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Cuvânt înainte

Prezentul document detaliază şi
fundamentează angajamentul asumat de
orașul Năsăud de a reduce consumul de
energie și emisiile de dioxid de carbon (cu
20% până în 2020) asigurând un nivel de
trai mai bun pentru locuitorii orașului.
Aceste obiective le vom atinge investind în
proiecte durabile și atent planificate
precum reabilitarea termică a blocurilor de
locuințe și a clădirilor publice, reabilitarea
sistemului de iluminat public, crearea unor
surse locale de producere a energiei din
surse regenerabile și nu în ultimul rând
eficientizarea consumurilor industriale.
Prin promovarea acestor proiecte sprijinim
menținerea și crearea de locuri de muncă,
susținem dezvoltarea economică, precum
și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor
orașului.
Acesta este un document viu cu un proces
continuu de îmbunătățire ce necesită o
implicare a actorilor locali, a sectorului
privat și a cetățenilor totodată.

Primarul Orașului Năsăud
Romocea Nicolae Mircea
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SUMAR EXECUTIV

Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă al orașului Năsăud este
un document menit să identifice și cuantifice principalele provocări la
nivel local cu privire la reducerea emisiilor de carbon și implementarea
unei politici de energie durabilă în orașul Năsăud.
Planul de Acțiune privind Energia Durabilă (PAED) pentru orașul
Năsăud conține o analiză a situației energetice actuale, evidențiază
emisiile de CO2 la nivel local și impactul de mediu datorat consumurilor
de energie din diferite sectoare de activitate și definește obiective și
acțiuni clare de diminuare a emisiilor de CO2 în strictă concordanță cu
politicile naționale și internaționale privind securitatea energetică și
schimbările climatice și implicit a strategiei Europene 20/20/20.
Prin implementarea PAED se urmărește o conștientizare a
populației și a tuturor factorilor interesați de o dezvoltare locală durabilă a
orașului Năsăud, prin creștere economică, protecția mediului și creșterea
calității vieții cetățenilor. De asemenea, PAED aduce în prim plan
măsurile de reducere a consumului de combustibili fosili din diferite
sectoare de activitate și măsuri de adaptare prevăzute de către
municipalitate în vederea protejării populației în următorii ani față de
factorii adverși ce derivă din modificările de climat local.
Clădirile rezidențiale și instituționale au fost identificate ca având
cel mai mare potențial de reducere al emisiilor de CO2 la nivelul
localității. Eficientizarea energetică a acestora va duce la transformarea
orașului într-unul verde, ce oferă o calitate a vieții superioară altor orașe
din țară. Acest obiectiv va fi coroborat cu acțiunile propuse de susținere a
mediului privat în vederea reducerii consumurilor energetice în activitățile
curente.
Comportamentul locuitorilor orașului cu privire la folosirea energiei
acasă, la locul de muncă și în deplasările de zi cu zi este un factor
determinant în crearea unui oraș verde, durabil; schimbarea
comportamentului acestora este esențială pentru a avea un impact pozitiv
semnificativ și de lungă durată.
4
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Această strategie identifică un set de obiective și acțiuni concrete
prin care Năsăud poate deveni un oraș durabil, orientat către o economie
verde, într-o continuă dezvoltare și cu o calitate a vieții imbunătățită.
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1. INTRODUCERE
1.1. Schimbările climatice
Europa
Clima planetei suferă modificări. Temperatura medie globală este în
creștere ca urmare a creșterii cantității de gaze cu efect de seră produse de
activitățile umane. Aceste gaze permit pătrunderea energiei solare, dar
împiedică eliberarea căldurii din atmosferă. Temperaturile ridicate au
consecințe fără precedent pe întreg globul. Acestea determină topirea
ghețarilor și creșterea nivelului mării. Ele au adus inundații sau secete în
regiunile care înainte erau imune la astfel de fenomene extreme. Aceste
condiții meteorologice anormale au un impact tot mai mare asupra
economiilor, mediului, sănătății și vieții de zi cu zi.
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puţin 20% faţă
de nivelul din 1990 este un obiectiv deja asumat de Statele Membre ale
Uniunii Europene, ca parte a obiectivului „20/20/20” din Pachetul
legislativ "Energie - Schimbări Climatice", agreat de şefii de stat şi de
guvern la Consiliul European din 13 decembrie 2008.
În documentul de evaluare a studiului de impact care a stat la baza
promovării Directivei nr 27/2012 cu privire la eficiența energetică se
precizează ca : “Liderii UE s-au angajat să atingă obiectivul de reducere
cu 20% a consumului de energie primară până în 2020 în raport cu un
scenariu de referință. Aceasta înseamnă economisirea a 368 milioane de
tone echivalent petrol (Mtep) de energie primară (consumul intern brut
minus utilizările neenergetice) până în 2020 comparativ cu consumul
prevăzut pentru anul respectiv, de 1 842 Mtep la nivel European.
Întrucât progresele pentru realizarea acestui obiectiv nu sunt
satisfăcătoare, principalul obiectiv al prezentei evaluări a impactului
este de a contribui la acoperirea lacunelor prin explorarea măsurilor în
toate sectoarele care prezintă un potențial economic neexploatat.
Sectorul public poate fi un actor important în ceea ce privește orientarea
pieței către produse, clădiri și servicii mai eficiente, datorită volumului
ridicat al cheltuielilor publice.”
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De asemenea în documentul EUCO 169/14 din octombrie 2014 se
stabilește un obiectiv orientativ de cel puțin 27% la nivelul UE pentru
îmbunătățirea eficienței energetice în 2030 în comparație cu proiecțiile
privind consumul de energie în viitor, pe baza criteriilor actuale. Acesta
va fi reexaminat până în 2020, luând în considerare un nivel al UE de
30%.
În pofida tuturor eforturilor globale de reducere a emisiilor de gaze
cu efect de seră, temperatura medie globală va continua să crească în
perioada următoare, fiind necesare măsuri cât mai urgente de adaptare la
efectele schimbărilor climatice. Cel de-al „4-lea Raport Global de
Evaluare a Schimbărilor Climatice (AR4)” pregătit de către IPCC
(Intergovernmental Panel on Climate Change) prezintă în mod cuprinzător
ultimele rezultate şi observaţii ştiinţifice cu privire la cauzele schimbărilor
climatice şi la impactul pe termen scurt, mediu şi lung al acestora
(http://www.ipcc.ch). În cadrul raportului au fost, de asemenea, analizate
diferite opţiuni privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice şi
reducerea emisiilor, inclusiv interdependenţele specifice unei dezvoltări
durabile a societăţii, având în vedere aspectele socio-economice şi
ştiinţifice relevante pe termen lung.
Întrucât reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră într-un orizont
de timp apropiat nu implică o atenuare a fenomenului de încălzire globală,
adaptarea la efectele schimbărilor climatice trebuie să reprezinte un
element important al politicii naţionale.
Gazele cu efect de seră sunt denumite astfel deoarece acumulează
căldura soarelui în atmosferă în același mod în care o seră acumulează
căldura prin folosirea sticlei. În prezent, concentrația atmosferică de
dioxid de carbon (CO2), cel mai important gaz cu efect de seră,
înregistrează cel mai ridicat nivel din ultimii 800 000 de ani.
În ultimii 8.000 de ani, clima a fost relativ stabilă, suferind
modificări de maximum 1°C într-un secol. Aceste condiții stabile au
permis dezvoltarea societății și ecosistemelor în forma în care o
cunoaștem astăzi. Însă în prezent lucrurile evoluează rapid. Numai cauzele
naturale nu pot explica o încălzire atât de rapidă, nemaiîntâlnită de cel
puțin 1.000 de ani (unele studii susțin că de 2.000 de ani). Concentrațiile
de CO2 și metan care se găsesc astăzi în atmosferă sunt cele mai mari din
ultimii, cel puțin 650.000 de ani.
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Tratatul internațional cunoscut sub numele de Protocolul de la
Kyoto limitează în prezent emisiile țărilor dezvoltate pentru următoarele
șapte gaze cu efect de seră:
§ dioxidul de carbon (CO2): emis prin arderea combustibililor fosili,
a lemnului sau a altor materii pe bază de carbon, dar absorbit parțial
de plante și arbori;
§ metanul (CH4): emisiile provin dintr-o varietate de surse naturale și
activități umane, inclusiv producerea de combustibili fosili,
creșterea animalelor, cultivarea orezului și gestionarea deșeurilor;
§ protoxidul de azot (N2 O): sursele de emisie sunt îngrășămintele,
arderea combustibililor fosili și producția industrială de substanțe
chimice care utilizează azot;
§ patru tipuri de gaze fluorurate concepute special pentru uz
industrial: hidrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC),
hexafluorura de sulf (SF6) și trifluorura de azot.
Fenomenele meteorologice extreme, cum ar fi valurile de căldură,
inundaţiile şi seceta au provocat, în ultimii ani, creşterea costurilor
pagubelor pe întreg teritoriul Europei. Deşi este nevoie de mai multe
dovezi pentru a discerne rolul jucat de activitățile antropice în schimbările
climatice, intensificarea activităţii umane în zonele predispuse la pericole
a fost un factor cheie. Se preconizează că în viitor schimbările climatice
vor spori această vulnerabilitate, deoarece este de aşteptat ca fenomenele
meteorologice extreme să devină mai intense şi frecvente. În cazul în care
societăţile europene nu se adaptează, costurile pagubelor vor continua să
crească, potrivit raportului
Din 1880, temperatura medie globală la suprafață a crescut cu
aproape 0,8°C, dar suprafața terestră a Europei a suferit o încălzire mai
accentuată, cu aproximativ 1,4°C. Dovezile științifice arată că mediul ar
putea suferi schimbări ireversibile și potențial catastrofale dacă încălzirea
medie globală depășește cu 2°C temperatura din perioada preindustrială
(sau cu aproximativ 1,2 °C nivelul actual).
Din cei 14 ani considerați cei mai calzi ani de când se înregistrează
astfel de date, 13 au fost în acest secol. Analize recente demonstrează că
măsurile actuale ale guvernelor din întreaga lume nu sunt suficiente
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pentru a preveni o încălzire cu mai mult de 3 °C până la sfârșitul acestui
secol, iar creșterile cu 4°C sau chiar 6°C nu sunt excluse.
UE a susținut mult timp necesitatea de a limita încălzirea globală la
maximum 2 °C. În prezent, comunitatea internațională recunoaște acest
imperativ. Politicile UE sunt bazate pe date științifice fiabile. UE crede în
acțiunile de avangardă întreprinse la nivel mondial pentru a combate
schimbările climatice, de exemplu, prin obiective obligatorii pentru statele
membre și inițiative precum schema de comercializare a certificatelor de
emisii (ETS).
Între anii 1990 și 2012, UE și-a redus emisiile de gaze cu efect de
seră cu 19 %, în timp ce creșterea economică a fost de 45 %. Astfel,
intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră (cantitatea de emisii pe
unitate de PIB) s-a redus la aproape jumătate în această perioadă.
Decuplarea – ruperea legăturii dintre creșterea economică și creșterea
emisiilor – a survenit în toate statele membre.
România
Estimarea impactului schimbărilor climatice asupra României s-a
realizat printr-un studiu al Academiei Române în care s-au selectat diferite
Modele de Circulaţie Generală a atmosferei care reflectă cel mai bine
condiţiile din ţara noastră. Conform rezultatelor generate de aceste
modele, în condiţiile de dublare a concentraţiei de CO2 în atmosferă se
aşteaptă pentru deceniile următoare, o creştere a temperaturii medii
globale cuprinsă între 2,4 şi 7,4˚C. Modificările prognozate ale
temperaturii se vor manifesta la nivel regional şi local şi vor influenţa
ecosistemele, aşezările umane şi infrastructura.
Schimbările climatice vor afecta toate sectoarele economiei, vor
conduce la modificarea perioadelor de vegetaţie şi la deplasarea liniilor de
demarcaţie dintre păduri şi pajişti. Evenimentele meteorologice extreme
(furtuni, inundaţii, secete) vor apărea mai frecvent, iar riscurile şi
pagubele aferente pot deveni mai semnificative. Zonele afectate de secetă
s-au extins în ultimele decenii în România, cele mai expuse aflându-se în
sud-estul ţării, aproape întreaga ţară fiind afectată de secetă prelungită.
Împreună cu inundaţiile, perioadele îndelungate de secetă duc la pierderi
economice însemnate în agricultură, transporturi, alimentarea cu energie,
gospodărirea apelor, sănătate şi în activitatea din gospodării.
9
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Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020
precizează că „Obiectivul general al strategiei sectorului energetic îl
constituie satisfacerea necesarului de energie atât în prezent, cât și pe
termen mediu și lung, la un preț cât mai scăzut, adecvat unei economii
moderne de piață și unui standard de viață civilizat, in condiții de
calitate, siguranță in alimentare, cu respectarea principiilor dezvoltării
durabile.”
În vederea susținerii principiului dezvoltării durabile prima opțiune
a strategiei naționale este creșterea eficienței energetice.
Emisii CO2 2011
Sector
Producere energie
Transport
Agricultura
Constructii si servicii
Industrie
Deseuri
Total

UM
UE
1 000 tonnes of 1412363
CO2
926442
equivalent
464332
567158
334685
134511
3839491

Romania
36622
14578
18941
15761
12592
5366
103860

Consum de CO2 în România în 2014
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Consum de CO2 în Europa în 2014
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Năsăud
Aparţinând atât sectorului cu climă continental-moderată, cât şi
celui cu climă de munte, judeţul Bistriţa-Năsăud se încadrează în cea mai
mare parte în ţinutul climatic al Podişului Transilvaniei, iar cu părţile
marginale dinspre nord şi est, în ţinutul climatic al munţilor înalţi cu
pajişti alpine. Efectul maselor de aer polar maritim din vest este mai
puternic în special în intervalul rece al anului (octombrie - aprilie), când
activitatea frontală este deosebit de intensă. Anotimpurile de tranziţie
(primăvară-toamnă ) sunt mai scurte în comparaţie cu sudul ţării, iernile
mai lungi şi umede, iar verile călduroase şi destul de umede.
În ceea ce priveşte radiaţia solară, regimul anual înregistrează
valoarea maximă în luna iunie şi minimă în luna decembrie. În ceea ce
priveşte temperatura aerului sunt de menţionat următoarele aspecte:
mediile anuale pe cele mai înalte culmi montane ( Rodna şi Călimani ) au
valori cuprinse între 0-2 grade Celsius, iar în perimetrul Sud-Vest, între 88,5 grade Celsius; pe dealurile Năsăudului valorile medii variază între 68,5 grade Celsius. Temperatura medie a lunii iulie oscilează între 8-19
grade Celsius; în zona de munte valorile medii lunare ajung între 14-15
grade Celsius, în timp ce în zona de podiş ele ating 16 grade Celsius.
Primele îngheţuri se produc toamna, înainte de 1 octombrie, iar ultimele
îngheţuri după 1 mai, rezultând un interval mediu anual, fără îngheţuri de
aproximativ 100-120 de zile.
11
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Precipitaţiile atmosferice, în funcţie de altitudine şi anotimp, nu
depăşesc în general media pe ţară.
Datorită faptului că judeţul este situat într-o arie temperat
continentală, în principal, face ca şi regimul hidrologic să urmeze în mare
aceleaşi caracteristici:
• perioade lungi cu debite ce oscilează în jurul valorii multianuale;
• perioade cu regim de ape mici ( iarna coroborate cu o alimentare
subterană slabă );
• perioade când se produc viituri puternice pe principalele cursuri de
apă sau ca urmare a torenţilor.
Conform datelor furnizate de Agenția pentru Protecția Mediului,
pentru perioada 2010- 2011, se evidențiază o tendință generală, la nivelul
județului, de scădere a emisiilor de poluanți în atmosferă, fie că vorbim de
gazele care influențează efectul de seră (ex., CO2 , N2O, CH4) sau
diferite pulberi rezultate în urma activităților de construcție. Principalele
cauze ale poluării aerului în județ sunt determinate de:
▪ traficul rutier;
▪ lucrările de construcții;
▪ activitățile sociale prin încălzirea locuințelor;
▪ arderile de combustibili în procese tehnologice sau în centrale
termice industriale;
▪ exploatarea materiilor prime, respectiv depozitarea acestora;
▪ activitățile agro-zootehnice, cum ar fi creșterea intensivă a
animalelor;
▪ utilizarea pe scară largă a pesticidelor.
Cele mai afectate areale sunt cele reprezentate de localitățile
urbane; aici se concentrează cea mai mare parte a activităților industriale,
care emit poluanți în atmosferă, iar traficul rutier este foarte intens.
Localitățile rurale sunt, de asemenea, afectate, atât cele unde se practică o
agricultură intensivă, cât şi cele care practică o agricultură de subzistență,
în contextul circulației maselor de aer care pot deplasa poluanții pe
distanțe mari.
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Suprafața spațiilor verzi raportată la populația urbană
Năsăud
mp/locuitor

19

Regiunea Nord Vest Minimul
Europene
10,23
26

Uniunii

În 2012 suprafața de spațiu verde raportată la populația urbană era
de 18 mp/locuitor, în județul Bistriţa-Năsăud cu mult peste minimul
Regiunii Nord Vest (10,23 mp/locuitor), dar sub minimul Uniunii
Europene (26 mp/locuitor). În zona urbană a orașului Năsăud raportul este
de 19 mp/CL (date statistice din anul 2014).
1.2. Descrierea orașului Năsăud
Localizare
Orașul Năsăud se află în partea de nord-vest a Transilvaniei,
acoperind o mare parte din judetul Bistrita-Nãsãud, cu o populație de
9.587 de locuitori (conform recensământului din 2011), și cu aproape o
mie mai puțin decât la precedentul recensământ din 2002, an când au fost
consemnați 10.582 locuitori. Orașul este situat la 24 grade, 26 minute
longitudine esticã, si la 47 grade, 17 minute latitudine nordicã, la 331 m.
deasupra nivelului mãrii. Spre est se mãrgineste cu Rebrisoara, spre vest
cu Salva, spre sud cu Cepari si Mintiu, iar spre nord cu ramificatiile
catenei care desparte Transilvania de Maramures.

Istoric
Cunoscut ca reședință pentru Districtul Grăniceresc Năsăud sau Al
doilea Regiment Românesc (în maghiară Oláh) de Infanterie
13
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Grănicerească nr. 17, înființat în anul 1762. O bună parte dintre soldații
regimentului năsăudean a luptat la Austerlitz sau la podul de la Arcole
(Areda Venetiei) împotriva armatei franceze conduse de Napoleon
Bonaparte. Prin vitejia lor, aceștia și-au câștigat un cunoscut renume în
acea vreme, acela de "cătanele negre".
În martie 1849, Năsăudul a fost ars în întregime de insurgenții
maghiari, rămânînd doar câteva clădiri aparținând instituțiilor publice.
Căpitanul Silvestru Tomi (1821-1878) din regimentul grăniceresc,
originar din Mocod, ne informează și asupra faptului că s-a dat foc
Institutului de educație, ridicat în 1784 ca școală pentru copiii
grănicerilor. Nu a ars decât acoperișul. În noiembrie1850, perioadă
premergătoare desființării regimentului, Năsăudul a fost vizitat de
Generalul de Brigadă Ritter von Laiml care în tinerețe a făcut școală în
această instituție și văzând nenorocirea a luat măsuri imediate pentru
refacerea acoperișului.
După primul război mondial (1914-1918), orașul făcea parte din
plasa Năsăud, din județul Năsăud (interbelic), o unitate administrativă din
Regatul României, succesoare a comitatului Bistrița-Năsăud din Imperiul
Austro-Ungar, cu reședința în orașul Bistrița.
Renumitul scriitor interbelic Liviu Rebreanu, originar din Târlișua,
sat aparținând Țării Năsăudului, în romanul „Ion”, înfățișează viața
Năsăudului și a localităților înconjurătoare, precum vechiul Prislop (astăzi
cartierul năsăudean "Liviu Rebreanu"), loc unde a locuit o perioadă din
viața lui.
Sistemul educațional
Orașul are o veche tradiție în învățământ, fiind printre puținele
localități în care existau școli confesionale gimnaziale (greco-catolice) cu
predare în limba română (actualul Colegiu Național "George Coșbuc" și
Școala Gimnazială "Mihai Eminescu", fost Liceu Pedagogic sau Școala
Normală ori Preparandia).
Demografia
În 1850 erau 1359 de locuitori dintre care 1236 erau români, 87
germani (sași) și 30 maghiari (1233 greco-catolici, 100 romano-catolici și
25 evanghelici-luterani. În 1900 erau 3142 de locuitori, dintre care 2367
erau români, 565 maghiari și 197 germani (2290 greco-catolici, 463
mozaici, 152 romano-catolici, 127 reformați-calvini, 63 evanghelici14
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luterani și 38 de ortodocși).
Conform datelor recensământului din 1930 în unitățile
administrative ale României, orașul Năsăud avea un total de 3.512
locuitori dintre care 2.886 erau români, 98 maghiari, 83 de germani, 420
evrei, 31 țigani (2.618 greco-catolici, 425 mozaici, 250 ortodocși, 105
romano-catolici, 62 reformați-calvini, 48 evanghelici-luterani, 1
unitarian).
Din datele recensământului efectuat în 2011 majoritatea locuitorilor
orașului Năsăud sunt români (8.405 adică 87,67%), cu o minoritate de
romi (464 adică 4,84%) și cu una de maghiari (61 adică 0,63%). Pentru
6,67% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de
vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (80,26%), dar
există și minorități de penticostali (5,39%), baptiști (2,69%) și grecocatolici (2,01%). Pentru 7,02% din populație, nu este cunoscută
apartenența confesională.
Economia Orașului Năsăud are un avantaj competitiv în industria
textilă și fabricarea maselor plastice. Companiile cu cei mai mulți angajați
sunt Intex SA (352), Somplast SA (142), Stewo Plastic Prod SRL (102) și
Plastinvest Prod SRL (49). Totodată un procent ridicat (aproximativ 40%)
din persoanele angajate lucrează în sectorul public, fapt ce reprezintă o
problemă strategică dar și o oportunitate pentru dezvoltarea economică.
Principalele provocări ale economiei orașului sunt: nivelul scăzut al
antreprenoriatului, dependența față de sectorul public, oferta locurilor de
muncă direcționată către posturi cu un nivel de educație/specializare
scăzut fapt ce duce la un nivel scăzut de salarizare și implicit la o forță de
cumpărare scăzută.
Turism
Conform datelor INS (2015) pe raza orașului Năsăud există o
singură unitate de cazare de tip hotel care oferă un număr de 15 locuri de
cazare fapt ce face ca Orașul Năsăud să aibă un potențial turistic scăzut.
Până în anul 2011 a mai funcționat un hotel cu aproximativ 50 locuri de
cazare. Pe lângă acest hotel se mai găsesc și unele pensiuni care
însumează 100 de locuri de cazare.
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1.3. Viziune și obiective locale în context național și european
La nivel european politicile energetice și climatice sunt orientate către
trei ținte principale:
• reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
• energii din surse regenerabile;
• economie de energie.
Totodată UE pune în aplicare un cadru de reglemtare pentru crearea
unei piețe unice, deschise, integrate și competitive pentru energie care
promovează securitatea aprovizionării cu energie.
În cadrul strategiei Europa 2020 putem identifica următoarele
priorități: creștere inteligentă, dezvoltare durabilă și creșterea favorabilă
incluziunii.
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puţin 20% faţă
de nivelul din 1990 este un obiectiv deja asumat de Statele Membre ale
Uniunii Europene, ca parte a obiectivului „20/20/20” din Pachetul
legislativ "Energie - Schimbări Climatice", agreat de şefii de stat şi de
guvern la Consiliul European din 13 decembrie 2008. Unele orașe
europene au ținte mai ambițioase având ca scop reducerea cu la 50% a
gazelor cu efect de seră sau chiar să renunțe la folosirea combustibililor
fosili.
La nivel național
Strategia Energetică a României (SER) pentru 2007-2020 prevede
obiective generale și specifice care ar trebui să orienteze orice strategie la
nivel local.
SER 2007-2020 prevede de asemenea 17 direcţii de acţiune,
convergente cu cele ale politicii energetice a Uniunii Europene:
1. Creşterea siguranţei în alimentarea cu energie atât din punctul de
vedere al mixului de combustibili, cât şi al infrastructurii de reţea;
2. Alegerea unui mix de energie echilibrat, care să confere sectorului
energetic competitivitate şi securitate în aprovizionare cu accent pe
utilizarea resurselor interne, respectiv a cărbunelui, a potenţialului
16
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hidroenergetic economic amenajabil, a energiei nucleare şi a surselor
energetice regenerabile;
3. Gestionarea eficientă şi exploatarea raţională în condiţii de securitate a
resurselor energetice primare epuizabile din România şi menţinerea la un
nivel acceptabil, pe baze economice, a importului de resurse energetice
primare (dependenţă limitată/controlată);
4. Diversificarea surselor de aprovizionare cu uraniu prin combinarea
exploatării raţionale a surselor naţionale cu importul de uraniu şi/sau
concesionarea de zăcăminte uranifere în afara României în vederea
exploatării acestora;
5. Creşterea eficienţei energetice pe tot lanţul: extracţie – producere –
transport-distribuţie-consum;
6. Promovarea utilizării surselor energetice regenerabile, în conformitate
cu practicile din Uniunea Europeană, conform Planului Naţional de
Alocare al Energiilor Regenerabile elaborat în anul 2010;
7. Îmbunătăţirea competitivităţii pieţelor de energie electrică şi gaze
naturale, corelarea acestora şi participarea activă la formarea pieţei interne
de energie a Uniunii Europene şi la dezvoltarea schimburilor
transfrontaliere, cu luarea în considerare a intereselor consumatorilor din
România şi ale companiilor româneşti;
8. Crearea de condiţii de piaţă care să stimuleze economii mai mari de
energie şi creşterea investiţiilor în tehnologii cu emisii reduse de carbon;
9. Transformarea reţelelor de transport şi distribuţie a energiei electrice în
reţele inteligente şi implementarea pe scară largă a sistemelor inteligente
de contorizare;
10. Asigurarea investiţiilor pentru dezvoltarea sectorului energetic,
inclusiv prin atragerea de capital privat şi a fondurilor puse la dispoziţie
de UE;
11. Facilitarea investiţiilor în acele proiecte care contribuie la realizarea
obiectivelor stabilite pentru anul 2020 conform politicii UE, a proiectelor
transfrontaliere privind reţelele de transport a energiei; se vor avea în
vedere acordarea de garanţii pentru împrumuturi în cazul parteneriatelor
17
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publice private şi mecanisme de partajare a riscurilor (în special pentru
riscurile prezentate de tehnologii noi);
12. Creşterea capacităţii de inovaţie şi dezvoltare tehnologică;
13. Realizarea obiectivelor de protecţie a mediului şi reducere a emisiilor
de gaze cu efect de seră;
14. Implementarea în condiţii de securitate a tehnologiilor de management
al deşeurilor radioactive;
15. Reducerea vulnerabilităţii şi creşterea securităţii infrastructurii critice
din sectorul energetic – marile centrale hidroelectrice, centrala
nuclearoelectrică, reţele de transport energie;
16. Participarea proactivă la eforturile Uniunii Europene de formulare a
unei strategii energetice pentru Europa, cu urmărirea şi promovarea
intereselor României;
17. Susţinerea cercetării - dezvoltării în domeniul noilor tehnologii
privind creşterea eficienţei producţiei şi consumului de energie şi de
protecţie a mediului, precum şi a învăţământului de specialitate.
La nivel local
Viziunea Orașul Năsăud este de a îmbunătăți calitatea vieții
cetățenilor și asigurarea unui viitor mai bun pentru aceștia prin
crearea un mediu sănătos și favorabil dezvoltării economico-sociale.
Prin prezentul PAED, orașul Năsăud stabilește propriile obiective în
corelare cu obiectivele naționale și europene după cum urmează:
• Reducerea emisiilor de carbon cu 20% până în anul 2020;
• Clădiri eficiente energetic atât în sectorul rezidențial cât și în cel
public;
• Mobilitate urbană durabilă prin crearea un sistem de transport cu
consum redus de combustibili fosili;
• Energie din surse regenerabile.
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Pentru atingerea obiectivelor propunem următoarele măsuri:
• Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe prin atragerea de
fonduri europene;
• Eficientizarea energetică a instalațiilor, echipamentelor și clădirlor
instituționale ce converg către o reducere a consumului de energie
(termică și electrică) ;
• Realizarea de unități de producere a energiei pentru consum
propriu (energie eoliană, fotovoltaică, geotermală);
• Îmbunătățirea sistemului de iluminat public pentru reducerea
consumului de energie electrică prin implementarea celor mai
avansate soluții tehnice;
• Reducerea consumului de combustibili fosili prin utilizarea unor
mijloace de transport electrice aparținând parcului auto al primăriei
cât și pentru transportul în comun, și prin încurajarea utilizatorilor
privați să achiziționeze astfel de mijloace de transport;
• Încurajarea și crearea unei infrastructuri pentru transportul pe
biciclete;
• Promovarea investițiilor de tip ESCO, pentru eficientizarea
energetică locală pe toate sectoarele de activitate;
•

Conștientizarea în rândul cetățenilor cu privire la problemele
energetice locale (informare, educare, consultare și implicare);

•

Conștientizarea în sectorul industrial despre soluții de eficientizare
energetică;

• Dezvoltarea unui sistem local de management al energiei care va
ajuta punerea în aplicare a PAED-ului.

2. IMPLICAREA COMUNITĂȚII
Implicarea comunității în dezvoltarea și mai apoi în implementarea
PAED-ului este o condiție esențială. O ”viziunea comună” în abordarea
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problemelor de eficientizare energetică și utilizarea resurselor
regenerabile, concentrarea eforturilor în găsirea de soluții viabile pe
direcții de acțiune comune este calea spre stabilirea unui plan de acțiune
fezabil care să cuprindă priorități și ținte în vederea atingerii obiectivelor
strategice locale.
Implicarea cetățenilor Orașul Năsăud joacă un rol foarte important
alături de implicarea activă a reprezentanților instituțiilor locale și a
companiilor prezente în oraș deoarece doar prin schimbarea de
comportament putem aduce o schimbare reală în reducerea emisiilor de
CO2. Scopul primordial este de a încuraja toţi cetățenii Orașului Năsăud
să utilizeze în mod durabil resursele naturale și să dobândească o atitudine
de protejarea mediului și a teritoriului local odată cu dezvoltarea
economică locală.
După aprobarea PAED-ului la nivel local acesta va deveni un
document viu, ce va necesita o monitorizare continuă cât și un proces de
îmbunătățire continuă. Implicarea tuturor părților interesate este necesară
iar pentru aceasta comunicarea constantă cu părțile are un rol esențial în
punerea în aplicare a măsurilor cuprinse în PAED.
După primii doi ani de implementare a PAED-ului se vor reanaliza
acțiunile în vederea atingerii scopurilor propuse și se vor îmbunătăți prin
introducerea de noi măsuri de eficientizare energetică menite să conducă
către scopul inițial propus.

3. ANALIZA SITUAȚIEI CURENTE
Programul de Acțiuni pentru Energie Durabilă al orașului Năsăud s-a
elaborat pe baza informațiilor relevante colectate la nivelul localității cu privire
la consumurile energetice și emisiile de carbon la nivelul localității. Aceste
informații au fost analizate pentru stabilirea unei viziuni coerente la nivel local
în vederea urmăririi unei dezvoltări durabile locale.
Pe baza informațiilor colectate s-au elaborat propunerile de eficientizare
energetică a consumatorilor locali, în vederea atingerii obiectivelor de reducere
a emisiilor de CO2 până în 2020.
3.1. Inventarul de referință al emisiilor
Inventarul de bază al emisiilor (BEI – Baseline Emissions
20
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Inventory) este cea mai importantă condiție necesară stabilirii planului de
acțiune privind energia durabilă, respectiv a setului de acțiuni propuse
pentru atingerea obiectivului de reducere a emisiilor de CO2.
BEI permite identificarea și cuantificarea surselor principale de
CO2 de pe teritoriul orașului, folosind astfel la stabilirea acțiunilor
propuse spre implementare care să ducă la reducerea emisiilor de carbon.
De asemenea, BEI permite măsurarea impactului acțiunilor din PAED,
respectiv progresul realizat pentru atingerea obiectivelor din PAED
raportate la situația actuală a localității.
În inventarul emisiilor sunt evaluate consumurile de energie ale
diferitelor sectoare, pe teritoriul administrativ al orașului Năsăud și efectul
acestor consumuri exprimate în emisii de CO2. Această măsurătoare va
duce la o clasificare a sectoarelor cu cel mai mare impact asupra mediului,
fapt ce va permite stabilirea priorităților în alegerea măsurilor de
diminuare a emisiilor propuse prin PAED.
BEI este foarte important pentru cunoașterea realității, analiza
datelor disponibile, înțelegerea semnificației acestora și oferirea unei
imagini clare factorilor de decizie asupra proiectelor de reducere a
emisiilor și impactul acestora, permițându-le acestora să vadă rodul
eforturilor lor. Analiza rezultatelor și evaluările sectoriale permit stabilirea
de obiective specifice şi măsurile de îndeplinire ale acestora.
Inventarul emisiilor de CO2 s-a realizat conform normelor
metodologice şi ghidului recomandate de Secretariatul Convenţiei
Primarilor, disponibil pe www.eumayors.eu.
Anul nivelului de referință este anul la care ne raportăm pentru
stabilirea obiectivului pentru anul 2020. Întrucât scopul Convenției este să
contribuie la angajamentul privind reducerea nivelului de emisii cu 20%
până în 2020 raportat la un moment de bază comun, care să permită
compararea reducerilor atât între orașele semnatare ale Convenției cât și la
nivel de UE, anul de referință recomandat este 1990, (an de referință
stabilit prin Protocolul de la Kyoto). Însă, conform regulilor Convenției,
în cazul în care autoritatea locală nu dispune de suficiente date pentru
alcătuirea inventarului pentru anul 1990, aceasta poate să aleagă un an
apropiat de 1990 pentru care pot fi colectate cele mai cuprinzatoare şi
fiabile date.
În cazul orașului Năsăud s-a optat pentru alegerea ca an de referință
21
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anul anterior elaborării prezentului studiu, an pentru care sunt identificate
cele mai cuprinzătoare și fiabile date.
Contabilizarea gazelor cu efect de seră din oraș s-a efectuat prin
multiplicarea cantității de energie determinată pe fiecare sector de
activitate (exprimată în MWh) cu factorii „standard” de emisie pe
activitate determinați în conformitate cu principiu tip ,,Standard IPCC”,
prin care se cuprind toate emisiile de CO2 produse ca urmare a
consumului de energie pe teritoriul autorității locale, fie direct prin
consum de combustibil în cadrul autorității locale, fie indirect prin
consumul de combustibil aferent producerii energiei electrice consumate
sau energiei termice din termoficare/climatizare produsă pe raza acesteia
şi consumate pe teritoriul autorității locale.
Această abordare are la bază conținutul de carbon al fiecărui
combustibil, la fel ca în cazul inventarelor naționale ale emisiilor de gaze
cu efect de seră realizate în contextul Convenției-cadru a Organizației
Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC) şi al
Protocolului de la Kyoto.
În cadrul acestei abordări, emisiile de CO2 rezultate în urma
utilizării energiei din surse regenerabile, precum şi emisiile generate de
energia electrică ecologică certificată sunt considerate a fi egale cu zero.
De asemenea, CO2 este cel mai important gaz cu efect de seră, iar
calcularea emisiilor de CH4 şi N2O nu a fost abordată.
În consecință, pentru orașul Năsăud se abordează principiul
Standard IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), în
Inventarul de Bază fiind cuantificate doar emisiile de CO2, în tone.
Factorii de emisie și sursele de informații privind valoarea acestora,
utilizate în BEI, pentru anul 2016 sunt:
Denumire
vector
energetic
Gaz natural
Gaz natural lichefiat
Gaz petrolier lichefiat

Factor de emisie
(To/Mwh)
0.202
0,231
0,227

Motorina

0.267

Benzina

0.249

Sursa

Factor IPCC
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Energie electrică

0,701

Deșeuri municipale

0,330

Sursele care au furnizat datele utilizate sunt următoarele:
- Clădiri rezidențiale – Primăria Orașului Năsăud
- Clădiri municipale – Primăria Orașului Năsăud
- Energie electrică – Electrica Furnizare S.A.
- Gaze naturale – CPL Concordia
- Transport – Primăria Orașului Năsăud și operatori locali de
transport
În elaborarea PAED s-a optat pentru cuantificarea obiectivului de
reducere relativă a emisiilor de CO2 și la excluderea sectorului industrial
din Program (deoarece acest sector este, în general, independent de
deciziile autorității locale).
3.2. Evaluarea sectoarelor prioritare generatoare de emisii de CO2
Activităţile umane determină în mod direct sau indirect schimbările
climatice, fapt ce duce la schimbarea compoziţiei atmosferei globale şi
care se adaugă la variabilitatea naturală a climei observate pe o perioadă
de timp comparabilă. Variabilitatea climei se referă la variaţiile stării
medii şi la alte elemente privind clima pe toate scările temporale şi
spaţiale, mai presus de evenimentele meteorologice individuale.
Schimbări climatice sunt determinate de activităţile ce produc
emisii de gaze cu efect de seră, exprimate în mod frecvent ca emisii de
CO2. Efectele acestor schimbări climatice sunt resimțite în mod diferit la
nivel local, regional sau chiar continental. Emisiile de CO2 (ca echivalent
al gazelor cu efect de seră) la nivel local sunt datorate consumurilor
energetice din toate sectoarele de activitate la nivelul unei localități,
consumuri directe sau indirecte de combustibili fosili.
Evaluarea sectorială are drept scop o analiză în detaliu a
principalelor sectoare de activitate identificându-se consumurile de
energie și cuantificându-se emisiile anuale de CO2 și impactul acestora
asupra mediului. Aceasta analiză sectorială a evidențiat situația actuală a
dezvoltării economice, de mediu și socială la nivelul localității, a
identificat punctele sensibile și a orientat acțiunile în sensul îmbunătățirii
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situației la nivelul sectoarelor, urmărindu-se definirea obiectivelor clare de
diminuare a consumului de energie la nivel de sector, cât și acțiuni de
atenuare a situației și a impactului social și de mediu local pentru
prevenirea și atenuarea efectelor schimbărilor climatice.
Rezultate
Sinteza datelor colectate arată că pe teritoriul orașului Năsăud
consumul final de energie realizat de utilizatorii finali (electricitate, gaz
natural, combustibil auto etc.) a fost de 72.957 MWh, reprezentând un
echivalent în emisii de CO2 de 22.587 tone.
Pe categorii principale, consumul final se defalcă după cum
urmează:
q Consumul de energie aferent clădirilor și echipamentelor /
instalațiilor din sectorul municipal, rezidențial și al serviciilor
reprezintă 74,25% din consumul final și este de 54.176,05 MWh;
q Transportul reprezintă 0,25% din consumul final, fiind in
cantitate de 183,85 MWh;
q Consumul de energie în sectorul privat reprezintă 27,70% din
total consum energetic, respectiv 20.212 MWh.
Emisiile datorate consumurilor locale influențează în mod direct
mediul și au un impact semnificativ asupra sănătății populației. Pe lângă
riscurile produse asupra principalelor componente ale mediului, poluanții
atmosferici și emisiile de gaze cu efect de seră prezintă un grad de risc
ridicat asupra sănătății populației care locuiește în zonele urbane în
special. De cele mai multe ori, acțiunea directă a poluării aerului asupra
sănătății este rezultanta interacțiunii mai multor poluanți prezenți
concomitent în atmosferă.
Grafic, consumurile energetice sunt reprezentate astfel:
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Consum energeZc la nivelul localității
Năsăud
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Inventarul consumului de energie analizat arată un consum total
annual de energie de 72.957 MWh, ceea ce reprezintă 22.587 tone CO2.
Cantitatea totală de emisii de CO2 per locuitor este de 2,35 tone
CO2/capita, ceea ce înseamnă cca. 53% din indicatorul specific pentru
România (4,4 to CO2/capita).
3.2.1. Sector Clădiri, echipamente/instalații și industrii
La nivelul Uniunii Europene aproximativ 40% din consumul
energetic total este realizat de clădiri, acestea fiind adesea consumatorul
energetic şi emiţătorul de CO2 cel mai important în zonele urbane. Prin
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urmare, este crucial să concepem politici eficiente pentru reducerea
consumului energetic şi a emisiilor de CO2 în acest sector.
Politicile şi măsurile care permit promovarea eficienţei energetice şi
a energiilor regenerabile în clădiri depind de tipul clădirilor, utilizarea lor,
vârstă, situare, tipul de proprietate (publică sau privat), şi dacă respectiva
clădire este în fază de proiect sau este una existentă. Principalele utilizări
ale energiei în clădiri sunt: menţinerea unui climat interior adecvat
(încălzire, răcire, ventilare şi control al umidităţii), iluminat, producerea
de apă caldă menajeră, gătit, aparate şi instalaţii electrice, lifturi.
Prin utilizarea tehnologiilor inovative, deja existente, consumul de
energie în clădiri – atât în cele noi cât şi în cele existente – poate fi redus
cu 30-50% fără a fi necesare investiţii iniţiale semnificative. Pe lângă
aceasta se poate încuraja crearea unor scheme de împrumuturi publice
şi/sau private ce pot fi utilizate pentru lucrări de îmbunătăţire a eficienţei
energetice a clădirilor, extinzând astfel, cu un impact minim asupra
bugetului public, aria de cuprindere a unor programe guvernamentale deja
existente.
De asemenea se pot replica inițiativele din Cluj Napoca și
Timișoara cu privire la reducerile de taxe oferite proprietarilor de clădiri
care implementează măsuri pentru a se certifica cu standarde
internaționale ca și clădiri verzi (BREEM, LEED și altele). Această
initiațivă este una foarte bine venită întrucât beneficiile economice
adoptate presupun: evaluări ale clădirii după standarde mai înalte, costuri
operaționale mai mici, crearea de locuri de muncă verzi, reducerea
impactului asupra infrastructurii şi cel mai important, atragerea de
investiții străine.
Datorită noilor cerințe legislative de la nivel European legate de
eficiența energetică şi utilizarea energiei regenerabile, multe oraşe din
Europa au adoptat politici locale destinate clădirilor. Majoritatea sunt
adresate însă renovărilor sau clădirilor publice. Initiațiva Consiliului Local
din Cluj Napoca vine cu o abordare nouă prin includerea dezvoltatorilor
privați şi direcționarea către segmentul de clădiri noi. Un alt aspect de
noutate este şi faptul că prin solicitarea unei certificări voluntare pentru
clădiri verzi pentru a beneficia de taxe reduse, sunt evaluate şi
recompensate nu numai măsurile de eficiență energetică în clădiri dar şi
alte aspecte esențiale legate de sustenabilitate cum ar fi folosirea
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materialelor ecologice, selecția sitului, managementul apei şi al
deşeurilor, sau aspecte legate de transport şi accesul la locație.
Factorii cheie care influențează consumul energetic în clădiri sunt:
q anvelopa clădirilor și calitatea acesteia;
q eficienţa instalaţiilor tehnice;
q eficacitatea aparatelor şi instalaţiilor electrice şi de iluminat;
q calitatea reglajelor şi întreţinerea instalaţiilor tehnice;
q capacitatea de a obţine beneficii din iluminatul natural;
q comportamentul (modul de utilizare al clădirilor şi
instalaţiilor aferente în viaţa de zi cu zi);
Producerea de energie din resurse regenerabile va reduce cu
siguranță costul cu energia și impactul clădirilor asupra mediului
înconjurător, fără să reducă în schimb consumul total de energie.
3.2.1.1. Sector Rezidențial
Pe raza oraşului Năsăud există un fond locativ (blocuri/scări de
locuinţe) administrat de un număr de 11 asociaţii de proprietari ai căror
administratori de imobil sunt atestaţi de către Primăria Oraşului Năsăud.
În anul 2015 situaţia fondului de locuinţe este următoarea:
Nr.
crt.
1.

2.
3.
4.
5.

Fond de locuinţe
Număr total locuinţe existente, din
care:
a) proprietate publică
b) proprietate privată
Din total 6.175 - locuinţe construite
din fondurile populaţiei
(gospodării/case)
Număr de blocuri/scări de locuinţe
Locuinţe pentru tineret în regim
ANL
Număr de apartamente în blocuri de
locuinţe
- număr de apartamente locuinţe
sociale
- număr de apartamente locuinţe
sociale reabilitate

2015
Nr. blocuri/scări
6175 (ap.+ case)
48 (ap.)
6127 (ap.)
3860
61/171
3/58 (după anul
1990)
2247
18
25
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6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Număr de scări reabilitate
- constructiv
- energetic
- utilităţi
Grădiniţe
Creşă
Școli primare/gimnaziale
Licee/ Colegii
Cluburi ale elevilor
Scoli cu profil special
Universităţi

20
X
X
X
4
1
2
3
1
2
1

Inventarul clădirilor cu destinație de locuințe, din orașul Năsăud
este
următorul:
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”

”

”

BN

1

Judetul
2

4

”

Bl.A2

Bl.A1

1976
1969
1968
1968

P+4/1/12
P+4/1/20
P+4/1/20

-

-

-

9

din cărămidă şi
planşee din beton

DA

DA

cadre din beton
armat
Zidărie portantă

DA

11

-

-

-

-

10

-

-

-

Structură din
lemn

-

Sistemul
de
încălzire

-

Lemn+metal

Lemn+metal

16

-

-

-

-

-

-

-

17 18

-

-

-

-

Lemn

C.T. de bloc

Tipul
acoperişului

-

-

DA- AZBOCIMENT

DA- AZBOCIMENT

DA- AZBOCIMENT

-

15
DA
DA
-

-

Lemn

14
-

-

exterioare
Termoficare

-

Şarpantă cu pod

Lemn

Şarpantă

-

12 13

Terasă

Alte tipuri

Soluţia constructivă

8
DA
DA
-

Tipul tâmplăriei

INVENTARUL

7
P
-

-

Panouri

P+1

6

Regim de
înălţime/

Spaţii cu altă
nr.
tr./nr.ap.
destinaţie

-

din lemn

Zidărie portantă
din cărămidă şi
planşee

Tipul clădirii

5

(proiect tip)

P+4/5/67

Colectivă

P+4/1/20

prefabricate
Structură în

clădirilor cu destinaţie de locuinţe, din oraşul NĂSĂUD, realizate în perioada 1950-1990

3

”
”

Bl.A3

” Bl.12

”
”
”

”

”
”

1977

Anul finalizării construcţiei

M.Cristea Bl.67

Adresa
”

”

NĂSĂUD

Localitatea

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

” Bl.B3

” Bl.B2

” Bl.B1

” Bl.5DEF

” Bl.5ABC

1975

1975

1971

1978

1978

P+4/1/20

P+4/1/20

P+4/1/20

P+4/3/57

P+4/3/41

-

-

-

-

P+1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DA

DA

DA

DA

DA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DA

DA

DA

DA

DA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lemn

Lemn

Lemn

Lemn

Lemn+metal

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Toate blocurile de locuit construite în perioada comunistă au fost realizate
din prefabricate din beton, fără izolații, situație asemănătoare fiind la nivelul
întregii tări. Aceste construcții au fost și sunt energofage, iar cea mai mare parte
a lor, la nivelul orașului Năsăud, sunt în proprietate privată. Din acest fond de
clădiri au fost realibilitatea doar o foarte mică parte, având în vedere
imposibilitatea proprietarilor de a susține o asemenea investiție. Asociațiile de
locatari au reușit să finalizeze, un număr de 20 de scări, privind reabilitarea
termică a blocurilor de locuințe. Primăria orașului Năsăud a acordat autorizații
pentru toate aceste lucrări de reabilitare.
Tendinţa generală ce se conturează la nivelul datelor statistice este
reducerea numărului de locuitori ai orașului Năsăud. Această tendinţă se
datorează restructurărilor din economia oraşului, care au cauzat un fenomen de
migraţie considerabil, dar în acelaşi timp şi scăderii natalităţii, pe acelaşi fond al
restructurărilor economice şi al mediului socio-cultural în schimbare.
Un fenomen și mai grav îl constituie scăderea populației la nivelul
orașului atât în categoria de vârstă sub 19 ani, cât și în categoria 20-39 de ani.
Acest fapt se datorează în principal unei competitivități economice scăzute a
localității, care oferă puține șanse de dezvoltare personală tinerilor și așadar,
puține perspective de viitor care să-i țină în localitate.

Năsăud – evoluția demografică
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Astfel are loc un proces de îmbătrânire a populației, deși în perioada
1992-2014 natalitatea a fost în mod sistematic mai ridicată decât mortalitatea.
Nu același lucru s-a întâmplat cu stabilirile și schimbările de domiciliu, care au
arătat plecări constante ridicate. Așadar scăderea demografică ține mai mult de
factori migratori decât de factori naturali. Aceștia sunt direct legați de
competitivitatea economică a regiunii și oportunitățile existente pentru tineri, la
nivel local.

Consumul energetic rezidențial
La nivelul orașului Năsăud nu mai există în acest moment un sistem
centralizat de furnizare a energiei termice. Astfel de sisteme sunt într-un proces
de continuă restrângere, pe de o parte datorită costului mare al unui astfel de tip
de furnizare, coroborat cu extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale și a
montării unor surse de energie termică ce folosesc astfel de combustibili într-un
mod mult mai eficient decât termocentralele pe cărbune.
În Năsăud sistemul centralizat de furnizare a energiei termice a fost
desființat în anul 2000. De-a lungul timpului a existat o reducere constantă a
energiei furnizate către toate tipurile de consumatori, de la 7.825 Gigacalorii în
1993 la 561 Gigacalorii în 2000. La nivelul utilizatorilor casnici desființarea
sistemului centralizat de termoficare nu a fost privită ca un lucru rău, orașul
având un număr peste media națională de conectare la rețeaua de gaze naturale.
De asemenea, resursele de biomasă ce poate fi folosită pentru încălzire limitează
efectele negative potențiale determinate de închiderea sistemului de termoficare
centralizată.
Consumul de energie la nivel rezidențial se împarte în consum electric și
termic. Consumul de energie electrică aferent anului 2015 este de 6.547 MWh
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pentru consumatori casnici, pe când raportat la aceeași categorie de consumatori
și aceeași perioadă, nivelul de consum al energiei termice (gaze naturale
furnizate către populație) este de 27.306 MWh, totalizând un consum energetic
rezidențial de 33.852,89 MWh.
Grafic, consumul energetic rezidențial se raportează la cel aferent
clădirilor și la cel total astfel:

Structura consumului pe clădiri

Clădiri rezidențiale
Clădiri municipale

Structura consumului clădirilor din
total consum de energie

Clădiri
Alți consumatori

Consumurile de energie se translatează în cantități de emisii de CO2,
respectiv: total emisii CO2 – 21.220 tone CO2, din care 11.898 tone CO2
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aferent consumului de energie termică și 9.321 tone CO2 aferent consumului de
energie electrică.
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1000
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Consum termic

Consumul ridicat de energie termică se datorează în parte faptului că
blocurile de locuințe nu sunt izolate termic decât într-un număr mic – doar 20 de
scări de bloc dintr-un număr total de 113, adică mai puțin de 18%. Un alt factor
important ce determină consumul ridicat de energie termică este descentralizarea
termoficării, ceea ce duce la o cerere mare de gaze naturale folosite la încălzirea
locuințelor.
În sectorul Clădiri rezidențiale potențialul de eficientizare este foarte
mare, în special în ceea ce privește eficientizarea termică. În schimb alocarea
resurselor necesare poate fi dificil de instrumentat, bugetul ce poate fi alocat din
partea administrației locale fiind insuficient. O oportunitate de susținere a
acestui tip de investiție este finanțarea din fondurile europene, atât prin
Programul Operațional Regional 2014-2020 cât și prin alte programe gestionate
direct de Comisia Europeană.
Estimăm că procentul de clădiri izolate termic să crească de la 14,15% din
fondul de clădiri rezidențiale izolate termic la nivelul anului 2016, la cca.
27,43% până în anul 2020.
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Nouă blocuri de locuințe sunt deja propuse pentru termoizolare prin
alocare de fonduri europene, naționale și locale, în special prin Programul
Operațional Regional 2014-2020. Acestea sunt următoarele:

Nr.
Crt.

Denumirea obiectivului de investiție

1

Reabilitare termică a blocului de locuințe din orașul Năsăud, str.
Miron Cristea, bloc A1, S+P+4E, 20 apartamente, suprafață construită
desfășurată estimată 1.800,00 mp

2

Reabilitare termică a blocului de locuințe din orașul Năsăud, str.
Miron Cristea, bloc A2, S+P+4E, 20 apartamente, suprafață construită
desfășurată estimată 1.800,00 mp

3

Reabilitare termică a blocului de locuințe din orașul Năsăud, str.
Miron Cristea, bloc A3, S+P+4E, 20 apartamente, suprafață construită
desfășurată estimată 1.800,00 mp

4

Reabilitare termică a blocului de locuințe din orașul Năsăud, str.
Miron Cristea, bloc 5ABC, S+P+4E, 42 apartamente, suprafață
construită desfășurată estimată 4.500,00 mp

5

Reabilitare termică a blocului de locuințe din orașul Năsăud, str.
Bistriței, bloc C2, S+P+4E, 40 apartamente, suprafață construită
desfășurată estimată 4.398,00 mp

6

Reabilitare termică a blocului de locuințe din orașul Năsăud, str.
Miron Cristea, bloc 7ABC, S+P+4E, 50 apartamente, suprafață
construită desfășurată estimată 5.760,00 mp

7

Reabilitare termică a blocului de locuințe din orașul Năsăud,
bulevardul Grănicerilor, bloc 12, P+2E, sc. A și sc. B, 24 apartamente,
suprafață construită desfășurată estimată 1.671,00 mp

8

Reabilitare termică a blocului de locuințe din orașul Năsăud, str. Iulian
Marțian, bloc 1, P+2E, sc. A și sc. B, 24 apartamente, suprafață
construită desfășurată estimată 1.107,00 mp

9

Reabilitare termică a blocului de locuințe din orașul Năsăud, str. Iulian
Marțian, bloc Munca colectivă, P+4E, sc. 1, 16 apartamente, suprafață
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construită desfășurată estimată 1.250,00 mp

De asemenea un rol important îl va juca și eficientizarea consumului de
energie electrică în sectorul rezidențial, ca urmare a schimbării
comportamentului cetățeanului, estimindu-se o scădere de 5% din consumul de
energie.

Obiective propuse pentru sectorul clădiri rezidențiale
OB1
Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale prin includerea
unui număr de 9 blocuri de locuințe în programele de reabilitare
termică cu finanțare prin POR 2014-2020
OB2
Conștientizarea populației asupra necesității modificării
comportamentale legate de reducerea consumurilor energetice
OB3
Încurajarea reabilitării termice a clădirilor ce nu vor fi incluse în
programele de reabilitare termică, prin resurse proprii ale
proprietarilor
Reducerea consumului de energie în sectorul rezidențial, 6.770,57
MWh/an – 2020
Reducerea consumului de energie în sectorul rezidențial, 1.367
tone CO2/an – 2020
Din perspectiva absorbției fondurilor europene, observăm că rata de
absorbție la nivelul orașului, raportată la cap de locuitor este pentru perioada
2010-2014 la aproape jumătate din media urbană la nivel național, sugerând o
capacitate instituțională redusă de valorificare a acestor oportunități, deși gradul
de pregătire profesională a angajaților primăriei este unul ridicat – 72 de angajați
din 93 au studii superioare.
Un alt aspect important îl constituie proiectele de dezvoltare la nivelul
orașului și al județului. În strategia de dezvoltare a județului Bistrița-Năsăud au
fost incluse lucrări ce vor susține dezvoltarea rezidențială, lucrări precum
Modernizarea infrastructurii rutiere de acces în Năsăud, a infrastructurii
rutiere în zone precum Valea Măriilor, Poiana Zânelor, Modernizarea căilor de
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acces dinspre Năsăud spre Rodna şi drumuri de ocolire a satelor pe unde trece
trafic greu (ex. Coşbuc) și altele.

3.2.1.2. Sector Instituțional
Sectorul instituțional al orașului Năsăud este compus din clădiri în care
functionează instituții de învățământ, clădiri administrative, sociale și pentru
sport aparținând Primăriei Orașului Năsăud, precum și clădiri concesionate unor
unități subordonate Consiliului Local. De asemenea, sunt cuprinse instalațiile de
iluminat public și alte instalații electrice aferente unor servicii publice.
Instituțiile de învățământ din orașul Năsăud cuprind un număr de 3
colegii, patru grădinițe, o creșă, două școali gimnaziale, 2 școli speciale și un
club al copiilor. Alte clădiri ce țin de administrația publică locală sunt:
- Clădirea primăriei
- Sere de plante
- Piața agroalimentară
- Apartamente de protocol
- Spitalul orășenesc
- Casa de cultură
Clădirile sub administrația Primăriei însumează un consum în 2015 de
13.897,86 MWh, energie termică și electrică. Din acest consum, 807,33 MWh
este energie electrică și 13.090,53 MWh este energie termică.
Nu a fost inclusă în acest calcul clădirea Judecătoriei, care administrativ
aparține de Ministerul Justiției, respectiv clădirea Muzeului grăniceresc care
administrativ aparține de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud..
Consumul clădirilor ce aparțin de administrația publică locală, raportat la
consumul total clădiri este reprezentat grafic astfel:
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Structura consumului pe clădiri

Clădiri rezidențiale
Clădiri municipale

Consumul energetic al clădirilor municipale raportat la consumul total
general în localitate este reprezentat grafic astfel:

Structura consumului clădirilor
municipale din total consum
energe7c
Clădiri municipale
Alți consumatori
energeBci

În orașul Năsăud consumul total de energie pentru sectorul municipal la
nivelul anului 2015 este de 13.897,86 MWh din care 94,19% este consumul de
gaz natural și 5,81% este consumul de energie electrică. Se observă că cea mai
mare pondere o are consumul de energie pentru încălzirea clădirilor și
prepararea apei calde menajere. Impactul asociat acestor consumuri cuantificate
în emisii de CO2 pe acest sector este de 7.400,61 tone CO2/an la nivelul lui
2015.
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Evaluarea datelor legate de consumurile energetice ale clădirilor
municipale aferente anului 2015 au relevat faptul că acest sector al clădirilor
instituționale are un potențial mare de eficientizare a consumatorilor energetici.
Implementarea unui sistem de monitorizare al acestor consumuri, precum și a
unor măsuri de eficientizarea energetică a acestor consumatori sunt obiective
principale în planul de eficientizare al acestei categorii de consumatori.
Implementarea unor evaluări interne detaliate pentru fiecare instituție în parte
cât și auditurile energetice sunt un prim pas în demarararea eficientizării
clădirilor publice. Reabilitarea energetică prin izolare termică și reabilitarea
instalațiilor electrice aferente clădirilor vor fi acțiuni ce vor necesita resurse care
vor fi alocate fie din bugetul local fie din alte surse de finanțare externe cum ar
fi fondurile structurale sau UE. De asemenea se va pune accent pe crearea unor
infrastrusturi locale instituționale de producere și utilizare a energiei din surse
regenerabile/solare.
Obiective propuse pentru sectorul clădiri municipale
OB1
Eficientizarea energetică a clădirilor administrației publice
locale prin identificarea și implementarea proiectelor de
eficiență energetică, inclusiv auditarea consumatorilor și
încadrarea în clasa energetică specifică
OB2
Realizarea de unități de producere a energiei regenerabile pentru
consum propriu de energie termică și electrică
Reducerea consumului de energie în sectorul municipal, 2.830
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MWh/an – 2020
Reducerea consumului de energie în sectorul municipal, 802
tone CO2/an – 2020
Pentru finanțarea proiectelor de eficientizare energetică, atât în sectorul
rezidențial cât și în cel municipal s-au identificat surse de finanțare ce sunt
detaliate în capitolul 5.
3.2.1.3. Sector Industrial
Analiza economiei orașului utilizează un set de instrumente și indicatori
menite a oferi o imagine de ansamblu, dar și una concentrată pe principalele
zone de competitivitate sau problematice. Astfel, această analiză evaluează
situația și capacitățile firmelor locale (numărul, cifra de afaceri și profitabilitatea
acestora), forța de muncă (productivitatea muncii, evoluția numărului de
angajați și a gradului de ocupare / șomajului), nivelul antreprenoriatului,
veniturile populației, dar și evoluția sectoarelor și domeniilor economiei locale.

Datele disponibile la nivelul Oficiului Județean al Registrului Comerțului
arată un număr de 62 de firme înregistrate la nivelul anului 2015. Observăm un
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număr aflat într-o fluctuație continuă de la nivelul anului 2005 încoace. Firmele
înregistrate la nivelul orașului reprezintă sub 3% din totalul firmelor înregistrate
la nivelul întregului județ, în condițiile în care populația orașului (la ultimul
recensământ) reprezintă 3,3 % din cea județeană.
Datele referitoare la numărul angajaților orașului arată că principalii
angajatori ai orașului se concentrează în trei domenii: cel al fabricării produselor
din mase plastice, cel al comerțului cu amănuntul și cel al fabricării produselor
textile. Evoluția numărului de angajați al celor mai importante domenii este una
aflată în scădere în cazul domeniului care concentrează cei mai mulți salariați –
cel comercial (cu aproape 20% în 2014 față de 2008) compensată însă cu
creșteri înregistrate la nivelul domeniilor fabricării de mase plastice (+20%) și
cel al fabricării produselor textile (+13%).
Principalii jucători ai economiei locale în termeni de cifră de afaceri și
număr de angajați sunt firme din sectorul industriei prelucrătoare: Intex SA –
activitate în domeniul fabricării textilelor și Somplast SA – mase plastice,
Stellwag Electroprod SRL – echipamente electronice, Stewo Plastic Prod SRL –
mase plastice și Plastinvest Prod SRL – mase plastice. Influent SRL, cu
activitate de comercializare a materialelor de construcții și Blacteea Com SRL
(comerț cu produse alimentare) sunt principalii reprezentanți ai sectorului
comercial, care este unul care, în mod normal, este reprezentat de un număr mai
ridicat de firme cu număr mediu sau redus de angajați.
Densitatea întreprinderilor reprezintă raportul numărului întreprinderilor
active care au sediul în localitate la mia de locuitori, fiind util atât din
perspectiva ocupării forței de muncă cât și din perspectiva obținerii de venituri
în comunitate. O densitate ridicată a întreprinderilor arată o economie activă,
dinamică.

Valorile acestui indicator, pentru Năsăud, sunt aproximativ egale cu ale
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orașului Beclean și ale municipiului Vatra Dornei, dar mai mari decât ale
orașului Tîrgu Lăpuș. Comparativ cu municipiul reședință de județ, valorile sunt
sensibil mai mici.
Principalii angajatori ai orașului se concentrează în trei domenii, cel al
fabricării produselor din cauciuc și mase plastice, cel al comerțului cu
amănuntul și cel al fabricării produselor textile, corespunzătoare sectoarelor
industriei prelucrătoare și celui comercial.
Valorile salariului mediu în cele două sectoare se află sub valorile medii
înregistrate la nivel național, atât în ceea ce privește comparația cu nivelul
salariului sectorial, cât și comparativ cu salariul mediu național.
Consumurile energetice aferente celor mai mari consumatori agenți
economici din localitate, conform informațiilor transmise de aceștia către
primărie, sunt următoarele:
Obiectiv
STEWO
HOTEL SALAUTA
Complex Somesul
COMPLEX PRODUCTIE
BLACTEEA
PAVIMAT (Fabrica de mortare)
SOMPLAST
MARECOM IMPEX
Plastinvest
Intex
Periks
Stellwag Electroprod
TOTAL

Electric (MWh)
408,46
10,914
14,836
3,781
330
6.854
4.251,76
7
824.25
395
84
368,4
8.476,391

Termic (MWh)
35,113
899,786
43,584
305,17
9,5
166.89
3.236,5
1.146
33
5.653,483

Reprezentarea grafică a consumurilor industriale din total consumuri
energetice la nivelul localității este următoarea:
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Structura consumului industrial în
total consum energe7c

Industrii
Total consum energeBc

Datele referitoare la numărul salariaților din întreprinderile active (care nu
cuprind salariații din sectorul public) arată o concentrare pe domeniile
comercial, textile și mase plastice, dar valori ridicate (în totalul salariaților)
pentru domenii precum alte activități industriale, fabricarea pieselor pentru
autovehicule, a remorcilor și semiremorcilor.
În afara domeniului comercial, activitățile de servicii mai concentrează
angajați în domenii precum construcții, colectarea și tratarea deșeurilor,
transportul și restaurante și servicii de alimentație.
Un rol foarte important îl are sectorul public, care angajează în jur de 40%
din forța de muncă de la nivel local.
Impactul pe care autoritatea publică locală îl poate avea asupra
consumurilor energetice din industrie este unul relativ restrâns și indirect.
Aceasta poate acționa doar în sensul conștientizării necesității unor anumite
acțiuni din partea agenților economici, precum și în direcția furnizării de suport
pentru accesarea de finanțări în vederea implementării de măsuri de eficientizare
energetică. Din această perspectivă, obiectivele propuse pentru reducerea
emisiilor de carbon provenite din sectorul industrial sunt următoarele:
Obiective propuse pentru sectorul industrii
OB1
Conștientizarea agenților economici asupra importanței reducerii
consumurilor energetice, precum și asupra surselor de finanțare
pentru proiecte de eficiență energetică
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OB2

Realizarea de unități de producere a energiei regenerabile pentru
furnizarea de energie termică și electrică spre consumatori
industriali
Reducerea consumului de energie în sectorul industrial, 4903,76
MWh/an – 2020
Reducerea consumului de energie în sectorul industrial, 2.610
tone CO2/an – 2020
Sursele de finanțare pentru astfel de proiecte vor fi detaliate în secțiunea
Mijloace financiare.
3.2.1.4. Iluminatul public
Sistemul de iluminat public reprezintă ansamblul format din puncte de
aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune
subterane sau aeriene, fundaţii, stâlpi, instalaţii de legare la pământ, console,
corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături,
echipamente de comandă, automatizare şi măsurare utilizate pentru iluminatul
public. Reţeaua de iluminat public din oraşul Năsăud aparţine Primariei orasului
Năsăud.
Infrastructura reţelei de alimentare a iluminatului public
§ Lungimea rețelelor de alimentare cu energie electrică din oraș:
59,40 km;
§ Numărul de stâlpi de pe raza orașului: 1031;
§ Lămpi de iluminat ecologice – 875 bucăți;
§ Lămpi cu led – 156 bucăți;
Sistemul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal, pietonal și
ornamental (parcuri, piețe, etc), iluminatul ornamental festiv și iluminatul
arhitectural.
În anul 2016, an de referință pentru PAED, consumul de energie a fost de
252 MWh, iar costul energiei a fost de aprox. 22.680 euro/an (fără TVA).
În acest cost nu sunt încluse costurile cu întreținerea liniilor electrice și a
stâlpilor care nu se afla în proprietatea orașului Năsăud. Întreținerea, care a fost
efectuată până în momentul de față, a fost corectivă (remediere defecțiuni, în
general de înlocuire a corpurilor sau a surselor de lumină), nu preventivă. Așa
cum se poate observa, consumurile de energie electrică și costurile aferente sunt
foarte mari, la o calitate în general necorespunzătoare a iluminatului.
47

PLAN DE ACȚIUNE PENTRU ENERGIE DURABILĂ AL ORAȘULUI NĂSĂUD

Pentru asigurarea unei luminozități corespunzătoare pe timp de noapte,
conducerea Primăriei Orașului Năsăud a decis în 2015 înlocuirea corpurilor de
iluminat de pe Bulevardul Grănicerilor și strada Bistriței, cu becuri economice
cu tehnologie LED de 70W, fiecare dintre acestea asigurând o luminozitate de
11.200 lumeni.
Totodată în zona cartierului de blocuri, Parcul central al orașului și parcul
de lângă vechea Policlinică, au fost înlocuite becurile economice de 20W cu
becuri economice de 40W, fiecare cu o luminozitate de 2400 lumeni.
Așadar, pe lângă faptul că iluminatul public a fost eficientizat, prin
scăderea consumului de energie electrică, s-a asigurat și un grad de luminozitate
crescut pentru cetățeni, pe timp de noapte.
Acest demers va continua și în perioada următoare, conform informațiilor
furnizate de Primărie, și are ca și scop creșterea gradului de confort urban al
cetățeanului, înscriindu-se în seria de acțiuni întreprinse de către primarul
orașului Năsăud de a moderniza și eficientiza iluminatul public stradal.

Obiective propuse pentru sectorul industrii
OB1
Eficientizarea sistemului de iluminat public prin continuarea
modernizării rețelei existente
Reducerea consumului de energie în sectorul iluminat 50,40
public, MWh/an – 2020
Reducerea consumului de energie în sectorul industrial, 26,83
tone CO2/an – 2020

3.2.2. Sector Energie
Sectorul energetic reprezintă o componentă majoră a infrastructurii
economice, stând la baza dezvoltării industriilor, a economiei și oferind
comfortul traiului zilnic. În contextul energetic actual, dezvoltarea durabilă
implică satisfacerea cererilor de energie, nu prin creşterea consumului, ci prin
reducerea acestuia prin perfecţionarea tehnologiilor, prin restructurarea
economiei şi prin schimbarea atitudinii privind utilizarea eficientă a energiei.
Condiţia principală pentru o dezvoltare durabilă în sectorul energiei este
atingerea unor standarde de mediu din ce în ce mai ridicate pentru toate
activităţile economice şi reducerea impactului negativ din sectorul energetic
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asupra mediului, concomitent cu adoptarea unei atitudini orientate spre
ameliorarea calităţii factorilor de mediu.
Cantitatea cea mai mare de energie electrică este înregistrată în sectorul
rezidențial, fiind urmată de sectorul industriilor.
Categorii de consumatori
Clădiri rezidențiale
Clădiri municipale
Industrii
Transporturi
Iluminat public

Energie consumată (MWh)
33.852,89
14.154,16
20.212
183,85
252

Distribuție energie termică
Ultimul an în care a fost furnizată energie termică în sistem centralizat la
Năsăud a fost anul 2000 (561 gigacalorii). De-a lungul timpului a existat o
reducere constantă a cantității de energie termică distribuită către toate tipurile
de utilizatori, de la 7825 gigacalorii în 1993 la 561 gigacalorii în anul 2000. Cel
puțin la nivelul utilizatorilor casnici lipsa unui sistem municipal de distribuție
energie termică nu este resimțită ca un aspect negativ, orașul având un nivel
peste medie de conectare la rețeaua de distribuție a gazelor naturale. De
asemenea, existența unor resurse de material lemnos abundente în zonă
limitează efectele potențial negative ale lipsei unui sistem centralizat de
distribuție a energiei termice.
Alimentarea cu gaze naturale
Alimentarea cu gaze poate constitui un avantaj atât din punctul de vedere
al locuitorilor (pentru încălzire și activități casnice) cât și din cel al agenților
economici (procese tehnologice care folosesc gaze naturale). Deși la nivelul
consumatorilor casnici resursele de material lemnos pot suplimenta lipsa
accesului la gaz, pentru anumiți agenți economici ea este esențială și reprezintă
un atu în atragerea de investitori industriali.
La nivelul orașului Năsăud, începând cu 2006, lungimea rețelei de
distribuție a gazelor naturale a variat între un minim de 16,7 km și un maxim de
52,3 km, ajungând în anul 2014 la o lungime de 31 km. Aproape jumătate din
consum este reprezentat de consumul casnic. Comparativ cu celelalte localități
din județul Bistrița-Năsăud, orașul Năsăud are un grad mediu de dezvoltare a
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acestei dotări edilitare.

Nivel de dotare edilitară a rețelei de distribuție gaze naturale

Producția de energie regenerabilă
În acest moment nu există instalații de utilizare a energiei regenerabile
folosite pe teritoriul orașului Năsăud. Există însă intenția de a realiza astfel de
instalații, intenție fundamentată pe necesitatea asigurării unei surse constante și
acceptabilă ca preț de energie termică pentru oraș.
Sursele potențiale preidentificate de producere a energiei regenerabile, ce
pot fi utilizate pe plan local sunt:
q Microhidrocentrale
q Energie eoliană
q Energie solară și fotovoltaică
q Energie din arderea deșeurilor organice
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Energia microhidrocentralelor
Hidroelectricitate este termenul care se referă la energia electrică generată
de energia hidroelectrică, producerea de energie electrică prin utilizarea forței
gravitaționale de cădere sau de apă curgătoare. Acesta este cea mai utilizată
formă de energie regenerabilă pe scară largă, reprezentând 16 la sută din
generarea de energie electrică la nivel mondial - 3,427 terawatt-oră de producere
a energiei electrice în 2014, și este de așteptat să crească aproximativ 3,1% în
fiecare an, în următorii 25 de ani. Energia hidro este produsă în 150 de țări, cu
regiunea Asia-Pacific, care generează 32 la sută din energia hidroelectrică la
nivel mondial în 2010. China este cel mai mare producător de energie hidro, cu
721 terawatt-oră de producție în 2014, ceea ce reprezintă în jur de 17 la sută din
totalul uz casnic de energie electrică. Costul de hidroelectricitate este relativ
scăzut, ceea ce o face o sursă competitivă de energie electrică din surse
regenerabile. Costul mediu al energiei electrice dintr-o stație de hidrocentrală
mai mare de 10 MW este de 3 până la 5 cenți pe kilowatt-oră. De asemenea, este
o sursă flexibilă de energie electrică, deoarece cantitatea produsă de către stație
poate fi crescută sau redusă foarte repede pentru a se adapta la evoluția cererilor
de energie. Cu toate acestea, îndiguirea întrerupe debitul râurilor și poate dăuna
ecosistemelor locale și construirea de baraje mari și rezervoare implică adesea
relocarea de oameni și viață sălbatică. Odată ce un complex hidroenergetic este
construit, proiectul nu produce deșeuri directe și are un nivel al emisiilor de
dioxid de carbon de gaze cu efect de seră considerabil mai mic decât centralele
energetice bazate pe combustibili fosili.
Bazinele hidrografice de pe teritoriul României sunt prezentate în figura
de mai jos:

51

PLAN DE ACȚIUNE PENTRU ENERGIE DURABILĂ AL ORAȘULUI NĂSĂUD

Afluent al fluviului Dunărea, Tisa superioară drenează toţi afluenţii care
îşi culeg izvoarele de pe versanţii vestici ai Carpaţilor Păduroşi (Ucraina) şi ai
Munţilor Maramureş, din nordul Munţilor Rodnei şi Lăpuşului, precum şi
numeroasele pâraie nordice şi estice care sosesc din eruptivul Oaş – Gutâi Tibleş. Toate râurile din vest gravitează spre depresiunea tectonică a
Maramureşului, considerată ca o adevărată piaţă de adunare a apelor.
Având în vedere faptul că râul Someş este afluent al râului Tisa, care udă
teritoriul României pe o lungime nu prea mare în raport cu toată lungimea sa,
cele două râuri au fost analizate împreună.
În județul Bistrița-Năsăud există 35 de microhidrocentrale pe diferite râuri
interioare, una dintre ele, cea din zona Cormaia, fiind construită în apropierea de
Parcul Național Munții Rodnei. În 2010, se mai preconiza amplasarea de
microhidrocentrale pe râul Maria Mare din comuna Șant (în zona complexul
turistic Poiana Zânelor) o centrală pe râul Cobășel (localitatea Șant), una pe râul
Strâmba (comuna Romuli) și încă trei pe afluenții Someșului Mare: Gagi,
Nichitaș, Arinului. Microhidrocentralele contruite în ultimii ani în judeţ au creat
nemulţumire în rândul ecologiştilor, dar şi a pescarilor, care susţin că multe
dintre ele au dus la dispariţia a peste 50% din peşti.
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Energie eoliană
Energia eoliană este o energie curată și regenerabilă dar este intermitentă,
având variații în timpul zilei și al anotimpului, și chiar de la un an la altul.
Turbinele eoliene funcționează cam 60% din an în regiunile cu vânt. Prin
comparație, uzinele de cărbune funcționează la circa 75-85% din întreaga
capacitate.
Majoritatea turbinelor produc energie peste 25 % din timp, acest procent
crescând iarna, când vânturile sunt mai puternice. În cazurile în care turbinele
eoliene sunt conectate la mari rețele de electricitate, caracterul intermitent al
energiei eoliene nu afectează consumatorii. Zilele fără vânt sunt compensate
prin alte surse de energie cum ar fi uzinele de cărbune sau uzinele hidroelectrice
care sunt conectate la rețea.
Oamenii care locuiesc în locuri îndepărtate și care folosesc electricitatea
de la turbinele eoliene utilizează adesea baterii sau generatoare de rezervă pentru
asigurarea energiei în timpul perioadelor fără suficient vânt. Cele mai multe
turbine eoliene comerciale sunt offline (pentru întreținere sau reparații) mai
puțin de 3 % din timp, fiind, așadar, la fel de sigure ca și uzinele convenționale
de energie.
Turbinele eoliene au reputația de a fi longevive. Multe turbine produc
energie de la începutul anilor 80. Multe mori de vânt de fermă americane sunt
folosite de generații întregi. Unele mori de vânt tradiționale europene ating
venerabila vârstă de 300 de ani.
Potrivit hărții energiei "verzi", potențialul României cuprinde 65%
biomasă, 17% energie eoliană, 12% energie solară, 4% microhidrocentrale, 1%
voltaic + 1% geotermal. În România, cu excepția zonelor montane, unde
condițiile meteorologice dificile fac greoaie instalarea și întreținerea agregatelor
eoliene, viteze egale sau superioare nivelului de 4 m/s se regăsesc în Podișul
Central Moldovenesc și în Dobrogea. Litoralul prezintă și el potențial energetic
deoarece în această parte a țării viteza medie anuală a vântului întrece pragul de
4 m/s. În zona litoralului, pe termen scurt și mediu, potențialul energetic eolian
amenajabil este de circa 2.000 MW, cu o cantitate medie de energie electrică de
4.500 GWh/an.
Localizarea orașului Năsăud ar putea permite instalarea unor turbine
eoliene care să asigure parțial necesarul de energie electrică, însă o astfel de
concluzie poate fi trasă numai după realizarea unui studiu de vânt, care să arate
pe parcursul a minim 12 luni potențialul eolian real la nivelul zonei.
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O altă problemă pentru astfel de investiții constă în costul acesteia,
respectiv inexistența surselor de finanțare publică. Fondurile europene aferente
perioadei de finanțare 2014-2020 exclud de la finanțare producția de energie
regenerabilă din surse precum eolian și fotovoltaic. Singurele surse potențiale de
finanțare pentru astfel de proiecte sunt investitorii privați. Modelul de finanțare
va fi detaliat în capitolul aferent instrumentelor financiare.
Energie fotovoltaică și solară
Energia solară reprezintă energia electromagnetică transmisă de soare
generată prin fuziune nucleară. Ea stă la baza întregii vieţi de pe pământ şi
reprezintă aproximativ 420 trilioane kWh. Această cantitate de energie generată
de soare este de câteva mii de ori mai mare decât cantitatea totală de energie
utilizată de toţi oamenii
Producerea de energie electrică din energie solară se bazează pe instalatii
termice şi pe panourile fotovoltaice. O listă parţială a aplicaţiilor energiei solare
cuprinde încălzirea şi răcirea spaţiului cu ajutorul arhitecturii solare, furnizarea
de apă potabilă prin distilare şi dezinfecţie, iluminatul, producerea de apă caldă,
gătitul cu ajutorul energiei solare şi căldura de proces de înaltă temperatură
utilizată în scopuri industriale. Pentru a utiliza energia solară, se folosesc de
obicei panourile solare.
Tehnologiile solare pot fi, în general, pasive sau active în funcţie de
modul în care energia solară este captată, convertită şi distribuită. Tehnicile
solare active includ utilizarea panourilor fotovoltaice şi a colectoarelor termice
pentru captarea energiei. Tehnicile solare pasive includ orientarea unei clădiri
spre soare, selectarea materialelor cu o masă termică favorabilă sau cu
proprietăţi de dispersie a luminii, precum şi proiectarea spaţiilor în aşa fel încât
aerul să circule în mod natural.
În timp ce costul tehnologiilor fotovoltaice a scăzut mult în ultimii ani,
ajungând până la aprox. 750.000 Euro/MW instalat, proiectele de furnizare de
energie fotovoltaică au crescut semnificativ în număr, pe teritoriul României.
Acest fapt s-a datorat în special schemei de suport prin certificate verzi pentru
astfel de proiecte, cea mai generoasă din Europa. Prin această schemă de suport
un proiect fotovoltaic putea primi până la 6 certificate verzi per MWh.
Această susținere a dus la o creștere masivă a numărului de cereri de
conectare la rețea a proiectelor fotovoltaice, ce a dus la o sarcină suplimentară
semnificativă asupra SEN, precum și la blocarea pieței certificatelor verzi.
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Astăzi proiectele fotovoltaice sunt evaluate strict prin prisma veniturilor
generate de furnizarea energiei electrice produse, certificatele verzi fiind
considerate un bonus, și nu un venit sigur.
Proiectele fotovoltaice, precum cele eoliene, nu beneficiază de susținere
financiară prin fonduri europene. Un astfel de proiect poate fi finanțat doar prin
capital privat, în condițiile în care finanțatorul ar putea realiza un contract de
furnizare a energiei produse către oraș, respectiv către Primărie.
Energie din arderea deșeurilor
Realizarea unui incinerator de ardere a deșeurilor poate fi o soluție
parțială accesibilă pentru necesarul de energie termică și electrică a orașului.
Gestionarea deșeurilor, cunoscută și ca managementul deșeurilor, se
referă la educația privind colectarea, transportul, tratarea, reciclarea și
depozitarea deșeurilor. De obicei, termenul se referă la materialele rezultate din
activități umane și la reducerea efectului lor asupra sănătății oamenilor,
amediului, sau aspectului unui habitat. Gestionarea deșeurilor are ca scop și
economisirea unor resurse naturale prin reutilizarea părților recuperabile.
Deșeurile gestionate pot fi atât solide, cât și lichide sau gazoase, precum și cu
diverse proprietăți (de exemplu radioactive), necesitând metode de tratare
specifice fiecărora.
În România activitatea de gestionare a deșeurilor este fundamentată pe
Legea 211/2011, care implementează o serie de directive ale Consiliului
Europei. Coordonarea acestei activități cade în sarcina Ministerului Mediului și
a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM).
Din punct de vedere economic, activitatea de gestionare a deșeurilor în
România are o pondere de 10 miliarde EUR.
Incinerarea este o metodă de eliminare a deșeurilor prin arderea lor. Este
una din metodele de tratare termică a deșeurilor. În urma incinerării se obțin
căldură, gaze, abur și cenușă.
Incinerarea poate fi practicată în instalații mici, individuale, sau la scară
industrială. Pot fi incinerate atât deșeurile solide, cât și cele lichide sau gazoase.
Metoda este preferată în locurile unde nu se dispune de teren pentru rampe, (ex.
Japonia), și la eliminarea anumitor deșeuri periculoase, cum sunt cele biologice
provenite din activități medicale, însă la nivel industrial este controversată, din
cauza poluanților gazoși, în special dioxine (dibenzodioxine policlorinate —
PCDD și benzofurani policlorinați — PCDF) produși prin ardere.
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Deșeurile din care se poate recupera energie sunt lemnul (deșeuri
lemnoase din culturi, deșeuri de prelucrare din industria lemnului și din
demolări), gazul de depozit și biogazul. Lemnul are o putere calorifică de 14–17
MJ/kg iar gazul de depozit și biogazul au compoziții asemănătoare și puteri
calorifice de 20–25 MJ/m³N. Ca urmare ele pot fi arse în instalații menajere, sau
în cazane pentru producerea căldurii sau, cu ajutorul turbinelor, a curentului
electric.
Toate instalațiile autorizate pentru coincinerarea/incinerarea deșeurilor de
pe teritoriul României fac obiectul Directivei 2010/75/UE privind emisiile
industriale, care a fost transpusă în legislația națională prin Legea 278/2013
privind emisiile industriale.
Instalațiile de incinerare a deșeurilor municipale solide trebuie să respecte
valoarea eficienței energetice conform Directivei 2008/98/CE privind deșeurile
și de abrogare a anumitor directive, Anexa II, punctul R1 și în acest caz operația
de incinerare poate fi considerată o operațiune de valorificare.
Costul de instalare a unui incinerator este de aprox. 1.000.000 Euro.
Acesta poate fi finanțat atât prin fonduri europene, cât și prin instrumente de
finanțare prin capital privat.
3.2.3. Sector Transport
Pentru descrierea sectorului transporturi se vor avea in vedere următoarele
elemente:
Eficiența sistemului de transport care se referă la modul în care este
acoperită cererea de transport. Aceasta depinde de infrastructură și structura
localității. Consumul pe pasager creste proporțional cu scăderea densității
populației localității . Reducerea volumului de trafic este un aspect important al
unui transport eficient. Planificarea urbana poate sa optimizeze amplasarea
sistemului de transport pentru limitarea distantei de transport;
Eficiența călătoriei care se referă la eficiența consumului de energie al
diferitelor moduri de transport. Principalii parametri sunt ponderea relativă a
diferitelor moduri de transport și factorul de încărcare a vehiculelor.

Eficiența vehiculelor care se refera la reducerea consumului specific de
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combustibil aferent fiecărui tip de vehicul; acest indicator depinde de
performanța vehiculelor utilizate cât și maniera de conducere a manipulanților.
Pentru descrierea acestui sector s-a completat tabelul de mai jos.
Indicatori

Mod de calcul (3/4)
Valoare
indicator Consum de energie Mărime raportare
2
3
4

1
Eficiența sistemului
Consumul specific de
energie la transportul de 0,016
pasageri (tep/pers)
Eficiența călătoriei
Consumul specific de
energie
383,712
(tep /pers-km)
Eficiența Vehiculului
Consumul specific mediu
de energie pe tip vehicul
(kep/km)
- Motorina
7,6
- Eng.
electrică (tracțiune)

Consumul de energie Număr locuitori
anual la transportul de
pasageri
Consumul anual de pasageri – km
energie la transportul
de pasageri
Consumul total de Kilometri parcurși
energie al tipului de
vehicul
-autobuze, microbuze,
etc.
-tramvaie, troleibuze

Transportul reprezintă una dintre cele mai importante surse de poluare.
Necesitățile de transport pentru populație și mărfuri înregistrează în general o
creștere substanțială și permanentă. La sfârșitul anului 2014 la nivelul județului
Bistrița-Năsăud erau 74450 vehicule rutiere înmatriculate în circulație. După
cum se poate observa în graficul de mai jos, numărul acestora a crescut constant
în ultimii 5 ani:
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Dinamica bazei de transport a județului se poate vedea în numărul de
vehicule noi înmatriculate în fiecare an:

Transportul rutier de pasageri înregistrează de asemenea o creștere, dacă
ținem cont de evoluția numărului de autobuze și microbuze înmatriculate:
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Contrar orientărilor strategice europene vizând dezvoltarea transportului
ecologic, la nivelul regiunii de Nord-Vest se remarcă o scădere a lungimii
liniilor simple pentru transportul în comun, concomitent cu reducerea numărului
de vehicule utilizate (sau eliminarea unora) și implicit și a numărului de călători
transportați.
La nivelul orașului Năsăud nu există transport public în comun. Ultimul
an când acest serviciu a fost oferit în Năsăud de către administrația publică
locală este 2001.
Există mai multe firme private care asigură servicii de transport dinspre și
înspre orașul Năsăud; sunt disponibile și mijloace auto în regim de taxi.
Principalele probleme determinate de lipsa transportului public în comun
sunt: mobilitate redusă în special pentru populația vârstnică, aglomerație pe
străzile orașului precum și efecte negative asupra mediului înconjurător în
contextul în care tot mai mulți rezidenți își folosesc pentru deplasări în oraș și
împrejurimi mașina personală.
Consumurile energetice aferente transportului în comun, realizat prin
serviciile firmelor private, precum și nivelul emisiilor de CO2 aferente sunt la
nivelul anului 2015 la 183,85 MWh, echivalentul unui nivel de emisii de 49,08
tone CO2.
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3.2.4. Planificarea teritoriului
Un factor important ce influențează direct nivelul gazelor cu efect de seră
îl reprezintă suprafața totală de spații verzi de care dispune orașul.
Calitatea vieții este determinată și de accesul populației la spațiile verzi.
Statul recunoaşte dreptul fiecărei persoane fizice la un mediu sănătos, accesul
liber pentru recreere în spaţiile verzi proprietate publică, dreptul de a contribui
la amenajarea spaţiilor verzi, la crearea aliniamentelor de arbori şi arbuşti, în
condiţiile respectării prevederilor legale în vigoare (conform Legii 24/2007).
Suprafața totală (ha) de spații verzi la nivelul orașului Năsăud a cunoscut
unele fluctuații de-a lungul timpului, conform datelor conținute în fișa localității,
determinate atât de modificări obiective a suprafeței de spații verzi cât și
probabil de diferențe și erori în modul de raportare de la un an la altul. Astfel se
observă o scădere a spațiilor verzi de la 30 ha la 25 ha și apoi o menținere a
acestora la 18 ha pentru intervalul 2001-2014. Dacă raportăm spațiile verzi la
numărul de locuitori, obținem aprox. 19 m2 pe cap de locuitor, valoare sub
normele europene (26 m2/locuitor) și cele ale Organizației Mondiale a Sănătății.
În oraș însă, lipsa unor parcuri amenajate, a dezvoltării și plantării
coresponzătoare a malului Someșului, precum și a unor perdele verzi pentru
separarea unor funcțiuni incompatibile aflate în imediată apropiere unele de
altele, este percepută ca problematică.
În anul 2011 orașul Năsăud a fost inclus în cadrul unui program
guvernamental de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi,
lucrările au vizat o suprafaţă totală de 5.918 metri patraţi în patru zone distincte
din intravilan: perimetrele din vecinătatea Casei de Cultură, Pieţei Unirii,
Capelei mortuare, Bl. C2, 4 - D2, Bl. A4 - B4, Bl. 7 ABC - 1, Bl. C Bistriţei. Pe
lângă gazon, pavaje, borduri, garduri vii, lucrările au vizat amenajarea a două
fântâni arteziene în zonele din apropierea Casei de Cultură şi Bl. C1 Bistriţei,
două foişoare - Piaţa Unirii şi Bl. Bl. A 4 - B 4.
Calitatea vieții într-o comunitate este puternic influențată de starea
mediului înconjurător. Un mediu înconjurător nepoluat, spații verzi suficiente și
accesibile rezidenților reprezintă preocupări ale tuturor orașelor care doresc să
își crească atractivitatea atât pentru rezidenți cât și pentru locuitori.
Starea mediului este monitorizată permanent de Agenția pentru Protecția
Mediului Bistrița-Năsăud, care elaborează rapoarte de sinteză pentru întregul
județ. Repartiția terenurilor pe categorii de folosință la nivelul județului Bistrița Năsăud este evidențiată în tabelul de mai jos:
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Schimbările de destinație a utilizării terenurilor în județ din ultimii ani,
așa cum sunt prezentate și în tabelul de mai jos, s-au produs în favoarea
terenurilor agricole și a suprafețelor agricole dar în defavoarea celorlalte
suprafețe precum pădurile sau vegetația forestieră.
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Astfel de schimbări intervin natural odată intensificarea urbanizării și
implicit cu creșterea suprafețelor construite, a utilităților, a serviciilor pentru
cetățeni și a mijloacelor de transport.
În anul 2010 au fost făcut un studiu a nivel național cu scopul de a
cartografia situația spațiilor verzi la nivelul județelor. Județul Bistrița-Năsăud se
afla pe locul 21 crescând cu 9 hectare de spații verzi de la anul de referință 1991.
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Dacă ne raportăm la media Uniunii Europene de 26 mp/loc constatăm că
Orașul Năsăud este deficitar la categoria spații verzi. Astfel se impune
dezvoltarea de noi spații verzi prin identificarea spațiilor virane neamenajate sau
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neutilizate și transformarea acestora în spații de recreere pentru cetățeni, astfel
contribuind la o creștere a suprafeței alocate per cetățean.
3.2.5. Sector Apă și deșeuri
Managementul apelor uzate este realizat în județul Bistrița Năsăud de
către operatorul unic S.C. Aquabis S.A.
SC “AQUABIS” SA Bistriţa-Năsăud, este o societate de importanță
judeţeană sub autoritatea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi îşi desfăşoară
activitatea în șase zone distincte, după cum urmează:
A. Sistemul Bistriţa
B. Sistemul Bîrgău-Colibiţa
C. Sistemul Rodna
D. Sistemul Năsăud
E. Sistemul Sîngeorz-Băi
F. Sistemul Beclean
Obiectul de activitate al societăţii constă în:
§ captarea, tratarea, transportul, acumularea şi distribuţia apei potabile în
toate cele șase sisteme zonale;
§ canalizarea şi epurarea apelor uzate menajere şi industriale;
§ realizarea programelor de investiţii necesare pentru dezvoltarea acestor
servicii;
§ servicii de proiectare şi prestări servicii specifice profilului de
activitate;
§ achiziţionarea, montarea, repararea, verificarea aparatelor de măsurat
debite;
§ exploatarea şi întreţinerea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare.
În orașul Năsăud există un număr de 3.845 de abonați persoane fizice, 180
abonați persoane juridice și 139 asociații de locatari. Există o stație de epurare a
apelor uzate la Salva (3 km de Năsăud) unde este racordat și orașul Năsăud cu
populația sa de 9.585 de locuitori. Locuitorii cartierului Lușca și cei din Liviu
Rebreanu nu dețin canalizări ci doar fose septice, nefiind racordați la rețeaua de
canalizare.
Managementul deșeurilor la nivelul județului Bistrița-Năsăud se
realizează de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADI Deșeuri.
Această asociație este formată din toate cele 63 de comunități – autorități
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publice locale care s-au asociat în vederea implementării unui management al
deșeurilor integrat și pentru colectarea selectivă a deșeurilor.
Există o singură groapă de deșeuri ecologică pentru tot județul și mai
multe rampe de transfer, Orașul Năsăud are rampa de transfer în localitatea
Salva situată la 3 km de oraș. Pe raza orașului Năsăud există pubele
semiîngropate pentru gunoiul menajer dar și pentru plastic, hârtie sau sticlă. De
asemenea prin proiectul finanțat din fonduri europene "Sistem de management
integrat al deșeurilor solide în județul Bistrița Năsăud" fiecare gospodărie care
are contract cu operatorul unic S.C. Vitalia S.A. a primit câte o pubelă pentru
gunoiul menajer. Orașul Năsăud cu cele două cartiere Lușca și Liviu Rebreanu
are un număr de aprox. 4230 abonați.
Rolul ADI Deșeuri Bistrița Năsăud in cadrul proiectului "Sistem de
management integrat al deseurilor solide in judedtul Bistrița Năsăud" este
înființarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea
în comun a serviciului de colectare, transportul, tratarea și depozitarea deșeurilor
municipale pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre,
precum și pentru realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de
interes zonal sau regional destinate înființării, modernizarea și/sau dezvoltarea,
după caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului, pe baza strategiei
de dezvoltare a serviciului de salubrizare.
Totodată, ADI Deșeuri Bistrița Năsăud s-a ocupat de procedura de
delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea
de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul
stațiilor de transfer si al centrelor de colectare din jud. Bistrița-Năsăud, iar în
urma licitației a fost semnat contractul de delegare cu operatorul unic, câștigător
al licitației, Asocierea "Vitalia Servicii pentru Mediu S.A., S.C. Brantner
Servicii Ecologice S.A. și S.C. Floricon Salub S.R.L.", prin lider al asocierii
Vitalia Servicii pentru Mediu S.A.

3.3. Emisii de CO2 la nivel local
Datorită schimbarii compoziţiei atmosferei globale ca rezultat direct sau
indirect al activitatilor umane au loc schimbări climatice adăugate la
variabilitatea naturală a climei observate pe o perioadă de timp comparabilă.
Variabilitatea climei se referă la variaţiile stării medii şi la alte elemente privind
clima pe toate scările temporale şi spaţiale, mai presus de evenimentele
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meteorologice individuale. Variabilitatea poate fi determinată de unele procese
naturale interne în cadrul sistemului climatic sau de variaţii externe naturale sau
antropice.
Efectele acestor schimbări climatice sunt resimțite în mod diferit la nivel
local, regional sau chiar continental.
Impactul de mediu asociat consumului de energie din diferitele sectoare
de activitate la nivel local este reflectat de emisiile de CO2. Cantitatea totală de
gaze cu efect de seră (exprimate în CO2) pe care le producem pe an prin arderea
combustibililor fosili pentru obținerea agentului termic sau electricitate care va
fi la rândul ei consumată și prin consumul de carburanți pentru transportul
propriu și altele, este practic un indicator numit – „Amprenta de carbon”. Acest
indicator se va obține prin împărțirea totalului emisiilor de CO2 la nivel local la
numărul total de cetățeni.
În urma unei analize amănunțite a tuturor aspectelor care conduc la
determinarea amprentei de carbon la nivelul unei localități, exprimată în tone
CO2/an/capita, a fost dezvoltat “Planul de acțiune pentru energie durabilă”.
Astfel au fost luate în considerare toate consumurile de combustibili
fosili, utilizați pentru activitățile de zi cu zi ce se desfășoară la nivelul unei
localități. Evaluarea s-a realizat pe toate sectoarele, rezultatul fiind totalul
emisiilor de gaze cu efect de seră exprimate ca total CO2/an, pentru anul de
referință ales.
Detaliată în capitolele anterioare, evaluarea sectorială scoate în evidență
impactul asociat fiecărui sector în parte, exprimat în emisii de CO2 per sector,
cauzele care duc la acest impact și potențialele puncte de îmbunătățire, puncte
de plecare în stabilirea măsurilor de reducere pe fiecare sector pentru atingerea
țintei de minim 20% reducere de emisii de CO2 până în anul 2020.
Impactul cel mai mare îl are sectorul rezidențial urmat de sectorul
industriilor și sectorul instituțional, care include și iluminatul public. Impactul
sectorului apă și deșeuri este indirect, el fiind datorat în principal generării de
nămol prin consumul de apă respectiv tratarea apelor uzate și prin generarea de
deșeuri.
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Structura emisiilor de CO2 în funcție
de 7pul de consum
Clădiri rezidențiale
Clădiri municipale
Iluminat public
Transport
Industrii

Pentru a fi atins obiectivul general de reducere a emisiilor de CO2 cu cel
puţin 20% până în anul 2020, se impune determinarea amprentei de carbon la
nivelul localității exprimată ca total tone CO2/an/capita.
O evidențiere clară a aportului pe care măsurile le aduc la diminuarea
consumurilor totale, respectiv a emisiilor totale de CO2 la nivel local, este
conținut de planul de acțiune care va fi aprobat prin angajament politic, iar
PAED-ul devine un document strategic orientat spre eficientizarea energetică la
nivel local și scăderea impactului asupra mediului la nivelul orașului.
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Reabilitarea termică a
clădirilor aflate în
administrația primăriei

Reabilitare
termică
a 2.308,70
instituțiilor de învățământ
MWh

Măsuri de economie de
energie

4. PAED – Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă
Nr. Sector consum
crt.

Spital

CLĂDIRI PUBLICE
1.
Instituții de învățământ – 4
grădinițe, o creșă, 3 colegii,
două școli gimnaziale, 2
școli speciale, clubul copiilor
2.
Clădiri administrative –
sediu primărie, casa de
cultură,
sere,
piața
agroalimentară
3.

Reabilitarea termică
electrică a spitalului
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Spital

Clădiri
în
Primăriei

Reducere
consum
energie
termică 20%
(720 tep/an)

Reducere
consum
energie

Fonduri
2018
private
POIM 20142020
Buget local

Bugetul local

800.000

Programul de
2016reabilitare
2017
termică
POR 2014 2020

2016 2017

-

20172020

Programul de
reabilitare
termică

Instalarea unei stații de Economii cu 500.000
cogenerare
pentru costul
de
asigurarea consumului de energiei
aprox. 50%
energie termică și electrică
din
costul
actual
administrația Monitorizarea anuală și 211,86
evaluarea
consumurilor
energetice în instituțiile
publice pentru obținerea
unei reduceri de cca. 5 %
energie electrică

Blocuri de locuințe

CLĂDIRI REZIDENȚIALE
6.
Blocuri de
locuințe

7.

Reabilitarea unui număr de
9 blocuri de locuit cu o
suprafață utilă de 19.688
mp. Se va îmbunătăți
eficiența
energetică
a
clădirilor cu valori pâna la
70%
Identificarea și reabilitarea
termică a unor noi blocuri
de locuințe din cartierul de
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Creșterea

cantității

de 200

20.000

blocuri Grăniceri Sud – termică 20%
oraș Năsăud, etapizat.
(720 tep/an)
ILUMINAT PUBLIC
8.
Rutier
Implementare sistem de
Reducere
management inteligent al
consum 32 % 2748
nivelului de iluminat pe
(6,5 tep/an)
niveluri orare
9.
Pietonal
Implementare sistem de
management inteligent al
Reducere
nivelului de iluminat bazat consum 4,7 % 2088
pe senzori de prezență și
(0,03 tep/an)
nivel orar
10. Iluminatul public stradal
Reabilitarea iluminatului
Reducere
110 000
public stradal, ornamental, pierderi
de
arhitectural și ornamental
agent termic
festiv pentru elementele ce 2,5 tep/an
nu au fost eficientizate
11. Iluminatul public în clădiri Reabilitarea sistemului de Reducere
293.300
ale administrației publice
iluminat din clădiri publice consum
cu
210 MWh
DEȘEURI MUNICIPALE
12. Colectare
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Fonduri
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Fonduri
2016private CPE - 2017
ESCO

Linie de credit 2016 specializata
2017
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POR 2014 – 2016
2020
2017
Bugetul local

Bugetul local

-

13.

Reducere
700.000
consum gaze
cu 25%
Reducere cost 950.000
cu
energia
termică
și
electrică cu
40%

Reducere
4.000.000
cons.
din
rețea cu 50%

deșeuri reciclabile colectate
în
localitate
prin
reamenajarea
punctelor
gospodărești
Realizare grup incinerator Reducere
1.050.000
cu recuperare căldură și consum gaze
producere
apă
caldă cu
250mil
menajeră
mc/an (520
tep/an)
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Incinerare

Energie termică și electrică

Energie termică

UTILIZARE SURSE REGENERABILE
14. Energie electrică
Parc eolian 2x 2,5 MW

15.

16.

Instalarea unei centrale pe
biomasă pentru încălzire și
apă caldă menajeră
Instalarea unei centrale de
cogenerare
care
să
furnizeze agent termic și
electric la un cost mult
redus față de energia din
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Buget local
Fonduri
private
POIM
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PPP
2017Buget local
2019
Fonduri
private
Credit furnizor 20162017

POIM
2018
Buget local
Finanțare
privată (model
ESCO)
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Energie fotovoltaică

rețea
Instalarea
fotovoltaic
capacitate

Reducere de combustibil
echivalent cu
37 MWh / an

-

-

2016

2020

2020

Buget local
2019
Finanțare
privată (model
ESCO)

Reducere de combustibil
echivalent cu
3 MWh / an

-

-

-

unui
parc Reducere cost 4.800.000
de
6MWh cu
electricitatea
pentru 1.500
MWh

TRANSPORTURI
18. Transport public realizat de Reducerea consumurilor de
companii private
combustibil prin
introducerea de vehicule ce
funcționează cu
combustibili alternativi
19. Parc auto al primăriei
Reducerea consumului de
combustibil prin înnoirea
parcului auto al Primăriei și
al unităților din subordinea
Consiliului Local, eșalonat
pe ani până în 2020
PLANIFICARE TERITORIALĂ
20. Dezvoltare urbană

Realizarea listei cu
terenurile publice și private
disponibile la nivelul
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21.

localității, pentru alocarea
acestora noilor investiții
Identificarea zonelor libere și amenajarea unor spații
noi de agrement. Punerea în
valoare a orașului prin
realizarea unui proiect de
regenerare urbană
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Dezvoltare urbană

Acțiuni de conștientizare

DIVERSE
22. Achiziții publice

23.

Aplicarea cerințelor de eficiență energetică în
achizițiile publice derulate
de către Primăria orașului
Năsăud
și
unitățile
subordonate,
conform
prevederilor
OG
nr.
22/2008 privind eficiența
energetică-Anexa
2,
incepind cu 2014
Conștientizarea populației cu privire la colectarea
selectivă
a
deșeurilor;
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activități educative anuale
în școli și/sau campanii de
colectare
a
deșeurilor
reciclabile.
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5. Mijloace financiare
Sursele de finanțare identificate pentru implementarea proiectelor propuse
se încadrează în următoarele categorii:
1. Fonduri europene gestionate la nivel național
2. Fonduri europene gestionate direct de Comisia Europeană
3. Finanțări de tip ESCO
4. Parteneriat public privat
5. Leasing pentru echipamente, credite comerciale
6. Emiterea de obligațiuni municipale
7. Venituri proprii din taxe și impozite locale, subvenții de la bugetul de stat
În continuare vom detalia primele patru tipuri de finanțare identificate și
aplicarea acestora la proiectele prioritare preidentificate, acestea fiind
standardizate și ușor aplicabile. Celelalte trei tipuri de finanțare sunt dependente
de specificul fiecărui proiect și finanțator și necesită o particularizare pe
proiect/beneficiar/finanțator.
1. Fonduri europene gestionate la nivel național
a) Programul Operațional Regional 2014-2020 asigură, în cadrul axelor
prioritare propuse, corelarea consolidată între dezvoltarea regională, abordarea
teritorială și intervențiile specifice, prioritățile de investiții selectate și
obiectivele lor specifice concentrând investițiile propuse în scopul maximizării
rezultatelor așteptate. Strategia POR s-a construit prin promovarea unui mix
adecvat de politici, adaptând o parte din intervențiile relevante planificate la
nevoile și potențialul local și regional, și asigurând, pentru alte tipuri de acțiuni,
o abordare națională coerentă.
În perioada de programare 2014-2020, Programului Operațional Regional
îi sunt alocate aproximativ 7,9 miliarde euro, din care 6,7 miliarde euro
(inclusiv rezerva de performanță) reprezintă sprijinul UE, prin Fondul
European pentru Dezvoltare Regională, respectiv circa 1,2 miliarde euro
contribuția națională, asigurată din fonduri publice naţionale (buget de stat,
bugete locale).
Prin POR 2014-2020, în cadrul Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către
o economie cu emisii scăzute de carbon vor fi finanțate investiții în creșterea
eficienței energetice a clădirilor publice deținute și ocupate atât de autoritățile
locale, cât și de autoritățile centrale, a clădirilor rezidențiale, a sistemelor de
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iluminat public, precum și investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în
mediul urban, bazate pe planuri de mobilitate urbană durabilă. Totodată vor fi
finanțate investiții pentru regenerarea și revitalizarea urbană în scopul încurajării
refolosirii terenurilor aferente zonelor urbane abandonate, vacante sau
neutilizate corespunzător.
În conformitate cu prevederile Directivei 2012/27/UE privind eficiența
energetică, România are obligația de a renova anual 3% din suprafețele deținute
sau ocupate de autoritățile centrale. În cea mai mare parte, clădirile deținute de
autoritățile publice centrale sunt localizate în Regiunea București-Ilfov, regiune
inclusă în categoria regiunilor mai dezvoltate. În acest context, investițiile
promovate prin această axă prioritară vor contribui la îndeplinirea țintei anuale
de renovare a României ce derivă din îndeplinirea obligațiilor naționale ale
Directivei Uniunii Europene privind eficiența energetică.
În același timp, orașele se caracterizează printr-o calitate precară a fondului
de locuit: vechimea clădirilor, ceea ce implică necesitatea unor lucrări de
consolidare, eficiență energetică scăzută, cu consumuri energetice nesustenabile.
Totodată, iluminatul public este insuficient dezvoltat și nesustenabil în privința
consumului energetic.
Oraşele din România, de la cele mai mici şi până la capitala ţării, Bucureşti,
se confruntă cu probleme legate de degradarea spaţiului construit, spații
intravilane abandonate, probleme legate de calitatea mediului, ceea ce determină
o calitate a vieţii sub aşteptările majorităţii cetăţenilor. Regenerarea urbană,
având ca scop îmbunătățirea calității mediului, dar și a condițiilor de viață ale
cetățenilor reprezintă o modalitate eficientă prin care orașele sau anumite părți
ale acestora sunt revitalizate și reintroduse în circuitul urban.
Aspectele menționate sunt relevante pentru orașele din România din toate
zonele țării, fiind intervenții care se vor implementa la nivelul tuturor regiunilor
de dezvoltare.
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Tipuri de proiecte ce pot fi finanțate prin POR 2014-2020
Eficiență energetică pentru clădiri rezidențiale
Autoritatea
Management

de

Aplicanți eligibili

Proiecte
și
cheltuieli eligibile

Valoarea maximă
a grantului

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Programul Operațional Regional acțiunea 3.1
Unități administrativ teritoriale. Acestea vor încheia un parteneriat
cu asociația/asociațiile de locatari ale blocurilor în care se vor
implementa măsurile de eficiență energetică.
q Lucrări de reabilitare termică a anvelopei;
q Lucrări de reabilitare termica a sistemului de încălzire;
q Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei
din surse regenerabile;
q Înlocuirea circuitelor electrice în părțile comune - scări,
subsol, etc.;
q Repararea elementelor de construcție ale fațadei;
q Repararea acoperișului tip terasă/șarpantă;
q Repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării
infiltrațiilor la infrastructura blocului de locuințe;
Valoarea maximă a grantului poate fi de 5.000.000 EUR

Intensitatea
finanțării

q 60% din valoarea cheltuielilor eligibile vor fi susținute prin
Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de
stat;
q 40% din totalul cheltuielilor eligibile vor fi susținute de
Unitățile Administrativ Teritoriale şi Asociaţiile de
proprietari

Orizont de timp
pentru aplicație

q Depunerea de proiecte va începe cu data de 25.05.2016

Criteriu de selecție

q Punctaj, în ordinea depunerii
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Patrimoniu natural și cultural
Autoritatea
Management

de

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Programul Operațional Regional acțiunea 5.1

Aplicanți eligibili

q
q
q
q
q

Activități
și
cheltuieli eligibile

q Restaurarea, protecția, conservarea și valorificarea durabilă a
obiectivelor de patrimoniu UNESCO, patrimoniu cultural
național (indiferent de localizare, urban sau rural) și patrimoniu
cultural local din mediul urban;
q Restaurarea,
consolidarea,
protecția
și
conservarea
monumentelor istorice;
q Dotări interioare (instalatii, echipamente și dotări pentru
asigurarea condițiilor de climatizare, siguranță la foc,
antiefracție), inclusiv eficientizarea energetică a obiectivului;
q Dotări pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural
mobil și imobil;

Valoarea maximă
a grantului

Unități administrativ-teritoriale;
Autorități ale administrației publice centrale;
Unitățile de cult;
ONG-uri;
Parteneriate între aceste entități.

Valoarea maximă a grantului poate fi de 10.000.000 EUR

Intensitatea
finanțării

q Intensitatea maximă a finanțării este de 85% din cheltuielile
eligibile

Orizont de timp
pentru aplicație

q Apelul se va închide pe 25 mai 2016.

Criteriu
selecție

q Punctaj, în ordinea depunerii

de
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Reconversia terenurilor degradate sau neutilizate
Autoritatea
Management

de

Aplicanți eligibili

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Programul Operațional Regional acțiunea 5.2
q Unități administrativ-teritoriale din mediul urban.

Activități
și
cheltuieli eligibile

Se vor finanța reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor terenuri și
suprafețe abandonate și neutilizate din interiorul orașelor și
transformarea lor în zone de agrement și petrecere a timpului liber
pentru comunitate.
q Demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor;
q Realizarea alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;
q Amenajare spații verzi;
q Crearea de zone speciale pentru sport, locuri de joacă pentru
copii etc.;
q Instalare Wi-Fi în spațiile publice și sisteme de supraveghere
video;
q Dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, etc);
q Modernizarea străzilor urbane adiacente terenurilor supuse
intervențiilor, inclusiv înlocuirea și/sau racordarea la utilități
publice.

Valoarea maximă a
grantului

Valoarea maximă a grantului poate fi de 5.000.000 EUR

Intensitatea
finanțării

q Intensitatea maximă a finanțării este de 85% din cheltuielile
eligibile

Orizont de timp
pentru aplicație

q Apelul este lansat.

Criteriu de selecție

q Punctaj, în ordinea depunerii
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b) Programul Operațional Infrastructură Mare
POIM adresează nevoile de dezvoltare din patru sectoare: infrastructura de
transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la
schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, contribuind la Strategia
Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, prin
finanţarea a 4 din cele 11 obiective tematice din Regulamentul nr. 1303/2013.
În domeniul energiei, măsurile propuse sunt concetrate în trei axe. AP6
vizează măsurile de promovare a eficienței energetice în industrie și la nivelul
consumatorilor casnici, precum și producția de energie din surse regenerabile, în
timp ce AP7 vizează îmbunătățirea eficienței energetice la nivelul sistemelor de
termoficare centralizate.
Aceste măsuri sunt completate cu intervențiile de susținere a sistemelor de
transport de energie, atât pentru preluarea în siguranță a energiei produse din
surse regenerabile, cât și pentru dezvoltarea interconexiunilor cu alte SM.
Întrucât sunt necesare în continuare investiții semnificative pentru atingerea
țintelor în domeniul eficienței energetice, dar și al promovării anumitor surse de
energie regenerabile, cea mai mare parte a alocărilor financiare disponibile
pentru AP6 fiind orientate spre aceste domenii (48% pentru producția de energie
din surse regenerabile și 29,1% pentru cogenerarea de înaltă eficiență).
Investițiile prin POIM sunt susținute complementar de schemele naționale
(schema de certificate verzi și bonusul pentru cogenerare). Eficiența energetică
în industrie este susținută și monitorizarea consumului de energie la nivelul
platfomelor industriale, cu o alocare de 5,4% din AP6. Proiectele demonstrative
de monitorizare inteligentă beneficiază de 17,5% din alocarea AP6.
Reabilitarea sistemelor de termoficare în orașele selectate promovată prin
AP7, axă multifond, beneficiază de o alocare FEDR de cca. 90 mil. euro,
finanțarea fiind orientată spre asigurarea sustenabilității investițiilor realizate în
localităţile finanțate prin POS Mediu 2007-2013, şi respectiv 150 mil. € din FC
pentru SACET Bucureşti.
În domeniul energiei regenerabile, România şi-a stabilit ţinte superioare faţă
de ţinta stabilită la nivelul UE prin Strategia Europa 2020, respectiv să ajungă
până în 2020 la o pondere de 24% a energiei din resurse regenerabile în
consumul brut de energie primară. În 2013, acest indicator a ajuns la 22,9%.
Aceast nivel ridicat al resurselor regenerabile este determinat de capacităţi
semnificative instalate pentru producţia de energie eoliană şi solară, dar mai
puţin în ceea ce priveşte producţie de energie pe bază de biomasă/biogaz şi
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eotermal, raportat la structura propusă prin PNAER.
Având în vedere ponderea ridicată a energiei din resurse regenerabile în
consumul brut de energie primară, coroborată cu obiectivul de continure a
promovării producției de energie din surse regenerabile, acțiunile promovate în
cadrul obiectivului specific se vor concentra pe stimularea utilizării acelor surse
regenerabile al căror potențial a fost mai puțin exploatat.
Principalul rezultat urmărit este o producţie majorată a a energiei din surse
regenerabile mai puţin exploatate. Acest rezultat va contribui şi la:
· creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie
primară, ca rezultat al investiţiilor de creştere a puterii instalate de producere a
energiei electrice şi termice din resurse regenerabile mai puţin exploatate.
· reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic
prin înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili consumaţi în
fiecare an (cărbune, gaz natural).
Deşi investiţiile promovate prin POIM contribuie la atingerea obiectivelor
asumate de România prin Strategia Europa 2020, contribuţia la aceste rezultate
este modestă având în vedere bugetul alocat pentru intervenţiile propuse.
Tipuri de proiecte ce pot fi finanțate prin POIM
Producția de energii regenerabile din resurse mai puțin exploatate
Autoritatea
Management

de

Aplicanți eligibili

Activități
și
cheltuieli eligibile

Ministerul Fondurilor Europene
Programul Operațional Infrastructură Mare, O.S. 4.1
q Unități administrativ teritoriale
q Societăți comerciale care au ca activitate producerea de energie în
scopul comercializării
q Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară
q Realizarea și/sau modernizarea capacităților de producție a energiei
electrice și/sau termice din biomasă și biogaz
q Realizarea și/sau modernizarea capacităților de producție a energiei
termice pe bază de energie geotermală
Proiectul trebuie să fie localizat în regiunile: Vest, Nord-Vest, Centru,
Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest
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Valoarea maximă
a grantului

q Valoarea maximă a grantului poate fi de 15.000.000 EUR

Intensitatea
finanțării

q Între 60% și 80% din cheltuielile eligibile, în funcție de tipul de
întreprindere (micro și mică, mijlocie, mare)

Orizont de timp
pentru aplicație

q Apelul se va deschide în trimestrul II 2016.

Criteriu
selecție

q Punctaj, în ordinea depunerii

de

Creșterea eficienței energetice în termoficarea centralizată
Autoritatea
Management

de

Ministerul Fondurilor Europene
Programul Operațional Infrastructură Mare, O.S. 7.1

Aplicanți eligibili

q Unități administrativ teritoriale

Activități
și
cheltuieli eligibile

q Modernizarea/extinderea reţelelor termice primare şi secundare din
sistemele de alimentare cu energie termică, inclusiv a punctelor
termice;
q Achiziţionarea/modernizarea
echipamentelor
necesare
bunei
funcţionări a sistemelor de pompare a agentului termic;
q Implementarea de Sisteme de Management (măsurare, control şi
automatizare a SACET)

Valoarea maximă
a grantului

q Valoarea maximă a grantului poate fi de 15.000.000 EUR

Intensitatea
finanțării

q Variabilă

Orizont de timp
pentru aplicație

q Apelul se va deschide în trimestrul III 2016.
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Criteriu
selecție

de

q Punctaj, în ordinea depunerii

c) Mecanismul pentru interconectarea Europei (CEF – Connecting
Europe Facility)
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility CEF) este implementat în baza Regulamentului (UE) nr.1316/2013 al
Parlamentului şi Consiliului, și sprijină implementarea proiectelor de interes
european, care vizează dezvoltarea și construcția unor infrastructuri și servicii
noi, precum și modernizarea infrastructurilor și serviciilor existente
în sectoarele:
transport,
telecomunicații,
energie (https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility).
CEF acordă prioritate conexiunilor lipsă din sectorul transporturilor vizând
accelerarea investițiilor în domeniul rețelelor transeuropene, în special în
finalizarea coridoarelor de transport la nivel european și urmărește să mobilizeze
finanțarea provenind atât din sectorul public, cât și din cel privat.
Pachetul financiar aferent CEF pentru perioada 2014 - 2020 este de
aproximativ 33,2 miliarde EURO, pentru toate Statele Membre și cele 3
sectoare.
Din acest buget, România are alocată o sumă de aproximativ 1,234 miliarde
Euro pentru investiții în infrastructura de transport, rata de cofinanțare din partea
UE putând ajunge până la 85% din valoarea totală a unui proiect.
Aplicațiile de finanțare sunt depuse direct de către beneficiari (autorități
publice sau private) la Comisia Europeană - Agenţia Executivă pentru Inovare şi
Reţele (Innovation & Networks Executive Agency – INEA).
CEF ENERGIE
Infrastructura energetică a UE este în curs de îmbătrânire și, în starea sa
actuală, nu este adecvată pentru cererea viitoare de energie, pentru a asigura
securitatea aprovizionării sau pentru a sprijini implementarea pe scară largă a
energiei din surse regenerabile. Modernizarea infrastructurii existente, precum și
dezvoltarea de noi infrastructuri de transport a energiei de importanță europeană
va necesita investiții de aproximativ 140 de miliarde € în energie electrică și de
cel puțin 70 de miliarde € în sectorul gazelor. În ciuda măsurilor de
reglementare și politicilor care sunt implementate în prezent pentru a facilita
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astfel de investiții, 60-70 miliarde € de investiții vor rămâne în continuare în
pericol dacă nu este furnizată finanțare publică. În condițiile actuale de piață și
de reglementare unele proiecte energetice nu sunt viabile comercial și nu s-ar
introduce în programele de investiții ale dezvoltatorilor de infrastructură. CEF
este proiectat pentru a aborda ambele grupe de actori implicați în necesarul de
investiții în sectorul energetic. Instrumentele financiare, prin aducerea de noi
categorii de investitori și prin atenuarea anumitor riscuri, vor ajuta promotorii de
proiecte să acceseze finanțările necesare pentru proiectele lor.
Prin acest program se pot propune spre finanțare proiecte de infrastructură
energetică, în special proiecte de conectare și eficientizare a rețelelor existente,
precum și proiecte de dezvoltare de infrastructură nouă (ex.: infrastructură de
încărcare a vehiculelor electrice).
c) Granturi norvegiene
La data de 28 iulie 2010, a fost semnat Acordul între Uniunea Europeană şi
Regatul Norvegiei pentru Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 cu
privire la asistenţa nerambursabilă acordată de acesta în perioada 2009-2014.
Prin acest mecanism, România urmează să beneficieze de o asistenţă
financiară totală de 115,20 milioane Euro.
Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014 îşi propune să contribuie la
reducerea disparităţilor economice şi sociale din Spaţiul Economic European şi
la consolidarea relaţiilor de cooperare între statul donator (Norvegia) şi statele
beneficiare prin intermediul sectoarelor prioritare propuse.
Astfel, în urma procesului de negociere ce a avut loc între România şi statul
donator în perioada octombrie 2011 – ianuarie 2012, au fost concluzionate
prevederile Memorandumului de Înţelegere pentru Mecanismul Financiar
Norvegian 2009-2014, document ce stabileşte cadrul de cooperare şi permite
implementarea eficientă a asistenţei financiare acordate.
În acest sens, Memorandumul de Înţelegere pentru Mecanismul Financiar
Norvegian 2009-2014 stabileşte entităţile naţionale implicate în implementarea
Mecanismului Financiar Norvegian pentru perioada 2009-2014 şi funcţiile
acestora în cadrul sistemului naţional de management şi control, precum şi
cadrul de implementare ce specifică lista sectoarelor prioritare şi alocarea
financiară acordată prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian în
perioada 2009-2014, identificarea programelor aprobate pentru finanţare cu
principalele obiective şi rezultate aşteptate, identificarea Operatorilor de
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Program, precum şi proiectele predefinite acceptate.
Obiectivele generale ale granturilor norvegiene sunt reducerea disparităților
sociale și economice în Spațiul Economic European, respectiv întărirea relaţiilor
bilaterale dintre statele donatoare şi cele beneficiare.
În cadrul acestui program linia de finanțare RO17 – Inovare în industria
verde are ca obiectiv Creşterea competitivităţii întreprinderilor ecologice,
inclusiv ecologizarea industriilor existente, inovarea în industria verde şi
spiritul antreprenorial. Programul are o alocare financiară de 29.700.000 Euro.
2. Fonduri europene gestionate de Comisia Europeană
a) Programul Horizon 2020
Orizont 2020 este cel mai amplu program de cercetare și inovare derulat
vreodată de UE. Acesta va duce la mai multe inovații capitale, descoperiri și
premiere mondiale, aducând ideile mărețe din laboratoare pe piață. Este
disponibilă o finanțare de 80 de miliarde EUR pe durata a 7 ani (2014-2020) –
pe lângă investițiile private și investițiile publice naționale pe care această
finanțare le va atrage.
În cadrul acestui program, secțiunea care adresează implementarea de
măsuri de eficiență energetică se numește Energie durabilă, secțiune cu un
buget alocat de 5,931 miliarde Euro.
Orizont 2020 reuneşte toate programele de finanţare existente ale Uniunii în
materie de cercetare şi inovare, inclusiv Programul-cadru pentru cercetare,
activităţile legate de inovare din cadrul Programului-cadru pentru
competitivitate ţi inovare şi Institutul European de Inovare şi Tehnologie (EIT).
Această abordare este recunoscută pe scară largă de către părţile interesate ca
fiind cea mai bună modalitate de acţiune pe mai departe şi a fost, de asemenea,
sprijinită de Parlamentul European în rezoluţia sa din 27 septembrie 2011, de
Comitetul Economic şi Social European şi de Comitetul pentru Spaţiul european
de cercetare.
Orizont 2020 răspunde în mod direct provocărilor societale majore
identificate în Strategia Europa 2020 şi în iniţiativele sale emblematice. Acesta
va contribui, de asemenea, la crearea în Europa a unei poziţii de lider în sectorul
industrial. Orizont 2020 va stimula, de asemenea, excelenţa bazei ştiinţifice,
esenţială pentru durabilitatea, prosperitatea şi bunăstarea pe termen lung a
Europei.
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Tipuri de proiecte ce pot fi finanțate prin H2020
Orașe și comunități inteligente
Autoritatea de Management

Comisia Europeană
Programul Orizont 2020

Aplicanți eligibili

q Orice entitate publica sau privată constituită legal în
țările participante la program
q Fiecare proiect ar trebui să fie realizat în 2-3
comunități și/sau orașe de referință

Activități și cheltuieli eligibile

Propunerile ar trebui să vizeze următoarele aspecte:
q zone cu consum redus (aproape de zero) de energie;
q infrastructuri integrate;
q mobilitate urbană sustenabilă.

Valoarea maximă a grantului

q Variabilă

Intensitatea finanțării

q Intensitatea maximă a finanțării este de 100% din
cheltuielile eligibile

Orizont de timp pentru aplicație

q Apelul se va deschide în trimestrul III 2016.

Criteriu de selecție

q Punctaj, în ordinea depunerii

3. Finanțări în model ESCO
România, ca şi alte ţări din centrul şi estul Europei, prezintă un considerabil
potenţial economic de economisire al energiei, în sectoarele industrial, terţiar şi
al construcţiilor. Punerea în evidenţă a acestui potenţial presupune investiţii
vaste si modernizarea funcţionării.
Atât în sectorul privat cât şi în cel public din România, finanţarea
economiilor de energie şi furnizării investiţiilor este îngreunată de restricţii
legate de know-how, financiare, legislative, şi alte obstacole.
Autoritățile publice locale din România au obligativitatea de a implementa
măsuri de eficiență energetică, conform Ordonanței Guvernului nr. 22 /
20.08.2008 și al legii 121/2014.
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Majoritatea primăriilor din țară au în coordonare un număr de obiective.
Acestea sunt clădiri administrative, școli, licee și grădinițe, sisteme de iluminat
public și stradal.
Fiecare dintre aceste obiective cumpără energie independent din piață, de
obicei la prețul cel mai mare (prețul zilei următoare), neexistând o putere
colectivă de negociere sau o predictibilitate a consumului. Conform legislației în
vigoare și a recomandărilor Comisiei Europene, fiecare primărie trebuie să
efectueze lucrări de eficiență energetică. Aceste lucrări sunt complexe și au
costuri foarte ridicate, care pot pune o presiune pe bugetele locale ce nu poate fi
susținută.
Există o nevoie clară de identificare de soluții tehnice și financiare viabile
care să permită implementarea proiectelor de eficiență energetică necesare la
nivel de primării.
O astfel de soluție este implementarea modelelor de tip ESCO. Această
soluție implică următoarele :
q Primăria concesionează serviciile de realizare de lucrări de eficiență
energetică și management energetic al consumatorilor
q Compania concedent realizează integral investiția în lucrări de
eficiență energetică din fonduri proprii, fără a implica bugetul local
q Compania face managementul energetic al consumatorilor primăriei
după eficientizare – monitorizează consumurile, le centralizează, apoi
intră în piață cu o singură achiziție predictibilă, pentru toți
consumatorii, obținând astfel un preț mult mai avantajos pentru
energia consumată
Se obține astfel o economie importantă de costuri, ce provine din trei surse:
q Din consumul efectiv de energie, datorită eficientizării
consumatorilor, ce duce la scăderea consumurilor
q Din prețul energiei, datorită predictibilității consumurilor ce acum
sunt monitorizate și centralizării achiziției de energie la nivelul tuturor
consumatorilor
q Din costurile de mentenanță, ce sunt preluate de compania care face
managementul energetic
Această economie se va reflecta în bugetul local, ca și economii realizate
din prima lună de implementare. O parte din economie va rămâne la concedent
pentru amortizarea investiției realizate.
Avantajele implementării modelului de proiect prezentat sunt:
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q Reducerea facturii de energie consumată prin metodele de reducere
menționate anterior
q Realizarea lucrărilor de eficiență energetică obligatorii prin lege, fără
implicarea bugetului local
q Reducerea dependenței consumatorilor publici de furnizorii locali de
energie
q Disponibilizarea de noi sume la bugetul local, prin economiile la
factura de energie realizate, sume ce pot fi folosite în orice alte
domenii de investiții decise de primărie.
Descrierea grafică a modelului
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4. Parteneriat Public Privat
Există 4 mari categorii de modele de parteneriat public – privat:
1. Contracte de management
2. Proiecte ”la cheie”
3. Concesiune
4. Proprietate privată a activelor
Contractul de management implică gestionarea parțială sau totală a unei
companii de stat sau serviciu public, de către o companie privată, contra plății
serviciilor
de
management.

Proiecte „la cheie” - în acest tip de parteneriat compania privată își asumă
execuția unei lucrări (de obicei de infrastructură), și odată cu aceasta și riscurile
legate de fazele de proiectare și execuție. Plata se face la predarea proiectului în
fază finală.

Concesiunea - în acest model o companie privată primește dreptul de a
construi și opera un obiectiv pentru o anumită perioadă de timp. La final,
proprietatea asupra obiectivului rămâne autorității publice.
Acest model poate avea următoarele forme:
q Franciză – folosită în special pentru servicii de transport în comun,
implică asumarea unui risc comercial din partea companiei
q Construiește–Operează–Transferă – în acest model compania
investește într-un anumit obiectiv pe care-l operează o perioadă de
timp, după care proprietatea revine autorității publice
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Proprietatea privată a activelor - în acest tip de parteneriat compania
privată primește dreptul de a proiecta, construi, opera un obiectiv de
infrastructură, cu cedarea în anumite cazuri a proprietății asupra obiectivului de
către autoritatea publică
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5. Concluzii
PAED - Planul de acțiune privind energia durabilă reprezintă un doument
ce cuprinde o analiză a situației prezente în care se află Orașul Năsăud cu privire
la consumul de energie actual și emisiile de CO2, și care stabilește totodată
viziunea orașului în materie de eficiență energetică, planificare urbană, transport
durabil, energie din surse regenerabile, precum și obiectivele și măsurile
necesare pentru împlinirea acestei viziuni menite să ducă la o diminuare a
consumului de energie cu cel puțin 20% până în anul 2020.
Planul are o influență în 5 sectoare principale: clădiri municipale, clădiri
rezidențiale, transport, sectorul energetic și sectorul terțiar reprezentat de mediul
privat. În sectorul terțiar autoritatea publică locală nu are o influență directă dar
poate promova eficiența energetică astfel încât să ajute la reducerea consumului
de energie și implict la reducerea emisiilor de CO2.
Punerea în aplicare a Planului de Acţiune privind Energia Durabilă
impune cooperarea între administraţia publică locală, instituţiile descentralizate,
agenţii economici, organizaţiile non-profit şi societatea civilă în ansamblu.
Planul de acțiune își propune diminuarea consumului de energie prin
atingerea țintei de 20% reducere emisii de CO2 prin implementarea unui număr
de 23 de acțiuni care vor conduce la diminuarea consumurilor de energie cu cca.
13.697 MWh, respectiv reducerea cantității de CO2 până în anul 2020 cu 4244
tone CO2 față de nsumul actual, printr-o investiție estimată la 16.230.896 euro
conform, estimărilor din lista de acțiuni propuse, pe principalele sectoare de
activitate vizate.
Identificarea de soluții tehnice viabile punerii în aplicare a unor acțiuni
cuprinse în PAED, poate fi realizată prin cooptarea unor companii de tip ESCO
(Energy Service Company), care pot contribui la soluții fezabile din punct de
vedere tehnic și economic care să pună în aplicare rapid unele acțiuni fără un
efort direct din partea administrației locale.
Sursele de finanțare a acțiunilor propuse în PAED vor fi mixte, fondurile
vor fi alocate atât din bugetul local, dar o mare parte a acțiunilor vor fi
implementate prin atragerea de fonduri externe prin Programul Operaţional
2014–2020, fonduri Europene pe diferite linii accesibile și fezabile, parteneriate
publice-private și parteneriate cu Companii de Servicii Energetice (ESCO).
După primii doi ani de implementare a PAED-ului se vor reanaliza
acțiunile în vederea atingerii scopurilor propuse și se vor îmbunătăți prin
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introducerea de noi măsuri de eficientizare energetică menite să conducă către
scopul inițial propus.
Dezvoltarea PAED-ului va avea următoarele rezultate:
q Un număr de 23 de acțiuni bine definite care vor conduce la
diminuarea consumurilor de energie cu cca. 13.697 MWh respectiv
reducerea cantității de CO2 până în anul 2020 cu 4.257 tone CO2 față
de anul 2015, conform următoarelor estimări pe sectoare de activitate:
Scenariu 2020
Clădiri rezidențiale
Clădiri municipale
Industrie
Transport
Iluminat

Tone CO2 de emisii reduse
1.800,41
641,68
1.778,87
9,82
26,84

Scenariul de reducere a emisiilor de
CO2
25,000.00
20,000.00
15,000.00
Scenariul de reducere a
emisiilor de CO2

10,000.00
5,000.00
0.00
Emisii CO2 2015

Emisii CO2 2020

q Pentru implementarea acțiunilor propuse prin PAED se va utiliza
disponibilul din bugetul local, fonduri europene, fonduri de capital
privat și fondurile companiilor direct implicate în realizarea măsurilor
propuse (industrii);
q Implementarea PAED va conduce la o reducere preconizată de 20%
emisii de CO2 la nivel local până în anul 2020;
q Prin acțiunile propuse se va realiza implicarea comunității în atingerea
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țintelor prin programe de conștientizare asupra eficienței energetice;
q Se va realiza creșterea calității vieții pentru locuitorii Năsăud;
q Se va crea un mediu favorabil pentru atragerea de noi investitori în
orașul Năsăud
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