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Colaborarea Colaborarea 
ONG-urilor cu autoritãþile publice locale privindONG-urilor cu autoritãþile publice locale privind

îmbunãtãþirea eficienþei energetice îmbunãtãþirea eficienþei energetice 
ºi conservarea energieiºi conservarea energiei

Proiectul "Bune practici ale autoritãþilor publice locale privind îmbunãtãþirea eficienþei
energetice ºi conservarea energiei", finanþat prin programul CIDA al Ambasadei Canada
în România ºi implementat de organizaþia TERRA Mileniul III, cu sprijinul Asociaþiei
Oraºelor din România, a avut drept scop îmbunãtãþirea eficienþei energetice prin
asigurarea asistenþei în implementarea politicii energetice la nivel local. El a urmãrit de
asemenea dezvoltarea capacitãþii instituþionale la nivel local ºi realizarea unor modele
de planuri de acþiune pentru îmbunãtãþirea eficienþei energetice ºi conservare a energiei
la nivelul oraºelor din România. 

Proiectul, a cuprins urmãtoarele activitãþi principale: 
c realizarea unui sondaj în oraºe ºi municipii pe bazã de chestionare privind eficienþa
energeticã la nivel local;
c întreprinderea unei cercetãri pe bazã de interviuri în 25 de oraºe privind situaþia
prezentã, nevoile locale privind creºterea eficienþei energetice ºi exemple de bune
practici în domeniu;
c derularea a trei proiecte-pilot: 

- la Ploieºti - conºtientizarea consumatorilor de energie privind necesitatea
ºi metodele de creºtere a eficienþei energetice, precum ºi implicaþiile pozitive asupra
mediului ale îmbunãtãþirii utilizãrii energiei la consumatorii casnici;

- la Þãndãrei - dezvoltarea unui plan de acþiune local privind creºterea
eficienþei energetice;

- la Topoloveni - asistenþa tehnicã în obþinerea de resurse financiare pentru
proiecte de îmbunãtãþire a eficienþei energetice.

c elaborarea rapoartelor "Dezvoltarea capacitãþii
instituþionale a administraþiilor locale în domeniul eficienþei
energetice" ºi prezentul raport - "Bune practici în domeniul
îmbunãtãþirii eficienþei energetice la nivel local";

c organizarea unei sesiuni de instruire cu factori de decizie
ºi responsabili cu probleme energetice din administraþia localã
pe tema: "Dezvoltarea planurilor de acþiune pentru
îmbunãtãþirea eficienþei energetice în oraºe";
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Vã prezentãm în continuare cele trei studii de caz dezvoltate în cadrul proiectului:

Ploieºti - obiectivul nostru a fost de a conºtientiza consumatorii de energie privind
necesitatea ºi metodele de creºtere a eficienþei energetice, precum ºi implicaþiile
pozitive asupra mediului. 

În acest sens TERRA III a realizat un pliant ce prezintã sfaturi practice ºi la îndemâna
oricãrui cetãþean pentru economisirea energiei în casele noastre.  Pliantul atrage atenþia
ºi asupra interacþiunii sectorului energetic cu mediul înconjurãtor. Alte patru reviste au
fost de asemenea realizate pentru a informa cetãþenii despre izolarea termicã a
clãdirilor, contorizarea individualã a utilitãþilor în apartamente, reducerea consumului
de energie ºi utilizarea resurselor de energie regenerabile. Aceste materiale au fost
distribuite prin intermediul Primãriei municipiului Ploieºti cãtre asociaþiile de
proprietari. 

Topoloveni - asistenþa tehnicã în obþinerea de resurse financiare pentru proiecte de
îmbunãtãþire a eficienþei energetice.
În cadrul proiectului, specialiºtii TERRA Mileniul III au identificat cãi de finanþare a
proiectelor de îmbunãtãþire a eficienþei energetice, altele decât cele obiºnuite. Aceste
informaþii au fost colectate în raportul "Dezvoltarea planurilor de acþiune pentru
îmbunãtãþirea eficienþei energetice în oraºe ºi posibilitãþi de finanþare "ºi parte dintre
ele au fost prezentate în cadrul sesiunii de instruire. Primãriei Topoloveni i-au fost
prezentate unele opþiuni de finanþare ºi a fost sprijinitã de organizaþia noastra în
întocmirea unei liste de prioritãþi pentru obþinerea de finanþãri.

Parteneriatul dintre ONG-uri ºi autoritãþi locale contribuie adesea la realizarea unor
proiecte de succes ce pot fi repetate la nivelul fiecãrui oraº.
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Þãndãrei - dezvoltarea planului de acþiune local privind creºterea eficienþei energetice.

Cu sprijinul nemijlocit al Socetãþii Române de eficienþã energeticã - SOCER Craiova,

a fost întocmit un plan local de acþiune pentru creºterea eficienþei energetice în oraºul

Þãndarei. Primãria localã a pus la dispoziþia noastrã datele necesare ºi specialiºtii de

care dispunea pentru întocmirea acestei documentaþii. Materialul rezultat în cadrul

proiectului aratã prioritãþile ºi modul în care se pot rezolva problemele de eficienþã

energeticã ºi conservarea energiei.
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BãileºtiBãileºti

Înlocuire corpuri iluminat Înlocuire corpuri iluminat 
în municipiul Bãileºtiîn municipiul Bãileºti

Descrierea proiectului:

Soluþia tehnicã: Înlocuirea corpurilor de iluminat echipate cu lãmpi cu vapori de Hg de
250W cu corpuri echipate cu lãmpi de 70W cu vapori de Na.

Indici de performanþã (randamente de producere a energiei sau consumuri specifice
de combustibil)/eficienþã de utilizare a energiei s.a.: Consum energie electricã = 28%
din vechea soluþie.

Economia actualã de energie realizatã prin implementarea proiectului (proiectatã,
respectiv realizatã pânã în prezent):
c Proiectatã = 388.800kW
c Realizatã pâna în prezent = 72.000kW

Cheltuieli anuale de investiþie ºi exploatare (proiectate ºi realizate pânã în prezent):
c Proiectate = 14.137.220.000/5 ani = 282.744.000 lei
c Realizate pânã în prezent = 392.700.000 lei.

Aportul municipalitãþii la cheltuielile anuale (proiectat, respectiv realizat):
c Proiectat = 100%
c Realizat = 10%.

Durata de recuperare a investiþiei:
c Proiectatã = 7 ani.

Numãr de locuri de muncã create: 1.

Replicabilitatea: Se poate realiza ºi în altã parte dacã existã corpuri de iluminat
echipate cu lãmpi de 250W cu incandescenþã.

Durabilitatea (dacã proiectul dureazã ºi dupã ce se terminã finanþarea iniþialã): Da.

Bariere depãºite ºi factori favorizanþi la realizarea ºi implementarea proiectului:
Relaþia Administraþie Publicã Localã - CONEL.
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Originalitate: Tehnologie nouã ºi performantã (proiectant românesc - 
S.C. ELIPSA S.R.L. Târgoviºte), finanþare - Primãria Bãileºti.

De ce consideraþi cã proiectul este un exemplu de succes?
Pentru cã s-a realizat o economie mare de energie electricã (cu 72%), duratã de viatþã
mare, amortizare rapidã, deteriorarea prin vandalism este minimã.

Existã o reacþie a comunitãþii referitoare la acest proiect?
Reacþia este aprobatoare datoritã iluminatului uniform de-a lungul strãzilor (rezultat
din fiabilitatea mult crescutã a noilor corpuri de iluminat ºi deteriorarea prin vandalism
extrem de scãzutã).
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BistriþaBistriþa

Reabilitare iluminat public Reabilitare iluminat public 
în municipiul Bistriþa - b-dul Independenþeiîn municipiul Bistriþa - b-dul Independenþei

Perioada de timp: 1995-1996.

Descrierea proiectului:

Soluþia tehnicã:
c Lungime traseu iluminat: 1.200m;
c Lãþime: 7m/sens (2 sensuri de circulaþie, cu 2 benzi pe sens);
c Spaþiu verde central de 2m lãþime, cu întreruperi din cauza penetrãrilor strãzilor
laterale;
c Iluminat mediu: 25 lux;
c Puterea lãmpilor cu vapori de sodiu: 150W si 70W;
c S-au montat 27 de stâlpi centrali (sistem de iluminat stradal central), metalici, de
10 m înãlþime, cu 2 braþe ºi corpuri stradale cu lãmpi vapori sodiu de înaltã presiune de
150W (SHP150) ºi 45 stâlpi pentru iluminat pietonal, metalici, de 4 m, cu lãmpi vapori
sodiu de înaltã presiune de 70W (SHP70), pe trotuar partea stângã (unde existã ºi o
pistã pentru bicicliºti).
Obs.: iniþial iluminatul era asigurat cu 72 corpuri stradale cu lãmpi vapori mercur de
înaltã presiune de 250W (MHP250). Corpurile erau montate pe stâlpi dispuºi bilateral
alternant.

Indici de performanþã:
c Gradul de iluminare a crescut de cca. 2,5 ori, iar consumul a scãzut cu 40%;
c Creºterea fluxului luminos cu 19%/sursa ºi a duratei de viaþã de aproximativ 3 ori,
în cazul înlocuirii MHP250 cu SHP150;

Economia anualã de energie realizatã prin implementarea proiectului: 
6,75 kW x 4.000 ore funcþionare/an = 27.000 kwh/an.

Cheltuieli de investiþie ºi exploatare:
c Cheltuieli de investiþie: 150 milioane lei (la nivelul anului 1996);
c Cheltuieli de exploatare: cca. 20 buc. materiale înlocuite/an 2002 (becuri, bobine,
ignitere) x cca. 600.000 lei/buc. (material + manoperã înlocuire) = 12.000.000 lei an (la
nivelul anului 2002).

Aportul municipalitãþii la cheltuielile anuale:
c Aportul municipalitãþii la investiþie: 68 milioane lei (la nivelul anului 1996):
achiziþionarea corpurilor stradale ºi pietonale ºi a lãmpilor aferente, sãpãturi ºi refaceri
îmbrãcãminþi asfaltice;
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c Aportul municipalitãþii la cheltuielile anuale: întreþinerea corpurilor (cf.
cheltuielilor de exploatare) + contravaloarea consumului de energie.

Replicabilitatea: Reabilitarea altor zone prin înlocuirea corpurilor cu lãmpi vapori
mercur ºi a lãmpilor cu incandescenþã, cu lãmpi vapori sodiu de înaltã presiune având
în vedere urmãtoarele:

- realizarea unui iluminat de calitate (realizarea unor 
parametri luminotehnici optimi)

- costuri de întreþinere reduse; 
- eficienþa mãritã;
- reducerea consumurilor de energie.

În acest sens, în continuarea proiectului de reabilitare a iluminatului public  pe  b-dul
Independentei, s-a realizat reabilitare similarã pe str. Gãrii ºi 
str. Al. Odobescu, rezultatele fiind similare. De asemenea a continuat reabilitarea
iluminatului public pe alte strãzi din municipiu, realizându-se condiþiile precizate mai
sus.

Durabilitatea: Proiectul continuã prin reabilitãri, existând potenþial de înlocuire lãmpi
mercur cu lãmpi sodiu, precum ºi necesitatea de realizare reþele noi.

Bariere depãþite ºi factori favorizanþi la realizarea ºi implementarea proiectului:
Bariere depãþite: înþelegerea de cãtre factorii decizionali a faptului cã reabilitarea este
o necesitate avându-se în vedere cele precizate la Replicabilitate (chiar în condiþiile
creºterii consumului efectiv, întrucât prin reabilitare se realizeazã o funcþionalitate a
sistemului de iluminat de 100%) ºi asigurarea de fonduri pentru reabilitare. 

Factori favorizanþi:
c Colaborarea, în parteneriat, dintre Primãria municipiului Bistriþa, Filiala de reþele
electrice Bistriþa, Universitatea Tehnicã de Construcþii Bucureºti, Agenþia francezã
ADEME-Besancon, Asociaþia francezã ENERGIE-CITES (pentru reabilitare b-dul
Independenþei, str. Gãrii, str. Al. Odobescu).   
c Buna colaborare cu S.C. "Electrica" S.A. - Sucursala Bistriþa ºi sprijinul acordat
în reabilitarea reþelelor existente ºi în realizarea de noi reþele.

Originalitate: Corpurile de iluminat utilizate pentru reabilitãri ºi reþele noi sunt de
ultimã generaþie, performante, cu grad de protecþie ridicat (IP65). 

De ce consideraþi cã proiectul este un exemplu de succes ?
Prin soluþiile de reabilitare adoptate s-au realizat condiþiile precizate la Replicabilitate.
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PloieºtiPloieºti

Dezvoltarea utilitãþilor municipale/Dezvoltarea utilitãþilor municipale/
sisteme de încãlzire sisteme de încãlzire 

în municipiul Ploieºti TECP/THE - BERDîn municipiul Ploieºti TECP/THE - BERD

Descrierea proiectului:

Soluþia tehnicã: Prima etapã a investiþiei BERD
c În prima etapã a investiþiei BERD au fost modernizate 18 PT ºi 2 CT.
c În punctele termice se preparã agent termic pentru încãlzire cu temperatura
nominalã de 90°C/70°C ºi apã caldã de consum cu temperatura de 55°C.
c Toþi consumatorii sunt racordaþi indirect, pentru încãlzire ºi preparare apã caldã de
consum, prin intermediul schimbãtoarelor de cãldurã cu plãci montate într-o singurã
treaptã în serie, cu injecþie de agent primar pentru acoperirea vârfurilor de consum ale
apei calde de consum. Schema utilizatã este fãrã acumulare.
c S-a operat o anumitã regrupare a consumatorilor, rezultând o distribuþie mai
echilibratã a energiei termice.
c S-a prevãzut aparaturã de mãsurã, control ºi siguranþã, conform STAS 7132-86. Pe
racordul fiecãrui consumator s-au prevãzut aparate de mãsurã pentru energia termicã
vândutã.

Se utilizeazã contoare de energie termicã pentru încãlzire ºi contoare volumetrice
pentru apa caldã de consum.

Obiective ale procesului de modernizare:
c Îmbunatãþirea confortului:

- prin mãrirea programelor de livrare a energiei termice;
- prin calitatea energiei termice livrate.

c Reducerea cheltuielilor de exploatare:
- cu reparaþii curente ºi reparaþii capitale;
- cu munca vie;
- cu energie electricã;
- cu energie termicã cumparatã;
- cu combustibil cumpãrat;
- cu apã de adaos cumparatã;
- cu apã rece potabilã cumparatã;
- prin eliminarea supraîncãlzirii consumatorilor;
- prin eliminarea supradimensionãrilor de utilaje ºi instalaþii 

din sistem;
- cu randamentul global al sistemului.
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c Introducerea unui sistem performant de asigurare a întreþinerii;
c Contorizarea consumatorilor;
c Reducerea poluãrii mediului;
c Creºterea eficienþei sistemului.

Economia anualã de energie realizatã prin implementarea proiectului: Din punct de
vedere al energiei termice, prin implementarea proiectului s-a realizat o creºtere
semnificativã a randamentului sistemului sub aspectul pierderilor. Acest fapt este
vizibil din raportul dintre pierderea de 3% a acestui sistem ºi cea de 15% cât se
înregistreazã în medie pe un sistem nemodernizat.

Din punct de vedere al energiei electrice, faþã de sistemul nemodernizat unde se
înregistra un consum de 12kWh/Gcal., sistemul modernizat înregistreazã
7,6612kWh/Gcal.

Replicabilitatea proiectului: Sistemul poate fi aplicat de toate municipalitãþile care
deþin centrale electrotermice de medie ºi mare capacitate.

Locuri de muncã create: Datoritã introducerii de sisteme performante de operare ºi
monitorizare, s-a redus necesarul de personal, dar eficienþa acestuia a crescut în raport
cu eficienþa demonstratã în operarea sistemului nemodernizat.

Cheltuieli anuale de investiþie ºi exploatare: Reducerea cheltuielilor de exploatare:

c Cu munca vie - indicatorul numãrului de personal de exploatare ºi întreþinere
pentru un punct termic de 3.8 corelat cu raportarea aceluiaºi
personal la energia termicã vândutã ºi la lungimea reþelelor termice este destul de mare
având în vedere automatizarea de care beneficiazã sistemul.

c Cu energia electricã - indicatorii de performanþã pentru consumul de energie
electricã sunt în limite admise pentru acest tip de sistem. Indicatorul de energie electricã
echivalentã consumatã raportatã la energia electricã planificatã pentru consum în faza
studiilor de 0,71 este foarte bun ºi indicã o performanþã sporitã faþã de cea estimatã.

c Cu energia termicã cumparatã - indicatorul energie termicã vândutã raportatã la
energia termicã cumpãratã de 0,97 corelat cu indicele de exploatare de 0,98 dã o
rezultantã foarte bunã, egalã cu 0,95, ce indicã, de asemenea, o execuþie în limitele de
pierderi stabilite prin proiect ºi o exploatare atentã a acestuia.
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c Cu apa de adaos cumparatã - indicatorul de consum de apã de adaos raportat la
energia termicã vândutã de 0,20 m3/Gcal. Este destul de mare, consumuri specifice mari
realizând: CT 23 August, PT 9 Centru ºi PT 15 Vest. Acest indicator trebuie menþinut
între 0,1 si 0,15 m3/Gcal.

c Cu apa rece potabilã cumpãratã - indicatorul apã rece vândutã raportatã la apa rece
cumpãratã cu o valoare de 99% este foarte bun dar consumul specific de 139 l/pers./zi
este mare, acesta indicând fie pierderi la consumatori fie o utilizare necorespunzãtoare
a apei calde de consum.

c Prin eliminarea supraîncãlzirii consumatorilor - indicele de exploatare de 0,98 este
foarte bun.

c Prin creºterea randamentului sistemului

- Indicatorul randament termic de 97% este unul foarte bun ºi el indicã o execuþie atentã
ºi conformã cu procedurile indicate de proiectant sau declarate de furnizori ºi
antreprenori ºi supravegheate de RAT.

- Randamentul energetic are, de asemenea, valori foarte bune ºi nivelul redus al
temperaturilor medii pentru agentul termic ºi consumul de energie electricã scãzut
spunându-ºi cuvântul.

- Contorizarea consumatorilor a fost realizatã în procent de 100% pentru clãdiri.
Reducerea poluãrii mediului a fost realizatã implicit prin reducerea energiei termice
cumpãrate ºi eliminarea emisiilor de gaze de ardere ºi reziduuri în atmosferã la
producerea acesteia.

- Atât indicatorii de eficienþã cât ºi cei de eficacitate ºi consumurile specifice sau
bilanþurile prezentate sunt instrumente performante ºi detaliate pentru analiza
sistemului, dar ele trebuie corelate cu indicatorii de performanþã din sisteme de acelaºi
tip.

- Constituirea unor baze relevante pentru sistemele de alimentare cu energie termicã ale
localitãþilor, descrierea indicatorilor sintetici pentru definirea performanþei acestora
trebuie sã fie preocuparea autoritãþilor publice locale ºi a celor de reglementare.

Bariere depãºite ºi factori favorizanþi la realizarea ºi implementarea proiectului
Factori defavorizanþi
1. Tendinþa generalizatã cãtre adoptarea surselor de energie termicã de micã capacitate
ºi de descentralizare;
2. Crearea unor surse proprii de cãtre o parte din agenþii economici;
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3. Realizarea unor investiþii importante de infrastructurã a localitãþilor într-o perioadã de
tranziþie;
4. Realizarea investiþiilor de infrastructurã pentru mai multe utilitãþi în acelaºi timp.

Factori favorizanþi
1. Receptivitatea administratiei publice locale la problemele specifice de alimentare cu
energie termica a localitatii;
2. Existenþa unei populaþii disciplinate în plata serviciilor de alimentare cu energie
termicã;
3. Existenþa unor surse primare de energie într-o stare relativ bunã ºi bine gestionate;
4. Existenþa unui operator foarte bine calificat pentru exploatarea unor instalaþii cu grad
ridicat de complexitate dupã programe de întreþinere preventivã bine stabilite.

Caracteristicile sistemului de monitorizare: Operatorul reþelei secundare de
distribuþie are posibilitatea de monitorizare online de la un dispecerat, pe baza
informaþiilor primite de la calculatoarele de proces din fiecare punct termic, a
funcþionãrii întregului sistem secundar ºi are posibilitatea de a interveni de la distanþã,
prin comenzi adresate sistemului, pentru remedierea disfunctionalitãþilor.

RAT are, de asemenea, posibilitatea monitorizãrii operaþiilor efectuate de operatorul
reþelei secundare de distribuþie, fãrã a avea, însã, posibilitatea de intervenþie în sistem.

Nota: Se preconizeazã realizarea unor investiºi colaterale în interiorul clãdirilor prin
utilizarea repartitoarelor de consum pentru încãlzire ºi al contoarelor de apã caldã
precum ºi în centralele electrotermice ºi în reþelele primare de distribuþie pentru
modernizarea acestora.

Elemente de originalitate în realizarea proiectului
c În schema hidraulicã a punctului termic, prepararea apei calde de consum se
realizeazã cu apa preluatã din conducta de întoarcere de la schimbãtoarele de cãldurã
pentru încãlzire utilizând o conductã de injecþie din conducta de ducere, pentru
vârfurile de consum.

c Realizarea unui sistem de monitorizare a funcþionãrii instalaþiilor, de colectare a
elementelor necesare determinãrii performanþei instalaþiilor ºi arhivarea acestora pentru
realizarea unui istoric relevant pentru sistem.
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De ce este un proiect de succes?
c Pentru cã municipalitatea din Ploieºti a reuºit sã stopeze procesul de
descentralizare;

c Datoritã reducerilor importante de consumuri ºi de costuri în zonele modernizate;

c Datoritã transparenþei operatorului în relaþiile cu clienþii;

c În urma implementãrii investiþiei, a fost realizat un regulament al serviciului de
alimentare cu energie termicã prin care se stabilesc reguli legate de responsabilitãþile
participanþilor pornind de la centralele electrotermice pânã la consumatori. Astfel s-au
armonizat interesele contradictorii, uneori, între producãtorii de energie, transportatori,
furnizori ºi consumatori.
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BuzãuBuzãu

Reabilitatea alimentãrii Reabilitatea alimentãrii 
cu energie termicã ºi apã caldã menajerã cu energie termicã ºi apã caldã menajerã 

cu finanþare externãcu finanþare externã

Proiectul BERD

ETAPA I
Prima etapã a proiectului a cuprins reabilitarea alimentãrii cu energie termicã ºi apã
caldã menajerã pentru un numãr de 14.620 apartamente, reprezentând aproximativ 43%
din totalul de apartamente existente în Municipiul Buzãu.

Lucrãrile au constat în:
c Înlocuirea în totalitate a echipamentelor din 7 PT ºi 5 CT;
c Realizarea a 17 substaþii compacte de bloc;
c Contorizarea fiecãrei scãri de bloc;
c Automatizarea ºi monitorizarea PT ºi CT;
c Înlocuirea reþelelor secundare existente cu conducte preizolate (24 km de traseu).

Obiectivele receptionate sunt urmãtoarele: PT10, PT11, PT13, PT33 (zona Unirii),
CT1, CT2, CT4, CT5, CT7 (zona Micro XIV), PT5, P6, P7 (zona Dorobanþi ºi
Broºteni).

Referitor la stadiul fizic al lucrãrilor, acestea nu au fost finalizate în cursul acestui an.

ETAPA II
Aceastã etapã a constat în înlocuirea cu conducte preizolate a 6,5 km de traseu de reþele
primare existente aferente Magistralei II de termoficare. Aceastã magistralã
alimenteazã un numãr de 21 PT la care sunt racordate 46% din totalul apartamentelor
existente.
Lucrãrile au fost demarate în primãvara anului 2001 ºi au fost finalizate în cursul
acestui an.

ETAPA III
Din economiile rezultate în urma desfãþurãrii primelor douã etape, atât din componenta
externã cât ºi din componenta internã, urmeazã ca în anul 2003 sã se realizeze
urmãtoarele:
c Achiziþionarea de vane cu acþionare electricã pentru magistralele de termoficare;
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c Înlocuirea cu conducte preizolate a reþelelor termice de transport aferente
Magistralei I de termoficare (9,7 km).

ISPE Bucureºti a întocmit studiul de fezabilitate pentru Magistrala I de termoficare,
care a fost aprobat de Ministerul de Finanþe.
Urmeazã ca BERD ºi MFP (Direcþia Generalã a Finanþelor Publice Externe) sã aprobe
utilizarea economiilor pentru realizarea acestor lucrãri.

Ulterior se va întocmi de cãtre ISPE Bucureºti proiectul tehnic ºi detaliile de execuþie.

Proiectul STEP
Aceastã lucrare de investiþii se executã pe baza unui proiect comun cu Guvernul
Elveþiei. Valoarea acestei lucrãri este de aproximativ 5,5 mil. USD, din care contribuþia
elveþianã este de aprox. 2 mil. USD, diferenþa urmând a fi asiguratã prin fonduri în
contrapartidã româneºti. Contribuþia pãrþii elveþiene reprezintã o alocaþie
nerambursabilã pusã la dispoziþia oraºului Buzãu ºi constã în furnizarea principalelor
echipamente (grup co-generare, cazane, substaþii compacte de bloc).

Acest proiect îºi propune îmbunãtãþirea confortului pentru cele 1400 de apartamente
aferente CT3 ºi constã în:
c Înlocuirea în totalitate a echipamentelor existente ºi transformarea acestei centrale
în centralã de co-generare (va furniza atât energie termicã cât ºi energie electricã);
c Înlocuirea în totalitate a reþelelor secundare aferente cu conducte preizolate (2,4
km de traseu);
c Instalarea a 47 substaþii compacte de bloc pentru prepararea apei calde menajere;
c Contorizarea fiecãrei scãri de bloc;
c Automatizarea ºi monitorizarea parametrilor;
c Înlocuirea conductelor din subsolurile blocurilor de locuinþe.

Centrala termicã a fost pusã în funcþiune în anul 2001, recepþia finalã urmând a avea
loc în primul trimestru al anului 2003. Lucrãrile rãmase de executat sunt urmãtoarele:
c Finalizarea schimbãrii conductelor de apã caldã în subsolurile blocurilor de
locuinþe (în momentul de faþã 60% din lucrãri au fost finalizate);
c Interconectarea grupului de co-generare din CT3 la CT1 ºi CT2, în vederea
preluãrii pe perioada de varã a consumatorilor aferenþi acestor douã centrale.
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TopoloveniTopoloveni

Un plan de acþiune viabilUn plan de acþiune viabil

În urma studiului elaborat de Institutul Naþional de Cercetare - Dezvoltare pentru
Energie ICEMENERG Bucureºti, studiu cu titlul “Soluþii eficiente energetic pentru
asigurarea utilitãþilor publice (cãldurã, apã, electricitate, combustibil) în oraºul
Topoloveni”, s-au pus în evidenþã principalele grupuri de consumatori (clãdiri, iluminat
public ºi alte servicii locale) precum ºi purtãtorii de energie (cãldurã, electricitate, gaze
naturale ºi CLU3). Atât pentru grupurile de consumatori cât ºi pentru purtãtorii de
energie s-au stabilit ponderile consumurilor energetice în consumul energetic total
orãºenesc.

Proiectul vizeazã realizarea structurii unei strategii în domeniul energiei ºi elaborarea
unui Plan Energetic al Oraºului Topoloveni (PEO).

Principalele mãsuri de reducere a consumurilor pot fi sintetizate astfel:

c Cea mai importantã acþiune care sã ofere în orice moment o diagramã a
consumurilor energetice este cea de îmbunãtãþire a sistemelor de mãsurare a
consumurilor de energie. Economiile estimate se ridicã la 3-5% din cantitatea energiei
consumate.

c O altã mãsurã cu impact puternic atât asupra consumurilor energetice, asupra
mediului cât ºi social, este reprezentatã de retehnologizarea sistemului de alimentare
centralizatã cu caldurã. Aceasta impune crearea unui nod energetic de furnizare a
cãldurii pentru întreg oraºul (amplasament CT1) ºi presupune modernizarea
echipamentului de bazã (cazane dotate cu arzãtoare mixte gaze naturale - CLU3,
schimbãtoare de cãldurã cu plãci, pompe performanþe, aparataj de reglaj), reabilitarea
completã a reþelelor termice secundare de distribuþie prin utilizarea conductelor
preizolate prevãzute cu dispozitive de detectare ºi localizare a pierderilor de agent
termic precum ºi realizarea unui sistem de monitorizare ºi dispecerizare. Se estimeazã
astfel o economie de energie de 11.411 Gcal/an ºi 654 MWh/an, în plus realizându-se
economii la cheltuielile de întreþinere ºi reparaþii.

c Pentru clãdiri, grup cu o pondere însemnatã în consumul de energie al localitãþii
existã mãsuri de creºtere a gradului de izolare termicã. Au fost prezentate acþiuni de
izolare a tâmplãriei exterioare, a acoperiºului, a pereþilor exteriori ºi a planºeelor prin a
cãror aplicare se pot realiza economii de energie de 50%.
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c Sistemele de iluminat public au un potenþial ridicat de economisire a energiei prin
adoptarea soluþiei cu lãmpi moderne. Totodatã, adaptarea sistemului de iluminat la
nivelul iluminatului natural ºi reducerea nivelului de iluminare în perioadele de
ocupare redusã a spaþiului iluminat pot conduce la economii importante de energie.

Astfel, pornind de la aceastã analizã, modernizarea ºi retehnologizarea sistemului de
alimentare centralizatã cu cãldurã ºi apã caldã menajerã a oraºului Topoloveni a fost o
necesitate stringentã, ºi s-a realizat în anul 2001 în scopul asigurãrii confortului termic
pentru un numãr de 1885 apartamente ºi a apei calde menajere pentru 4500 persoane.

Date despre echipamente:
Puterea instalatã în CT: 12 Gcal/h
Echipamentele termice oferite sunt agrementate ISCIR ºi au certificate ISO 9001: 3
cazane de putere 4 Gcal/h, din care 2 cazane sunt echipate cu arzãtoare automatizate pe
combustibil mixt gaz metan - CLU, un cazan este echipat cu arzãtor automatizat pe gaz
metan.

Furnizor de echipamente: Firma BALTUR Sp.A Italia, prin reprezentanþa BALTUR
SIB Sibiu 

Executant: S.C. ARGECOM S.A. Piteºti

Beneficiar: Primãria Topoloveni

Date despre finanþare: A fost contractat un credit furnizor extern cu S.C. BALTUR
Sp.A Italia în valoare de 331.510 Euro, cu o dobândã de 5,44%/an  fixã pe toatã
perioada împrumutului, avans 15% din valoarea contractului în 30 de zile de la data
semnãrii contractului, perioada de graþie de 6 luni de la data livrãrii, termenul de
rambursare de 5 ani (2001-2006) în 10 rate semestriale egale. Pentru diferenþa de 85%
din valoarea contractului (deci creditul propriu zis) finanþatorul a cerut drept garanþie
avalizarea unor bilete la ordin de cãtre o bancã agreatã din România. Noi am ales BCR,
care cere la rândul ei garanþii materiale sau garanþii sub forma cesiunii de creanþe
bugetare conform Legii 189/1998.

Etape în obþinerea finanþãrii:
c Se realizeazã ºi se aprobã Studiu de Fezabilitate
c Se comandã Proiectul de Execuþie
c Se solicitã ofertã de echipamente 
c Se întocmeþte documentaþia pentru bancã

Avantajele acestui mod de lucru sunt:
c Se realizeazã modernizarea centralei termice;lã a cetãþenilor; 
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c Efortul financiar în primul an este de doar 15% din valoarea contractului;
c Achitarea echipamentelor se face în timp ce acestea produc energie termicã ºi apã
caldã menajerã;
c Se asigurã confortul termic necesar locuinþelor;
c Randamentul echipamentelor este de 92%. 

Prioritãþile la nivelul comunitãþii:
c Retehnologizarea sistemului de alimentare centralizatã cu cãldurã (sistemul de
transport ºi distribuþie) în vederea diminuãrii pierderilor termice;
c Creºterea gradului de izolare termicã a clãdirilor (izolare tâmplãrie exterioarã,
izolare acoperiº, izolare pereþi exteriori, izolare planºee);
c Îmbunãtãþirea alimentãrii cu gaze a localitãþii (combustibil recomandat pentru
funcþionarea optimã a centralei);
c Implementarea proiectului de colectare diferenþiatã a deºeurilor;
c Extinderea ºi modernizarea reþelelor de apã (înlocuirea conductelor de transport ºi
distribuþie a apei de tip PEID pentru îmbunãtãþirea calitãþii la consumator). În domeniul
alimentãrii cu apã ºi canalizare a fost elaborat un proiect de îmbunãtãþirea alimentãrii
cu apã a localitãþii ºi reabilitarea staþiei de epurare, proiect în valoare de 960.000 Euro,
care a fost înaintat Agenþiei de Dezvoltare 3 Sud Muntenia în vederea evaluãrii ºi
finanþãrii din fonduri Phare.
c Educarea cetãþenilor. 

NOTÃ: În cadrul programului desfãºurat au fost urmãrite problemele legate de
eficienþã energeticã ºi reducerea consumului fãrã a se avea în vedere impactul asupra
mediului înconjurãtor.
În acest sens, utilizând în loc de combustibil lichid uºor-CLU 3, GAZUL METAN în
centrala termicã, combustibil optim recomandat pentru funcþionarea acesteia pentru
obþãinerea unui randament ridicat, se reduc substanþial emisiile de gaze cu efect de
serã. CLU 3 se utilizeazã din cauza presiunii scãzute a gazului în sezonul rece.
Faþã de aceastã situaþie se impune realizarea programului complementar celui de
modernizare a CT - de îmbunãtãþire a alimentãrii cu gaz metan a oraºului Topoloveni
ºi a localitãþilor limitrofe din cadrul Consorþiului Zonal Topoloveni pentru care avem
întocmit un studiu de prefezabilitate.
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Adresã: Piaþa Walter Mãrãcineanu, nr. 1-3, intrarea 2, 
etaj 2, camera 171, sector 1, Bucureºti

Tel./Fax: 021 312 68 70; 
E-mail: terra@fx.ro; terramileniul@xnet.ro

Web: http://terraIII.ngo.ro

Finanþator:
Ambasada Canadei la Bucureºti
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