăpresupuneăînăprincipalălucr riădeă
reabilitare termic ă aă anvelopei: izolareaă termic ă aă pereţiloră exterioriă aiă cl dirii, înlocuirea 
tâmpl rieiă exterioareă existente,ă inclusivă aă celeiă aferenteă accesuluiă înă cl dire, 
termohidroizolareaă terasei,ă respectivă termoizolareaă planşeuluiă pesteă ultimulă nivelă înă cazulă
existenţeiă şarpantei,ă închidereaă balcoaneloră şi/sauă aă logiiloră cuă tâmpl rieă termoizolant ,ă
inclusivăizolareaătermic ăaăparapeţilor,ăizolareaătermic ăaăplanşeuluiăpesteăsubsol. Înăfuncţieădeă
expertizeleătehniceăasupraăcl dirii,ălaăacesteălucr riăseămaiăpotăad uga: lucr ri de reabilitareăşiă
modernizareă aă instalaţieiă deă distribuţieă aă agentuluiă termic,ă lucr ri de reparare, refacere a 
canalelorădeăventilaţieădinăcamere,ăbirouri,ăclase,ăapartamenteăînăscopulămenţinerii,ă realiz riiă
ventil riiănaturaleăaăspaţiilorăocupate, lucr ri de reparare, refacere a trotuarului de protec ie al 
cl dirii i lucr ri de eliminare a igrasiei, precum i de izolare a rosturilor. 
 
Solu iaă deă îmbun t ireă aă eficien eiă energeticeă seă refer ă laă intervenţiiă asupraă anvelopeiă
cl dirilorănerenovate,ăcuăindiceădeăconsumăenergeticămare,ăcuătâmpl rieăveche,ăceăfavorizeaz ă
pierderi energetice. Astfel, într-un orizont de timp mediu spre scurt, se are în vedere 
reabilitareaă termic ă aă cl dirilor reprezentative din Municipiul Tulcea (cu prioritate cele 
prezentate în  Anexa 6). 
 
Reabilitareaătermic ăaăcl diriiăprinăplacareăcuămaterialeăizolatoareăesteăm suraăcareăconduceălaă
celeă maiă mariă economiiă deă energieă dac ă esteă aplicat ă corectă iă exhaustiv.ă Totu i,ă esteă
penalizatoare din punct de vedere financiar, ca oriceă m sur ă deă tipă „retrofit”ă destinat ă
corect riiă prevederiloră unoră standardeă dep ite.ă Lucr rileă deă interven ieă laă anvelopaă cl diriiă
trebuieăexecutateăconformălegisla ieiăînăvigoare i vor include: 
 

 izolareaătermic ăaăpereţilorăexterioriă(reabilitareăfa ad ăparteăopac ).ăIzolareaăpere iloră
exterioriă seă vaă executaă cuă polistirenă expandată deă minimă 10ă cmă grosimeă dup ă oă
tehnologieă dejaă uzual ă careă includeă protec iaă izolatoruluiă iă tencuial ă deă finisare.ă Seă
voră închideă pun ileă termiceă iă seă voră remontaă echipamenteleă amplasateă peă pere iiă
exteriori; 

 înlocuireaăferestrelorăşiăaăuşilorăexterioareăexistente,ăinclusivătâmpl riaăbalcoanelorăsiă
ceaăaferent ăaccesuluiăîn cl dire,ăcuătâmpl rieăperformant ăenergetică(reabilitareăfa ad ă
parteăvitrat ).ăTâmpl riaăexistent  vaăfiă înlocuit ăcuă tâmpl rieădinăaluminiuăsauăPVCă
cu geam termopan cuărezisten ătermic ăminim ămaiămareăsauăegal ăcuă52ăm2K/W; 
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 termo-hidroă izolareaă terasei/ă termoizolareaă planşeuluiă pesteă ultimulă nivelă înă cazulă
existen eiă şarpantei.ă Izolarea terasei acoperi uluiă seăvaăexecutaăcuăpl ciă deăpolistirenă
extrudată iăPluvitec,ălaăexterior,ă iăcuăpl ciădeăpolistirenăexpandată iăpanouriădecorativeă
u oareă laă interior.ă Seă vaă folosiă polistirenă extrudată deă 15ă cmă iă înă cazulă înă careă esteă
necesar se va avea în vedere refacereaă hidroizola ieiă cuă acoperireă cuă membran ă
bituminoas .ăÎnăcazulăacoperi urilorăcuă arpant ăseăvaăconsidera,ăînăplus,ăizolareaăsubă
arpant ă iă înlocuireaă Pluvitecă cuă pl ciă pentruă circula ie,ă înă func ieă deă destina iaă

mansardei; 

 izolareaă termic ă aă planşeului peste subsol. Se vor realiza, înă principal,ă lucr riă deă
izolareăaăpl ciiăpesteăsubsolălaăintradosăpentruăloca iileăundeăseăimpuneăaplicareaăuneiă
astfelădeăsolu ii.ăPeă lâng ă termoizolare,ăseăvaăacordaăoăaten ieădeosebit ăhidroizol riiă
subsolului.  Izolareaăpl ciiăpesteă subsolă laă intradosă seăvaă faceăcuăpolistirenăexpandată
ignifugat de 7 cm sau echivalent. 

 

Principalele rezultate a teptateăînăurmaălucr rilorădeăreabilitareătermic ăaăcl dirilorăsuntă:ă 
 

 îmbun t ireaăcondi iilorădeăigien  iăconfortătermic în interior; 

 corectarea (majorit ţii)ăpunţilorătermice; 
 protejareaăelementelorădeăconstrucţieăstructuraleăprecumăşiăstructuraăînăansamblu; 
 dispariţiaăfenomenuluiădeăigrasie; 
 eliminareaăinfiltra iilorădeăap ; 
 evitareaăform riiăcondensuluiă iăaăcuren ilorăde aer; 

 seăvorăreaduceăcoeficien iiădeăpierderiăînălimiteleănormale; 
 reducereaăpierderilorădeăc ldur ăşiăaăconsumurilorăenergetice; 
 reducereaăconsumuluiădeăenergieăpentruăînc lzireaăcl diriiăcareăareăcaăefectăreducereaă

costurilorădeăîntreţinereăcuăînc lzirea; 

 diminuareaăefectelorăschimb rilorăclimatice,ăprinăreducereaăemisiilorădeăgazeăcuăefectă
deăser ; 

 creştereaăindependenţeiăenergetice,ăprinăreducereaăconsumuluiădeăcombustibilăutilizată
laă preparareaă agentuluiă termică pentruă înc lzire,ă precumă şiă ameliorareaă aspectului 
urbanisticăalălocalit ţilor; 

 p strareaăvaloriiăarhitecturale,ăambientaleăşiădeăintegrareăcromatic ăînămediulăurban. 
 

Înă tabelulă 4.3.3.1ă seă prezint ă rezultateleă analizeiă financiare,ă valoareaă investi iei,ă economiileă
financiare, economiile de resurseăenergeticeă iăvaloareaătermenuluiădeărecuperareăaăinvesti ieiă
dac ăseăareăînăvedereăimplementareaăsolu ieiăanalizateădeăîmbun t ireăaăeficien eiăenergetice. 
În calcule sunt considerate urm toareleăipoteze: 
 

 se are în vedere reabilitarea termic  a 11 blocuriă i a  50 de cl diri publice respectiv 18 
institu ii de înv mânt, 9 cl diri social culturale, 3 cl diri spital i 20 de cl diri 
administrative (v. Anexa 6); 

 seă consider ă oă investi ieă specific ă deă aproximativ 60 euro/m2 ceea ce conduce la o 
investi ieă total ă deă 11.000.000 euroă pentruă reabilitareaă termic ă aă cl dirilor publice 
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men ionate anterior i la o investi ieă deă 1.590.000ă euroă pentruă reabilitareaă termic ă aă
blocurilorămen ionateăanterior; 

 seăconsider ăc ăînăurmaăaplic riiăm suriiădeăreabilitareătermic ăseăvaăob ineăoăreducereă
cuă aproximativă 45șă aă consumuluiă deă energieă termic ă pentruă înc lzirea cl diriloră
reabilitate termic. 
 

Tabelul 4.3.3.1 Sinteza măsurii de eficienţă energetică propusă  
 

M suraăpropus  Efect 
Economie de energie Investi ie 

Durat ăde 
recuperare 

% * tep/an €/an** €** ani 

Reabilitareătermic ă
cl diri 

Reducere consum 
energieătermic ă 45% 1.656 1.096.270 12.590.000 11,48 

 

* Procente de reducere a consumului anual de energie utilizat  pentruăînc lzireaăcl dirilorăreabilitate. 
** Se are în vedere un curs valutar de 4,445 lei/euro (curs mediu valutar an 2015). 
 

Obs. Valoarea investiției și valoarea consumului energetic pentru încălzire respectiv valoarea 
economiei de resurse energetice realizată prin reabilitarea termică a clădirilor menționate 
anterior a fost stabilită pe baza unor date estimate de personalul de la fața locului și nu pe 
baza unei analize detaliate (audit și/sau proiect tehnic) asupra locațiilor analizate. Astfel, 
pentru fiecare locație datele vor fi actualizate în urma realizării unor studii specifice. 
 

Obs. Măsurile de reabilitare termică a imobilelor trebuie completate cu măsuri de reabilitare 
a instalațiilor interioare și dotarea corpurilor de încălzire cu robineți cu dublu reglaj și 
termostat și în cazul clădirilor nerezidențiale trebuie avute în vedere soluții de automatizare 
care să permită reglajul funcţionării sursei de căldură, în funcţie de orarul de funcţionare a 
clădirii sau de temperatura interioară setată. 
 

Obs. În general măsurile de eficiență energetică care presupun reabilitarea termică a 
clădirilor beneficiază (pot fi accesate) de surse de finanțare atrase de la toți factorii implicați  
ceea ce poate reduce semnificativ perioada de recuperare a invetiției (v. subcapitolul 4.5) 

 

4.4 EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRAăMEDIULUIăAăM SURILOR DE 
EFICIEN ăENERGETIC  PROPUSE 

 
Maiăpuţinădeă1șădinăatmosferaăp mântuluiăesteăalc tuit ădinăvaporiădeăap ,ădioxidădeăcarbon,ă
ozon,ămetan,ăprotoxidădeăazotăşiăhexaflorur ădeăsulf,ăgazeăcunoscuteăsubădenumireaădeăgazeăcuă
efect de ser .ăPrimeleăcinciăgazeăenumerateămaiăsusăaparăînămodănaturalăşiăproducăunăefectădeă
ser ănatural,ăcapabilăs ămenţin ătemperaturaălaănivelăglobalămaiămareăcuă30ă0Căfaţ ădeăsituaţiaă
înăcareăăacesteaăăarăălipsi,ăsusţinândăastfelăviaţa.ăConcentraţiaădeăgazeăcuăefectădeăser ăesteăînă
creştere,ăcaărezultatădirectăalăactivit ţiiăumane. 
 

Reducereaăemisiilorădeăgazeăcuăefectădeăser ăaăc p tat,ăînăultimulădeceniu,ăunălocăprivilegiatăînă
politicileăenergeticeăşiădeămediuădinălumeaăîntreag .ăEfecteleăschimb rilorăclimatice au devenit 
dinăceă înăceămaiăvizibile,ă iarăcombatereaă loră trebuieăs ădevin ăoăprioritateăabsolut ăaă tuturoră
ţ rilorălumii. 
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Prină implementareaăm suriloră analizateă înă aceast ă lucrare,ă cantit ţileă echivalenteă deă energieă
electric ,ă termic ,ă carburantă şiă gaze naturaleă careă nuă seămaiă consum ă laă nivelulă conturuluiă
analizat,ă voră determinaă oă sc dereă aă emisiiloră deă gazeă cuă efectă deă ser ,ă înă speţ ă bioxidă deă
carbon,ălaănivelănaţional.ă 
 
Astfel, în acest subcapitol, se va determina cantitatea de CO2 care nu se va mai consuma 
datorită implementării măsurilor de eficiență energetică propuse. Analiza va avea în vedere 
fiecare măsură de eficiență energetică în parte. 
 
Determinareaăcorect ăaăemisiilorădeăpoluanţiăseărealizeaz ăpeăbazaăm sur torilorăefectuateăcuă
aparatur ăspecializat .ă Înăsituaţiaă înăcareănuăseăpotăfaceăm sur toriăcuăaparatur  specializat ,ă
pentruăpostevalu riăpeădiferiteăperioadeădeă timp,ă inclusivăpentruă întocmireaă inventarelorăşiăaă
rapoarteloră statistice,ă pentruă verific riă aleă încadr riiă înă norme,ă precumă şi pentru elaborarea 
unor prognoze, evaluarea emisiilor se face conform “Metodologiei de evaluare operativă a 
emisiilor de SO2, NOx , pulberi (cenuşă zburătoare) şi CO2 din centralele termice şi 
termoelectrice”, indicativ PE – 1001/1994. Metodologia poate fi aplicat ă şiă deă alteă unit ţiă
interesateă careă nuă dispună deă metodologiiă proprii,ă fiindă înă concordanţ ă cuă ceaă folosit ă înă
prezentă înă ţ rileăUniuniiăEuropene.ăMetodaădeă analiz  seăbazeaz ăpeăutilizareaă factorilorădeă
emisie. Astfel, pentru evaluarea impactului asupraă mediuluiă iă determinareaă cantit iiă deă
poluantăevacuatăînăatmosfer ădeăechipamenteleădeăînc lzireăanalizate, seăpoateăfolosiăoărela ieă
de forma: 
 

*BE                                                            (4.4.1) 
 
unde: E - cantitateaădeăpoluantăevacuatăînăatmosfer ,ăîntr-oăperioad ădeătimp,ăînă[kg]ăsauăîn [t]; 
B - cantitatea de resurs  energetic  consumat ăînăperioadaărespectiv ,ăînă[kg]ăsauăîn [t] sau în 
[MWh],ăetc.;ăεă- factorul de emisie, în [kg/kJ] sau [kg/kg] sau [kg/MWh], etc. 

 
Factorulă deă emisieă (v.ă tabelă 4.4.1)ă reprezint ă cantitateaă deă poluantă evacuată înă atmosfer ,ă
raportat ălaăunitateaădeăresurs  energetic ăutilizat .ă 
 

Tabel 4.4.1 Elementele de analiză a reducerilor de emisii sub formă de CO2 

Resurse energetice considerate U.M. Emisieăspecific  Sursa 

Energieăelectric  tCO2/MWhe 0,2920 ANRE 2014 

Gaz natural tCO2/MWh 0,2020 Standard IPPC  

Motorin  tCO2/MWh 0,2670 Standard IPPC 

Benzin  tCO2/MWh 0,2490 Standard IPPC 
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Înă tabelulă 4.4.2ă seă prezint ă reducereaă deă emisieă deăCO2ă pentruă fiecareăm sur ă deă eficien ă
energetic ăînăparteă iăînăipotezaăconformăc reiaăseăvorăimplementaătoateăm surileădeăeficien ă
energetic ăpropuse. 
 

Tabel 4.4.2 Reducerile de emisii de CO2 

Nr. 
Crt. 

M suri Economii 
(tep/an) 

Reducereăanual ă
(toneCO2/an) 

1 
M suriăgeneraleă
organizatorice, 

comportamentale 
521 1.773 

2 
Implementare sistem 

management 
energetic 

131 446 

3 
Reabilitareătermic ă

cl diri 1.656 4.862 

- TOTAL 2.308 7.081 

 
4.5 MIJLOACE FINANCIARE.ăSURSEăDEăFINAN ARE 
 
Problemaăasigur riiăfinanţ riiăesteădeăceleămaiămulteăoriăobstacolulămajorăcareătrebuieădep şită
înă scopulădeăaăobţineăperformanţeleă standardelorădeăeficienţ ăenergetic ămoderne.ăAstfel,ă înă
vederea stabilirii unui program coerent de implementare a m surilorăceăvizeaz ăeficientizareaă
consumuluiă deă resurseă energeticeă trebuieă identificateă surseleă optimeă deă finan areă pentruă
fiecareăproiectădeă investi ie.ăPrincipaleleă surseădeă finan areăposibilă aă fiă accesateădeă localit iă
pentru dezvoltareaă iăimplemetareaădiferitelorăproiecteădeăinvesti ie,ăsunt: 
 

 fonduriădeălaăbugetulădeăstată iăbugetulălocal; 
 fonduriăproveniteădinădona ii,ăsponsoriz ri; 
 fonduriă atraseă dină împrumuturiă laă b nci,ă fonduriă deă investi ii,ă fonduriă cuă destina ieă

special ă(implic ăînăprincipalăacordareaăunuiăgrantăsauăaăuneiădonaţii); 
 fonduriăguvernamentaleăcuădestinaţieăspecial ; 
 fonduri provenite de la comunitatea european ,ă fonduriă structuraleă iă deă coeziuneă

(fonduri nerambursabile); 

 fonduri atrase din contracte de parteneriat public pivat; 

 fonduriăatraseăprinăinstrumenteădeăfinanţareădeăc treă“terţ ăparte”ă(companii de servicii 
energetice, companii ESCO).  
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Principaleleăsurse,ăinstrumente,ăprogrameădeăfinan areăcareălaămomentulăactualăseăpreteaz ăaăfiă
utilizateăcuăprioritateăpentruădezvoltareaă iăimplementareaăproiectelorădeăeficien ăenergetic ,ă
sunt:  
 

 Programulă na ională privindă cre tereaă performan eiă energeticeă aă blocuriloră deă
locuin eă careă seă adreseaz  asociaţiiloră deă proprietariă careă dorescă s ă creasc ă
performanţaăenergetic ăaăblocurilorădeălocuinţeăconstruiteăpeăbazaăunuiăproiect elaborat 
pân ăînăanulă1990,ăindiferentădeăsistemulădeăînc lzire al acestora; 

 Programulă Opera ională Regională 2014-2020 areă caă principală obiectivă cre tereaă
competitivit iiăeconomiceă iăîmbun t ireaăcondi iilorădeăvia ăaleăcomunit ilorălocaleă
iăregionale; 

 ProgramulăOpera ionalăInfrastructur ăMare 2014-2020 este un document strategic 
deă programareă careă acoper ă domeniileă transport,ă mediuă iă energieă regenerabil ,ă
obiectivulăacestuiaăfiindădeăaăcontribuiălaăstrategiaăUniuniiăEuropeneăpentruăoăcre tereă
inteligent ,ă durabil ă iă favorabil ă incluziunii,ă luândă înă considerareă obiectiveleă iă
priorit ileă specificeă tematiceă selectateă înă func ieă deă nevoileă na ionale,ă regionaleă iă
locale; 

 Dezvoltare parteneriate publice private careă reprezint ,ă înă fapt,ă asocierea,ă sub 
diverseă forme,ă dintreă sectorulă publică iă celă privată pentruă finan area,ă construirea,ă
modernizarea,ă între inerea,ăoperarea,ă administrareaă i/sauămanagementulăunorăbunuriă
ori servicii publice; 

 Colaborareăcuăsociet iădeăserviciiăenergeticeă(ESCO). 
 

Îns , trebuieăavutăînăvedereăc ădinamicaăsurselorădeăfinan areăposibilăaăfiăaccesateă iăaăcadruluiă
legislativă ceă vizeaz ă acestă domeniuă esteă într-oă continu ă schimbareă /ă modificare,ă ceeaă ceă
impuneă urm rireaă cuă atenţieă aă tuturoră mijloaceloră deă informareă înă scopulă actualiz riiă
permanente a tuturor datelor disponibile. 
 
Înă celeă ceă urmeaz ă seă prezint ,ă peă scurt,ă principaleleă caracteristici ale instrumentelor 
financiareă careă voră fiă avuteă înă vedereă cuă prioritateă laă finan areaă proiectelor,ă m suriloră deă
îmbun t ireăaăeficien eiăenergetice prezentate în subcapitolul anterior. 
 
4.5.1 Programul na ionalăprivindăcre tereaăperforman eiăenergeticeăaăblocurilorădeă

locuin e 
 
Programulă seă adreseaz  asociaţiiloră deă proprietariă careă dorescă s ă creasc ă performanţaă
energetic ăaăblocurilor deălocuinţeăconstruiteăpeăbazaăunuiăproiectăelaboratăpân ăînăanulă1990,ă
indiferent de sistemul de înc lzire al acestora. Programul propune urm toarea schem ă deă
finan are: 
 

 asocia iaădeălocatariăpl teşteă20șădinăcostulătotal alălucr rilorădeăreabilitareătermic  
a cl dirii.ă Procentulă deă 20șă dină totalulă lucr riiă deă reabilitareă seă împarteă întreă toţiă
proprietarii,ă fiec ruiaă revenindu-iă oă cot ă parteă înă funcţieă deă cotaă parteă indiviz ă ceă
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revineăfiec ruiăproprietar.ăÎnăcazulăînăcareăasociaţia,ăunulăsauămaiămulţiăproprietari nu 
îşiă potă achitaă parteaă ceă leă revine,ă prim riaă local ă poateă preluaă parţială sauă integrală
costurileăşiăpoateădecideămodulăînăcareăseăvaărecuperaăulteriorăsumaădeăbani; 

 80șădinăcostulăreabilit riiătermiceăesteăasiguratădeăla bugetulădeăstatăşiăcelă local 
asigurat astfel: 
 

 50șă deă laă bugetulă deă stat,ă prină Ministerulă Dezvoltariiă Regionaleă şiă
Administraţieiă Publice,ă înă limitaă fonduriloră aprobateă anuală pentruă Programulă
naţionalăprivindăcreştereaăperformanţeiăenergeticeăaăblocurilorădeălocuinţe; 

 30% de la bugetul local, în limita fondurilor aprobate anual pentru Programul 
localăprivindăcreştereaăperformanţeiăenergeticeăaăblocurilorădeălocuinţe. 

 
4.5.2ăProgramulăOpera ionalăRegională2014-2020 
 
ProgramulăOpera ională Regională 2014-2020 succede ProgramulăOpera ional Regional 2007-
2013 iă esteă unulă dintreă programeleă prină careăRomâniaă vaă puteaă accesaă fondurileă europeneă
structuraleă iă deă investi iiă proveniteă dină Fondulă Europeană pentruă Dezvoltareă Regional ă
(FEDR),ă înă perioadaă actual ă deă programare.ă ProgramulăOpera ional Regional (POR) 2014-
2020 este gestionată deă Ministerulă Dezvolt riiă Regionaleă iă Administra ieiă Publiceă iă aă fostă
adoptatădeăComisiaăEuropean ă(CE)ăpeădataăde 23 iunie 2015. 
 
Dup ă cumă s-aă afirmată anterioră Programulă Opera ională Regional 2014–2020ă î iă propune ca 
obiectivăgeneralăcre tereaăcompetitivit iiăeconomiceă iăîmbun t ţireaăcondi iilorădeăvia ăaleă
comunit ilorălocaleă iăregionale,ăprinăsprijinireaădezvolt riiămediuluiădeăafaceri,ăinfrastructuriiă
iăserviciilor,ăpentruădezvoltareaădurabil ăaăregiunilor,ăastfelăîncâtăacesteaăs ăî iăpoat ăgestionaă
înămodăeficientăresurseleă iăs ăî iăvalorificeăpoten ialulădeăinovareă iădeăasimilareăaăprogresuluiă
tehnologic.ăAcesteăobiectiveăsuntătraduseăînă11ăaxeăprioritareă(plusăoăax ădeăasisten ătehnic ),ă
care au înă totală oă alocareă estimat ă deă 8,25ă miliardeă euro,ă dină careă 6,7ă miliardeă deă euroă
reprezint ăsprijinulăUE,ăprinăFondulăEuropeanăpentruăDezvoltareăRegional ă (FEDR),ă iară1,5ă
miliardeădeăeuro,ăreprezint ăcontribu iaăna ional : 
 
Dinăpunctădeăvedereăală îmbun t iriiăeficien eiăenergeticeă laănivelă local, AxaăPrioritar ă3 a 
ProgramuluiăOpera ionalăRegional 2014–2020,ăprezint ăcelămaiămareăinteres.ăAxaăPrioritar  3 
vizeaz ăsprijinireaăcre teriiăeficien eiăenergeticeăînăcl dirileăpubliceă iăseăadreseaz ăînăprincipală
autorit ilorăpubliceălocaleă iăcentrale.ăSumaăalocat ăacesteiăaxeăesteădeă2.374,57 milioane de 
euroăiarăprincipaleleătipuriădeăactivit iăceăpotăfiăfinan ateăsuntăceleăceăvizeaz : 

 eficien ăenergetic ăaăcl dirilorăpublice,ăinclusivăm suriădeăconsolidareăa acestora; 

 eficien ăenergetic ăaăcl dirilorăreziden iale,ăinclusivăm suriădeăconsolidareăaăacestora; 
 investi iiăînăiluminatulăpublic; 
 m suriăpentruătransportăurbană(c iădeărulareă/ăpisteădeăbicicli tiă/ăachizi ieămijloaceădeă

transport ecologice / electrice, etc.). 
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4.5.3ăProgramulăOpera ionalăInfrastructur ăMare 2014-2020  
 
ProgramulăOpera ionalăInfrastructur ăMare 2014-2020ă(POIM)ăfinanţeaz ăactivit ţiădinăpatruă
sectoare:ăinfrastructuraădeătransport,ăprotecţiaămediului,ămanagementulăriscurilorăşiăadaptarea 
laă schimb rileă climatice,ă energieă şiă eficienţ ă energetic ,ă contribuindă laă Strategiaă Uniuniiă
pentruăoăcreştereăinteligent ,ădurabil ăşiăfavorabil ăincluziunii.ăPOIMăbeneficiaz ădeăoăalocareă
financiar ădeăcca.ă11,8ămld.ăEuro,ădinăcare:ă6,94ămld.ăEuroăFondăde Coeziune, 2,48 mld. Euro 
FondăEuropeanădeăDezvoltareăRegional ă i 2,46 mld. Euro Cofinan are. 
 
În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul Programului Opera ional Infrastructur  
Mare 2014-2020  au fost stabilite 8 Axe Prioritare. Axa prioritar  6 prezint  interes pentru 
unit ţileă administrativă teritorialeă înă razaă c roraă exist ă potenţială deă utilizareă aă resurseloră deă
energieă regenerabileă deă tipă geotermală sauă biomas /biogaz.ă Prină aceast ă ax ă seă promoveaz ă
utilizareaă energieiă curateă şiă aă m suriloră deă eficienţ ă energetic ă înă vedereaă sus ineriiă uneiă
economiiă cuă emisiiă sc zuteă deă carbon.ă Sumaă alocat ă pentruă Axaă prioritar  6 este de 
197.329.787 euro iar principalele subpuncte, ale acestei axe, care prezint  interes pentru 
administra iaăpublic ălocal ăsunt: 
 

 Axa prioritar  6 subpunctul 6.1 careă vizeaz ă creştereaă producţieiă deă energieă dină
resurseăregenerabileămaiăpuţinăexploatateă(biomas ,ăbiogaz,ăgeotermal)ă iăprinăcareăseă
potăfinan aăurm toareleăactivit i: 
 

 Realizareaă şi/sauămodernizareaă capacit ţiloră de producţieă aă energieiă electriceă
şi/sauătermiceădinăbiomas ăşiăbiogaz; 

 Realizareaă şiă modernizareaă capacit ţiloră deă producţieă aă energieiă termiceă peă
baz ădeăenergieăgeotermal ; 

 Sprijinireaă investiţiiloră înăextindereaăşiămodernizareaă reţelelorădeădistribuţieăa 
energieiăelectrice,ăînăscopulăprelu riiăenergieiăproduseădinăresurseăregenerabileă
înăcondiţiiădeăsiguranţ ăaăfuncţion riiăSEN. 

 
 Axa prioritar  6 subpunctul 6.3 careăvizeaz ăreducereaăconsumuluiămediuădeăenergieă

electric ălaănivelulălocuinţeloră iăprinăcareăseăpotăfinan aăurm toareleăactivit i: 
 

 Implementareaă distribuţieiă inteligenteă într-oă zon ă omogen ă deă consumatoriă
casniciă deă energieă electric ă (proiecteă demonstrativeă laă nivelulă regiuniloră
acoperiteădeăoperatoriiădeădistribu ieăconcesionari). 

 
4.5.4 Parteneriat public privat (PPP) 
 
Datorit ă diversit ţiiă formeloră deă colaborareă întreă autorit ţileă publiceă centraleă sauă localeă şiă
sectorulă privată esteă dificilă şi,ă înă acelaşiă timp,ă neadecvată deă aă formulaă oă definiţieă standardă aă
parteneriatului public-privat.ă Îns , peă scurt,ă mecanismulă PPPă potrivită noiloră reglement riă
const ăînăproiectarea,ăconstrucţia,ăoperarea,ădezvoltarea,ăîntreţinerea,ăreabilitareaă(dup ăcaz)ăaă
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unuiă bună oriă aă unuiă serviciuă ceă trebuieă creată oriă esteă existentă (înă cazulă dezvolt riiă oriă
reabilit rii)ădeăc treăcompaniaădeăproiect,ăînăcareăinvestitorulăprivatăareădeăregul ăoăparticipareă
majoritar ă şiă laă capitalulă c reiaă statulă aă adusă aportă înă natur ă bunuriă dină domeniulă privată ală
statuluiăsauăaăunit ţilorăadministrativ-teritoriale (transferând dreptul de proprietate companiei 
de proiect). Investitorul privat poate percepe tarife pentru utilizarea bunului ori serviciului 
publică deă c treă cet ţeni,ă peă oă perioad ă determinat .ă Laă sfârşitulă contractuluiă deă PPP,ă bunulă
rezultat este transferat în proprietatea statului. 
 
Ună asemeneaă parteneriată admiteă faptulă c ă ambeleă sectoareă celă publică şiă celă privată deţină oă
importanţ ă egal ,ă şiă c ă ambeleă ofer ă anumiteă avantaje,ă ap ruteă caă urmareă aă dezvolt riiă
propriiloră abilit ţi,ă ceă trebuieă exploatateă înă beneficiulă interesuluiă public, într-oă manier ă
eficient ă dină punctă deă vedereă economic.ă Astfel,ă ambeleă sectoareă aducă practică oă contribuţieă
proprieă înă cadrulă parteneriatului,ă fiecareă suportândă parteă dină riscuri,ă dară şiă dină beneficiileă
rezultateă dină realizareaă PPP.ă Totuşi,ă administraţiaă obţineă beneficiiă importanteă atunciă cândă
parteneriatul public-privat este utilizat într-unăcontextăadecvat,ărealizeaz ăeconomiiălegateădeă
elaborareaăproiectelor,ăprecumăşiădeăadministrareaăşiămenţinereaăserviciilorăpublice.ă 
 
Parteneriatul public-privată reprezint ,ă înă concluzie,ă oă modalitateă viabil ă deă introducereă aă
managementuluiăprivată înă serviciileăpublice,ăpeăbazaăunuiăcontractădeă lung ădurat ,ă întreăună
operatoră privată şiă oă autoritateă public ,ă apelându-se la know-how-ulă şiă resurseleă sectoruluiă
privat. Acest tip de parteneriat public-privată presupune,ă înă primulă rând,ă existenţaă unuiă bună
raportă întreă sectorulă publică şiă celă privată şiă devineă posibilă numaiă atunciă cândă privatulă areă oă
pondereă semnificativ ă înă economie.ă Înă ală doileaă rând,ă actoriiă parteneriatului public-privat 
(administraţiaăpublic ăşiăantreprenoriiăprivaţi)ăîşiăp streaz ăidentitatea,ăpersonalitateaăjuridic ă
şiăresponsabilit ţileălorădirecteăşiădeţinăună„inputăspecific”.ă 
 
Printreăavantajeleăcooper riiădintreăsectorulăpublicăşiăprivatăseăpotănota:ăaccelerareaărealiz riiă
obiectiveloră şiă proiecteloră deă infrastructur ;ă conjugareaă prelu riiă responsabilit ţiloră şiă
riscuriloră sectoruluiă privată cuă disponibilizareaă serviciiloră sectoruluiă publică şiă efectuareaă
prompt ă aă pl ţilor;ă reducereaă peă ansambluă aă costurilor proiectelor; stimularea îndeplinirii 
obligaţiilorăcontractualeăasumate;ăîmbun t ţireaăcalit ţiiăserviciilorădeăutilitateăpublic ;ăcreareaă
unoră venituriă adiţionale,ă deă interesă pentruă sectorulă privată şiă îmbun t ţireaă managementuluiă
sectorului publicăprinăexpunereaăserviciilorălaărigorileăşiăexigenţeleăconcurenţei. 
 
4.5.5 Instrumente de finan are rezultate din colaborarea cu companii ESCO 
 
Principaleleă soluţiiădeă finanţareă şiă contractareăaă serviciilorăenergeticeăabordateă înăprezentădeă
companiile tip ESCO (Energy Services Company) sunt: 
 

 finanţareădinăfonduriăatraseădeăESCOă(capitalăpropriu,ăfinanţareăatras ăsauăleasing); 
 finanţareă dină fondurileă propriiă aleă municipalit iloră susţinut ă deă oă garanţieă aă

economiilorădeăenergieăfurnizat ădeăESCO; 
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 finanţareă deă c treă terţ ă parteă (TPF-Third Party Financing) prin împrumut de la o 
instituţieă abilitat .ă Împrumutulă poateă fiă luată deăESCOă sauă deă c treă clientă (înă aceast ă
situaţie,ăproiectulăesteăsusţinutădeăunăcontractădeăgarantare a economiilor de energie cu 
compania ESCO). Prin acest tip de contract de garantare a economiilor de energie, 
bancaă seă asigur ă c ă dină economiileă laă facturaă deă energieă seă vaă puteaă acoperiă
împrumutul.ăAceast ăgaranţieăreduceăincertitudineaăb nciiăasupraărisculuiăproiectului,ă
cu implicaţiiăasupraăcondiţiilorădeăfinanţare.ă 

 

Înă principal,ă finan areaă proiecteloră deă eficien ă energetic ă cuă ajutorulă companiiloră deă tipă
ESCO se face avându-seăînăvedereăurm torulămodel: 
 

 Planulădeă investi ieăpropusă iă cheltuielileă aferenteă implement riiă solu ieiădeă eficien ă
energetic ă suntă efectuateă deă companiaă deă tipă ESCOă dină fonduriă propriiă sauă fonduriă
atraseă deă aceasta.ăAdministra iaă public ă local ă nuă particip ă laă finan areaă proiectului,ă
toateăcheltuielileăsuntăpl titeădeăcompaniaăESCO; 

 Înăurmaă investi ieiă realizate va rezulta o economie de energie. Beneficiile financiare 
asociate acestor economiiădeăenergieăvorăfiăîmp r iteăîntreăbeneficiară(municipalitate)ă iă
investitor (companie ESCO), pe o perioad  stabilit ă deă comunăacordă întreă celeădou ă
p r i;ă 

 În principal pe perioada de derulare a contractului compania ESCO va beneficia de un 
procent mai mare din beneficiile financiare asociate economiei de energie astfel încât 
s ă poat ă s ă î iă amortizeze investi ia.ăDeă asemenea,ă durataă deă derulareă aă contractuluiă
între municipalitateă iă companiaă deă tipă ESCOă trebuieă s ă fieămaiămic ă sauă celămultă
egal ă cuă durataă deă via ă aă echipamentelor,ă instala iiloră avuteă înă vedereă pentruă
realizarea economiei de energie (v. figura 4.5.5.1). 

 

 
 

Figura 4.5.5.1 Grafic derulare contract între municipalități și companie de tip ESCO 
(  –  evoluția facturii energetice a municipalității în ipoteza creșterii tarifelor de achiziție a resurselor energetice 

și în ipoteza implementării unor soluții de eficiență energetică finanțate prin intermediul unor colaborări cu 
companii de tip ESCO) 
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Principaleleă avantajeă ob inuteă deă autorit ileă publiceă localeă careă deruleaz ă contracte,ă deă
finan areăaăproiectelorădeăeficien ăenergetic ,ăcuăcompaniiăESCOăsunt: 
 

 finan areaăintegral ăaăproiectelorădeăc treăcompaniaăESCOă(cofinan areăzeroăprim rie); 
 factur ăenergetic ămaiămic ădinăprimaălun ădeăimplementareăaăproiectului; 
 între inereaă iămonitorizareaă continu ăprecumă iă evaluareaă rezultateloră implement riiă

proiectelorăpropuse,ăînăscopulăevidenţieriiăeconomiilorăobţinute; 
 
Principalele dezavantaje ale unui contract cu o companie de tip ESCO sunt generate în 
principal de diferen iereaă iă evaluareaă economiiloră înă condi iileă uneiă evolu iiă greuă deă
prognozatăaăpie eiăpre uriloră iălegisla ieiădinădomeniulăenergetic. 
 

4.6 CONCLUZII.ăSINTEZAăM SURILOR DEăEFICIEN ăENERGETIC ă 
 
Înătabelulă4.6.1ăseăprezint  centralizat,ăpentruăfiecareăm sur ădeăeficien ăenergetic ăpropus , 
valoarea principalilor indicatori economici. 
 

Tabel 4.6.1 Centralizator măsuri îmbunătățire eficiență energetică 

Nr. 
Crt. 

M suraăpropus  Efect 
Economie de energie Investi ie 

Durat ădeă
recuperare 

tep/an euro/an euro ani 

1 
M suriăgeneraleă

comportamentale 
Reducere consumuri 

energetice 
521 258.549 0 0,00 

2 
Implementare sistem 

management energetic 
Reducere consumuri 

energetice 
131 86.703 225.000 2,60 

3 
Reabilitareătermic ă

cl diri 

Reducere consum 
energieătermic ă(gază

natural) 
1.656 1.096.270 12.590.000 11,48 

4 Total 2.308 1.441.523 12.815.000 14,08 

 

Principaleleăconcluzii,ădac ăseăareă înăvedereăaplicareaăm surilor deăeficien ăenergetic ăcareă
conducălaăeconomiaămaxim ădeăresurseăenergetice,ăsunt: 
 

 totalulăm surilorădeăeficienţ ăenergetic ăpropuse,ădac ăseăvorăimplementa,ăvorăduceălaă
o economie de resurse energetice de aproximativ 2.308 tep/an iă la o reducere a 
cheltuielilor cu 1.441.523 euro/an cuăoă investiţieă ă total ă deă aproximativă12.815.000 
euro,ăadic ăunăefortădeăreducereăpentruăfiecareăunitateădeăenergieă(laăoădurat ăestimat ă
deăaproximativă10ăaniădeăfuncţionare)ădeăaproximativă555 euro/tep; 

 dac ă seă areă înă vedere consumul de resurse energetice aferent anului 2015 se poate 
spuneăc ătotalulăm surilorădeăeficienţ ăenergetic ăpropuse,ădac ăseăvorăimplementa,ăvoră
conduce la o reducere de 4,43 % a consumului total anual de resurse energetice; 

 reducereaăanual ătotal ădeăgazeăcuăefectădeăser ,ădatorat ă implement riiăm surilorădeă
eficienţ ăenergetic ,ăesteădeăaproximativă7.081 tCO2/an.  



 

 

PROGRAMăDEăÎMBUN T IREăAăEFICIEN EIă
ENERGETICEăÎNăMUNICIPIULăTULCEA,ăJUDE ULă
TULCEA 
 

Cod /2016 
Eficien ăenergetic  

Ediţia:ă0 Revizia: 0 

SC ELSACO ESCO SRL 
CUI: RO 16396697 / Nr.ORC: J07/229/2004  
Tel: +40 231 507 060 / Fax: +40 231 532 905 

Faza: 
Iă(unic ) 

Volumul: 
I (unic) 

 

Pagina 98/132 

 

5.ăMONITORIZAREAăREZULTATELORăIMPLEMENT RIIă
M SURILORăDEăCRE TEREăAăEFICIEN EIăENERGETICE 

 
În Anexa 6 seăprezint ă sinteza programului deă îmbun t ireă aă eficien eiă energetice.ăPeăbazaă
datelor prezentate în Anexa 6 factoriiădeădecizieăpotăfaceăoăprioritizareăexact ăaăm surilorădeă
eficien ă energetic ă avândă înă vedere,ă durataă deă recuperareă aă investi iei,ă valoareaă investi iei,ă
economia de resurseăenergeticeărealizat ,ăreducereaăemisiilorăpoluante.ă 
 
Gradulădeăimplementareăaăm surilorădeăcre tereăaăeficien eiăenergeticeăesteăînăstrâns ăleg tur ă
cuă disponibilulă deă resurseă deă finan areă interneă iă cuă posibilitateaă deă atragereă aă surseloră deă
finan are externe. Pentruă aă aplica,ă implementaă înă celeă maiă buneă condi iiă m surileă deă
îmbun t ire aă eficien eiă energetice,ă administra iaă public ă local ă aă Municipiuluiă Tulceaă vaă
stabili un responsabil (persoan ,ă comisie,ă departament)ă careă s ă iniţieze,ă s ă dezvolte,ă s ă
organizeze,ăs ăcoordoneze,ăs ămonitorizezeă iăs ăraportezeăasupra stadiului de implementare a 
m surilorădeăîmbun t ireăaăeficien eiăenergetice.ă 
 
Monitorizareaă şiă evaluareaă ă vaă începeă deă laă primiiă paşiă aiă proiectuluiă şiă vaă continuaă dup ă
finalizarea implement riiăm surilorădeăîmbun t ireăaăeficien eiăenergeticeăînăscopulăstabiliriiă
impactului pe termen lung al programului asupra economiei locale, consumului de energie, 
mediuluiăşiăasupraăcomportamentuluiăuman.ăEvaluarea programului va include, de asemenea, 
oăcomparaţieăaărezultatelorăobţinuteăpentruăfiecareădintreăobiectiveleăstabilite. 
 
Programulădeămonitorizareă iăraportareăreprezint ăunăprocesăvitalăalăoric ruiăplanădeăinvesti ii,ă
acestaăajut ănuănumaiălaăurm rireaăînămodăadecvatăaăproblemelorăidentificate de evaluarea ex-
anteă dară iă semnalareaă problemeloră poten ialeă careă potă rezultaă dină proiecteleă propuseă iă
permiteădeăasemeneaăimplementareaăprompt ăaăm surilorădeăremediereăeficiente.ă 
 
Pentru a atinge obiectivele  este necesar de a avea un angajament fermă ală tuturoră p r iloră
interesateă iădeăasemenea, peătotălanţulădeăachiziţiiăşiăaprovizionareătrebuieăavuteăînăvedereăşiă
respectateă m suriă deă reducereă aă amprenteiă deă carbonă şiă deă creştereă aă eficienţeiă energetice,ă
respectivălaăproduse,ămateriale,ălucr ri şiăservicii.ăÎnăacestăsensăpentruăimplementareaăsolu iiloră
deăîmbun t ireăaăeficien eiăenergeticeăseăvor: 
 

 consultaăspecialişti,ăauditoriăenergeticiăînainteădeădemarareaălucr rilor; 
 consultaăspeciali tiăînăstabilireaăsurselorăoptimeădeăfinan areăaăproiectelor vizate; 

 contractaălucr riăcuăfirmeăspecializateăcuăexperien ăînădomeniulăvizat; 
 folosiătehnologii,ăechipamente,ăinstala iiăămoderne,ăeficienteăenergetic. 

 
Deăasemenea,ăadministra iaăpublic ăaăMunicipiuluiăTulceaăăvaăorganizaăevenimenteălocaleăși 
campaniiădeăinformareăpentruăcet țeni, asigurând vizibilitatea proiectelor realizate. Proiectele 
deăîmbun t ireăaăeficien eiăenergeticeăvorăfiăpromovateăși prin intermediul site-uluiăprim riei. 
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Anexa 1 
Matrice evaluare din punct de vedere al 

managementului energetic 
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!!ăMarcajulăcuăverdeăcaracterizeaz ăsitua iaăexistent ălaănivelulăMunicipiuluiăTulcea. 

ORGANIZARE 
NIVEL 

1 2 3 

Manager energetic Nici unul desemnat 
Atribu iiădesemnate,ădarănuăîmputerniciteăă20-40% din 
timp este dedicat energiei 

Recunoscută iăîmputernicităcareăareăsprijinulămunicipalit ii 

Compartiment specializat EE Nici unul desemnat Activitateăsporadic  Echipaăactiv ăceăcoordoneaz ăprogrameădeăeficien ăăenergetic  

PoliticaăEnergetic  F r ăpolitic ăenergetic  Nivelăsc zutădeăcunoa tere i de aplicare  
Politica organiza ional  sprijinit ă laănivelădeămunicipalitate.ăTo i angaja iiă
suntăîn tiin a iădeăobiectiveă iăresponsabilit i 

R spundereă privindă consumulă deă
energie 

F r  r spundere,ăf r ăbuget R spundereă sporadic ,ă estim riă folositeă în alocarea 
bugetelor  

Principaliiă consumatoriă ă suntă contoriza iă separat.ă Fiecareă entitateă areă
r spundereătotal  înăceeaăceăprive teăconsumulădeăenergie 

PREG TIREAăPROGRAMULUIădeăîmbun t ireăaăEE 
Colectareă informa iiă /ă dezvoltareă
sistemăăbaz ădeădate Colectareălimitat  

Se verific  facturileălaăenergie/ăf r ăsistemădeăbaz ădeă
date 

Contorizare, analizare i raportare zilnic   
Exist  sistem de baze de date 

Documenta ie Nuă suntă disponibileă planuri,ă manuale,ă schi eăă
pentruăcl diriă i echipamente 

Exist  anumiteădocumenteă iăînregistr ri.. Existen a  documenta iei pentruă cl dire i echipament pentru punere în 
func iune 

Benchmarking 
Performan aă energetic ă aă sistemeloră iă
echipamentelor nu sunt evaluate 

Evalu riă limitateă aleă func iiloră specificeă aleă
municipalit ii 

Folosirea instrumentelor deă evaluareă cumăară fiă indicatoriiă deă performan ă
energetic  

Evaluareătehnic  Nu exist  analize tehnice Analize limitate din partea furnizorilor 
Analize extinse efectuate înă modă regulată deă c treă oă echip  format ă dină
exper iăinterniă i externi.  

Bune practici Nu au fost identificate Monitoriz riărare Monitorizarea regulat  aărevistelorădeăspecialitate,ăbazelorădeădateăinterneă iă
a altor documente 

CreareaăăPROGRAMULUIădeăîmbun t ireăaăEE 

Obiective Poten ial Obiectivele de reducere a consumului de energie 
nu au fost stabilite 

Nedefinit.ă Con tientizareă mic ă aă obiectiveloră
energeticeădeăc treăal iiăînăafaraăechipeiădeăenergie 

Poten ialădefinităprinăexperien ăsauăevalu ri. 

Îmbun t ireaăplanurilorăexistenteă
deăeficien ăenergetic  

Nuă esteă prev zut ă îmbun t irea  planurilor 
existenteădeăeficien ăenergetic  

Exist ăplanuriădeăeficien ăenergetic  
Îmbun t ireaă ăplanurilorăstabilite;ăreflect ăevalu rile.ăRespectareaădeplin ă
cuăliniileădirectoareă iăobiectiveleăorganiza iei 

Roluriă iăResurseă Nu sunt abordate, sau sunt abordate sporadic Sprijinăredusădinăprogrameleăorganiza iei Roluriădefiniteă iăfinan riăidentificate.ăProgramădeăsprijinăgarantate. 

Integrareăanaliz ăenergetic  
 

Impactul energiei nu este considerat.  
Deciziile cu impact energetic sunt considerate numai 
peăbaz ădeăcosturiăreduse 

Proiectele / contractele includ analiza de energie. Proiecte energetice 
evaluateă cuă alteă investi ii.ă Seă aplic ă durataă cicluluiă deă via ă în analiza 
investi iei 

ImplementareaăăPROGRAMULUIădeăîmbun t ireăaăEE 
Planul de comunicare  Planul nu este dezvoltat.  Comunic riăperiodiceăpentruăproiecte.ă Toateăp r ileăinteresateăsuntăabordateăînămodăregulat.ă 
Con tientizareaă ă eficien eiă
energetice   

Nu exist  
Campaniiă ocazionaleă deă con tientizareă aă eficien eiă
energetice.  

Sensibilizareă iăcomunicare.ăSprijinireaăini iativelorădeăorganizare.ă 

   Consolidareăcompeten eăpersonal Nuăexist  Cursuri pentru persoanele cheie.  Cursuriă/ăcertific riăpentruăîntregăpersonalul.ă 

Gestionarea Contractelor 
Contracteleă cuă furnizoriiă deă utilit iă sunt 
reînnoiteăautomat,ăf r ăanaliz .ă Revizuireaăperiodic ăaăcontractelorăcuăfurnizorii.ă Exist ă politic ă deă achizi iiă eficienteă energetică ..ă Revizuireaă periodic ă aă

contractelor cu furnizorii.  
Stimulente  Nuăexist  Cuno tin eălimitateăaăprogramelorădeăstimulente. Stimulenteăoferiteălaănivelăregională iăna ional.ă 
MonitorizareaăsiăEvaluareaăăPROGRAMULUIădeăîmbun t ireăaăEE 
Monitorizarea rezultatelor Nuăexist  Compara iiăistorice,ăraport riăsporadice Rezultateleăraportateămanagementuluiăăorganiza ională 
RevizuireaăPlanuluiădeăAc iune Nuăexist  Revizuire informal  asupra progresului.  Revizuirea planului este  bazat pe rezultate.  Diseminare bune practici  
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Anexa 2 
Fi ădeăprezentareăenergetic ăaălocalit ii 
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ENERGIEăELECTRIC  
 

Destina iaăconsumului U.M. 
Tipul consumatorului 

Total 
Casnic Non casnic 

 popula ie MWh 42.872 - 42.872 

 iluminat public MWh - 3.206 3.206 

sectorăter iară(cre e,ă
gr dini e,ă coli, spitale, alte 
cl diriăpublice,ăetc.) 

MWh - 7.803 7.803 

 alimentareăcuăap ă* MWh 6.092 6.092 

 transportălocalădeăc l tori MWh - - - 

 consum aferent 
pompajului de energie 
termic * 

MWh 3.250 3.250 

*Numaiădac ăfacturaăesteăpl tit ădeămunicipalitateă iănuădeăîntreprindereaădeăalimentareăcuăap  
 
 
 
GAZE NATURALE 
 

Destina iaăconsumului U.M. 
Tipul consumatorului 

Total 
Casnic Non casnic 

 popula ie MWh 258.561 - 258.561 

 sectorăter iară(cre e,ă
gr dini e,ă coli, spitale, alte 
cl diriăpublice,ăetc.) 

MWh - 46.155 46.155 

 al iăconsumatoriă
nespecifica i MWh - - - 
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ENERGIEăTERMIC ă(dinăsistemulăcentralizat) 
 

Destina iaăconsumului U.M. 

Tipul consumatorului 

Total 
Casnic Non casnic 

 popula ie Gcal 69.637 - 69.637 

 sectorăter iară(cre e,ă
gr dini e,ă coli, spitale, alte 
cl diriăpublice,ăetc.) 

Gcal - 5.031 5.031 

TOTAL Gcal - - 74.668 

*(1 Gcal=1,163 MWh) 
 
 
 
BIOMAS ă(lemneădeăfoc,ăpele i,ăetc.) 
 

Destina iaăconsumuluiă U.M. Total 

 popula ie t - 

 sectorăter iară(cre e, gr dini e,ă coli, spitale, 
alteăcl diriăpublice,ăetc.) t - 

  
 
 
CARBURAN Iă(motorin ,ăbenzin ) 
 

Destina iaăconsumului U.M. Motorin  Benzin  

 transportălocalădeăc l tori t 323 1,6 

 serviciul public de salubritate t 151 5,03 

TOTAL t 474 6,63 
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DATE TEHNICE / CONSUMURI ENERGETICE CL DIRI DIREC IAăDEăASISTEN ă IăPROTEC IEăSOCIAL ăTULCEA 
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DATEăTEHNICEă/ăCONSUMURIăENERGETICEăCL DIRIăÎNV MÂNT 
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Anexa 3 
Indicatoriăsectorăreziden ial 
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Înăfiguraă1ăseăăprezint ăvaloareaăconsumuluiăanualădeăenergieăprimar ăpeălocuitorădinăceleă28ă
de state membre UE la nivelul anului 2014. 
 

 
 

Figura 1 Consumădeăenergieăprimar ăperălocuitorăînăstateleămembreăUE, 2014 ( Sursa: Raport privind progresul 
înregistrat în îndeplinirea obiectivelor na ionaleădeăeficienţ ăenergetic ) 

 
Româniaăareăceaămaiăredus ăvaloareăaăconsumuluiădeăenergieăprimar ăpeălocuitorădinăceleă28ă
de state membre UE (1,544 tep/locuitor în anul 2014),ă deă aproapeădou ăoriămaiămic ădecât 
media UE 28 în acela i an (2,973 tep/locuitor).ă ăConsumulădeăenergieăprimar ăpeălocuitorăînă
cazul Municipiului Tulcea este de 0,575 tep/locuitor. 
 
Înă figuraă 2ă seă prezint ,ă laă nivelulă stateloră membreă UE,ă valoareaă anual ă aă consumuluiă deă
energie pe m2 înă sectorulă reziden ial.ă Pentruă Municipiulă Tulcea acest consum este de 
aproximativ 297 kWh/m2 pentruăsectorulăcl diriăreziden iale. 
 

 

Figura 2 Consumădeăenergieăprimar ăpeăm2 ,ăsectorăăcl diriăreziden iale,ăînăstateleămembre UE 
( Sursa: http://www.entranze.enerdata.eu) 
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Înă figuraă 3ă seă prezint ,ă laă nivelulă stateloră membreă UE,ă valoareaă anual ă aă consumuluiă deă
energie pe m2 înă sectorulă nereziden ial.ă Pentruă Municipiulă Tulceaă acestă consumă esteă deă
aproximativ 312 kWh/m2 pentruăsectorulăcl diriănereziden iale. 
 

 

 

Figura 3 Consumădeăenergieăprimar ăpeăm2,ăsectorăăcl diriănereziden iale,ăînăstateleămembreăUE 
( Sursa: http://www.entranze.enerdata.eu) 

 

 

Înăfiguraă4ă iă înăfiguraă5ăseăprezint ăconsumulăenergeticăpeăm2 în sectorul cl diriădinăstateleă
membreă UEă iă defalcată peă tipuriă deă cl diri.ă Acesteă valoriă potă fiă comparateă cuă celeă dină
Municipiul Tulcea. 
 

 
Figura 4 Consumădeăenergieăprimar ăpeăm2,ăsectorăcl diri,ăînăstateleămembreăUE 

( Sursa: http://www.odyssee-mure.eu) 
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Figura 5 Consumădeăenergieăprimar ăpeăm2,ăpeătipuriădeăcl diri 

(ăSursa:ăOăstrategieăpentruărenovareaădurabil ăaăfonduluiădeăcl diriădinăRomânia,ă2014) 

 

 
În figura 6 iă înă figuraă7 seăprezint ăconsumulăspecificădeăenergieăpentruă înc lzireăpeăm2 în 
rileămembre ale UE. Pentru Municipiul Tulcea acest consum este de 217 kWh/an m2. 

 

 

 
 

 
Figura 6 Consumădeăenergieăpentruăînc lzireăpeăm2 

( Sursa: http://www.eea.europa.eu , 2013) 

 

 

http://www.eea.europa.eu/
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Figura 7 Consumulădeăenergieăpentruăînc lzire pe m2 construit 
( Sursa: http://www.odyssee-mure.eu) 

 

 

În figura 8 seă prezint ă consumulă specifică deă energieă electric ă peă m2 înă rileă membreă aleă
Uniunii Europene. Pentru Municipiul Tulcea acest consum este de 32,7 kWh/an m2. 

 

 

 

 

 

Figura 8 Consumul de energie electric  pe m2 construit 
( Sursa: http://www.odyssee-mure.eu , 2012) 

 

 

 

 

http://www.odyssee-mure.eu/
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Anexa 4 
Indicatori sector transport 
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În figura de mai jos seăprezint , pentru sectorul transportăpublicădină rileămembreăaleăUniuniiă
Europene, consumul specific de energie pe pasageră iăkm. Aceste valori pot fi comparate cu 
cele din Municipiul Tulcea. 
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Anexa 5 
Etapeleăfundament riiăproiectelorăprioritare 
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Fundamentareaă prioritiz riiă proiecteloră deă îmbun t ireă aă eficien eiă energeticeă aă avută înă vedereă
urm toareleăaspecte: 
 

 beneficiile, economiile de resurse energetice aduse prin implementarea proiectelor de 
investi ieă careă conduc,ă înă principal,ă laă reducereaă facturiiă energeticeă iă laă reducereaă
emisiilorădeăgazeăpoluante,ăcuăefectădeăser ,ăaăfostăprincipalulăargumentădeăprioritizareăaă
acestor proiecte. De asemenea, prin reducerea costurilor aferente consumului de resurse 
energeticeă seă diminueaz ă efecteleă negativeă aleă unoră eventualeă cre teriă aleă tarifelor,ă aleă
pre urilorădeăachizi ionareăaăenergiei; 
 

 fezabilitateaă economic ă iă posibilitateaă acces riiă unoră surseă optimeă deă finan areă aă
proiectelorădeă îmbun t ireăaăeficien eiăenergetice a fost un alt aspect care a stat la baza 
prioritiz riiăacestorăproiecte.ă 
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Anexa 6 
Sintezaăprogramuluiădeăîmbun t ireăaă

eficien eiăenergetice 
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  SINTEZAăPROGRAMULUIăDEăÎMBUN T IREăAăEFICIEN EIăENERGETICE 
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  CL DIRIăPUBLLICE PROPUSEăPENTRUăREABILITAREăTERMIC  

 
 

Nr. Crt. Cl diri  propuse pentru reabilitare  termic  Valoare proiect [euro] Surs  finan are Observa ii 

1 

Cre terea eficien ei energetice a cl dirilor administrate de 
Inspectoratul de Jandarmi  Jude ean Tulcea, dup  cum 
urmeaz : 

145.530 
POR 2014 ÷ 2020 
Axa prioritar  3 

Suprafa  anvelopat : 3.840 m2 
Suprafa  ferestre: 371 m2 
Num r ferestre: 184 bucati 
Suprafa  teras : 738 m2 
U i acces exterior: 7 bucati 

Pavilion sediu Inspectoratul de Jandarmi  Jude ean Tulcea - - 
Regim de în l ime: D+P+3Etaje 
Suprafa  de anvelopat: 2.417 m2 
Suprafa  vitrat : 179 m2 

Pavilion sediu Deta ament 2 Jandarmi Tulcea - - 
Regim de în l ime: P+1Etaj 
Suprafa  de anvelopat: 377  m2 
Suprafa  vitrat : 42 m2 

Pavilion Bloc Alimentar - - 

Regim de în l ime: D+P 
Suprafa  de anvelopat: 895 m2 
Suprafa  vitrat : 64 m2 
Suprafa   teras : 738 m2 

Pavilion garaje parc auto - - 
Regim de în l ime: P 
Suprafa  de anvelopat: 150  m2 
Suprafa  vitrat : 85 m2 

2 
Valorificarea patrimoniului etnografic nord-dobrogean 
prin restaurarea i modernizarea Muzeului de Etnografie 
i Art  Popular  Tulcea 

- 
POR 2014 ÷ 2020 
Axa prioritar  5 

- 

3 
Valorificareaăpatrimoniuluiăarheologică iăistoricănord-
dobrogean prin eficientizareaăenergetic ă iăreabilitareaă
MuzeuluiădeăIstorieă iăArheologie 

- 
POR 2014 ÷ 2020 
Axa prioritar  3 

- 
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Nr. Crt. Cl diri  propuse pentru reabilitare  termic  Valoare proiect [euro] Surs  finan are Observa ii 

4 
Eficientizareaăenergetic ă iăreabilitareaăcl dirilorăCentrulă
Culturală”JeanăBart”ă iă coalaăPopular ădeăArt  

- 
POR 2014 ÷ 2020 
Axa prioritar  3 

- 

5 
Eficientizareaăenergetic ăa Bibliotecii Jude eneă″Panaită
Cerna″ - 

POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă3 

- 

6 
Eficientizareaăenergetic ăaăcl diriiăCentruluiăMuzealăEco-
turistică”DeltaăDun rii” 

- 
POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă3 

- 

7 
Eficientizareaăenergetic ă iămodernizarea colii num rul 
14 Tulcea 

- 
POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă3 

- 

8 
Eficientizareaăenergetic ă iămodernizareăcorpădeăleg tur ă
sediul CJ Tulcea 

- 
POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă3 

- 

9 
Eficientizareaăenergetic ăaăs liiădeă edin eă″Mihailă
Kogalniceanu″ - 

POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă3 

- 

10 Eficientizareaăenergetic ăa cl dirii - spital TBC  - 
POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă3 

- 

11 
Eficientizareaăenergetic ăa cl dirii -  spital boli 
contagioase Tulcea 

- 
POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă3 

- 

12 
Reabilitareăc minăpentruăpersoaneăvârstniceăSf.ăNectarieă
Tulcea 

- 
POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă3 

- 



 

 

PROGRAMăDEăÎMBUN T IREăAăEFICIEN EIă
ENERGETICEăÎNăMUNICIPIULăTULCEA,ăJUDE ULă
TULCEA 
 

Cod /2016 
Eficien ăenergetic  

Ediţia:ă0 Revizia: 0 

SC ELSACO ESCO SRL 
CUI: RO 16396697 / Nr.ORC: J07/229/2004  
Tel: +40 231 507 060 / Fax: +40 231 532 905 

Faza: 
Iă(unic ) 

Volumul: 
I (unic) 

 

Pagina 126/132 

Nr. Crt. Cl diri  propuse pentru reabilitare  termic  Valoare proiect [euro] Surs  finan are Observa ii 

13 
Eficientizareaăenergetic ăa cl dirii - Spital Jude ean de 
Urgen  Tulcea 

- 
POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă3 

- 

14 
Reabilitare energetic  cl dire Liceul de Arte George 
Georgescu 

- 
POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă3 

- 

15 
Reabilitare cl dire, internat, Liceul teoretic Grigore 
Moisil 

- 
POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă3 

- 

16 Reabilitare iădotare Colegiul Economic Delta Dun rii - 
POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă10 

- 

17 
Reabilitare,ăextindereă iădotarea cl dirilor Colegiului 
Henri Coand  

- 
POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă10 

- 

18 
Consolidareă iăreabilitareăColegiulăDobrogean "Spiru 
Haret", Municipiul Tulcea 

- POR 2014 ÷ 2020 - 

19 
ReabilitareăŞcoal ăde ArteăşiăMeserii din str. Avram Iancu 
, Municipiul Tulcea 

- 
POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă10 

- 

20 
Reabilitareaă i extinderea colii gimnaziale Alexandru 
Ciucurencu 

- 
POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă10 

- 

21 
Reabilitarea, extindereaă iădotarea colii gimnaziale 
Grigore Antipa 

- 
POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă10 

- 
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Nr. Crt. Cl diri  propuse pentru reabilitare  termic  Valoare proiect [euro] Surs  finan are Observa ii 

22 
Reabilitare cl direă coal ăConstantinăG venea,ă
Municipiul Tulcea  

- 
POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă10 

- 

23 
ReabilitareaăşiămodernizareaăşcoliiăcuăclaseleăI-VIII, 
ElenaăDoamn ,ăstr.ăBabadag,ăMunicipiulăTulcea - 

POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă10 

- 

24 
Reabilitareăşiăconsolidareăcl direăGr diniţaănr.ă3ăşiă
Seminar Teologic, Municipiul Tulcea 

- 
POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă10 

- 

25 
Reabilitareăşiăextindereăcl diriăGr diniţaăcuăProgramă
Prelungit nr. 12 

- 
POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă10 

- 

26 
Reabilitare cl dire Gr dini a nr. 13 din Aleea Trifoiului, 
Municipiul Tulcea 

- 
POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă10 

- 

27 
ReabilitareăGr diniţaăcuăProgramăPrelungitănr.ă18ădină
Aleea Mugurel nr. 4, Municipiul Tulcea 

- 
POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă10 

- 

28 Reabilitare cl diri Cre a nr. 1 i nr. 3 din str. Concordiei - 
POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă3 

- 

29 
Reabilitare cl diri Cre a nr. 6, Dumbrava Minunat , din 
str. Ciocârlei 

- 
POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă3 

- 

30 
Reabilitare c minăinternatăşiăcantin ăşcoal ăColegiulăBradă
Segal, Municipiul Tulcea 

- 
POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă10 

- 
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Nr. Crt. Cl diri  propuse pentru reabilitare  termic  Valoare proiect [euro] Surs  finan are Observa ii 

31 Reabilitare Cantin  Liceu Pedagogic, Municipiul Tulcea - 
POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă10 

- 

32 Centru de zi pentru persoane vârstnice - 
POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă8 

- 

33 Modernizarea sediului Prim riei Municipiului Tulcea - 
POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă3 

- 

34 
Reabilitare termic ăcl dire APM Tulcea, din str. 14 
Noiembrie, nr.5, Tulcea 

- 
POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă3 

- 

35 
Eficientizareăenergetic ăaăimobiluluiăsituatăînăMunicipiulă
Tulcea, str. Portului, nr 18A, Biroul Vamal Tulcea  

POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă3 

 

36 
Eficientizareaăenergetic ăaăimobiluluiăsituatăînăstr.ă
Gavrilov Corneliu, nr 154, Municipiul Tulcea  

POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă3 

 

37 
Reabilitare energetic  a cl dirilor din patrimoniul 
Consiliului Local al Municipiului Tulcea 

- 
POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă3 

- 

38 
Reabilitarea termic  a imobilelor, conform programelor 
stabilite prin HCL nr.112/17.06.2009 

- 
POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă3 

- 
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CL DIRIăREZIDEN IALEăPROPUSEăPENTRUăREABILITAREăTERMIC  
 
 

Nr. Crt. Cl diriăăpropuseăpentruăreabilitareăătermic  Valoare proiect [euro] Surs ăfinan are Observa ii 

1 
Eficientizarea energetic  a blocului de locuin e din str. 
Potcovari,  bl.TAVS, nr.1, Tulcea 

- 
POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă3 

- 

2 
Eficientizarea energetic  a blocului de locuin e din str. 
G rii, nr.2, bl.1, Tulcea 

- 
POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă3 

- 

3 
Eficientizarea energetic  a blocului de locuin e din str. 
G rii, nr.4, bl.2, Tulcea 

- 
POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă3 

- 

4 
Eficientizarea energetic  a blocului de locuin e din str. 
G rii, nr.6, bl.3, Tulcea 

- 
POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă3 

- 

5 
Eficientizarea energetic  a blocului de locuin e din str. 
G rii, nr.8, bl.4, Tulcea 

- 
POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă3 

- 

6 
Eficientizareaăenergetic ăaăbloculuiădeălocuin eădinăstr.ă
G rii,ănr.10, bl.5, Tulcea 

- 
POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă3 

- 

7 
Eficientizareaăenergetic ăaăbloculuiădeălocuin eădinăstr.ă
G rii,ănr.12, bl.6, Tulcea 

- 
POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă3 

- 

8 
Eficientizareaăenergetic ăaăbloculuiădeălocuin eădinăstr.ă
G rii,ănr.14, bl.7, Tulcea 

- 
POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă3 

- 

9 
Eficientizareaăenergetic ăaăbloculuiădeălocuin eădinăstr.ă
G rii,ănr.16, bl.8, Tulcea 

- 
POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă3 

- 

10 
Eficientizareaăenergetic ăaăbloculuiădeălocuin eădinăstr.ă
G rii,ănr.18, bl.9, Tulcea 

- 
POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă3 

- 

11 
Eficientizareaăenergetic ăaăbloculuiădeălocuin eădinăstr.ă
G rii,ănr.20, bl.10, Tulcea 

- 
POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă3 

- 
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12 
Eficientizareaăenergetic ăaăbloculuiădeălocuin eădinăstr.ă
G rii,ănr.22, bl.11, Tulcea 

- 
POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă3 

- 

13 
Eficientizarea energetic  a blocului de locuin e din str. 
G rii, nr.24, bl.12, Tulcea 

- 
POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă3 

- 

14 
Eficientizarea energetic  a blocului de locuin e din str.  
G.Corneliu, nr.103, bl.A5, Tulcea 

- 
POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă3 

- 

15 
Eficientizarea energetic  a blocului de locuin e din str. 
G.Corneliu, nr.174, bl.A8, Tulcea 

- 
POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă3 

- 

16 
Eficientizarea energetic  a blocului de locuin e din str. 
G.Corneliu, nr.176, bl.A10, Tulcea 

- 
POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă3 

- 

17 
Eficientizarea energetic  a blocului de locuin eădinăstr.ă
G.Corneliu, nr.178, bl.A12, Tulcea 

- 
POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă3 

- 

18 
Eficientizarea energetic  a blocului de locuin e din str. 
Str.G.Corneliu, nr.180, bl.A14, Tulcea 

- 
POR 2014 ÷ 2020 
Axaăprioritar ă3 

- 
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PROIECTE AVUTE ÎN VEDERE PENTRU ÎMBUN T IREA EFICIEN EI ENERGETICE 

 

Nr. Crt. Proiecte Valoare proiect [euro] Surs ăfinan are Observa ii 

1 

Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii de 
ap ăşiăap ăuzat ălaănivelulămunicipiuluiăTulcea.ăAchizi iaă
de echipamente moderne eficiente energetic pentru 
îmbun t ireaăinfrastructuriiăexistenteădeăap ăşiăap ăuzat . 

- - - 

2 
Modernizarea parcului auto de transport c l tori din 
Municipiul Tulcea prin achizi ia de vehicule nepoluante 
pentru transportul public 

- - - 

3 
Înnoirea parcului auto sistem salubrizare prin 
achizi ionareăvehiculeămaiăpu inăpoluanteă(autogunoiere,ă
autom tur tori,ăautocisterne,ăbasculante,ăetc.) 

- - - 

4 
Implementareăinstala ieăsolar ăpentruăpreparareăap ăcald ă
de consum în cartierul ANL din Municipiul Tulcea 

- - - 

5 

Eficientizarea consumului deăenergieătermic ăăpentruă
gr dini eleădinăpatrimoniulăConsiliuluiăLocalăTulcea,ăprină
achizi ionarea,ămontareaă iăpunereaăînăfunc iuneădeă
panouriăsolareă iăpompeădeăc ldur ăpentruăînc lzireăsiă
preparareăap ăcald ămenajer  

- - - 

6 

Eficientizarea consumuluiădeăenergieătermic ăăpentruă
cre eleădinăpatrimoniulăConsiliuluiăLocalăTulcea,ăprină
achizi ionarea,ămontareaă iăpunereaăînăfunc iuneădeă
panouriăsolareă iăpompeădeăc ldur ăpentruăînc lzireăsiă
preparareăapaăcald ămenajer  

- - - 
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7 
Reabilitare sistem centralizat de alimentare cu energie 
termic ăprinămontareaădeămoduleă– etapa a IX a 

- - - 

8 
Modernizareă iămonitorizareădeălaădistan ăaăparametrilorăă
deăinteresă iăaăfunc ion riiămodulelor,ăpunctelorătermice,ă
centralelor termice, a CAF-uluiă iăaăSIP 

- - - 

9 Reabilitareăre eleătermoficareăsecundareă - - - 

10 
Reabilitareăre eaădeătermoficareăagentăprimarăîntreăcartieră
Vestă iăCAFă50ăGcal/h 

- - - 

 


