Program de îmbunătațire a eficienței energetice
aferent Municipiului Cluj-Napoca

Cluj-Napoca
Septembrie 2017

FOAIE DE SEMNĂTURI:
Servelect
Ing. Lorena MARIAN
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Manager Energetic urban, Dr. Ing. Andrei CECLAN

Centrul de Resurse pentru Eficienţă Energetică şi Schimbări Climatice
Ing. Andreea BAIAS

Primăria Municipiului Cluj-Napoca
Şef Birou Eficienţă Energetică, Daniel DRANCA

Director executiv Direcţia Tehnică, Virgil PORUŢIU

Cuprins
Preambul ................................................................................................................................................. 4
1.

CADRU LEGISLATIV ŞI LITERATURA DE SPECIALITATE DE REFERINŢĂ ............................................. 6

2.

DESCRIEREA GENERALĂ A MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA ............................................................. 25

3.

4.

5.

2.1.

Localizarea............................................................................................................................. 25

2.2.

Sistemul de management energetic actual .......................................................................... 25

2.3.

Descriere baze de date cu informații despre consumurile de energie ................................. 26

2.4.

Matricea de evaluare din punct de vedere al managementului energetic .......................... 27

2.5.

Fisa de prezentare energetică a municipiului Cluj-Napoca .................................................. 27

2.6.

Condiţii climatice specifice.................................................................................................... 28

2.7.

Date privind evolutia populatiei, evolutia fondului de locuinţe ........................................... 28

2.8.

Modalitatea de asigurare a alimentarii cu energie ............................................................... 30

2.9.

Depozitarea şi valorificarea energetică a deşeurilor ............................................................ 32

2.10.

Utilizarea și nivelul de dezvoltare al modurilor de transport în localitate ....................... 33

2.11.

Modul de gestionare a serviciilor de utilități publice ....................................................... 39

PREGĂTIREA PROGRAMULUI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A EFICIENŢEI ENERGETICE .............................. 40
3.1.

Date tehnice pentru sistemele de iluminat public ................................................................ 40

3.2.

Date tehnice despre sectorul rezidenţial .............................................................................. 41

3.3.

Date tehnice pentru clădiri publice....................................................................................... 43

3.4.

Date tehnice pentru sectorul transporturi ........................................................................... 43

PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENŢEI ENERGETICE ....................................................... 46
4.1.

Determinarea nivelului de referinţă consum energetic ....................................................... 46

4.2.

Obiectivele și acțiunile-rezultat fixate .................................................................................. 49

4.3.

Proiecte prioritare ................................................................................................................. 90

4.4.

Mijloace financiare de punere în practică a programului ..................................................... 91

4.5.

Realizări actuale la nivelul comunităţii urbane Cluj-Napoca ................................................ 92

MONITORIZARE REZULTATE IMPLEMENTĂRI EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ........................................ 97

ANEXE.................................................................................................................................................. 104

Preambul

Reducerea consumului și a risipei de energie, eficientizarea mobilității urbane și a serviciilor
publice se numără printre obiective principalele ale municipiului Cluj-Napoca. Asumarea
unei responsabilități în ceea ce privește eficiența energetică pe plan local s-a materializat
prin semnarea de către Primarul Municipiului Cluj-Napoca a adeziunii la Convenţia
Primarilor în anul 2011 și implementarea unor măsuri, acţiuni şi soluţii care să contribuie la
atingerea obiectivelor stabilite.
Intensificarea politicilor de eficienţă energetică la nivelul comunităţii urbane ClujNapoca şi chiar extins la nivelul zonei metropolitane şi a judeţului Cluj, poate determina și
contribui la o creştere economică inteligentă şi durabilă.
Prin eficienţă energetică la nivelul clădirilor publice, rezidenţiale şi private, înţelegem
reducerea necesarului de energie și utilizarea raţională a acesteia, în acelaşi timp cu
asigurarea unui confort termic adaptat, a calităţii aerului interior şi a unui iluminat interior
în conformitate cu normele luminotehnice în vigoare.
Prezentul program oferă soluţii privind:


Promovarea sistematică a unui management energetic, conform unor proceduri, roluri,

instrumente, responsabilităţi şi asumarea unor indicatori de performanţă;


Reducerea cererii şi a risipei de energie;



Utilizarea mai eficientă a energiei în toate tipurile de activitate urbană;



Promovarea producerii de energie la nivel local din surse regenerabile şi prin

microcogenerare bazată pe cererea de energie termică;


Conservarea resurselor naturale;



Utilizarea raţională a combustibililor fosili;



Promovarea parteneriatelor public-private pentru creşterea eficienţei energetice atât în

zona sectorului public, cât şi în cel rezidenţial şi privat;


Informarea şi motivarea cetăţenilor, a companiilor şi a altor părţi interesate la nivelul

comunităţii urbane cu privire la modul de utilizare eficientă a energiei;



Existenţa şi punerea în aplicare a unui program de eficienţă energetică în comunitatea

urbană, ambiţios, realist, coerent şi susţinut financiar şi politic de către Primăria, Consiliul
Local Cluj-Napoca şi comunitatea locală.
Prezentul program de creștere a eficienței energetice se corelează cu Planul de
Acțiuni privind Energia Durabilă, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, cu Planul și
programarea investițiilor pentru anul 2017 și următoarele perioade bugetare, cu Planul de
dezvoltare strategică și cu celelalte strategii deja elaborate și aprobate la nivel decizional
public și politic în comunitatea urbană.
Programul a fost prezentat pentru consultare publică și înaintat pentru aprobare în
Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca.

1. CADRU LEGISLATIV ŞI LITERATURA DE SPECIALITATE DE REFERINŢĂ

Dezvoltarea sectorului de eficienţă energetică din România este strâns legată de dinamica
intervenţiilor autorităţilor publice, centrale şi locale (în special prin atragerea de finanţare
nerambursabilă din fonduri europene), în elaborarea de politici publice, în linie cu
obiectivele naţionale, europene şi internaţionale de reducere a consumului energetic.
Lista de mai jos indică principalele politici publice, ghiduri, cărţi şi articole ştiinţifice care
consituie baza de reglementare şi interveţie în implementarea obiectivelor de eficienţă
energetică, inclusiv la nivelul Municipiului Cluj - Napoca.
Legea 121/ 2014 privind eficienţa energetică, cu completările ulterioare (legea 160/2016):
În conformitate cu cap.4 - Programe de măsuri - art. 9 lit. 12,13,14 sunt prevăzute
următoarele obligaţii:
„(12) Autorităţile administraţiei publice locale din localităţile cu o populaţie mai mare de
5.000 de locuitori au obligaţia sa întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei
energetice în care includ măsuri pe termen scurt şi măsuri pe termen de 3-6 ani.
(13) Autorităţile administraţiei publice locale din localităţile cu o populaţie mai mare de
20.000 de locuitori au obligaţia:
a) să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice în care includ măsuri pe
termen scurt şi măsuri pe termen de 3-6 ani;
b) să numească cel puţin un Manager Energetic pentru comunităţi urbane, atestat conform
legislaţiei în vigoare sau sa încheie un contract de management energetic cu o persoană
fizică atestată în condiţiile legii sau cu o persoană juridică prestatoare de servicii energetice
agreată în condiţiile legii.
(14) Programele de îmbunătăţire a eficienţei energetice prevăzute la alin. (12) şi alin. (13) lit.
a) se elaborează în conformitate cu modelul aprobat de Departamentul pentru Eficienţă
Energetică şi se transmit Departamentului pentru Eficienţă Energetică până la 30
Septembrie a anului în care au fost elaborate.”
În conformitate cu art. 7 (1):
„Administraţiile publice centrale achiziţionează doar produse, servicii, lucrării sau clădiri cu
performante înalte de eficienţă energetică, în măsura în care aceasta achiziţie corespunde

cerintelor de eficacitate a costurilor, fezabilitate economică, viabilitate sporită, conformitate
tehnica, precum şi unui nivel suficient de concurentă, aşa cum este prevăzut în anexa nr. 1.”
Notă:
a) În realizarea Programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice, autorităţile locale vor lua
în considerare şi alte prevederi ale legii referitoare la reabilitarea clădirilor, contorizarea
consumului de energie, promovarea serviciilor energetice etc.
b) Măsurile de economie de energie incluse în plan trebuie să fie suficient de consistente,
astfel încât să contribuie la atingerea ţintei naţionale asumate de România, cât şi la
realizarea obiectivelor specifice din Planul naţional de acţiune în domeniul eficienţei
energetice.
Programele de îmbunătăţire a eficienţei energetice trebuie să scoată în evidenţă modul de
conformare a măsurilor pe termen scurt şi a măsurilor pe termen de 3-6 ani la prevederile
altor legi şi acte normative, cum sunt:

1.1. Directive şi regulamente europene
•

Directiva EPBD 2010/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010

privind performanta energetică a clădirilor.
•

Directiva EED 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului Europei din 25

octombrie 2012 privind eficienta energetică.
•

Regulamentului Consiliului Europei (CE) nr. 1083/2006 privind dispozitiile generale

referitoare la FEDR, FSE şi FC, cu modificările şi completările ulterioare.
•

Regulamentul CE nr. 1080/2006 privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

•

Regulamentul CE nr. 1082/2006 privind cooperarea teritorială europeană.

•

Regulamentul CE nr. 1084/2006 privind Fondul de Coeziune.

•

Regulamentul CE nr. 1828/2006 privind stabilirea regulilor de implementare ale

Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 privind dispozitiile generale referitoare la
FEDR, FSE şi FC şi ale Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al
Consiliului privind FEDR, cu modificările şi completările ulterioare.

•

Regulamentul CE nr. 1628/2006 pentru aplicarea art. 87 şi 88 din Tratat ajutorului

naţional regional pentru investitii, publicat în Jurnalul Oficial al UE nr. L302/01.11.2006.
•

Regulamentul CE nr. 846/2009 care amendează Regulamentul CE 1828/2006.

1.2.

Legislaţie primară şi secundară la nivel national

Legislaţie primară
•

Legea energiei electrice nr. 123/2012 cu modificările şi completările ulterioare.

•

Legea utilizării eficiente a energiei nr. 121/2014 cu modificări şi completările ulterioare.

•

Legea nr. 372/2005(2013) privind performanta energetică a clădirilor, republicată.

•

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construcţii, cu modificarile

şi completarile ulterioare.
•

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificarile şi completarile

ulterioare.
•

Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare
şi Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protectia vietii
private în sectorul comunicatiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare.
•

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.

•

Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată.

•

Legea nr. 202/2002, republicată, privind egalitatea de sanse între bărbati şi femei.

•

Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională, actualizată.

•

Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.

•

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

•

Legea finantelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

•

Legea nr. 319/2006 a securitatii şi sanatatii în muncă.

•

Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întarzierii în executarea

obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultand din contracte încheiate între profesionisti
şi între acestia şi autorităţile contractante.
•

Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

Hotărâri de Guvern
•

HG nr. 1460/2008 - Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă a României -

Orizonturi 2013-2020-2030.
•

HG nr. 1069/2007(2016) - Strategia Energetică a României 2007 – 2020, actualizată

pentru perioada 2011- 2020 (în curs de actualizare).
•

HG nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazată pe cererea de energie termică.

•

HG nr. 925/1995 de aprobare a regulamentului de verificare şi expertizare tehnica de

calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor şi a construcţiilor.
•

HG nr. 1072/2003 privind avizarea de catre ISC a documentatiilor tehnico-economice

pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice.
•

HG nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la

atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din OUG 34/2006, cu
modificările şi completările uterioare.
•

HG nr. 759/ 2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul

operatiunilor finantate prin programele operationale cu modificările şi compuletările
ulterioare.
•

HG nr. 9/2007 privind constituirea, componenta şi functionarea Comisiei de autorizare a

împrumuturilor, cu modificările legale în vigoare.
•

HG nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare şi degestionare a

instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare.
•

HG nr. 907/2016 privind aprobarea continutului-cadru al Documentatiei tehnico-

economice aferente investitiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare
a devizului general pentru obiective de investitii şi lucrări de interventii.
•

HG nr. 606/2010 privind stabilirea unor măsuri de accelerare a instrumentelor

structurale, pentru asigurarea finanţării cheltuielilor necesare implementării proiectului
finantat din instrumente structurale.
•

HG nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii

finantate din fodnuri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
•

HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii.

•

HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate şi sanatate pentru santierele

temporare sau mobile.
•

HG nr. 802/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul

implementării instrumentelor structurale.
•

HG nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr.64/2009.
•

HG nr. 409/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei nr.

22/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor
regenerabile de energie.
•

HG nr. 1535/2003 privind aprobarea Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de

energie.
•

HG nr. 163/2004 privind aprobarea Strategiei nationale in domeniul eficientei

energetice.
Ordonante de urgentă ale Guvernului / Ordine de Ministru
•

OUG nr. 28/ 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală.

•

OUG nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României

de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinantare aferente acestora.
•

OUG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sanctionarea tuturor formelor de discriminare,

republicată.
•

Ordinul de Ministru nr. 649/2001 privind aprobarea Normativului pentru adaptarea

clădirilor civile şi spatiului urban aferent exigentelor persoanelor cu handicap, indicativ NP
051/2000.
•

OUG nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi

a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusive din Fondul naţional de dezvoltare, în
bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora
pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007.
•

OUG nr. 64/2007 privind datoria publică.

•

OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea

acestora pentru obiectivul convergentă, cu modificările şi completările ulterioare.

•

OUG nr. 3055/2009 privind aprobarea reglementărilor contabile conform cu directivele

europene, cu modificările şi completările ulterioare.
•

OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sanctionarea neregulilor apărute în

obţinerea şi utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice naţionale aferente
acestora.
•

OG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala.

•

OG nr. 22/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali

a surselor regenerabile de energie.
•

Ordinul de Ministru nr. 1071/2009 privind modificarea şi completarea Ordinului

Ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea
reglementarii tehnice Metodologie de calcul al performantei energetice a clădirilor.
•

Ordinul de Ministru nr. 2513/2010 pentru modificarea Reglementării tehnice Normativ

privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor, indicativ C 1072005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.
2.055/2005.
•

O.M.S 1079/2013 pentru alocarea prin transfer de la bugetul Ministerului Sanatatii catre

autoritatile administratiei publice locale de sume destinate cheltuielilor de natura
investitiilor pentru spitale.
•

O.M.S nr. 1096/2016 privind modificarea si completarea O.M.S. nr.914/2006 pentru

aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in
vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare.
•

O.M.S nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare

a infectiilor associate asistentei medicale in unitatile sanitare.
•

Ordinul M.A.I. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si

autorizare de securitate la incendiu si protectie civila.
Normative
•

Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor,

indicativ C 107-2005, aprobată prin Ordinul Ministrului transporturilor, construcţiilor şi
turismului nr. 2.055/2005.

Legislatia în vigoare în domeniul fondurilor rambursabile şi nerambursabile naţionale,
europene şi internaţionale.
Prin legislatia mentionată, se întelege legislatia cu modificările şi completările la zi. Prezenta
enumerare nu este limitativă.

1.3. Strategii de dezvoltare şi energetice


Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă Cluj-Napoca, 2012.



Strategia de Dezvoltare a Municipiului Cluj-Napoca: 2014-2023.



Planul de mobilitate urbană la nivelul zonei metropolitane Cluj.



Planul Integrat de Dezvoltare Urbană la nivelul Municipiului Cluj-Napoca.



Improving the Energy Efficiency of Cluj-Napoca – World Bank Report, by TRACE: City

Energy Efficiency Diagnostic Study: 2012.

1.4. Literatura de specialitate


Ghidul de elaborare şi analiză a bilanturilor energetice, publicat în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 792 bis din 11 noiembrie 2003, ghid care cuprinde obligaţii, recomandări,
principii fundamentale şi indicatii metodologice generale referitoare la întocmirea
bilanturilor energetice la consumatorii de energie (combustibil, căldură şi energie
electrică), cât şi modul de apreciere a eficienţei energetice;



Prescriptia energetică PE 902/1986 (reeditat în anul 1995) privind întocmirea şi analiza
bilanturilor energetice în conformitate cu Catalogul reglementărilor şi prescriptiilor
tehnice valabile în sectorul energetic începând din anul 2002 recomandat

de

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, A.N.R.E;


Andrei T., Econometrie, Editura Economică, Bucuresti ,2007.



Albert Hermina, Florea I., Alimentarea cu energie electrică a întreprinderilor industriale,
2 volume, Editura Tehnică Bucuresti, 1987.



Albert Hermina, Mihăilescu Anca, Pierderi de putere şi energie în retelele electrice.
Determinare. Măsuri de reducere, Editura tehnică Bucuresti, 1997.



Buta A., Matica L., Matica R., Factorul de putere, indicatorul calităţii energiei electrice,
Editura universitătii, Oradea, 2002.



Berinde T., Berinde M., Bilanturi energetice în procese industriale, Editura Tehnică,
Bucuresti 1985.



Carabogdan I. Gh. S.a. Bilanturi energetice. Probleme, Editura tehnică, Bucuresti, 1986.



Carabulea A., Carabogdan I.Gh., Modele de bilanturi energetice reale şi optime, Edituta
Academiei, Bucuresti, 1982.



Dusa V., Gheju P., Întocmirea şi analiza bilanturilor electroenergetice, Editura Orizonturi
Universitare, Timisoara, 2004.



Gadola Stefan s.a., Principii moderne de management energetic, Energobit, Cluj, 2005.



Golovanov Carmen, Albu Mihaela, Probleme moderne de măsurare în electroenergetică, Editura Tehnică, Bucuresti, 2001.



Golovanov N., Postolache P., Toader C., Eficienta şi calitatea energiei electrice, Editura
AGIR, Bucuresti, 2007.



Leca A., Musatescu V., Managementul energiei, Editura AGIR, Bucuresti, 2006.



Leca A. S.a., Principii de management energetic, Editura tehnică, Bucuresti, 1997.



Mereută C., et al, Îndreptarul inginerului energetician din întreprinderile industriale.
Editura Tehnică – Bucuresti 1988.



Musatescu V., Postolache P., Balante şi optimizări energetice, Litografia IPB, Bucuresti,
1981.



Mircea I., Instalatii şi echipamente electrice. Ghid teoretic şi practic, Editia a doua
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucuresti, 2002.



Potlog D.M., Mihăileanu C., Actionări electrice industriale cu motoare asincrone. Aplicatii
industriale, Editura tehnică, Bucuresti , 1989.



Saal C., Szabo W., Sisteme de actionare electrică. Determinarea parametrilor de
functionare, Editura tehnică, Bucuresti, 1981.



Thumann R., Handbook of energy audits, Fourth edition, Published by The Fairmont
Press I.N.C., 1992.



Directiva 2006/32/EU a Parlamentului European şi a Consiliului din 2006 referitoare la
eficienta energetică în utilizările finale şi la serviciile energetice.



HG. Nr. 574/2005 privind stabilirea cerintelor referitoare la eficienta cazanelor noi
pentru apa caldă care functionează cu combustibili lichizi sau gazosi, cu completările şi
modificările ulterioare.



Standard de perfomantă pentru serviciul de distributie a energiei electrice, cod ANRE
prin Ord. 11/2016.



Analiza economică a proiectelor din domeniul energetic PE 011.



Action Plan for Energy Efficiency: Realising the Potential, Communication for the
Commission of the European Communities, Brusseles, COM, 2006.



Codul tehnic al retelelor electrice de distributie, cod ANRE prin Ord. 128/2008.



Metering, Load Profiles and Settlement în Deregulated Markets, Eurelectric Ref: 2000220-0004, March 2000.



Manualul inginerului termotehnician, vol. I. Editura Tehnică – Bucuresti 1986.



Doing More with Less, Green Paper on energy efficiency; European Cmmission,
Directorate-General for Energy and Transport, 2005.



IEEE Standard Definitions for the Measurement of Electric Power Quantities Under
Sinusoidal, Nonsinusoidal, Balanced, or Unbalanced Condiţions, IEEE Std 1459-20.



Normativ privind metodica de întocmire şi analiza bilanturilor energetice în
întreprinderile industriale, ICEMENERG, Bucuresti, 2002.



Prescriptia tehnică ISCIR C9 –2003. Cazane de apă caldă – Anexa U „Verificarea eficienţei
energetice”.

Pentru situaţiile neacoperite de prezenta documentatie cu impact asupra prezentului
program, se aplică legislatia şi reglementările în vigoare din România (legislaţie privind
protectia muncii, legislaţie în domeniul asigurărilor sociale, legislaţie în domeniul protectiei
mediului şi situaţiilor de urgentă PSI etc.).

2. Elaborator – asistenţă tehnică de management energetic
Serviciul de Management Energetic al Municipiului Cluj-Napoca este furnizat de către
asocierea:


SERVELECT, companie de servicii energetice, Cluj-Napoca



Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN)



Centrul de Resurse pentru Eficienţă Energetică şi Schimbări Climatice (CREESC)

în parteneriat cu compartimentul dedicat al Primăriei Cluj-Napoca prin Biroul de Eficiență
Energetică și Iluminat Public (BEEIP).

Acțiuni și livrabile
Reprezentarea în relaţia cu ANRE conform Deciziei 1033/DEE/22.06.2016 pe baza Legii
121/2014 cu modificările şi completările din Legea 160/2016
Consultantul va reprezenta persoana de contact a Primăriei ăn relația cu ANRE, pe discuții și
probleme de eficiență energetică. De asemenea, Consultantul va întocmi rapoarte privind eficiența
energetică necesare raportării către ANRE și două procese verbale de predare.
Livrabil: Procese verbale de predare raportări ANRE

Îmbunătățirea și dezvoltarea platformei de colectare date clădiri/obiective și consumuri
energetice
Consultantul va realiza o propunere a unei arhitecturi îmbunătățite a platformei în Programul
Microsoft Office Excel care sa încludă elemente ce țin de design și funcții noi. Propunerea de
îmbunătățire a platformei va include:


un design user-friendly



un panou de monitorizare



feedback instant pentru utilizatori



buton info



introducerea unor referințe minime și maxime pentru anumiți indicatori

Consultantul va elabora un plan de lucru cu responsabilități și termene ale Beneficiarului și
Consultantului. De asemenea, Consultantul va asigura suport pentru Serviciul Strategii de
Informatizare din cadrul Primăriei, în vederea testării și soluționării disfuncționalităților. Consultantul
va revizui ghidul de completare date pentru platforma online și va dezvolta un material video.
Livrabil: Arhitectură platformă (format Microsoft Office Excel)
Minute întâlniri de lucru (sau rapoarte comunicări- max 10)
Ghid de completare platformă (material video)

Suport în coordonarea procesului de colectare de date privind consumurile energetice de
la nivelul obiectivelor publice locale
Consultantul va oferi suport și asistență tehnică personalului responsabil pentru completarea
platformei online, în limita unui număr de ore săptămânal, stabilit de comun acord cu Beneficiarul.
Suportul și asistența tehnică vor fi oferite via email și comunicare telefonică. De asemenea,
Consultantul va actualiza baza de date completate de către responsabili.
Consultantul nu poate asuma o responsabilitate privind completarea datelor de către administratorii
clădirilor publice.
Livrabil: Tabel date consumuri energetice

Analiza datelor de consum energetic şi a curbelor de sarcină pentru consumatorii aflaţi în
gestiunea Primăriei Cluj-Napoca
Consultantul va efectua analiza datelor de consum energetic şi a curbelor de sarcină pentru
consumatorii aflaţi în gestiunea Primăriei Cluj-Napoca, pe baza datelor de consum și a
caracteristicilor tehnice oferite de către responsabilii energetici. De asemenea, consultantul va
analiza eventuala îmbunătățire a indicatorilor energetici, rezultată în urma unor posibile soluții
implementate.
Consultantul este condiționat de aceste date și nu poate asuma o responsabilitate privind
completarea datelor de către persoanele responsabile. În cazul în care datele de consum și
caracteristicile tehnice nu vor fi valabile cu cel puțin două săptămâni înainte de termenul de predare,
Consultantul va stabili de comun acord cu Beneficiarul, un nou termen de predare.
Livrabil: Raport analiză energetică

Întâlniri de lucru săptămânale privind prezentarea analizei centralizate a datelor
energetice
Consultantul va organiza, împreună cu Beneficiarul, întâlniri de lucru săptămânale privind
prezentarea analizei centralizate a datelor energetice și a progresului sarcinilor din cadrul
proiectului. În cadrul acestor întâlniri, Consultantul va elabora minute ale întâlnirilor.
Livrabil: Minute săptămânale ale întâlnirilor

Elaborarea şi menţinerea actualizată a Programului de îmbunătăţire a eficienţei
energetice conform modelului aprobat prin decizie a ANRE
Consultantul va actualiza forma anterioară a Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice și
va elabora Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice pentru anul 2017, conform modelului
aprobat prin decizie a ANRE. Consultantul va include măsuri fără cost, cu cost redus sau măsuri ce
presupun investiţii, pentru anii 2017 şi 2018.
Consultantul nu poate asuma o responsabilitate privind implementarea măsurilor propuse, acestea
fiind acțiuni care țin de disponibilitatea fondurilor și abilitatea persoanelor responsabile cu
implementarea lor.
Livrabil: Programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice actualizat în 2017

Raportarea "Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice" la Oficiul Teritorial
ANRE
Consultantul va transmite Programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice, către ANRE, până la
data de 30 septembrie și va transmite Beneficiarului dovada recepției documentului de ANRE.
Livrabil: Dovada recepției Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice actualizat în 2017 de
către ANRE

Analiza Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi monitorizarea
implementării măsurilor de eficienţă energetică incluse în acesta
Consultantul va analiza Programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice realizat anterior și va
elabora un raport de monitorizare a implementării măsurilor propuse. Consultantul va include în
acest raport și motivele ce au dus la neimplementarea măsurilor propuse anterior, în cazul în care
aceste informații vor fi puse la dispoziția Consultantului de către Beneficiar și alți actori cu factori de
decizie.
Livrabil: Raport indicatori de progres pentru anul 2016 vs. 2017

Calcularea şi analiza indicatorilor specifici de eficienţă energetică solicitaţi de Beneficiar,
care să permită evaluarea şi compararea performanţelor energetice locale, cu valori de
referinţă medii înregistrate la nivel naţional şi/sau european; propunerea de măsuri
pentru îmbunătăţirea acestor indicatori
Consultantul va efectua analiza indicatorilor specifici de eficiență energetică solicitați de Beneficiar,
pe baza datelor de consum și a caracteristicilor tehnice oferite de către responsabilii energetici; se

vor stabili niveluri de referință înregistrate la nivel național sau european. De asemenea,
consultantul va analiza eventuala îmbunătățire a indicatorilor energetici și va propune masuri în
vederea optimizării acestora.
Pentru a efectua analiza indicatorilor specifici de eficiență energetică, consultantul este condiționat
de datele de consum energetic și nu poate asuma o responsabilitate privind completarea datelor de
către persoanele responsabile. În cazul în care datele de consum și caracteristicile tehnice nu vor fi
valabile cu cel puțin două săptămâni înainte de termenul de predare, Consultantul va stabili de
comun acord cu Beneficiarul, un nou termen de predare.
Livrabil: Raport indicatori de performanță energetică

Instruirea personalului de exploatare al Beneficiarului privind culegerea datelor de
importanţă deosebită conform Deciziei 1033/DEE/22.06.2016 pe baza Legii 121/2014 cu
modificările şi completările din Legea 160/2016
Consultantul va elabora materiale informative în vederea instririi personalului de exploatare al
Beneficiarului

privind

culegerea

datelor

de

importanţă

deosebită

conform

Deciziei

1033/DEE/22.06.2016 pe baza Legii 121/2014 cu modificările şi completările din Legea 160/2016.
Aceste materiale vor fi folosite în cadrul a 3 sesiuni de instrire, organizate de Consultant.
Livrabil: Materiale informative și de suport training
Procese verbale de participare la instrire (3 procese, 1 pentru fiecare instrire)

Participarea la instruiri organizate de ANRE
Consultantul va realiza o relație de lucru cu reprezentanții ANRE, în vederea conformării cu cerințele
Legii 121/2014 cu modificările şi completările din Legea 160/2016. Consultantul va participa la
instriri si va organiza întâlniri de lucru cu Biroul Teritorial al ANRE. De asemenea, Consultantul va
elabora note de informare referitoareîntâlniri și sesiuni de instruire , ce vor fi prezentate către
Beneficiar.
Livrabil: Nota de informare participare instruire ANRE (maxim 3)

Pregătirea unor proceduri și instrumente de management energetic la nivelul comunității
urbane și implementare Sistem de Management Energetic ISO 500001
Implementarea Sistem de Management Energetic ISO 500001 poate avea ca rezultate reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră, a impactului negativ asupra mediului şi a costurilor de energie prin
management sistematic al energiei.

Consultantul va elabora materiale informative cu privire la procedurile și instrumentele de
management energetic, respective un manual de proceduri și instrumente de management
energetic. Acest manual va face referire la modul de implementare și utilizare a unor instrumente
de monitorizare energetică şi de targeting (M&T), de urmărire actualizată a indicatorilor de
performanţă energetică, de impact asupra mediului, de confort şi de cost al eficienţei energetice.
În vederea implementarii sistemului standard de Management Energetic ISO 50001, se va elabora un
calendar de implementare,vor fi stabilite rolurile executive şi decizionale, validată stratega
energetică, funcţionalitatea instrumentelor de monitorizare energetică de tip M&T şi M&V, definite
proceduri privind managementul energetic, și efectuarea unei instruiri a personalului BEEIP. Se va
organiza un training intern, în cadrul BEEIP, în vederea prezentării Protocolului Internaţional de
Măsurare şi Verificare a Economiilor de Energie și cunoașterii procedurilor și instrumentelor de
management energetic.
Consultantul nu poate asuma o responsabilitate privind evaluarea cu succes a implementării
standardului de Management Energetic ISO 50001, această responsabilitate revenind Beneficiarului.
Livrabil: Manual de proceduri si instrumente de management energetic
Material suport instruire
Proces verbal participare instruire
Analize legislative si politici publice EE (2)
Servicii de asistență tehnică în definirea temelor de proiectare, acordate BEEIP și administratorilor
de patrimoniu
Consultantul va acorda suport tehnic personalului BEEIP, în definirea unor teme de proiectare pentru
diferite proiecte de creştere a eficienţei energetice la nivelul Municipiului Cluj-Napoca, iniţiate de
către Primărie. Va organiza îtâlniri de lucru cu acest scop.
În baza datelor colectate și a analizei indicatorilor de performanță energetică, Consultantul va
elabora un Manual de bune practici în Eficiența Energetică. Elaborarea documentației va lua în
considerare datele privind consumul de energie raportat de administratorii clădirilor publice. Acest
manual va face referire la următoarele:
-

achiziţiile publice ale echipamentelor eficiente energetic, a echipamentelor și soluțiilor
consumatoare de energie

-

promovarea contractelor de performanță energetică

-

evaluări financiare pentru întreaga durată de viață a echipamentelor și soluțiilor
consumatoare de energie

-

cadrul de proiectare și construcție al clădirilor nZEB

-

proiectarea şi execuţiea modernizării sistemelor de iluminat interior în clădirile publice

-

proiectarea şi instalarea surselor regenerabile locale de energie în clădirile publice

-

proiectarea şi execuţiea modernizării sistemelor sanitare în clădirile publice

-

proiectarea şi execuţia sistemelor HVAC în clădirile publice

-

facilități fiscale, prin scheme locale de minimis, aprobate legal, pentru soluții de modernizare
și renovare a clădirilor, cu efect în creșterea semnificativă a performanței energetice a
clădirilor.

Consultantul va elabora un raport al datelor tehnice, în funcție de datele privind consumul de
energie raportat de administratorii clădirilor publice, în vederea pregătirii anuale a achiziţiei publice
de energie electrică şi gaz metan. Va organiza întâlniri de lucru cu reprezentanții municipalității care
au efectuat tranzacții asemănătoare pentru a înțelege componentele procesului de achiziție și
pentru a-beneficia de eperiențele anterioare.
În baza vizitelor în teren și a analizei indicatorilor de confort termic și vizual, dar și în urma efectuării
unei analize a comportamentului utilizatorilor, Consultantul va elabora un program de conştientizare
şi schimbare de comportament pentru ocupanţii clădirilor publice, care va fi prezentat în cel puțin
100 de clădiri. Acest program va fi elaborat sub forma unui document suport, numit plan de
conștientizare, ce va cuprinde măsurile cu costuri zero sau foarte mici, ce pot îmbunătăți consumul
energetic al clădirilor și indicii de confort ai utilizatorilor.
Consultantul va lucra cu personalul BEEIP în pregătirea unor Caiete de sarcini pentru achiziția de
servicii de proiectare sau de execuție, care vizează achizițiile publice de echipamente și instalații cu
consum energetic. Va acorda suport tehnic în definirea competențelor necesare și a tipurilor de
evaluări.
De asemenea, consultantul va acorda suport tehnic în pregătirea dosarului de obţinere finanţare prin
programe de tipul Casa Verde și Casa Verde plus, Statii incarcare, Ecocivic, POCA, Norway Grants,
Interreg, POR. Elaborarea documentelor suport va lua în considerare datele privind consumul de
energie și caracteristicile tehnice raportate de administratorii clădirilor publice și va face referire la
necesarul de energie, potenţialul energetic şi fezabilitătea soluțiilor propuse spre finanțare.
Consultantul nu se poate face responsabil de elaborarea documentației necesare pentru proiectele
intenționate, depunerea aplicațiilor de finanțare sau de obținerea finanțării.
În vederea maximizării producerii de energie verde, din surse locale regenerabile, Consultantul va
oferi suport în realizarea unui studiu tehnic, a potenţialului de producere locală de energie
regenerabilă şi prin micro-cogenerare, la nivelul punctelor de consum publice. Totodată, va identifica
posibile surse de finanțare şi va pregăti un plan de implementare a proiectelor ce vizează sursele

regenerabile de energie. Consultantul nu poate asuma o responsabilitate privind implementarea
eventualelor proiecte propuse.
Livrabil: Teme de proiectare (maximum 8)
Manual de bune practici în Eficiența Energetică
Raport date tehnice
Plan de constientizare EE si raport implementare
Documente suport pentru integrarea cerințelor de eficiență energetică în caiete de sarcini
(minim 5)
Documente suport pentru integrarea cerințelor de eficiență energetică în aplicații de
finanțare (minim 5)
Plan de implementare a proiectelor ce vizează sursele regenerabile de energie

Vizite de evaluare energetică și elaborare rapoarte de management energetic
Consultantul va realiza vizite în teren, în special la obiectivele ce prezinta anomalii referitoare la
consumurile energetice (consumuri foarte mari) sau necesita renovări capitale, în vederea
îmbunătățirii idicatorilor de eficiență energetică și a confortului utilizatorilor. Totodată, obiectivele
propuse spre vizitare vor fi condiționate de situația juridică. Consultantul va stabili de comun acord
cu Beneficiarul planul de vizite și obiectivele propuse spre vizitare.
În cadrul vizitelor, vor fi măsurați indicatori ce țin de confortul termic, calitatea aerului, indici
luminotehnici, nivelul de acces al apei calde menajere, nivelul pierderilor de căldură. Măsurătorile
efectuate în cadrul evaluărilor individuale vor fi efectuate cu echipamentele Consultantului.
În cadrul fiecărei vizite va fi elaborat un raport online (open drive) și o fișă tehnică ce va include
recomandări de investiții în vederea îmbunătățirii idicatorilor de eficiență energetică și a confortului
utilizatorilor.
Livrabil: Plan vizite
Rapoarte online (open drive) de vizită în teren (20)
Fișe tehnice de recomandări investiții (20)

Informare și diseminare
Consultantul va elabora un plan de consultare, informare și diseminare în ceea ce privește eficiența
energetică, în special în baza datelor energetice colectate, a analizei indicatorilor de performanță
energetică și a vizitelor în teren effectuate la cladirile publice, ce aparțin Primăriei.
Totodată, va organiza întâlniri cu actori ai pieței de eficiență energetică, companii de utilități publice
și nu numai, după cum urmează:
-

Compania de Transport Public

-

Regia Autonomă de Termoficare

-

Compania de Apă Someș

-

S.C Cluj Innovation Park S.A

-

Administraţia Sălii Polivalente

-

Operatorul de distribuție a energiei electrice

-

ADI Metropolitan Cluj

-

Arhitectul Şef şi Serviciul de urbanism

În cadrul întâlnirilor, vor fi prezentate și liste de recomandări de eficiență energetică, daca va fi cazul.
În vederea îmbunătățirii performanței energetice la nivel de comunitate urbană, Consultantul va
prezenta un Manual de bune practici în Eficiența Energetică, elaborat dupa descrierea de la punctul
0.
Consultantul va organiza pentru personalul administrativ al cladirilor publice, vizite de promovare și
a proiectelor de eficientizare energetică din Cluj-Napoca.
Livrabil: Plan de consultare, informare și diseminare
Proces verbal întâlniri
Proces verbal
Listă recomandări eficiență energetică

Dezvoltarea unui portal online de eficiență energetică destinat informării publicului larg
Consultantul va elabora un Ghid de bune practice și recomandări de renovare pentru creşterea
eficienţei energetice a clădirilor și îmbunătățirea confortului utilizatorilor. De asemenea, acest ghid
va conține sugestii menite conștientizării și schimbării de comportament, în vederea reducerii risipei
de energie. Ghidul va putea fi consultat atât în cazul construcțiilor noi, cât și în cazul renovărilor de
clădiri existente. Documentul va fi destinat proiectanţilor, constructorilor, proprietarilor şi
administratorilor de clădiri.

În cadrul acestui ghid vor fi incluse și informații referitoare la proiectele derulate de către Primarie,
rezultatele și impactul acestora. Pentru a include și aceste date, Consultantul este condiționat de
furnizarea lor de către Beneficiar.
Consultantul va promova sursele de finanțare accesibile comunității, în vederea eficientizării
energetice a clădirilor și producerii locale de energie, cu ajutorul surselor regenerabile, similare
Programului Casa Verde sau Casa Verde Plus. Consultantul va elabora comunicate de presă în acest
scop. Responsabilitatea diseminării acestor comunicate va reveni Beneficiarului.
Consultantul va elabora note de informare, în vederea promovării cursurilor de formare profesională
pentru proiectarea și construcția de clădiri cu performanță energetică ridicată – nZEB, organizate de
către instituțiiile și asociațiile profesionale acreditate. Consultantul nu poate asuma o
responsabilitate privind participarea la aceste cursuri a eventualilor doritori, aceasta depinzând de
condițiile impuse de organizatori.
Consultantul va realizat un model în format electronic, pentru un registru de sesizări și solicitări
audiențe din partea locuitorilor municipiului Cluj-Napoca, pe teme de creştere a eficienţei energetice
în mediul construit rezidenţial. La cererea Beneficiarului, Consultantul va participa la audiențe, în
limita unui număr de 5, pe durata desfășurării contractului.
Consultantul va acorda suport reprezentanților BEEIP în dialogul cu investitorii existenți și noi, pe
tema dezvoltării sustenabile a infrastructurii energetice, prin participarea la întâlniri de lucru. Va
redacta minute ale întâlnirilor, care vor fi ulterior completate de către Beneficiar.
Consultantul va informa Beneficiarul cu privire la competiţii de premiere şi de recunoaştere a
rezultatelor privind creşterea eficienţei energetice la nivelul comunităţii urbane, prin note
informative. onsultantul nu poate asuma o responsabilitate privind participarea, această acțiune
fiind responsabilitatea Beneficiarului, depinzând de condițiile impuse de organizatori.
Livrabil: Manual de bune practice în Eficiență Energetică
Communicate surse de finanțare (maxim 3- în funcție de sursele de finanțare disponibile)
Notă de informare cursuri nZEB
Registru sesizări și solicitări (in format electronic)
Minute întâlniri de lucru (maximum 10)
Notă de informare competiții (maxim 3- în funcție de competițiile existente)

3. DESCRIERE GENERALĂ A MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

3.1.

Localizarea
Municipiul Cluj-Napoca este situat în centrul Transilvaniei, în zona de legătură dintre

Podişul Someşan, Câmpia Transilvaniei şi Munţii Apuseni, in nord-vestul Romaniei, având o
suprafață de 179.5 km2 (anul de referinţă 2015).

3.2.

Sistemul de management energetic actual
Serviciul de Management Energetic al Municipiului Cluj-Napoca este furnizat de către

asocierea Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) şi Centrul de Resurse pentru
Eficienţă Energetică şi Schimbări Climatice (CREESC) în parteneriat cu compartimentul
dedicat al Primăriei Cluj-Napoca prin Biroul de Eficiență Energetică și Iluminat Public (BEEIP).
CREESC este o organizație fondată în anul 2015 la Cluj-Napoca care urmărește să
contribuie activ la atingerea țintelor și obiectivelor locale și naționale de reducere a
consumului de energie și a efectelor schimbărilor climatice.
UTCN este o universitate de educaţie, cercetare ştiinţifică şi tehnologică avansată şi o
entitate reprezentativă şi cu impact în comunitatea locală, regională şi la nivel internaţional.
Asocierea CREESC – UTCN dorește să cultive și să faciliteze dialogul între actorii pieței
de eficiență energetică și să ofere o bază de resurse cu privire la evoluția politicilor publice,
a inovațiilor tehnologice și științifice, respectiv a oportunităților de cercetare, colaborare și
finanțare domeniul eficienței energetice.
BEEIP este o structură internă a Primăriei Cluj-Napoca, din cadrul Direcției Tehnice
având 5 persoane dedicate proceselor de eficiență energetică și iluminat public de la nivelul
autorității publice locale.

3.3.

Descriere baze de date cu informații despre consumurile de energie
Colectarea cu frecvență lunară a datelor tehnice și de consum și costuri utilități

(energie electrică, gaz metan, energie termică, apă) la nivelul clădirilor publice administrate
de către Primărie, se efectuează digitalizat, prin intermediul unei platforme online, care a
fost elaborată de echipa tehnică a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, împreună cu
asocierea CREESC-UTCN, începând cu luna Martie a anului 2016, odată cu delegarea
serviciului de management energetic.

Figura 1: Pagina principala a platformei online

Platforma poate fi accesată de administratorii de clădiri aflate în patrimoniul
municipalității din Cluj, prin intermediul paginii Primăriei, utilizând un ID și o parolă puse la
dispoziția acestora de către echipa CREESC-UT. Etapele de realizare a platformei au luat în
considerare necesarul de date tehnice și de consum, arhitectura platformei, dezvoltarea
unei interfețe și exportul de date necesare procesării infromațiilor colectate.
Până în Septembrie 2017, s-au efectuat şase sesiuni de instruire pentru
administratorii de patrimoniu ai clădirilor publice, în care s-au prezentat platforma online și
ghidul de completare al acesteia, noțiuni privind creșterea eficienței energetice în clădiri,
posibile soluții de aplicat în clădirile publice din Cluj-Napoca.
În urma feedback-ului primit de la participanți, platformei digitale i-au fost aduse și
îmbunătăţiri, astfel, în momentul de faţă, fiind valabilă o versiune beta, funcțională și prin
care se poate urmări în orice moment situația consumurilor și costurilor energetice.

Un Ghid pentru completarea platformei online a fost pus la dispoziția utilizatorilor,
elaborat de responsabilii Serviciului de Management Energetic, asocierea CREESC-UTCN
împreună cu Biroul de Eficiență Energetică și Iluminat Public.
La momentul înaintării raportului, doar o parte din administratori au reușit
identificarea și încărcarea datelor tehnice ale clădirilor și valorile aferente consumului de
energie istorice și prezente, astfel încât, asocierea dintre Primăria Cluj-Napoca-CREESC-UT,
au identificat surse alternative de date referitoare la consumul de referință aferent
cerințelor de completare a raportării către ANRE (ex. date puse la dispoziție de către
furnizorii de energie).
Alte date statistice se colectează o dată pe an, prin adrese de solicitare informații din
compartimentele interne ale Primăriei sau de la companiile de utilități publice care operează
pe raza Municipiului Cluj-Napoca.

3.4.

Matricea de evaluare din punct de vedere al managementului energetic
În Anexa 1 se prezintă matricea actuală a nivelului de management energetic,

respectiv matricea la care se va ajunge până la următoarea raportare în 2018, prin acţiunile
organizatorice descrise în program și asumate ca foaie de parcurs pentru anul următor.

3.5.

Fisa de prezentare energetică a municipiului Cluj-Napoca
Fişa de prezentare energetică a Municipiului Cluj-Napoca, detaliată în Anexa 2,

include indicatorii de consum şi consum energetic specific, conform datelor colectate până
în luna Septembrie 2017.
Prin utilizarea unor instrumente de monitorizare actualizată a consumurilor,
costurilor şi indicatorilor de performanţă energetică, această fişă se va actualiza semestrial
şi va fi disponibilă pentru consultare inclusiv pe site-ul web online al Primăriei Municipiului
Cluj-Napoca.

3.6.

Condiţii climatice specifice1
Clima municipiului Cluj-Napoca este de tip temperat continental, cu influenţe

atlantice, de la vest si din partea munţilor Apuseni. De asemenea, climatul este influenţat si
de gradul ridicat de urbanizare al municipiului. Iernile sunt uşor friguroase, dar lipsite de
viscole, iar verile sunt călduroase.
Temperatura medie anuală este de aproximativ 8 °C, în ianuarie de - 3 °C, iar în luna
iulie, de 19 °C. Iarna, temperaturile scad deseori sub 0°C, deşi doar uneori se înregistreaza
temperaturi sub −15°C.
În medie, solul este acoperit de un strat de zăpadă, timp de 65 de zile, în fiecare
iarnă (în ultimii 5 ani mai puțin de 30 de zile). Pe timpul verii, temperatura medie este
aproximativ 18°C (media lunilor iulie şi august), în ciuda faptului că temperaturile pot ajunge
uneori până la 35°C sau chiar 40°C în miezul verii, în centrul oraşului. Media precipitațiilor
anuale atinge 663 mm, cea mai ploioasă lună fiind iunie, iar cea mai uscată, februarie.
Chiar dacă vara există perioade secetoase, uneori se pot declanşa furtuni puternice,
cu descarcări electrice atmosferice. În ultimii ani, se poate constata faptul că iernile devin in
ce în ce mai blânde, iar verile sunt din ce în ce mai calde, crescând numărul de zile tropicale.

3.7.

Date privind evoluția populației, evoluția fondului de locuinţe
În baza datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, din anul 2016, Cluj-

Napoca avea o populație stabilă de 321.687 locuitori, în creștere faţă de valoarea
înregistrată la momentul recensământului naţional din 2011, respectiv 309.136. La acest
număr se adaugă o populație anuală de studenți, estimată la un număr de 80.000. Estimarea
în baza căreia se realizează acest studiu se referă la o populaţie activă de 400.000 de
locuitori.
De asemenea, conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, Clujul
înregistrează în 2016, un număr total de 139.305 de locuințe, în creștere cu 7% față de 2011,

1

Conform informatiilor distribuite pe pagina web a orasului Cluj-Napoca (www.orasulcluj.ro), Wikipedia
(https://ro.wikipedia.org/wiki/Geografia_Clujului) si Planul de Acţiuni privind Energia Durabilă 2011-2020

conform ghidului ”Tranzacții imobiliare Cluj-Napoca”, publicat de Primărie și Consiliul Local2
(2014). Astfel, suprafața utilă total locuită este de 7.260.025 mp, locuințele private ocupând
7.146.214 mp, iar cele publice, 113.811 mp.
Pe fondul migrației și a natalității negative, orașul a cunoscut totuşi o creștere a
suprafeței medii locuibile aferente unei persoane, de la 11,9 mp/persoană din 1992 la 21,8
mp/persoană în 2011 (luând, de exemplu, ca și referință valoare de 8,6 mp/ persoană în
1977). Numărul mediu de locuitori într-o locuință clujeană înregistra în 2011 valoarea de 2,4
locuitori/locuinţă față de 3,7 în 1977, reflectând în special, creșterea seminificativă a
spațiului locativ de-a lungul anilor 2005-2015.
Din analiza datelor oferite de Institutul Naţional de Statistică şi de ghidul ”Tranzacții
imobiliare Cluj-Napoca”, se observă o creştere a suprafeței medii locuibile aferente unei
persoane, de la 21,8 mp/ persoana în 2011 la 22,57 mp/ persoana în 2015. Desigur, aceste
date iau în considerare doar populația stabilă de 321.687 locuitori după domiciliu, excluzând
persoanele care au domiciliul declarat în altă localitate, dar locuiesc în Cluj-Napoca
(studenţi, tineri absolvenţi, forță de muncă migrantă, etc.) şi persoanele care au părăsit
domiciliul, însă nu au declarat oficial.
Datele privind evoluţia populaţiei şi a fondului construit sunt în curs de preluare
internă în mod oficial de la serviciile şi compartimentele Primăriei. Acestea se vor actualiza
semestrial, pentru menţinerea actualizată a indicatorilor de consum şi costuri energetice,
inclusiv indicatori de performanţă energetică, raportaţi, conform definiţiilor din program.

2

http://www.primariaclujnapoca.ro/userfiles/files/Ghid%20Tranzactii%20imobiliare%20cluj%20mai%20%20decembrie%202013.pdf

3.8.

Modalitatea de asigurare a alimentării cu energie
Alimentarea cu energie electrică, energie termică, gaz metan, apă potabilă şi

depozitarea deşeurilor în municipiul Cluj-Napoca sunt organizate după cum urmează:
Tabel 1: Operatorii de utilităţi publice de pe raza Municipiului Cluj-Napoca
Nivelul de
organizare

Energie electrică

Regional

Gaze naturale

Regional
Local

Termoficare (producţie şi reţea)
Local
Alimentare cu apă
Evacuarea şi tratarea apelor uzate
Colectare selectivă deşeuri

Județean
Județean
Local

Depozitul de deşeuri

Local

Operator
Societatea de Distribuţie a
Energiei Electrice Transilvania
Nord – SDEE TN
Sucursala de Distribuţie a
Energiei Electrice Cluj
DELGAZ Grid
Colonia Cluj-Napoca Energie
(producere)
Regia Autonomă de
Termoficare Cluj – RAT
(distribuţie)
Compania de Apă Someş Cluj
– CAS
2 operatori: Brantner şi Rosal
1 operator:
RADP

Proprietate

Public-Privat

Privat-Public
Privat-Public
Public
Public
Privati
Public

Alimentarea cu energie electrică
Alimentarea cu energie electrică se realizează prin intermediul rețelei de distribuție a
energiei aflată în concesiunea, exploatarea și mentenanța operatorului de distribuție
Electrica Distribuție Transilvania Nord (EDTN) – Sucursala de Distribuție a Energiei Cluj.
Rețelele de înaltă tensiune 110 kV alimentează parcul industrial CUG și VIVO mall.
Restul utilizatorilor de rețea sunt alimentați la nivel de medie tensiune 6, 10 și 20 kV,
respectiv la nivel de joasă tensiune.
În prezent, conform mențiunilor companiei EDTN, aceasta are planificate în ClujNapoca investiții de peste 5 mil. Euro în trecerea la nivel de 20 kV de la 6 sau 10 kV pentru
rețeaua de medie tensiune, înlocuirea transformatoarelor cu pierderi ridicate,
reconductorare și creșterea secțiunii conductelor de alimentare cu energie, modernizarea și

integrarea în sistemul SCADA a posturilor de transformare, implementarea contorizării de
tip smart metering.
Principalul impediment cu care se confruntă SDEE Cluj (EDTN) este acela că pentru
realizarea lucrărilor de investiții sunt necesare autorizări de lucrări, obținute inclusiv de la
Primărie, care sunt îngreunate de litigii terțe pe terenuri, etc.
Biroul de Eficiență Energetică se va implica activ în facilitarea comunicării între
Operatorul de Distribuție a energiei și compartimentele de specialitate din Primărie, pentru
deblocarea și punerea în practică a investițiilor.
Alimentarea cu energie termică
Încălzirea spaţiilor de locuințe colective și individuale, respectiv a clădirilor publice, şi
producerea de apă caldă menajeră sunt într-o măsură semnificativă (estimate conform
datelor de consum primare la peste 99%) asigurate utilizând gaz metan, fie prin Colonia ClujNapoca Energie, Regia Autonomă de Termoficare Cluj și prin reţeaua de termoficare sau prin
sisteme private individuale pe gaz metan.
Sistemele de încălzire pe combustibili solizi sunt folosite doar rareori și izolat. În plus,
în ultimii ani au fost instalate câteva sute de colectoare termice solare şi zeci de pompe de
căldură, fără însă să existe o evidență centralizată la nivelul Primăriei.
Nu există o evidență a surselor regenerabile de energie de pe raza Municipiului ClujNapoca și nici o estimare cantitativă a energiei produse anual. Cu ocazia lansării programului
guvernamental Casa Verde se va iniția și centraliza la nivel local o bază de date cu puterea
instalată și cantitatea de energie termică (măsurată / estimată) produsă anual. Estimativ în
2016, cota parte a generării de energie termică din surse regenerabile este sub 1%.
Alimentarea cu apă potabilă și colectarea apelor uzate
Alimentarea cu apă potabilă și colectarea și procesarea apelor uzate sunt procese
gestionate de către Compania de Apă Someș Cluj, cu arie de acoperire pe județele Cluj și
Sălaj, respectiv pentru Cluj-Napoca cu alimentare din lacul de acumulare Tarnița.
Stația de procesare a apei potabile este situată în localitatea Gilău și alimentează
zona metropolitană Cluj și orașul Gherla, plus alte comune învecinate.

Stația de epurare ape reziduale este amplasată pe raza Municipiului Cluj-Napoca și
colectează apele uzate din zona metropolitană Cluj.
Pe raza Municipiului Cluj-Napoca sunt mai multe stații de pompare și hidrofoare,
respectiv clădirile publice administrative aparținând Companiei de Apă Someș.

3.9.

Depozitarea şi valorificarea energetică a deşeurilor
Depozitarea deșeurilor municipale se realizează la momentul de față la Rampa

temporară operată de Regia Autonomă a Domeniului Public (RADP). Depozitul a fost
construit în 2014 pentru o perioadă limitată, ca urmare a închiderii fostei rampe
neconforme și a întârzierii implementării proiectului integrat la nivel de județ.
Situația investiției privind infrastructura integrată de gestionare a deșeurilor rămâne
incertă, deși există un proiect în curs de implementare în vederea organizării, reglementării,
exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de salubrizare a localităţilor pe
raza de competenţă a unităţilor administrativ - teritoriale membre din jud. Cluj, precum şi
realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional
înființării, modernizării și/sau dezvoltării sistemelor de utilități publice aferente Serviciului
pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia (www.eco-metropolitancluj.ro).

În momentul actual, Septembrie 2017, deşeurile municipale nu sunt valorificate
energetic şi de asemenea nu sunt cunoscute și analizate soluţiile de valorificare energetică
la nivelul rampei din Cluj-Napoca.

Astfel, prin intermediul Biroului de Eficienţă Energetică s-au programat discuţii cu
aparatul de conducere a Primarului, pentru prezentarea tehnologiilor existente şi validate la
nivel internaţional.
În ceea ce privește colectarea selectivă, procesul de reciclare presupune la
momentul de față o infrastructură limitată de colectare a reciclabilelor și un proces de
sortare manuală la rampa temporară de deșeuri a municipiului Cluj-Napoca. Ca urmare,
cantitatea de reciclabile extrasă din fluxul de deșeuri municipale prin intermediul
infrastructurii de colectare selectivă s-a situat, în 2015, sub nivelul de 2%. Rampa temporară
include un proces de sortare manuală, dar datele privind cantitățile de reciclabile extrase de
la începerea funcționării rampei nu au fost făcute publice.

3.10. Utilizarea și nivelul de dezvoltare al modurilor de transport în localitate
Transportul public urban3
Compania de Transport Public S.A (CTP) este principalul operator de transport public
non-feroviar (non CFR) din polul de creștere, operând servicii de transport cu tramvaie,
troleibuze, autobuze și microbuze. CTP este o companie cu un singur acționar,
municipalitatea Cluj-Napoca. Aceasta a fost înființată în 2013, preluând activele și activitățile
Regiei Autonome de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca (RATUC), un operator în
cadrul municipalității, dar având o activitate semi-autonomă. CTP operează în prezent 3 rute
de tramvai, 7 rute de troleibuz, 43 rute de autobuze urbane și 24 de rute metropolitane.
Capetele urbane ale rutelor metropolitane sunt în vecinătatea centrului orașului sau
a unor puncte bine deservite de o multitudine de rute urbane. Cluj-Napoca are o linie de
tramvai cu o lungime de aproximativ 12,5 km, folosită de 3 rute. Linia se întinde din vestul
orașului până în nord-est, și leagă Mănăștur (cea mai mare zonă rezidențială) de gară, iar
apoi de zona Muncii, cândva puternic industrializată, care are acum și alte utilizări, pe
măsură ce se derulează procesul de regenerare.

3

Text preluat din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Cluj-Napoca

Linia de tramvai nu penetrează centrul orașului, mergând de-a lungul râului Someș și
ocolind apoi centrul orașului, cu o stație doar pe direcția est – vest lângă intersecția dintre
Strada George Barițiu și Piața Mihai Viteazu. Ruta face apoi o curbă spre nord, spre Piața
Gării, după care se îndreaptă spre est, spre Bulevardul Muncii. În prezent există în total 37
de stații de tramvai, distanța dintre acestea fiind însă ceva mai mare (în medie, 635 de
metri) decât prevăd practicile europene actuale (400-500 de metri).
Rețeaua de troleibuze din Cluj-Napoca însumează aproximativ 25 km de linie utilizați
de 7 rute. Scheletul principal al rețelei este coridorul vest-est, care leagă Mănăștur de zona
Aurel Vlaicu. În plus, există legături cu gara, cu Piața 1 Mai, precum și o buclă prin cartierul
Gheorgheni.

Figura 2: Nivelul de serviciu pe rețeaua de transport public urban din Cluj-Napoca – ora de vârf de
dimineață

Figura 2 arată faptul că frecvența transportului în comun la ora de vârf de dimineață
este remarcabilă pentru o mare parte a rețelei. Practic majoritatea axelor de transport
public din oraș au o frecvență a vehiculelor de cel puțin o dată la cinci minute.
S-au constatat următoarele posibile puncte slabe ale rețelei de rute urbane:
• Marginalitatea rutei de tramvai care trece pe la nord de centrul orașului: pe de altă parte,
în special la capătul estic, există un potențial de dezvoltare substanțial lângă linia de
tramvai, care ar putea duce la o dezvoltare orientată spre transportul în comun în estul
orașului.

• Separarea amplă a porțiunilor de intrare și de ieșire în zona de centru ale rutelor de
troleibuz și de autobuz care se termină cu stațiile din Piața Gării, de lângă gara CFR. În loc să
se utilizeze Strada Horea pentru ambele direcții, majoritatea serviciilor efectuează un ocol
semnificativ, mergând pe Strada Burebista până pe Strada Traian, pentru a se alătura apoi
din nou rutelor de intrare în vecinătatea Pieței Mihai Viteazul. Această organizare a traseului
dezorientează pasagerii ocazionali și întrerupe modelul potrivit căruia stația de intrare și cea
de ieșire ar trebui să fie situate pe același tronson de stradă.
• În legătură cu punctul de mai sus putem aminti și caracterul oportun al utilizării liniilor de
tramvai centrale de pe Strada Horea ca bază pentru un transport public și mediu urban de
înaltă calitate, în care autobuzele și troleibuzele ar circula pe ambele direcții, împărțind
spațiul cu tramvaiele și utilizând stațiile amplasate pe mijlocul străzii. S-ar îmbunătăți astfel
considerabil integrarea gării CFR în centrul orașului.
• În general distanțele dintre stații sunt prea mari (spre exemplu menționăm interstația
medie pentru trei rute de autobuz: 30 – 561 m, 24 – 631 m, 35 – 706 m), iar stațiile nu sunt
bine amplasate pentru multe puncte de atracție sau generatoare de călătorii.
• Rețeaua este aproape exclusiv radială, astfel încât călătorii trebuie să traverseze adesea
centrul chiar dacă acesta nu face parte din itinerarul propus, ei fiind nevoiți să schimbe
mijlocul de transport în stații disparate, situate în locații precum Piața Mihai Viteazul sau
Piața Gării, unde indicatoarele care să îndrume călătorii sunt insuficiente.

Figura 3: Distribuția modală actuală a călătoriilor în perioada de dimineață 06:00 – 10:00 (TPtransport public; TNM- transport nemotorizat)

Figura 3 arată că la ora actuală transportul public deține o cotă mai mare de
persoane preluate, decât transportul privat în perioada de dimineață. Deși cota modală a

transportului public la ora actuală este foarte bună, s-ar putea stabili drept țintă pentru anul
2030 un raport TP/Auto de 1,33 (adică pentru fiecare trei călătorii efectuate cu
autoturismul, să existe patru călătorii cu transportul public, în perioada extinsă de
dimineață).
Privind cota modală a celor trei moduri de transport, modelul de transport indică
faptul că aceasta este încă net în favoarea transportului non-electric: autobuz 65%, troleibuz
27%, tramvai 9%.
Materialul rulant de care dispune CTP variază de la vehicule mai vechi achiziționate
second-hand (multe dintre ele păstrând încă însemnele proprietarului anterior) până la
vehicule moderne, de ultimă generație.
Vehiculele electrice moderne, cum sunt cele patru tramvaie PESA și cele mai recente
troleibuze, au echipament de control pentru economisirea de energie și sistem de frânare
regenerativă, care poate converti energia disipată în mod normal sub formă de căldură din
frânare în energie electrică și o reintroduce în rețeaua de contact, pentru a fi utilizată de
alte vehicule. Autobuzele dotate cu motoare EURO IV și mai noi sunt considerate, în general,
acceptabile din punct de vedere ecologic, emisiile per călător transportat fiind relativ
scăzute.
La ora actuală, o parte semnificativă din flotă este accesibilă pentru utilizatorii cu
mobilitate redusă. Astfel, raportându-ne la întreaga flotă, vehiculele cu podea joasă
constituie 42,7% din autobuze, 74,7% din troleibuze și 11,1% din tramvaie. Dacă ne
raportăm la cerința maximă de vehicule într-o zi lucrătoare tipică, atunci procentele de
vehicule cu podea joasă sunt 55,6% pentru autobuze, 88,6% pentru troleibuze și 18,2%
pentru tramvaie, aspect care face mai accesibil transportul public.
În 2014, viteza medie a transportului public a fost de 15,5 km/h pentru autobuze,
15,8 km/h pentru troleibuze și 15,7 km/h pentru tramvaie. Există oportunități considerabile
de a îmbunătăți, în ansamblu, viteza și fiabilitatea transportului public în Cluj-Napoca
utilizând managementul traficului și Sisteme Inteligente de Transport pentru a acorda o
prioritate adecvată, fără a cauza întârzieri semnificative pentru alte forme de trafic.
Pentru anul 2016 s-au înregistrat următoarele date relevante: la nivelul transportului
electric s-au efectuat 4.575.199 km, cu un consum de 12.322.311 kWh și un număr

echivalent estimat de 56.971.374 călătorii; la nivelul transportului cu autobuze Diesel s-au
efectuat 11.097.230 km, cu un consum de 5.091.611 litri motorină și un număr echivalent
estimat de 122.915.075 călătorii.
Mersul cu bicicleta
În ultimii ani, utilizarea mersului cu bicicleta, ca o variantă de transport alternativ şi
prietenos cu mediul înconjurător, a înregistrat o creştere semnificativă. Există comunităţi şi
evenimente ce susţin mersul cu bicicleta, printre care “Ride2Work”4 şi “Critical Mass”5.
Proiectul „Rețea de stații self-service de închiriere biciclete”, implementat cu succes
în primavara anului 2016, a prevăzut construcția a 50 de stații de închiriere de biciclete
(dintre care 43 în Cluj-Napoca, 4 în Florești și 3 în Apahida) echipate cu 540 de biciclete,
precum și amenajarea a 18,8 km de piste de biciclete, suplimentar celor 6,8 km deja
existenți. Alți 41 km sunt amenajați drept ”trasee adecvate circulației bicicliștilor”, fiind
vorba însă doar de montarea unor semne de circulație de restricționare și avertizare.
“Proiectul abordează integrat problema transportului public urban, implementează
soluţii prietenoase pentru mediul înconjurător, deoarece propune o soluţie tehnică modernă,
compatibilă cu reglementările de mediu, cu efect asupra reducerii poluării urbane, asigură
un mediu curat şi accesul la servicii urbane de calitate. Oferă un model de bună practică şi
stimulează iniţiativele pentru alinierea serviciului de transport public urban la standardele
europene, în scopul creşterii calităţii vieţii locuitorilor.”6
În multe cazuri, pistele de biciclete sunt realizate pe trotuare, reducând suprafaţa
disponibilă pietonilor, în multe cazuri deja limitat. O hartă a pistelor de biciclete existente,
clasificate pe trei nivele de serviciu, este prezentată în figura de mai jos. În determinarea
nivelului de serviciu (A = bun, B = rezonabil, C = nesatisfăcător) au fost luate în calcul:
calitatea suprafeței de rulare a pistei, lățimea acesteia, numărul de conflicte pe suta de
metri (întreruperi ale pistei de către drumuri laterale, acces la proprietăți, treceri de pietoni
etc.), întârzierea la intersecții, precum și volumul de vehicule grele (inclusiv autobuze și alte
vehicule similare) adiacente pistei la ora de vârf.

4
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6

https://www.facebook.com/Ride2WorkCluj/?fref=ts
https://www.facebook.com/criticalmass.cluj/?fref=ts
http://clujbike.eu/despre/

Figura 4: Nivelul de serviciu al pistelor de biciclete

Acest proiect se consider de către Primăria Cluj a fi o reușită, având peste 1000 de
preluări zilnice de biciclete, conform statisticilor din luna iulie 2016.7 Se vor propune viitoare
îmbunătăţiri, ce presupun piste de biciclete care să acopere o mare parte din oraș și care să
asigure conexiuni sigure și convenabile între principalele puncte de origine și destinație din
oraș, ar ajuta la creşterea siguranţei călătorilor și ar încuraja folosirea mijloacelor de
transport alternative, prietenoase cu mediul înconjurător.
Mersul pe jos
O evaluare a calității trotuarelor din zona centrală a orașului a identificat
următoarele principale probleme larg-răspândite, menționate în ordinea gravității:
• Trotuare blocate de mașini parcate ilegal;
• Trotuare înguste sau absente sau trotuare discontinue;
• Obstacole construite sau amplasate pe trotuare, suprafețe puternic deteriorate.
În mod aparte, parcarea pe trotuare constituie o problemă remarcabilă atât în zona
centrală cât și în toate cartierele de locuințe. Primăria a instalat stâlpișori pentru separarea
trotuarelor de partea carosabilă pe un număr limitat de străzi din zona centrală.
Datorită factorilor indicați mai sus, precum și a amenajării în multe cazuri în mod
necorespunzător a rampelor de conectare dintre trotuare și trecerile de pietoni, mobilitatea
persoanelor în cărucioare cu rotile precum și a altor clase similare (adulți care împing
cărucioare cu copii, persoane cu bagaje pe rotile) este în marea majoritate a cazurilor
nesatisfăcătoare în Cluj-Napoca.
7

https://www.facebook.com/clujbike/photos/a.459660424209394.1073741828.459655534209883/566906550151447/?type=3
&theater

Lipsa trotuarelor este o problemă majoră și frecvent întâlnită în zonele extraurbane
pe principalele artere radiale care converg în Municipiul Cluj-Napoca. În multe cazuri,
drumurile naționale aglomerate funcționează ca veritabile bariere care separă comunele și
satele dispuse de-a lungul lor, posibilitatea de traversare legală a acestora fiind relativ
redusă. Construcția de noi căi rutiere radiale care să permită ocolirea localităților dispuse pe
axele radiale apare a fi cea mai potrivită soluție.

3.11. Modul de gestionare a serviciilor de utilități publice
În tabelul de mai jos se prezintă situația actuală și de perspectivă a gestionării utilităților
publice, atât direct cât și prin relația cu operatorii specializați:
Tabel 2: Gestionarea serviciilor de utilităţi publice
Servicii utilități
publice

Modul de gestionare a serviciului

Indicatori de eficiență
energetică stipulați
prin contract

Contract de delegare
a gestiunii
serviciului public

Gestiune directa
prin
departamentele
primăriei

Iluminat Public

DA – mentenanță și
extindere

DA – parţial

-

Alimentare cu
apă si de
canalizare
Alimentare cu
energie termică

DA

Transport public

DA

Monitorizare,
suport accesare
finanțări.
Monitorizare,
suport accesare
finanțări.
Monitorizare,
suport accesare
finanțări.

-

DA

Clădiri publice

-

DA

-

DA

Clădiri
individuale

DA
Precizați
indicatorul

Începând din 2017,
conform indicatorilor
de performanță
precizați în cadrul
PiEE.

NU

-

4. PREGĂTIREA PROGRAMULUI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A EFICIENŢEI ENERGETICE

4.1.

Date tehnice pentru sistemele de iluminat public

Situația existentă – sistemul de iluminat public exterior și architectural
Sistemul de iluminat public al Municipiului Cluj-Napoca este deservit în prezent de
aproximativ 18.000 aparate de iluminat public. Majoritatea aparatelor de iluminat sunt
echipate cu lămpi cu descărcări de vapori de sodiu la înaltă presiune.
Dintre acestea, 13.677 de lămpi au fost montate în cadrul lucrărilor de modernizare
și extindere iluminat public desfășurate în baza contractului încheiat cu Elin Gmbh&CO în
anul 2007. Ca regulă generală, din anul 2012 nu s-au mai achiziționat lămpi cu descărcări de
vapori de sodiu la înaltă presiune, în ideea în care tehnologia LED s-a dezvoltat seminificativ,
cu aparate din ce în ce mai eficiente din punct de vedere energetic și al costurilor de
funcționare, iar în ultimii ani și al prețurilor de achiziție.
În cadrul lucrărilor finanțate din POR de Modernizare Tramă stradală și Oraș
comoară, Modernizare Făget au fost montate 610 aparate echipate cu surse LED. La acestea
se adaugă 52 de aparate montate pe străzile Aleea Stadion și Uzinei Electrice, numărul total
al aparatelor echipate cu surse LED fiind de 662.
Toate cele 662 aparate sunt controlate printr-un sistem de telegestiune. Tot prin
sistem de telegestiune sunt controlate și aparatele montate în Parcul Central, în număr de
224. La acestea se adaugă 444 aparate echipate cu sursă sodiu controlate prin telegestiune
în cadrul unui program pilot, având ca scop analiza echipării cu telegestiune a aparatelor de
iluminat echipate cu lămpi de sodiu.
Cu excepția lucrărilor de extindere iluminat public desfășurate în cadrul contractului
cu Elin și alte proiecte ale Primăriei finanțate din buget local sau din fonduri externe,
totalizând 125 km, rețeaua de alimentare se află în proprietatea operatorului de distribuție
EDTN, SDEE Cluj. În aceeași situație se regăsesc și punctele zonale de aprindere, în număr de
155, dar și sistemul de comandă a aprinderii. Acesta este format dintr-o fotocelulă și un
conductor aerian de comandă în cascadă a aprinderii celor 155 de puncte zonale, firul pilot.

La începutul anului 2016 a avut loc schimbarea furnizorului de energie, cu scopul
optimizării prețului de achiziție, prin licitație publică pe Bursa Română de Mărfuri. Astfel, s-a
obținut o reducere de cost de aproximativ 13.000 lei.
Tabel 2: Consumuri sisteme de iluminat public (fără semaforizări, arhitectural, estival, evenimente)

An
Indicator

2014

2015

2016

Consum energie
electrica (MWh/an)

11.176,02*

10.811,93

10.936,98*

Factura energie
electrica (lei/an)

8.395.542

8.122.034**

5.216.665

*Consumul energetic a fost calculat pe baza facturilor de energie electrică, potrivit datelor primite
din partea Biroului de Eficiență Energetică și Iluminat Public, din cadrul Primăriei Cluj-Napoca.
**Costurile aferente consumurilor energetice au fost calculate pe baza costurilor unitare din anul
precedent.

4.2.

Date tehnice despre sectorul rezidenţial
Consumurile energetice ale acestui sector sunt evidenţiate în tabelul următor, datele

fiind furnizate de operatorii regionali de distribuţie – anul de referinţă 2017.
Tabelul este în curs de completare. Informaţiile privind suprafeţele utile totale pe
categorii de locuinţe sunt în curs de clarificare la nivelul Primăriei Cluj-Napoca. De
asemenea, nu există o evidenţă oficială a consumurilor de energie pentru răcire pentru
locuinţe.
Tabel 3: Consumuri sectorul rezidențial pentru anul 2015

Mod de calcul (coloana3 / coloana 4)

Indicatori

Valoare
indicator

Consum de energie

Marime de raportare

1

2

3

4

Consumul total de energie
termica încalzire locuințe:

Suprafața utilă totală
locuințe:
7.260.025 m2
Locuințe private:
7.146.214 m2
Locuințe publice: 113.811
m2

Consumul de energie
termica pentru încălzire
(spații) pe tip de clădiri
[kWh/an,m2]:

200,3
kWh/an/m2

247.143.315 kWh/an – RAT
(17%)
1.207.111.500 kWh/an –
DELGAZ GRID (83%)

Consumul de energie de
răcire pe tip de locuința cu
aer condiționat *kWh+:

Consumul de energie
încălzire apă pe locuitor(2)(3)
[kWh/an,pers]:

Consumul de energie
electrica, pe tip de clădiri
[kWh/an,m2]:

Consum mediu de energie
de răcire pe tip locuință:

Nu se cunoaște.

-

55,33
kWh/an,m2

Consumul total de energie
pentru încălzirea apei:
Nu se cunoaște.

Consumul total de energie
electrică locuințe:
401.718.365 kWh/an

Suprafață utila medie
răcită pe tip de locuință cu
aer condiționat:
Nu se cunoaște.
Număr total locuitori:
400.000
Suprafața utilă totală
locuințe:
7.260.025 m2
Locuințe private:
7.146.214 m2
Locuințe publice: 113.811
m2

4.3.

Date tehnice pentru clădiri publice, rezidențiale și private

Tabel 4: Consumuri clădiri publice pentru anul 2016

Tip clădire/ consumatori
Instituții Sanitare Publice şi Private
Universități
Școli, licee, creșe, grădinițe etc.
Clădiri publice (primărie, consiliul
local, aeroport etc.)

Consum energie electrică (MWh)
9.708
13.547
3.521

Indicatori
Consum gaz metan(MWh)
Sector
tertiar

287.500

55.365
Total (MWh): 369.641

Datele privind sectorul clădirilor publice sunt obținute de la administratorii de patrimoniu ai
instituțiilor şi compartimentele Primăriei. De asemenea, există numeroase clădiri publice care
aparțin de Consiliul Județean Cluj, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării etc.

4.4.

Date tehnice pentru sectorul transporturi

Evidența parcului auto, pe categorii de vehicule:
Luna

Autobuze Troleibuze Tramvaie Microbuze

Total

Ianuarie

225

85

28

10

348

Februarie

221

85

28

9

343

Martie

226

85

28

9

348

Aprilie

226

85

29

9

349

Mai

226

85

29

9

349

Iunie

228

86

29

9

352

Iulie

228

86

29

9

352

August

228

86

29

9

352

Septembrie

228

86

29

9

352

Octombrie

228

85

29

9

351

Noiembrie

228

92

29

9

358

Decembrie

228

90

30

9

357

TOTAL

2720

1036

346

109

4211

În tabelul următor se prezintă indicatorii specifici transportului urban:
Tabel 4: Indicatori performanţă energetică transport public
Datele prezentate în tabelul de mai jos sunt generate pe baza informațiilor extrase din Planul de
Mobilitate Urbană și a celor furnizate de către Compania de Transport Public din Cluj-Napoca.

Indicatori

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

Valoare
indicator
2

1
Eficienta sistemului
Consumul specific de energie la
transportul de pasageri
(tep/călătorie)

0,035
tep/1000
călători

Număr călătorii

Consumul de energie anual la
transportul de pasageri
6389 tep/an

179.886.449

Eficienta călătoriei
Consumul specific de energie
(tep /pers/km)

Consumul anual de energie la
transportul de pasageri
74.111.458 kWh/an

461,53

pasageri – km
11,3

Eficienta Vehiculului
Consumul specific mediu de energie
pe tip vehicul (tep/km)
- Motorina
- Energie electrică (tracțiune)

0,003
motorină
0,002
electric

Consumul total de energie al
tipului de vehicul
-autobuze, microbuze: 4.341
tep
-tramvaie, troleibuze: 1.059 tep

kilometri parcurși
4.575.199 km – electric
11.299.476 km – Diesel

Consumul mediu specific de energie:


0,34 kWh/călătorie;

4.5.

Sectorul salubrizare şi întreţinere domeniu public

Consumuri înregistrate de compania de salubrizare Brantner Veres:
Luna

Cantitate combustibili (l)

Deseuri

Consum specific

Ian.16
Feb.16
Mar.16
Apr.16
Mai.16
Iun.16
Iul.16
Aug.16
Sept.16
Oct.16
Noi.16
Dec.16
TOTAL

litri motorina
15.717
17.107
17.178
20.250
18.146
19.129
19.441
19.242
18.422
15.003
14.573
12.959
207.167

tone
3.303
3.474
4.032
4.204
4.048
4.411
4.414
4.529
4.228
3.979
4.306
3.762
48.690

litri/tona
4.76
4.92
4.26
4.82
4.48
4.34
4.40
4.25
4.36
3.77
3.38
3.44
4.25

Consumuri înregistrate de compania de salubrizare ROSAL:
Carburant utilizat in 2016
Luna
Litri
Ianuarie
59677
Februarie
54141
Martie
62792
Aprilie
57365
Mai
64733
Iunie
58295
Iulie
58324
August
59120
Septembrie
57332
Octombrie
55468
Noiembrie
54827
Decembrie
55969
TOTAL
698043

Indicatori

Total deseuri reciclabile
tone
41281
54906
50806
49949
46645
60177
51382
60163
39865
30286
31312
22351
539123

Valoare indicator

Consum specific
litri/tona
1.45
0.99
1.24
1.15
1.39
0.97
1.14
0.98
1.44
1.83
1.75
2.50
1.40

Mod de calcul
Consum de energie
Mărime raportare

Eficienta sistemului
Consumul specific de energie pentru
asigurarea salubrizării şi procesarea
deşeurilor urbane (tep/tona)

0,001 tep/tona

Consumul de energie
anual la transportul de
pasageri 771 tep/an

Cantitate deseuri
587.813
tone

5. PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENŢEI ENERGETICE

5.1.

Determinarea nivelului de referinţă consum energetic
Pentru fixarea nivelului de referinţă privind consumurile energetice, s-au preluat

date globale şi defalcate pe categorii de consumatori, pentru purtătorii de energie electrică
şi gaz metan.
Astfel, la nivelul Municipiului Cluj-Napoca, în 2016 consumul total energie electrică
se prezintă după cum urmează:
Tabel 5: Structură consum energie electrică 2016 – Municipiul Cluj-Napoca

Tip Consumator
1. Instituţii de învăţământ
2. Iluminat Public
3. Universităţi
4. Spitale publice şi private
5. Clădiri de birouri
6. Consiliul Judeţean
7. Prefectura
8. Aeroport
9. Consumatori retail
10. Parcuri industriale
11. Instituţii de cultură
12. Ob cu destinaţii publice pt sport şi evenimente
13. Horeca
14. Consumatori casnici
15. Instituţii deconcentrate ale adminstraţiei centrale
TOTAL

Consum 2016
(MWh)

Procentaj (%)

3.521
10.936
13.547
9.708
11.230
1.716
155
5.235
48.468
60.408
1.546
4.335
1.419
253.717
42.378
468.319

0.8%
2.3%
2.9%
2.1%
2.4%
0.4%
0.0%
1.1%
10.3%
12.9%
0.3%
0.9%
0.3%
54.2%
9.0%
100%

Observaţii: se poate constata că ponderea totală a consumului de energie electrică pentru
sectorul public şi al deservirii utilităţilor publice ajunge la 20 %, cantitativ 95.109 MWh/an.

La nivelul Municipiului Cluj-Napoca, în 2016 consumul total de gaz metan se prezintă
după cum urmează:
Tabel 6: Structură consum gaz metan 2016 – Municipiul Cluj-Napoca
Categorie de
consumatori
Casnici
Tertiari
Asimilati
Secundari
Comerciali
TOTAL

Ian

Feb

Mar

Apr

Mai

Iun

Iul

Aug

Sept

Oct

Noi

Dec

21744 13169 12172 5777 4600 3000 2311 2694 3221 10056 13868 22351
5242 3666 3342 1563
951
464 315 313 447 2346 3657 5075
385
264
280
152
98
73
44
35
37
191
281
351
11179 9131 8880 5337 4223 3831 3667 3681 3793 7129 9409 11366
4458 3412 2991 1380
938
589 400 464 559 1719 2961 4407
43008 29642 27665 14209 10810 7957 6737 7187 8057 21441 30176 43550

Figura 6: Ponderea consumatorilor de gaz metan – Cluj-Napoca 2015

Observaţii: În categoria consumatori tertiari intră toate clădirile publice din Cluj-Napoca,
acestea au o cotă aferentă de 11% din consumul total de gaz metan, în condiţiile în care o
parte dintre acestea (în special grădiniţe, şcoli gimnaziale, licee) sunt racordate la sistemul
centralizat de termoficare.
Sectorul rezidenţial de clădiri publice, care nu este racordat direct la sistemul centralizat de
termoficare, reprezintă o pondere de 46%.
Tabel 7: Structură purtători de energie 2016 – Municipiul Cluj-Napoca
Purtator de energie
Consum total gaz metan
Consum total energie electrica
Consum total carburanti pentru transport public
TOTAL

Consum anual [MWh]
2.629.609
470.350
50.047
3.150.006

Pondere
83%
15%
2%
100%

Figura 7: Structură consum purtători de energie – Cluj-Napoca 2015

5.2.

Obiectivele și acțiunile-rezultat fixate
Formularea obiectivelor programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice, s-a

fixat pentru un orizont de timp de 2 ani în intervalul Ianuarie 2017 – Septembrie 2018,
având în vedere faptul că: acest program se întocmeşte pentru prima dată la nivelul
Municipiului Cluj-Napoca, procesul de colectare a datelor energetice este încă în curs, o
serie de acţiuni şi măsuri de eficienţă energetică deşi au fost deja implementate, încă nu s-a
cuantificat impactul şi efectul lor, iar planul de soluţii propuse în acest program încă nu a
fost validat şi asumat de către Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, din considerente
de timp.
De asemenea, având în vedere că există din 2012 un Plan de Acţiune pentru Energie
Durabilă, dar neactualizat de la data redactării, din acest plan – corelat cu obiectivele de
investiţii ale Primăriei Cluj-Napoca – s-au preluat o serie de acţiuni şi măsuri de creştere a
eficienţei energetice şi de introducere a unor surse locale de energie regenerabilă şi din
micro-cogenerare.
Viabilitatea şi fezabilitatea soluţiilor propuse, va fi stabilită prin publicarea
Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice pentru transparenţă, respectiv prin
susţinerea acestui Program în Consiliul Local, pentru validare şi aprobare.

În pregătirea acţiunilor propuse, s-a ţinut cont de politica naţională în domeniul
energiei şi mediului (PNAEE); bugetul local aflat în execuţie; propunerile de investiţii la nivel
local avansate de către aleşii locali, pentru anii următori; planificarea urbanistică aprobată
prin PUG; programul politic propus în 2017 de către Primarul ales; programul politic propus
în 2016 de către partidele politice care deţin consilieri locali.
Planul de acţiuni şi măsuri pentru creşterea eficienţei energetice a fost corelat cu
planurile de măsuri şi programele de eficienţă pregătite şi raportate de către companiile de
utilităţi publice care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Cluj-Napoca: Electrica
Distribuţie Transilvania Nord – Sucursala Cluj; DELGAZ GRID; Compania de Apă Someş;
Compania de Transport Public Cluj-Napoca; Colonia Energie; Regia de Termoficare ClujNapoca; Rosal; Bratner.
Programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice se corelează cu Planul de
mobilitate urbană, deja validat şi aprobat la nivelul municipalităţii, respectiv ţine cont de
direcţiile de acţiune stabilite pentru un plan de implementare a conceptului de smart city.
Pentru a pune bazele unui program realist şi asumat, s-a adoptat într-o primă etapă
concentrarea acţiunilor pe consolidarea competenţelor de management energetic şi a
funcţionării efective a acestui serviciu la nivelul Primăriei Cluj-Napoca.

Obiectivele programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice:
La nivel organizatoric, pe termen scurt (2017-2018), pentru consolidarea sistemului de
management energetic:


Dezvoltarea şi formarea profesională în eficienţă energetică

 Angajarea a încă trei persoane cu competenţe de management energetic în Biroul de
Eficienţă Energetică al Primăriei Cluj-Napoca, până în Noiembrie 2017, pentru preluarea
sarcinilor de gestiune a energiei şi relaţiei cu administratorii clădirilor publice, respectiv cu
operatorii de utilităţi publice şi companiile terţe implicate; Astfel, Biroul de Eficienţă
Energetică, Iluminat Public va dispune de un aparat format din 5 persoane + un Șef de Birou,
calificate (în August 2016 erau doar 2 persoane și un concurs de angajare în desfășurare,
pentru încă 3 persoane);
 Participarea a minim 2 angajaţi ai Biroului de Eficienţă Energetică, Iluminat Public (BEEIP)
la cursuri de formare profesională în domeniul eficienţei energetice – participare la cursul
post-universitar de informare asupra conceptului de clădiri cu consum energetic aproape
egal cu zero, organizat printr-un proiect Horizon 2020 în cadrul Universităţii Tehnice din
Cluj-Napoca, până cel târziu în Martie 2017;
 Autorizarea la ANRE a unui Manager energetic pentru comunități urbane până la 20
Decembrie 2016, în persoana Domnului Andrei CECLAN (Doctor Inginer), care să reprezinte
legal Primăria Cluj-Napoca în relația cu ANRE, după primirea aprobărilor interne necesare
din partea aparatului de conducere al Municipiului Cluj-Napoca.


Proceduri şi instrumente de management energetic la nivelul comunităţii urbane

 Pregătirea, implementarea şi utilizarea activă începând din Martie 2017 a unor
instrumente de monitorizare energetică şi de targeting (M&T), de urmărire actualizată a
consumurilor şi costurilor energetice la nivelul obiectivelor publice, de fixare a unor ţinte
optimizate de consum energetic, respectiv de măsurare şi verificare (M&V) a economiilor de
energie şi de costuri obţinute;

 Pregătirea și implementarea sistemului standard de Management Energetic ISO 50001
(compatibil cu sistemul internațional Energy Cities), prin definirea unui calendar de
implementare, fixarea rolurilor executive şi decizionale, validarea strategiei energetice,
validarea funcţionalităţii instrumentelor de monitorizare energetică de tip M&T şi M&V,
definirea unor proceduri privind managementul energetic, instruirea personalului BEEIP,
până cel târziu Septembrie 2017;
 Organizarea unui training intern în Biroul de Eficiență Energetică de cunoaştere şi
utilizare a Protocolului Internaţional de Măsurare şi Verificare a Economiilor de Energie
(International Performance for Measurement and Verification Protocol for Energy Savings –
IPMVP), în intervalul Ianuarie – Martie 2018;
 Organizarea de către Biroul de Eficiență Energetică a unor sesiuni de training pentru
aparatul tehnic al Primăriei, pe aspecte de eficiență energetică, soluții, formulare teme de
proiectare, cuantificare beneficii, etc.; Termen: Decembrie 2017;


Definirea unor indicatori de performanţă energetică / de impact asupra mediului /
de confort şi de cost al eficienţei energetice la nivelul comunităţii urbane

Se propun pentru utilizare, monitorizare, fixarea unor referinţe actuale şi ţinte de
îmbunătăţire, următorii indicatori de performanţă energetică:
 Consumul specific agregat de energie pe cap de locuitor [kWh(tep)/capita/an];
 Consumul specific de energie termică pe cap de locuitor [Gcal/capita/an];
 Consumul specific de energie pentru livrarea apei potabile [kWh/mc/an];
 Consumul specific de energie pentru epurarea apei uzate [kWh/mc/an];
 Consumul specific de energie pentru asigurarea iluminatului public [kWh/capita/an] şi
[kWh/punct luminos/an];
 Consumul specific de energie pentru asigurarea transportului public [kWh/km];
 Consumul specific agregat de energie la nivelul clădirilor publice [kWh/mp/an];
 Consumul specific agregat de energie la nivelul clădirilor rezidenţiale [kWh/mp/an];
 Consumul specific de energie pentru asigurarea salubrizării şi procesarea deşeurilor
urbane [kWh/tona deşeu]; [kWh/capita/an];
 Producţie specifică locală convenţională de energie [kWh/capita/an];

 Producţie specifică locală regenerabilă de energie *kWh/capita/an];
 Producţie specifică locală regenerabilă de energie la nivelul clădirilor publice
[kWh/mp/an];
 Cota de producție de energie din surse locale (regenerabile), raportat la consumul total
de energie [%];
 Aport producţie specifică de energie din biogaz la Staţia de epurare ape uzate, raportat
la consumul total de energie al staţiei [%];
 Emisiile specifice de gaze cu efect de seră *kg CO2/kWh] şi [kg CO2/mp/an];
 Determinarea şi urmărirea mixului de energie şi a ponderii de energie verde utilizată la
nivelul clădirilor şi obiectivelor publice, cu o ţintă fixată la pragul minim de 35% energie
verde din totalul energiei utilizate [%];
 Raportare cost energetic total la nivelul obiectivelor publice de consum, gestionate de
Primăria Cluj-Napoca la venitul total de care dispune Primăria *%];
 Realizarea şi menţinerea actualizată a unei hărţi a intensităţii energetice – consum
specific de energie / producţie locală de energie – la nivelul Municipiului Cluj-Napoca;
 Urmărirea nivelului de investiţii publice şi private în creşterea eficienţei energetice şi
producerea locală de energie (regenerabilă) prin indicatorul exprimat diferenţiat ca sursă
public/privat în [Euro/an], [Euro/kWh economisit];
 Determinarea şi urmărirea actualizată a numărului de clădiri auditate energetic şi care
deţin certificat de performanţă energetică, raportat la numărul total de clădiri din fondul
public şi privat [%];
 Urmărirea gradului anual de renovare şi creştere a eficienţei energetice în clădiri prin
raportarea numărului de clădiri renovate la fondul total de clădiri, pe categorii: publice,
rezidenţiale, comerciale, industriale [%];
 Urmărirea prin sondaj a gradului de conştientizare la nivelul comunităţii urbane privind
impactul eficienţei energetice şi schimbarea de comportament, în colaborare cu specialiştii
în sociologie, psihologie, management energetic din universităţile clujene;
O dată calculaţi aceşti indicatori, se vor înregistra anual şi raporta la indicatorii la
nivel naţional, la nivelul altor comunităţi urbane de dimensiuni similare, la nivelul valorilor
din anii anteriori, etc.




Acțiuni directe ale Biroului de Eficiență Energetică

Promovarea soluțiilor de eficiență energetică și de surse locale (regenerabile) de

energie la nivelul comunității urbane;


Promovarea cursurilor de formare profesională pentru proiectarea și construcția de

clădiri cu performanță energetică ridicată – nZEB, organizate de către instituțiiile și
asociațiile profesionale acreditate;


Promovarea contractelor de performanță energetică în achiziția publică de lucrări,

servicii și implementări de soluții de eficiență energetică;


Promovarea evaluării în cadrul achizițiilor a costurilor pe toată durata de viață generate

de implementarea unor soluții și echipamente consumatoare de energie;


Prevenirea efectului de rebound, în urma implementării eficienței energetice;



Facilitarea organizării unor sesiuni de training tehnic privind eficiența energetică în

mediul urban și rural, în relația cu ADI Metropolitan Cluj;


Pregătirea cadrului și contextului de proiectare și construcție a clădirilor de tip nZEB, pe

raza municipiului Cluj-Napoca;


Colaborare cu operatorul de distribuție a energiei electrice, pentru ca proiectele de

smart metering care se implementează la nivelul utilizatorilor de rețea din Cluj, să fie
accesibile și utile și acestora, în special în scopul conștientizării și modificării de
comportament;


Analiza oportunității de creștere a cantității și ponderii energiei verzi în mixul energetic

achiziționat pentru consumul obiectivelor publice (clădiri, iluminat, transport, termoficare,
apă etc.);
La nivel relaţional, de corelare, colaborare şi comunicare internă şi externă:
Conform ultimei organigrame, aprobată la nivelul Consiliului Local Cluj-Napoca, s-au
definit ca obiective de pus în aplicare următoarele acţiuni-rezultat, în relaţia cu
compartimentele interne ale Primăriei, Consiliului Local, respectiv externe în relaţia cu
diferiţi operatori, instituţii sau companii de pe raza Municipiului Cluj-Napoca:
(http://www.primariaclujnapoca.ro/userfiles/files/ORGANIGRAMA%20PRIMARIEI%20MUNICIPIULUI
%20CLUJ-NAPOCA(2).pdf)



Relaţia cu (aparatul) Primarului Municipiului Cluj-Napoca

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
 Validarea Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi obţinerea asumării
decizionale de implementare a programului din partea Primarului, până la finalul anului
2017;
 Raportarea stadiului în curs al acţiunilor şi rezultatelor de management energetic, atât la
solicitarea directă a aparatului de conducere, cât şi prin transmiterea şi susţinerea
trimestrială a unor rapoarte de progres;


Relaţia cu Consiliul Local al Municipiului

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2017;
 Dezbaterea, validarea şi aprobarea Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice
şi obţinerea asumării decizionale de implementare a acestuia din partea Consiliului Local,
prin integrare în planul de investiţii şi în bugetele anilor următori, până la finalul anului
2017;
 Raportarea stadiului în curs al acţiunilor şi rezultatelor de management energetic, atât la
solicitarea directă a Consiliului Local, cât şi prin transmiterea şi susţinerea trimestrială a
unor rapoarte de progres (dacă există interes şi se vor solicita);


Relaţia cu Compartimentul Control managerial şi managementul calităţii

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă

Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2017;
 Fixarea până la 30 Martie 2018, împreună cu Compartimentul de Control managerial a
unor indicatori de performanţă privind acţiunile şi rezultatele de management energetic
desfăşurate de către Biroul de Eficienţă Energetică – CREESC – UTCN, corelaţi cu indicatorii
de performanţă energetică incluşi în Programul de eficienţă, aplicabili atât BEEIP, cât și
companiilor de utilități din subordinea Primăriei și Consiliului Local;


Relaţia cu Serviciul Resurse umane

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2017;
 Solicitarea de suport în atragerea în perspectivă a unor resurse umane calificate pentru
BEEIP, inclusiv voluntari din mediul universitar și de liceu; Termen: Decembrie 2017;


Relaţia cu Serviciul Strategii de informatizare

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2017;
 Colaborare pentru menținerea funcțională și actualizată a bazei de date cu datele de
descriere și de consum/cost energetic la nivelul clădirilor publice, respectiv pentru crearea și
utilizarea unor noi baze de date de evidență a celorlalte date statistice prezentate în acest
program; Termen: Decembrie 2018;
 Suport în pregătirea unor soluții care se încadrează în conceptul smart city și care au
impact în utilizarea eficientă a energiei pentru Municipiul Cluj; Termen: Decembrie 2018;



Relaţia cu Biroul Relaţii externe şi investitori

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2017;
 Suport în dialogul cu investitorii existenți și noi, pe tema dezvoltării sustenabile a
infrastructurii energetice, a implementării unor soluții de creștere a eficienței energetice în
sistemele existente; Termen: Decembrie 2018;
 Pregătirea unor propuneri de atragere a investitorilor în dezvoltarea și creșterea
eficienței infrastructurii energetice publice și private din Cluj, propuneri care să fie supuse
dezbaterii publice și aprobării și asumării factorilor decizionali politici (Primar, Consiliu
Local); Termen: Decembrie 2018;


Relaţia cu Direcţia Evidența Patrimoniului

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
 Suport în pregătirea unei baze de date, actualizată semestrial, cu situaţia juridică a
clădirilor publice din administrarea Municipalităţii Cluj-Napoca, iar apoi utilizarea activă a
acestei baze de date, în pregătirea oportunităţilor de finanţare proiecte eficienţă; Termen:
Mai 2018;
 Promovarea unor modele de contracte de performanţă energetică, pentru adaptarea şi
validarea lor la nivelul Primăriei Cluj-Napoca, în scopul utilizării în contractările de proiecte
de eficienţă energetică, prin achiziţii publice; Termen: Martie 2018;



Relaţia cu Direcţia Economică

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
 Suport în fundamentarea unei analize privind alocarea bugetară pentru subvenții la
termoficare versus posibilă alocare bugetară pentru reabilitarea energetică a clădirilor de
locuințe colective; Termen: Decembrie 2018;


Relaţia cu Compartimentul Buget învăţământ preuniversitar de stat

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
 Prezentarea datelor statistice de consum și cost energetic, respectiv planurile întocmite
individual pentru fiecare obiectiv de învățământ evaluat energetic preliminar, cu
propunerea de calcul bugetar al investițiilor în eficiență energetică și în confort interior, care
se amortizează din economiile generate; Termen: Octombrie 2018;


Relaţia cu Direcţia de Evidenţă a persoanelor

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
 Preluarea anuală a datelor statistice privind populația la nivelul Municipiului ClujNapoca; Termen: Septembrie 2018;



Relaţia cu Arhitectul Şef al Municipiului Cluj-Napoca

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
 Transmiterea unui Ghid de recomandări pentru renovare pentru creşterea eficienţei
energetice a clădirilor în conceptul nZEB, care să fie distribuit proiectanţilor, constructorilor,
proprietarilor şi administratorilor de clădiri, care realizează construcţii noi şi renovări;
Termen: August 2018; Arhitectul Şef şi Serviciul de urbanism pot promova acest ghid de
bune practici şi recomandări;
 Asistență tehnică în planificarea energetică urbană în mod eficient și durabil, în special în
ceea ce privește infrastructura energetică (rețele de distribuție a energiei electrice, termice),
de transport, de încărcare vehicule electrice, de iluminat, respectiv la nivelul mediului
construit public și privat; Termen: Decembrie 2018;
 Implicarea BEEIP, prin asocierea CREESC-UTCN în evenimente organizate de către
Primăria Cluj-Napoca pe teme de planificare urbană, construcții verzi și eficiente energetic;
Termen: Decembrie 2018;


Relaţia cu Serviciul de Urbanism din cadrul Primăriei

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
 Promovarea unei campanii de afişare a certificatelor de performanţă energetică în
clădirile auditate energetic, în relaţia cu auditorii energetici, proiectanţii şi constructorii,
proprietarii şi administratorii de clădiri din Cluj-Napoca; Termen: August 2017;
 Promovarea Ghidului pentru clădiri verzi, elaborat de către Consiliul Român pentru
Clădiri Verzi (www.rogbc.org), care să fie distribuit proiectanţilor, constructorilor,
proprietarilor şi administratorilor de clădiri, care realizează construcţii noi şi renovări;

Termen: August 2018; Arhitectul Şef şi Serviciul de urbanism pot promova acest ghid de
bune practici şi recomandări;
 Adresarea propunerii ca la modernizarea și reabilitarea termică a blocurilor de locuințe
să se realizeze la nivel cel puțin de cartier, a unui studiu cromatic privind fațadele blocurilor;
 Promovarea unor concepte urbanistice și de arhitectură care contribuie și la creșterea
eficienței energetice: acoperișuri inerbate, grădini urbane; identificarea unor studii care
analizează și dovedesc impactul în eficiență energetică al acestor soluții, pentru a fi
promovate cu titlu de recomandare la nivelul proiectanților și constructorilor de clădiri;
Termen: Decembrie 2018;


Relaţia cu Compartimentul Protecţia monumentelor istorice

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până în August
2018;
 Prezentarea şi facilitarea intrării în contact cu soluţii şi furnizori de soluţii pentru
creşterea eficienţei energetice în clădirile clasificate ca monumente istorice: tâmplărie
ferestre, termoizolare la interior, instalaţii HVAC, iluminat; Termen: August 2017;
 Suport în evaluarea unor clădiri monument istoric, dacă acestea urmează să intre în
renovare; Decembrie 2018;


Relaţia cu Serviciul Autorizări construcţii

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
 Se va transmite propunerea ca autorizările de construcţii şi recepţia acestora să fie
condiţionate de verificarea conformării energetice ale limitelor min./max. pentru valorile
R’,U’,G’ conform normelor şi normativelor în vigoare (cerinţele de protective termică
minimale C107, Ord. 2055/2011), atât în faza de depunere a proiectului pentru obţinerea

autorizaţiei şi după finalizarea construcţiei la recepţia finală, inclusiv prin certificatul de
performanţă energetică şi anexele aferente de calcul – acţiune propusă pentru începere din
Decembrie 2018; În acest mod, se va elimina construcţia de clădiri cu performanţă
energetică redusă şi se va pregăti alinierea la legislaţia de construire a clădirilor cu consum
energetic aproape egal cu zero, cu termen de începere din 2018 / 2020 (OUG. 13/2016);
 Analiza impactului în costuri și efect în eficiență energetică prin condiționarea obținerii
autorizației de construcție de implementarea fezabilă a unor surse regenerabile locale de
energie; prezentarea acestei analize la nivelul aparatului decizional al Primăriei și punerea în
aplicare prin Serviciul de urbanism; Termen: Decembrie 2018;


Relaţia cu Biroul Strategii urbane

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2017;
 Implicarea în planificarea energetică urbană, în special în ceea ce privește dezvoltarea
infrastructurii energetice (rețele de distribuție a energiei electrice, termice, apă, iluminat,
stații de încărcare vehicule electrice, transport cu bicicleta) și la nivelul fondului construit de
clădiri publice și private; (exemplu: ținând cont de PUG actual, să se prevadă ca fiecare nou
drum public în cartierele noi, să includă și pistă de biciclete); Termen: Decembrie 2018;


Relaţia cu Direcţia Ecologie urbană şi spaţii verzi

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până în
Septembrie 2018;
 Identificarea cantităţilor de biomasă rezultată din toaletarea spaţiilor verzi, a destinaţiei
acestor deşeuri şi a unor mijloace de valorificare energetică la nivelul obiectivelor publice de
pe raza Cluj-Napoca; Termen: Septembrie 2018;



Relaţia cu Serviciul Administrare căi publice

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;


Relaţia cu Serviciul tehnic, reparaţii imobile, monitorizare servicii comunitare

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
 Suport în cuantificarea economiilor de energie și de cost rezultate din soluțiile de
creștere a eficienței energetice puse în practică la nivelul clădirilor publice; Termen:
Decembrie 2018;
 Suport în pregătirea achiziției unor studii și soluții privind creșterea eficienței energetice
în clădirile publice, în bugetarea lor corespunzătoare și în definirea criteriilor așteptate de
performanță energetică; Termen: Decembrie 2018;
 Suport în pregătirea unor programe de mentenanță preventivă la nivelul echipamentelor
și instalațiilor din clădirile publice, astfel încât acestea să funcționeze corespunzător și la
nivelul de randament considerat optim; Termen: Decembrie 2018;


Relaţia cu Serviciul Investiţii

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
 Suport în pregătirea achiziției unor studii și soluții privind creșterea eficienței energetice
în clădirile publice, în bugetarea lor corespunzătoare și în definirea criteriilor așteptate de

performanță energetică, respectiv în evaluarea economiilor de energie și de cost obținute,
inclusiv în calculul amortizării; Termen: Decembrie 2018;


Relaţia cu Serviciul Siguranţa circulaţiei urbane, reţele edilitare şi transport local

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
 Suport în evaluarea și cuantificarea economiilor de energie (combustibil) obținute prin
adoptarea unor soluții eficiente de transport public, a unor soluții de decongestionare și
redirecționare a traficului auto, de creștere a gradului de utilizare a bicicletelor, etc., în
conformitate cu Planul de mobilitate urbană; Termen: Decembrie 2018;
 Analiză de impact în creșterea eficienței energetice, prin acordarea de suport legal
(posibil schemă de minimis) pentru companiile de taxi, care își înnoiesc parcul auto cu
vehicule electrice; prin facilitarea accesului la stațiile de încărcare electrică care vor fi
instalate de către Primărie, prin acordarea de prioritate pe benzile de transport public, etc.
Termen: Decembrie 2018;


Relaţia cu Serviciul Achiziţii publice

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
 Suport în definirea unor teme de proiectare care vizează achizițiile publice de
echipamente și instalații cu consum energetic, respectiv propunerea ca regulă ca evaluarea
costurilor să se realizeze pe toată durata de viață, respectiv să fie inclusă și evaluarea de
impact asupra mediului; acțiune continuă;
 Suport în pregătirea unor Caiete de sarcini pentru achiziția de servicii de proiectare sau
de execuție, care vizează achizițiile publice de echipamente și instalații cu consum energetic,
cu implicarea în definirea competențelor necesare, a tipurilor de evaluări, după modelul

deja pus în aplicare prin Caietul de sarcini pentru achiziția asistenței tehnice și a proiectării
de modernizare și creștere eficiență energetică în clădiri, cu scopul de a accesa finanțare
nerambursabilă prin POR; acțiune continuă;


Relaţia cu Serviciul Administrare hale şi pieţe

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
 Suport în pregătirea unor investiții în creșterea eficienței energetice la nivelul clădirilor
hale și piețe, în cuantificarea beneficiilor obținute, în promovarea reciclării directe și
selective a deșeurilor rezultate din activitatea de comercializare produse alimentare;
Termen: Decembrie 2018;


Relaţia cu Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
 Solicitarea și suport în menținerea actualizată a unei baze de date cu fondul construit de
clădiri publice, în corelare cu situația lor juridică de proprietate; Termen: Iunie 2018;


Relaţia cu Biroul evidenţa şi administrarea bazei materiale unităţi de învăţământ

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
 Suport în pregătirea achiziției unor studii și soluții privind creșterea eficienței energetice
în clădirile publice, în bugetarea lor corespunzătoare și în definirea criteriilor așteptate de
performanță energetică; Termen: Decembrie 2018;

 Punerea la dispoziția a bazei de date cu descrierea tehnică a clădirilor și a consumurilor
și costurilor energetice actualizate pentru instituțiile de educație și învățământ; Termen:
Decembrie 2018;


Relaţia cu Centrul de informare pentru cetăţeni

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
 Transmiterea unui Ghid de recomandări de renovare pentru creşterea eficienţei
energetice a clădirilor în conceptul nZEB, care să fie distribuit proiectanţilor, constructorilor,
proprietarilor şi administratorilor de clădiri, care realizează construcţii noi şi renovări;
Termen: August 2018; Centrul de informare pentru cetăţeni poate face public şi promova
acest ghid de bune practici şi recomandări;
 Pregătirea unor materiale de informare publică privind rezultatele și impactul
proiectelor derulate de către Primărie, pentru creșterea eficienței energetice și confortului
în clădirile publice, în clădirile rezidențiale, conștientizarea și schimbarea de comportament,
pentru publicare în revista Primăriei și diseminare pe canalele media; acțiune periodică;


Relaţia cu Serviciul de Marketing

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
 Apelarea Serviciului pentru suport în pregătirea unor materiale și broșuri de informare
publică privind proiectele de eficiență energetică derulate de Primărie (exemplu:
promovarea unor rezultate de creștere a eficienței energetice sau a unor acțiuni de
schimbare de comportament, prin abzibild-uri lipite pe mijloacele de transport public);
Termen: acțiune periodică;



Relaţia cu Serviciul Relaţii comunitare şi turism

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
 Prezentarea conceptului “Hoteluri cu consum de energie aproape egal cu zero – nearly
zero Energy Hotels – neZEH www.nezeh.eu” şi promovarea acestuia în relaţia cu hotelierii
din Cluj-Napoca, inclusiv a soluţiilor şi instrumentelor tehnice şi financiare de punere în
practică; Termen: Septembrie 2018;


Relaţia cu Serviciul Strategie, dezvoltare locală şi management proiecte

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
 Suport în pregătirea unui Studiu de impact privind amplasarea de staţii de încărcare a
vehiculelor electrice, în parcările şi obiectivele publice din Cluj-Napoca, pentru încurajarea
transportului electric, ia ulterior achiziţia efectivă a acestor staţii, instalarea şi punerea lor în
funcţiune, cu luare în evidenţă a consumurilor de energie electrică aferente; Termen:
Septembrie 2018;
 Suport în pregătirea dosarului de obţinere finanţare prin programul Casa Verde și Casa
Verde plus pentru instalarea unor surse regenerabile de energie, în obiectivele publice
eligibile, prin identificarea necesarului de energie, potenţialului energetic şi fezabilităţii
instalării acestor surse regenerabile; Termen: Septembrie 2018;
 Identificarea prin suport în realizarea unui studiu tehnic, a potenţialului de producere
locală de energie regenerabilă şi prin micro-cogenerare, la nivelul punctelor de consum
publice (spital municipal, clinici universitare, bazine olimpice, piscine, clădiri administrative,
clădiri pentru educaţie, etc.) şi din domeniul privat (hoteluri, centre spa, clădiri de birouri,

locuinţe colective, etc.) şi pregătirea unui plan de (suport) implementare, inclusiv prin
identificarea surselor de finanţare; Termen: Decembrie 2018;
 Suport tehnic în definirea temelor de proiectare și fundamentarea oportunităților de
accesare finanțări prin programele structurale (POR, POIM, fonduri elveţiene, fonduri
norvegiene), guvernamentale (Case Verde), de cercetare și diseminare (POC, Horizon 2020)
pentru punerea în practică a proiectelor cu impact în utilizarea eficientă a energiei; acțiune
continuă;
 Suport tehnic din partea BEEIP în asocierea cu CREESC-UTCN pentru analiza și estimarea
impactului în eficiență energetică, asupra mediului și creșterii confortului în clădiri, pentru
diferite proiecte și finanțări care pot să apară pe parcurs în aceste direcții; Termen: acțiune
continuă;


Relaţia cu Serviciul Mijloace fixe şi achiziţii materiale

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
 Suport în pregătirea achiziției unor studii și soluții privind creșterea eficienței energetice
în clădirile publice, în bugetarea lor corespunzătoare și în definirea criteriilor așteptate de
performanță energetică; Termen: Decembrie 2018;


Relaţia cu Direcţia Impozite şi taxe locale

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până în Februarie
2018;
 Identificarea realistă a fondului locativ de clădiri individuale și colective, publice și
private, la nivel de clasificare ca suprafețe utile pe categorii de clădiri; Termen: Iunie 2018;
 Suport în fundamentarea unui studiu privind impactul acordării de facilități fiscale, prin
scheme locale de minimis, aprobate legal, pentru proprietarii de clădiri individuale sau

colective care aplică soluții de modernizare și renovare a clădirilor, cu efect în creșterea
semnificativă a performanței energetice – nivel nZEB; Termen: Septembrie 2018;


Relaţia cu Serviciul public pentru administrare parcări

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
 Preluarea de informații privind posibilitatea de amplasare stații de încărcare vehicule
electrice, suport în gestionarea consumurilor energetice ale clădirilor, pregătirea
implementării soluțiilor de creștere a eficienței energetice; Termen: Mai 2018;
 Propunere de dezvoltare a unei aplicații de tip smart phone pentru afișarea automată a
parcărilor disponibile, pentru conducătorii auto; Termen: Mai 2018;


Relaţia cu Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
 Suport în pregătirea achiziției unor studii și soluții privind creșterea eficienței energetice
în clădirile publice, în bugetarea lor corespunzătoare și în definirea criteriilor așteptate de
performanță energetică; Termen: Decembrie 2018;


Relaţia cu Casa de Cultură a Municipiului Cluj-Napoca

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;

 Suport în pregătirea achiziției și implementării unui pachet de soluții de creștere a
eficienței energetice, în conformitate cu evaluarea energetică preliminară realizată în 2016;
Termen: Mai 2018;


Relaţia cu Regia Autonomă a Domeniului Public

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
 Suport în identificarea unor soluții de valorificare energetică a deșeurilor de la rampă;
suport în identificarea și punerea în practică a unor soluții de creștere a eficienței energetice
în clădirile și la nivelul parcului auto propriu RADP; Termen: Septembrie 2018;


Relaţia cu Centrul bugetar de administrare creşe

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
 Punerea la dispoziție a bazei de date privind descrierea tehnică a clădirilor de creșe și a
consumurilor și costurilor energetice și suport în identificarea și promovarea unor soluții de
creștere a eficienței energetice la nivelul creșelor; Termen: Septembrie 2018;


Relaţia cu administraţia Sălii Polivalente

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
 Suport în identificarea și promovarea unor soluții de creștere a eficienței energetice la
nivelul clădirii și echipamentelor HVAC existente, respectiv pentru extinderea clădirii;
Termen: Septembrie 2018;



Relaţia cu S.C Cluj Innovation Park S.A

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
 Suport tehnic în planificarea infrastructurii energetice, în colaborare cu companiile de
utilități publice, în pregătirea implementării unor surse regenerabile locale și promovarea
construcției de clădiri cu performanță energetică ridicată – nZEB; Termen: Mai 2018;


Relaţia cu Arena Cluj – stadionul municipal

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
 Suport în identificarea și promovarea unor soluții de creștere a eficienței energetice la
nivelul arenei; Termen: Septembrie 2018;


Relaţia cu Spitalul Municipal Clujana

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
 Suport în gestiunea energiei și în pregătirea programelor de investiții în modernizarea și
creșterea eficienței energetice, inclusiv prin dotarea integrată HVAC și cu surse regenerabile
a clădirilor spitalului; suport în cuantificarea impactului în creșterea eficienței energetice,
după implementarea pachetelor de soluții aflate actualmente în curs de pregătire, prin
accesarea de finanțare prin POR 3.1; (inclusiv micro-cogenerare locală); acțiune continuă;



Relaţia cu Biroul de Mass-media al Primăriei

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
 Suport tehnic în pregătirea unor comunicate de presă și acțiuni media care prezintă
proiectele și progresele Primăriei Cluj-Napoca în direcția eficienței energetice; Termen:
acțiune periodică;


Relaţia cu administratorii clădirilor publice

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2017;
 Transmiterea pentru afişare publică şi explicarea conţinutului certificatelor de
performanţă energetică aferente clădirilor; Termen implementare: Decembrie 2017;
 Acordarea de suport în formularea notelor de fundamentare (memorii justificative), sau
pregătirea unor Caiete de sarcini pentru investiţii în clădiri, cu impact asupra consumurilor
de energie şi în relaţia cu compartimentele de specialitate ale Primăriei, care gestionează
bugetele şi achiziţiile pentru clădirile publice; acţiune continuă;
 Continuarea organizării unor sesiuni de instruire (minim 3) privind soluţiile şi
modalităţile de utilizare eficientă a energiei, acordare suport în menţinerea actualizată a
platformei online de urmărire consumuri energetice, iniţierea unor programe de
conştientizare şi de schimbare de comportament, promovarea unor materiale şi autocolante
cu mesaje privind impactul eficienţei energetice; Termen: Septembrie 2018;
 Suport în menținerea actualizată a inventarului de clădiri și echipamente energetice, în
platforma online a Primăriei Cluj-Napoca; acţiune continuă;

 Corelarea bazelor de date cu evidența echipamentelor energetice din clădirile
educaționale, deținută de către Inspectoratul Școlar Județean, cu platforma online
gestionată de Primăria Cluj-Napoca; Termen: Septembrie 2018;
 Promovarea implementării unor pachete de soluţii organizatorice, cu efect imediat,
detaliate în secţiunea La nivel de soluţii organizatorice imediate; Termen: Decembrie 2018;
 Implementarea adaptată a unor programe orare de termoficare la nivelul clădirilor,
inclusiv prin investiții în automatizarea centralelor termice, astfel încât să se reducă risipa de
energie pentru încălzirea spațiilor și să se asigure un confort termic adecvat; Termen:
Decembrie 2018;
 Promovarea unor Ghiduri de recomandări (sau Regulament aprobat în Consiliul Local)
privind utilizarea eficientă a energiei, mijloace de conștientizare și schimbare de
comportament pentru ocupanții clădirilor; Termen: Decembrie 2018;
 Promovarea unor norme minimale igienice, de mediu și de confort în clădirile publice,
care să poată fi îndeplinite prin acțiunile de modernizare și creștere a eficienței energetice;
Exemple: apă caldă menajeră la toalete pentru elevi și studenți, iluminat în standarde în
sălile de clase/de curs, iluminat de siguranță, amplasarea centralelor termice, confort termic
adaptat, calitatea aerului interior, etc. Termen: Decembrie 2018;
 Realizarea unor vizite de promovare și popularizare a exemplelor de clădiri eficiente
energetic din Cluj-Napoca (școlile Eminescu, Agârbiceanu, Avram Iancu și Coșbuc), unde din
Decembrie 2016, vor exista funcționale sisteme integrate HVAC și iluminat adaptativ
conform standardelor, respectate normele de calitate a aerului interior și confort termic
adaptat; Termen: Mai 2018;
 Realizarea periodică a unor evaluări energetice preliminare, prin intermediul Biroului de
Eficiență Energetică, pentru identificarea oportunităților de creștere a eficienței,
constatarea unui progres în urma implementării de soluții, cuantificarea beneficiilor
obținute, suport în fundamentarea investițiilor programate în continuare; ca livrabil, până în
Martie 2018 se va transmite fiecărui Administrator de clădire câte un raport de evaluare
energetică preliminară, corelat cu vizitele aflate în curs de desfășurare;
 Aplicarea unor autocolante cu mesaje de conştientizare şi motivare privind eficienţa
energetică, în spaţiile publice din clădiri; Termen: Septembrie 2018;

 Pregătirea unor prezentări educaţionale pentru elevi şi cadre didactice privind impactul
eficienţei energetice şi diseminarea acestora în minim 20 de sesiuni până în Decembrie
2018;
 Promovarea unor acţiuni de reciclare selectivă a deşeurilor, în special a celor de produse
electrice şi predarea lor selectivă; Termen: Mai 2018;


Relaţia cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
 Prezentarea soluțiilor de creștere a eficienței energetice propuse pentru clădirile
educaționale, posibile colaborări instituționale în programe de conștientizare și schimbare
de comportament, corelarea bazelor de date cu evidența echipamentelor energetice;
promovarea normelor minimale de igienă și confort în școli și eventual facilitarea atragerii
de finanțări pentru modernizarea și creșterea eficienței energetice; Termen: Septembrie
2018;


Relaţia cu companiile de utilităţi publice

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
 Continuarea organizării de mese rotunde (minim o dată pe semestru) cu Managerii
Energetici şi factorii decizionali ai companiilor de utilităţi publice (CAS, CCNE, RAT, CTP) la
care Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca deţine calitatea de acţionar, pentru corelarea
Programelor de îmbunătăţire a eficienţei energetice, pentru dialog şi parteneriate în
proiecte comune, pentru susţinerea şi asistenţă tehnică în pregătirea finanţărilor, unde
Primăria Cluj-Napoca este autoritate contractantă, pentru facilitarea relaţiei cu companiile
de servicii energetice şi cu sursele posibile de finanţare; Termen: Septembrie 2018;

 În relaţia cu Compania de Apă Someş, se va promova conceptul de Staţie de epurare cu
balanţă energetică pozitivă, prin creşterea producţiei de biogaz, prin recuperarea de căldură
reziduală din apele uzate/transferate în emisar, producere locală de energie fotovoltaică,
etc. Termen: Septembrie 2018;
 În relaţia cu Compania de Transport Public, se va acorda asistenţă tehnică în pregătirea
unui proiect de producere energie fotovoltaică pentru consumul transportului electric
urban, prin racord direct în reţeaua de tracţiune electrică; de asemenea, se va facilita
contactul cu cercetători din cadrul UTCN din domeniul transportului electric, al
combustibililor bio-diesel, pentru identificarea unor soluții adaptate Clujului și posibil
inițierea unor parteneriate de cercetare aplicativă și de implementare, cu finanțare
europeană; Termen: Septembrie 2018;
 În relaţia cu Colonia Cluj-Napoca Energie, dacă există interes, se va facilita iniţierea unui
proiect în parteneriat cu S.C SANEX S.A pentru recuperarea de căldură reziduală şi
introducerea acesteia în sistemul de termoficare; există o estimare la valoarea de 2 MWt
potenţial de recuperare căldură reziduală din fabrică; Termen: Decembrie 2018;
 În relaţia cu Regia Autonomă de Termoficare, se va acorda suport în promovarea
sistemului centralizat de termoficare pentru construcţiile existente şi cele noi, pentru
utilizarea unor surse locale de micro-cogenerare în punctele termice, pentru pregătirea
proiectelor de refacere a izolaţiei reţelelor termice, pentru promovarea unor oferte
integrate de energie termică și electrică (dacă există deschidere la nivelul conducerii), etc.
Termen: Decembrie 2018;
 În relația cu operatorii de servicii de salubrizare, Brantner și Rosal, se vor organiza cel
puțin două întâlniri dedicate pentru colectarea detaliată a informațiilor privind modul de
selectare a deșeurilor, de posibilitatea de separare a celor biodegradabile pentru valorificare
energetică; Termen: Decembrie 2018;
 În relaţia cu operatorii de mentenanţă şi extindere a sistemului de iluminat public, se vor
propune şi implementa indicatori de performanţă energetică, de calitate şi adaptare a
iluminatului în raport cu fluxul de trafic rutier şi pietonal, respectiv de evitare şi reducere a
poluării luminoase; Termen: Decembrie 2018;



Relaţia cu Operatorul de Distribuţie a energiei electrice

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2017;
 Informare şi suport privind proiectele EDTN – SDEE Cluj de implementare a sistemelor de
smart metering la nivelul utilizatorilor de reţea agenţi economici, instituţii şi rezidenţiali,
modul de gestionare a datelor înregistrate în scopul determinării precise a consumului
propriu tehnologic, vizualizării în timp real a consumurilor energetice şi impactul posibil în
schimbarea de comportament; Termen: Mai 2018;
 Suport tehnic și de facilitare a relației de comunicare cu compartimentele de autorizări
ale Primăriei, pentru implementarea proiectelor de modernizare a infrastructurii energetice
– rețelele de distribuție a energiei, creșterea nivelului de tensiune, creșterea capacităților de
alimentare cu energie, reducerea pierderilor tehnologice, pregătirea infrastructurii
energetice și/sau extinderea alimentărilor cu energie în zonele cu clădiri noi, extinderea
iluminatului public; Termen: Februarie 2018;


Relaţia cu mediul universitar

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
 Organizarea unor mese rotunde (cel puțin una anual) prin intermediul Uniunii
Universităților din Cluj, cu Rectorii Universităților (UBB, UMF, UTCN, USAMV, UAD, etc.)
pentru prezentarea oportunităților care apar în domeniul eficienței energetice (Casa Verde,
POR 10), pentru identificarea unor proiecte de parteneriat, inclusiv prin cercetare și
diseminare, pentru suport în evaluarea energetică și pregătirea unor programe proprii de
creștere a eficienței energetice, pentru facilitarea parteneriatelor public-private cu companii

de servicii energetice și cu fonduri de finanțare pentru eficiență (bănci, FREE, fonduri
norvegiene); Termen: Septembrie 2018;
 Formarea unui Consiliu Consultativ interdisciplinar, format din minim 5 specialiști
universitari, cu competențe în domeniul eficienței energetice și organizarea a minim două
întâlniri anuale, pentru dialog și dezbateri privind oportunitățile și proiectele pe care le
abordează Primăria Cluj-Napoca; Termen: Septembrie 2018;
 Promovarea unor norme minimale igienice, de mediu și de confort în clădirile publice,
care să poată fi îndeplinite prin acțiunile de modernizare și creștere a eficienței energetice;
Exemple: apă caldă menajeră la toalete pentru elevi și studenți, iluminat în standarde în
sălile de clase/de curs, iluminat de siguranță/urgență, confort termic adaptat, calitatea
aerului interior, etc. Termen: Decembrie 2018;
 Facilitarea diseminării către comunitatea specialiștilor în proiectare și execuție clădiri și
dacă este cazul către publicul larg, a rezultatelor din proiectele derulate de către
Universități, pe domeniul energie, eficiență energetică, conștientizare și schimbare de
comportament (exemplu: Horizon 2020 – proiect cursuri post-universitare nZEB – UTCN);
acțiune continuă;
 Promovarea internă în Primărie și externă la nivelul universităților să permită și faciliteze
(inclusiv financiar) instalarea de stații de parcare biciclete din sistemul bike-rental existent,
astfel încât să se încurajeze utilizarea bicicletelor; Termen: Decembrie 2018;


Relaţia cu (asociaţiile de) proprietari locuinţe colective și individuale

 Prezentarea publică a obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de
Biroul de Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru
Eficienţă Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la
finalul anului 2018;
 Transmiterea de informări publice, prin canalele media ale Primăriei privind
oportunitățile de accesare finanțări pentru proiecte de eficiență energetică (exemplu Casa
Verde), promovarea unor materiale și broșuri de informare, promovarea unor soluții de
creștere a eficienței energetice, materiale sustenabile (exemple: izolaţie din lână, acoperiş
verde, sisteme individuale de ventilaţie mecanică cu recuperare de căldură, surse

regenerabile), promovarea companiilor de servicii energetice și a constructorilor care
dovedesc și aderă la bunele practici privind performanța energetică ridicată a clădirilor,
măsurarea şi verificarea efectului renovărilor şi reabilitărilor termice; acțiune continuă;
 Promovarea afişării şi explicarea conţinutului certificatelor de performanţă energetică, la
clădirile de locuinţe colective, noi sau reabilitate energetic, respectiv identificarea unor
măsuri de stimulare pentru evaluare energetică şi certificare a blocurilor care urmează a fi
reabilitate, la nivel integrat, nu la nivel de apartamente; Termen: Decembrie 2018;
 Promovarea verificării şi conştientizării impactului eficienţei energetice, prin comparaţia
şi verificarea Certificatelor de performanţă energetică, înainte şi după reabilitarea
energetică; Termen: Decembrie 2018;
 Identificarea subsolurilor inundate şi pregătirea de acţiuni prioritare pentru reparaţii şi
hidroizolări, respectiv termoizolări ale conductelor termice din subsoluri, unde termoficarea
este centralizată; Termen: Septembrie 2018;
 Identificarea locaţiilor din zonele de locuinţe colective, unde în perspectivă pot fi
amplasate staţii de încărcare vehicule electrice și stații pentru bicicletele din sistemul bikerental existent; Termen: Decembrie 2018;


Relaţia cu auditorii energetici pentru clădiri şi industrie

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
 Organizarea unei mese rotunde pe tema auditării energetice a clădirilor, unde vor fi
invitaţi public auditorii energetici care operează pe raza Municipiului Cluj-Napoca, prin
intermediul asociaţiilor de auditori energetici, canale media, pentru coordonarea şi
creşterea calităţii modului în care se realizează auditurile şi certificatele de performanţă,
pentru diseminarea conceptului nZEB, etc.; Termen: Decembrie 2018;
 Centralizarea certificatelor de performanţă energetică emise la nivelul comunităţii
urbane Cluj-Napoca, într-o bază de date gestionată de către Biroul de Eficienţă Energetică,
în colaborare cu INCERC URBAN Bucureşti, cu scopul de a urmări gradul de certificare,

calitatea procesului, ritmul de construire şi performanţa energetică asociată, gradul de
renovare a clădirilor – acţiune continuă începând cu Decembrie 2018;


Relaţia cu proiectanţii şi constructorii de infrastructură şi de clădiri

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până în Mai
2018;
 Începând din Mai 2018, Biroul de eficienţă energetică al Primăriei Cluj-Napoca în
asociere cu UTCN şi RoGBC va promova conceptele de clădiri cu consum energetic aproape
egal cu zero şi de clădiri verzi, prin anunţuri publice pe site-ul Primăriei şi în media locală,
punerea la dispoziţie a unor materiale de promovare, stimularea participării la cursuri postuniversitare nZEB, organizate de către UTCN, oferire acces gratuit pentru vizitarea unor
clădiri publice considerate ca studii de caz reprezentative pentru performanţa energetică
ridicată, etc;


Relaţia cu companiile IT de pe raza Municipiului Cluj-Napoca

 Prezentarea publică a obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de
Biroul de Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru
Eficienţă Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la
finalul anului 2018;
 Lansarea publică a unor teme de proiecte, inclusiv prin parteneriate public-private (dacă
se vor identifica surse de finanțare publice) pentru soluții ITC și de digitalizare în
management energetic clădiri, parcări inteligente, stații de încărcare vehicule electrice,
management trafic rutier, smart city cu impact pozitiv energetic și de mediu, etc. care să
aibă aplicabilitate și posibil testare pilot demonstrativă la nivelul comunității urbane ClujNapoca; Termen: Decembrie 2018;
 Promovarea internă în Primărie și externă la nivelul proprietarilor de clădiri comerciale
de birouri să permită și faciliteze (inclusiv financiar) instalarea de stații de parcare biciclete

din sistemul bike-rental existent, astfel încât să se încurajeze utilizarea bicicletelor pentru
mersul la serviciu; Termen: Decembrie 2018;


Relaţia cu mediul de business de pe raza Municipiului Cluj-Napoca

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
 Deschidere pentru organizarea unor mese rotunde tehnice cu participare publică, pentru
dezbaterea unor soluții de eficiență energetică și planificare energetică urbană; Termen:
August 2018;
 Promovarea internă în Primărie și externă la nivelul proprietarilor de clădiri comerciale
de birouri să permită și faciliteze (inclusiv financiar) instalarea de stații de parcare biciclete
din sistemul bike-rental existent, astfel încât să se încurajeze utilizarea bicicletelor pentru
mersul la serviciu; Termen: Decembrie 2018;


Relaţia cu băncile şi finanţatori pentru proiecte de eficienţă energetică

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
 Organizarea unor întâlniri pe tema (facilitării) finanţării proiectelor de eficienţă
energetică din mediul public sau privat, cu băncile care deţin astfel de linii de programe,
fonduri de finanţare (exemplu: Fondul Român pentru Eficienţa Energiei), etc.; Termen:
Decembrie 2018;


Relaţia cu mediul industrial de pe raza Municipiului Cluj-Napoca

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă

Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
 Organizarea unor mese rotunde pe tema eficienţei energetice în industrie, la care să fie
invitaţi Managerii Energetici şi factorii decizionali ai companiilor industriale de pe raza
Municipiului Cluj-Napoca, pentru identificarea problemelor cu care se confruntă, soluţiilor şi
programelor pe care doresc să le pună în aplicare, surselor de finanţare posibile, facilitarea
relaţiei cu companiile de servicii energetice; Termen: Decembrie 2018;
 Identificarea potenţialului de recuperare a resurselor secundare de energie (căldură
reziduală), care să poată fi preluată în sistemul centralizat de încălzire urbană: caz concret
vizat – S.C SANEX S.A (Lasselberger) cu potenţial ridicat de căldură reziduală, fabrică aflată în
vecinătarea imediată a producătorului de energie termică S.C Colonia Cluj-Napoca Energie
S.A; Scop: facilitarea legăturii dintre cele două companii şi a iniţierii unui proiect de recupere
centralizată a căldurii reziduale, inclusiv prin identificare surse finanţare; Termen:
Decembrie 2018;
 Promovarea internă în Primărie și externă la nivelul platformelor industriale să permită
și faciliteze (inclusiv financiar) instalarea de stații de parcare biciclete din sistemul bikerental existent, astfel încât să se încurajeze utilizarea bicicletelor pentru mersul la serviciu;
Termen: Decembrie 2018;


Relaţia cu retailerii şi operatorii de comerţ en-gros şi en-detail de pe raza
Municipiului Cluj-Napoca

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
 Organizarea unor mese rotunde (minim 2) pentru transmiterea unor oportunități de
creștere a eficienței energetice și introducere surse locale regenerabile la nivelul clădirilor
cu destinație comercială, facilitarea relației cu companiile de servicii energetice și colectarea
datelor de consum energetic; Termen: Decembrie 2018;

 Promovarea internă în Primărie și externă la nivelul magazinelor de retail să permită și
faciliteze (inclusiv financiar) instalarea de stații de parcare biciclete din sistemul bike-rental
existent, astfel încât să se încurajeze utilizarea bicicletelor; Termen: Decembrie 2018;


Relaţia cu operatorii de servicii hoteliere de pe raza Municipiului Cluj-Napoca

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
 Organizarea unui eveniment de prezentare a conceptului “Hoteluri cu consum de
energie aproape egal cu zero – nearly zero Energy Hotels – neZEH www.nezeh.eu” şi
promovarea acestuia în relaţia cu hotelierii din Cluj-Napoca, inclusiv a soluţiilor şi
instrumentelor tehnice şi financiare de punere în practică; Termen: Septembrie 2018;
 Suport informativ şi de facilitare în interacţiunea cu companiile de servicii energetice,
pentru proiectele de construcţie, renovare şi creştere a confortului şi eficienţei energetice în
clădiri; acţiune continuă;


Relaţia cu Consiliul Judeţean Cluj

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
 Adresarea unei propuneri de colaborare instituțională prin Biroul de Eficiență Energetică
pentru facilitarea evaluărilor energetice la nivelul obiectivelor publice gestionate de către CJ
Cluj și pregătirea unui program similar de îmbunătățire a eficienței energetice; Termen:
Iunie 2018;
 Promovarea instrumentelor de management energetic, a ghidurilor de recomandări, a
proiectelor și rezultatelor obținute la nivelul comunității urbane Cluj-Napoca, prin
intermediul și facilitarea CJ Cluj, către celelalte comunități urbane și rurale, ca schimburi de

experiență și exemple de bună practică și pentru suport în extinderea proiectelor și
programelor de eficiență la nivelul județului Cluj; Termen: Septembrie 2018;


Relaţia cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Cluj

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
 Suport în pregătirea și implementarea unor proiecte de creștere a eficienței energetice
la nivelul clădirilor gestionate de către IJP Cluj; Termen: Decembrie 2018;


Relația cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
 Propunerea și facilitarea unor sesiuni de instruire tehnică privind eficiența energetică la
nivelul factorilor decizionali și personalului tehnic din primăriile membre ZMC; Termen:
Decembrie 2018;


Relaţia cu Managerii energetici ai localităţilor din judeţul Cluj

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;


Relaţia cu Managerii energetici ai localităţilor reşedinţă de judeţ

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă

Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
 Schimb de experiență și identificarea unor posibilități de colaborare prin proiecte
regionale în domeniul planificării energetice urbane și a eficienței energetice; Termen:
Decembrie 2018;


Relaţia cu Oraşe Energie România (OER)

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
 Preluarea de informații, proiecte și programe promovate de către OER, schimbul de
informații relevante privind indicatorii de performanță energetică monitorizați, identificarea
unor oportunități de colaborare și de parteneriate cu orașele membre ale organizației;
Termen: Decembrie 2018;
 Integrarea (in)formală într-o rețea de comunități urbane, în special municipii reședințe
de județ (București, Timișoara, Iași, Craiova, Brașov, Galați, Pitești, Arad, Suceava, etc.)
pentru schimburi de experiență, diseminare exemple de bune practici, formarea unor
parteneriate pentru accesare comună de finanțare, diseminare, etc.; Termen: Decembrie
2018;


Relaţia cu Romanian Green Building Council (RoGBC)

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
 Organizarea cel puțin a unei întâlniri de tip masă rotundă la nivelul BEEIP pentru schimb
de informații, transfer de cunoaștere dinspre RoGBC și pregătirea unor posibile acțiuni și
proiecte comune; Termen: Decembrie 2018;



Relaţia cu Ordinul Arhitecţilor din România (OAR)

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
 Participare la evenimente organizate de către OAR, invitarea membrilor OAR la
evenimente organizate de către Primărie pe tema eficienței energetice în clădiri,
promovarea conceptului nZEB și planificarea energetică urbană; Termen: Decembrie 2018;


Relaţia cu Joint Research Center (JRC) – EU

 Menținerea actualizată a datelor privind proiectele, rezultatele și nivelurile de
consumuri energetice și emisii de gaze cu efect de seră asociate la nivelul comunității
urbane Cluj-Napoca, în platforma online a JRC; acțiune periodică – Septembrie 2018;


Relaţia cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până în
Septembrie 2018;
 Raportarea periodică în termen a situațiilor de consum energetic și a programelor de
creștere a eficienței energetice; Termen: Septembrie 2018;
 Participarea la evenimentele organizate de către ANRE pe tema eficienței energetice,
pentru comunități urbane; Termen: acțiune comună;
 Lobby instituțional pentru pregătirea și lansarea unor norme de aplicare a legilor, în
special privind normele de aplicare a legii compensării cantitative și financiare a producției
de energiei cu consumul, în obiectivele de interes public; Termen: Decembrie 2018;



Relaţia cu Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilităţi Publice – ANRSC

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;


Relaţia cu Agenția Fondului de Mediu

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
 Solicitarea unor informații centralizate privind alocările bugetare, puterile instalate și
estimarea de producție de energie regenerabilă, ca rezultate ale programului
guvernamental Casa Verde în curs de aplicare, respectiv a altor programe derulate prin
AFM, astfel încât la nivelul municipalității să existe o evidență a surselor regenerabile
instalate și funcționale, atât la nivel rezidențial, cât și public și privat; Termen: August 2018;


Relaţia cu asociaţiile profesionale din domeniul energiei

 Prezentarea obiectivelor şi acţiunilor de management energetic derulate de Biroul de
Eficienţă Energetică prin contractul public cu asocierea: Centrul de Resurse pentru Eficienţă
Energetică şi Schimbări Climatice – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, până la finalul
anului 2018;
Implicare în parteneriate internaţionale pe axa Eficienţă Energetică
Primăria Cluj-Napoca, prin Biroul de Eficienţă Energetică va identifica axe de
finanţare (Orizont 2020, Interreg, etc.) şi parteneri instituţionali interni şi internaţionali,
pentru depunerea până în Septembrie 2018 a cel puţin unui proiect încadrat în categoriile:
diseminare, cercetare-inovare şi transfer tehnologic, pentru şi cu impact pozitiv asupra

comunităţii locale, în scopul creşterii eficienţei energetice, a conştientizării şi schimbării de
comportament, etc.
La nivel de implementare a unor proiecte pilot demonstrative:
Cu scop demonstrativ al efectului eficienţei energetice şi pentru a se trece de la
planificări şi rapoarte de cost-beneficiu, la rezultate efectiv obţinute, Biroul de Eficienţă
Energetică va promova intern implementarea – parcurgând procedurile legale de achiziţii
publice – a unor proiecte pilot, după cum urmează:
 Proiect iluminat interior, conform normelor în vigoare, cu tehnologie LED adaptativă, în
cel puţin 5 săli de clase din şcolile publice, cu implementare până în August 2018;
 Proiect ventilaţie mecanică cu un grad ridicat de recuperare a căldurii reziduale,
conform normelor în vigoare privind asigurarea calităţii aerului interior, în cel puţin 5 săli
de clase din grădiniţele şi şcolile publice, cu implementare până în August 2018;
 Proiect sistem de monitorizare energetică a consumurilor şi costurilor la nivel general în
cel puţin 5 clădiri publice gestionate administrativ şi financiar de către Primăria Cluj-Napoca,
cu implementare până în August 2018; Se va asigura acces local la nivelul clădirilor,
respectiv acces centralizat la nivelul Biroului de Eficienţă Energetică, cu rol de dispecer;
 Proiect sistem de condiţionare a nivelului tensiunii de alimentare în cel puţin 5 clădiri
publice gestionate administrativ şi financiar de către Primăria Cluj-Napoca, cu implementare
până în August 2018;
 Proiect de trecere a delimitării de la nivelul de joasă la nivelul de medie tensiune,
pentru creşterea siguranţei în alimentarea cu energie şi eliminarea tarifului de distribuţie de
joasă tensiune (reducerea costurilor operaţionale cu aprox. 20%), pentru cel puţin 2 puncte
de consum grupate în aceeaşi locaţie, gestionate administrativ şi financiar de către Primăria
Cluj-Napoca, cu implementare până în August 2018;
 Proiect de înlocuire a cel puţin 2 centrale termice cu un randament sub 70%,
identificate în clădirile publice, prin evaluările energetice preliminare, coordonate de către
Biroul de Eficienţă Energetică, până cel târziu Septembrie 2018;
 Proiect de instalare a unor panouri fotovoltaice de minim 1 kWp pentru producere
energie electrică pentru autoconsum, în cel puţin o clădire publică, cu potential viabil,

conform evaluărilor energetice preliminare realizate; Implementare până cel târziu August
2018;
 Proiect de instalare a unor colectoare termice solare cu stocare de energie, pentru
producerea apei calde menajere la toalete, în cel puţin o clădire publică, cu potential viabil,
conform evaluărilor energetice preliminare realizate; Implementare până cel târziu August
2018;
 Proiect de certificare a cel puţin unei clădiri publice cu performanţă energetică ridicată,
printr-unul din sistemele de certificare clădiri verzi, aprobate şi validate de către Romanian
Green Building Council, până cel târziu în Septembrie 2018 (se va selecta dintre şcolile
recent modernizate);
La nivel de soluţii organizatorice imediate:
Pe baza obiectivelor și acțiunilor cuprinse în acest Program de eficiență, se va pregăti o
diagram Gantt de implementare a acestora, cu desemnarea rolurilor și responsabilităților în
asocierea BEEIP cu CREESC – UTCN.
La nivel de investiţii pe termen scurt (2017-2018) în clădirile publice:
Se vor continua evaluările energetice preliminare în clădirile publice, inclusiv pentru
cuantificarea și calculul beneficiilor obținute în clădirile recent modernizate.
Se vor pune în practică proiectele demonstrative menționate mai sus.
Se vor realiza toate acțiunile enumerate mai sus de comunicare și colaborare instituțională
cu compartimentele interne și entitățile externe Primăriei Cluj-Napoca.
La nivel de investiţii pe termen mediu (2017-2019) în clădirile publice:
Se va acorda suport în accesarea de finanțare pentru modernizarea, creșterea eficienței
energetice și a confortului climatic interior în clădirile publice și rezidențiale.
Se vor identifica și promova idei, proiecte și parteneriate public-private în domeniul
eficienței energetice și planificării energetice urbane.

La nivel de investiţii pe termen scurt (2017-2018) în sistemul de iluminat public:


Suport în pregătirea unor documentaţii de fundamentare şi de achiziţie a unor sisteme

pilot de semaforizare cu tehnologie LED, pentru creşterea calităţii semaforizării, respectiv
pentru reducerea consumului de energie electrică, până cel târziu în Septembrie 2018;


Pregătirea unei note de fundamentare (luând în calcul impactul social) cu propunerea ca

iluminatul arhitectural să fie dimmat (redus în intensitate) sau chiar oprit după o anumită
oră a nopţii (exemplu: ora 02:00), pentru reducerea impactului iluminatului artificial asupra
bolţii cereşti, respectiv pentru reducerea consumului de energie electrică;


Pregătirea unei note de fundamentare (luând în calcul impactul social) cu propunerea ca

iluminatul festiv din luna Decembrie – Ianuarie să fie dimmat (redus în intensitate) sau chiar
oprit după o anumită oră a nopţii (exemplu: ora 02:00), pentru reducerea impactului
iluminatului artificial asupra bolţii cereşti, respectiv pentru reducerea consumului de energie
electrică;


Implementarea unor sisteme de iluminat artificial cu tehnologie LED şi control al

adaptativ al nivelului de iluminare, prin proiectul de finanţare din fonduri elveţiene, în curs
de achiziţie prin licitaţie publică – detalii de impact în anexe;
La nivel de investiţii pe termen mediu (2017-2019) în sistemul de iluminat public:
Se va realiza o evidență completă și actualizată a tututor punctelor luminoase din
perimetrul Municipiului Cluj-Napoca, a indicatorilor de performanță propuși pentru
monitorizare, a instalațiilor electrice de alimentare și situației de proietate a acestora.
Se va acorda suport în atragerea de finanțare nerambursabilă pentru extinderea,
modernizarea și creșterea eficienței iluminatului public, prin axa de finanțare POR.
La nivelul investiţiilor în transportul public din Cluj-Napoca şi zona metropolitană:
Se va acorda suport în atragerea de finanțare în continuare pentru modernizarea
parcului auto, alimentarea cu energie din surse regenerabile locale și fluidizarea traficului
urban public.

La nivelul creşterii eficienţei producerii şi distribuţiei agentului termic pentru clădirile
rezidenţiale, comerciale şi publice:
Se va acorda suport în pregătirea unor proiecte de accesare finanțare
(ne)rambursabilă pentru modernizarea și creșterea randamentului de transport și distribuție
agent termic, pentru introducerea unor surse regenerabile locale, în punctele termice,
respectiv a unor surse de micro-cogenerare.
La nivelul producerii locale de energiei regenerabilă:
Se va acorda suport Serviciului de Strategii și management proiecte, pentru
accesarea de finanțare nerambursabilă pentru introducerea de surse de energie
regenerabilă în clădirile publice, prin programele Casa Verde (sau similare).
Se va promova și acorda suport comunității urbane pentru accesarea de finanțare
pentru surse regenerabile destinate sectorului rezidențial sau public (universități).
La nivelul gestionării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor urbane:
Se va acorda suport în identificarea și punerea în practică a unor soluții de
valorificare energetică a deșeurilor urbane, atât prin consiliere tehnică la nivelul aparatului
decizional al Primăriei, cât și la nivelul Serviciului de Strategii și management proiecte,
respectiv RADP.
Pregătirea participării Primăriei Cluj-Napoca la competiţii de premiere şi de recunoaştere a
rezultatelor privind creşterea eficienţei energetice la nivelul comunităţii urbane:
Se vor identifica și pregăti propuneri de proiecte pentru premiere în diferite
competiții organizate la nivel national și international, pentru proiectele și rezultatele
implementate de către Primăria Cluj-Napoca în scopul creșterii eficienței energetice;
(exemple: Energy Awards Assesment – Energy Cities; Romanian Energy Awards;
Energynomics etc.); acțiune periodică;

Pregătirea unor scenarii de ţinte energetice pentru orizonturile 2020, 2030, 2050:
Corelat cu Strategia energetică a României, Planul Naţional de Acţiune pentru
Energie Durabilă, Strategia de dezvoltare urbană 2014 – 2023, Planul de Acţiune pentru
Energie Durabilă Cluj-Napoca, Planul de mobilitate urbană, Planul de calitate a aerului şi alte
documente strategice relevante, până la finalul lunii Septembrie 2017 se vor întocmi 3
scenarii de fixare a unor ţinte energetice şi de impact asupra mediului pentru orizonturile de
timp 2020, 2030 şi 2050, care să fie ulterior elemente de referinţă în programele, planurile şi
strategiile comunităţii urbane Cluj-Napoca.

5.3.

Proiecte prioritare
Sunt considerate proiecte prioritare, toate obiectivele enunţate în capitolul anterior

la nivel organizatoric şi pe termen scurt, respectiv cele care elimină risipa de energie şi au o
amortizare rapidă (sub 2 ani) conform cu cele menţionate mai sus, inclusiv cele pentru care
există deja resurse umane alocate şi bugete aprobate (sau realocări bugetare) prin bugetul
de venituri şi cheltuieli din 2016, respectiv pregătirea bugetului de investiţii din 2017.
Prioritizarea în continuare a proiectelor şi măsurilor de eficienţă energetică se va
realiza multicriterial, conform standardului de Management Energetic ISO 50001, respectiv
considerând impactul eficienţei şi asupra altor aspecte de interes: calitatea mediului,
creştere economică, atragere investitori, inovaţie, utilizarea resurselor locale, etc.
Conform Strategiei de dezvoltare 2014 – 2023 a Municipiului Cluj-Napoca şi a
Portofoliului de proiecte prioritare (buget de investiţii estimat la 1.47 Mld. Euro), prin
intermediul Biroului de Eficienţă Energetică şi a Managerului Energetic, se vor fundamenta,
promova şi include în planurile anuale de achiziţii, proiectele încadrate în următoarele
direcţii prioritare: Oameni şi Comunitate; Oraşul inovativ, creativ, competitiv; Dezvoltare
urbană şi planificare spaţială; Oraşul verde; Oraşul sănătos.

5.4.

Mijloace financiare de punere în practică a programului
Pe termen scurt (2018-2018), pentru punerea în practică a obiectivelor enunţate în

capitolul 4.2, se va considera utilizarea eficientă a bugetelor aprobate deja de către Consiliul
Local pentru 2016 şi 2017, respectiv aprobarea finanţării unor proiecte prioritare
menţionate în capitolele 4.2 şi 4.3 pentru reducerea risipei de energie, cu amortizare rapidă
şi puse în executare de către compartimentele de specialitate ale Primăriei.
Pe termen mediu (2017-2019) se va considera accesarea de finanţare
nerambursabilă din fonduri europene pe axele POR 3.1 şi POR 10, elveţiene şi norvegiene,
pentru modernizarea, creşterea eficienţei şi a confortului în clădirile rezidenţiale şi publice,
modernizarea iluminatului public şi a infrastructurii de transport public. În acest sens, prin
alocare bugetară deja aprobată, s-a demarat achiziţia serviciilor de consultanţă (pregătirea
dosarelor de finanţare) şi proiectare (Expertiză tehnică structurală, Raport de audit
energetic, Documentaţie de Autorizare Lucrări de Intervenţii, Proiect tehnic şi detalii de
execuţie) pentru axele de finanţare în pregătire sau la care s-a lansat deja ghidul de
finanţare.
Pe termen mediu şi lung (2017-2022) se va considera continuarea accesării şi
creşterea ratei de absorbţie a finanţării nerambursabile (POR 3, 10, POIM, POCU) din fonduri
europene, elveţiene şi norvegiene pentru proiectele de eficienţă energetică de interes
public, respectiv iniţierea şi implementarea unor parteneriate public-private, inclusiv de tip
ESCO, leasing, concesiuni sau împrumuturi rambursabile bancare sau prin fondurile de
investiţii (FREE), pe măsură ce legislaţia naţională va defini, clarifica şi face posibile aceste
surse de finanţare.
Cu durată continuă pentru stimularea aprobării de finanţare şi alocare publică de
buget de către Primar şi Consiliul Local, se vor argumenta prin analize cost-beneficiu pe
toată durata de viaţă soluţiile şi proiectele prioritare şi strategice de creştere a eficienţei
energetice şi de introducere a unor surse locale regenerabile de energie, conform
obiectivelor enunţate anterior. Efect: creşterea conştientizării factorilor decizionali,
transparenţă decizională prin argumente privind impactul eficienţei energetice.

Conform Strategiei de dezvoltare a comunităţii urbane Cluj-Napoca în perioada 2014
– 2023, s-a estimat un buget disponibil pentru investiţii de 1.47 Mld. Euro. La nivel anual, în
raport cu alocarea bugetară centrală, cu veniturile proprii ale Primăriei Cluj-Napoca, se
stabilesc Planuri anuale de achiziţii, în care intră şi capitolele de investiţii în eficienţă
energetică.
Biroul de Eficienţă Energetică va urmări ca prioritizarea investiţiilor în aceste planuri
anuale să fie realizată prin fundamentări de analize cost-beneficiu pe toată durata de viaţă a
soluţiilor, prin impact asupra mediului şi de creştere a calităţii vieţii.

5.5.

Realizări actuale la nivelul comunităţii urbane Cluj-Napoca
Se prezintă un set de realizări și rezultate de dată recentă obținute de către Primăria

Cluj-Napoca și asocierea cu CREESC-UTCN:
-

S-a stabilit înființarea Biroului de Eficiență Energetică și Iluminat Public, care să
gestioneze direct aspectele energetice care țin de implicarea și gestiunea Primăriei
Cluj-Napoca. S-a contractat serviciul de management energetic prin parteneriatul cu
asocierea CREESC – UTCN, pentru perioada 2017-2018.

-

În 2016 s-a încheiat auditarea și certificarea de performanță energetică a clădirilor
publice din administrarea Primăriei Cluj.

-

Proprietarii clădirilor private (comerciale sau rezidențiale) certificate ca fiind clădiri
verzi beneficiază de deduceri la impozitare, în limita unei scheme de minimis de
200.000 euro anual.

-

Prin accesarea de finanțare din fonduri elvețiene, s-a demarat modernizarea și
creșterea eficienței energetice prin confort și calitate a aerului interior în standarde
în două clădiri de școli din Cluj: Școala George Coșbuc și Școala Sigismund Toduță –
proiect în valoare de 6.820.979 lei, din care 85% reprezintă sumă nerambursabilă –
proiectul va include termoizolarea clădirilor, implementarea integrată a unor
instalații HVAC, cu recuperare de căldură și a unor surse regenerabile locale de
energie.

-

S-a realizat îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirilor rezidenţiale - blocuri
de locuinţe. Se prezintă lista de blocuri:


Padin nr. 30, bl C5 – 44 apartamente



Plopilor nr. 28, bl O3 – 30 apartamente



Bucureşti nr. 80, bl A2 – 32 apartamente

Valoarea totală a proiectului: 2.257.441 lei


Muncitorilor nr. 22, bl M9 – 34 apartamente



J.J. Rousseau nr. 5, bl S2 – 20 apartamente



Titulescu nr. 145, bl 3 – 20 apartamente



Observatorului nr. 142, bl 7B – 20 apartamente
Valoarea totală a proiectului: 2.710.102 lei



Mestecenilor nr. 6, bl IX E – 20 apartamente



Snagov nr. 3 – 50 apartamente


L. Rebreanu nr. 23, bl D11 – 44 apartamente



Viilor nr. 11, bl IX S – 20 apartamente



Moldoveanu nr.2, bl R16 – 20 apartamente



Meseş nr. 6, bl L10 – 40 apartamente



Calea Floreşti nr. 75, bl V2 – 117 apartamente



Plopilor nr. 12, bl O4 – 30 apartamente
Valoarea totală a proiectului: 6.159.273 lei



Mestecenilor nr.5, bl X M – 20 apartamente



Aleea Tarniţa nr. 4, bl B4 – 30 apartamente



Arieşului nr. 34, bl 6 – 20 apartamente



Muncitorilor nr. 28, bl M12 – 30 apartamente



Plopilor nr. 38, bl R1 – 10 apartamente
Valoarea totală a proiectului: 2.769.275 lei



Clăbucet nr. 5, bl S – 41 apartamente



Peana nr. 5, bl R15 – 40 apartamente



Peana nr. 7, bl R14 – 40 apartamente



Pasteur 52, bl VI T – 48 apartamente



Pasteur 60, bl 5D – 32 apartamente



Padin nr. 26, bl C7 – 44 apartamente
Valoarea totală a proiectului: 4.957.214 lei



Vlahuţă nr. 5, bl C2 – 40 apartamente



Brancoveanu nr. 50, bl T1 – 60 apartamente



Brancoveanu nr. 52, bl T2 – 60 apartamente



Lacu Roşu nr. 9, bl ap 1 – 28 apartamente



Luceafarului nr. 7, bl 2P
Valoarea totală a proiectului: 3.009.985 lei



13 Septembrie nr. 12 – 20 apartamente



Gr. Alexandrescu, nr. 17, bl T3 – 59 apartamente



Gr. Alexandrescu, nr. 18, bl A5 – 44 apartamente



Calea Mănăştur nr 76, bl E2 – 53 apartamente



Azuga nr. 9, bl F IV-3 – 50 apartamente
Valoarea totală a proiectului: 4.498.209 lei



Septimiu Albini nr 139-141 – 61 apartamente



Brancoveanu nr. 35, bl O5 – 20 apartamente



Micus nr. 4, bl A8 – 44 apartamente



Pasteur 78, bl J III – 30 apartamente



Peana nr. 10, bl L7 – 28 apartamente
Valoarea totală a proiectului: 3.351.046 lei

-

S-a realizat modernizarea și creșterea eficienței energetice într-o aripă a clădirii
Spitalului Municipal Clujana, finalizat în 2016.

-

S-a schimbat furnizorul de energie electrică pentru Unităţile de învăţământ

-

S-a implementat sistem de mononitorizare BMS:

-

S-a achiziţionat şi montat 2.835 robineţi termostataţi pentru 14 unităţi de
învăţământ;

-

S-a pregătit lansarea pentru achiziția serviciilor de consultanță și proiectare pentru
modernizare și creșterea eficienței energetice a unui lot de 7 clădiri publice, pentru
care să se acceseze finanțare prin axele POR 3.1 și POR 10.

-

S-au realizat 4 sesiuni de instruire a administratorilor de clădiri publice aflate în
gestiunea Primăriei Cluj, pentru urmărirea actualizată a consumurilor și costurilor
energetice și pentru inițierea unui program durabil de creștere a eficienței
energetice în clădirile publice.

-

S-a realizat un nou pachet de documentații DALI în vederea accesării de finanțare
nerambursabilă pentru termoizolarea clădirilor rezidențiale – blocuri de locuințe –
prin accesare de finanțare nerambursabilă prin axa POR 3.2.

-

S-a pregătit achiziția publică cu suport nerambursabil din fonduri elvețiene a unui lot
de autobuze electrice, inclusiv cu infrastructura de încărcare, proiect care se va pune
în practică în 2017.

-

S-a lansat achiziția publică cu suport nerambursabil din fonduri elvețiene pentru
modernizarea și creșterea eficienței energetice pentru un sector de iluminat public și
un număr de 2 clădiri publice.

-

S-a demarat pregătirea evaluării Municipiului Cluj-Napoca prin proiectul Energy City.

-

Printr-un proiect de inovare finanţat prin programul Orizont 2020 şi coordonat local
de către Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, este în curs de implementare
demonstrativă un sistem de monitorizare energetică şi agregare curbă de sarcină la
nivelul unui grup de clădiri publice, pentru participarea virtuală în echilibrarea pieţei
de energie, prin serviciul Demand Response. Este primul proiect la nivel naţional care
demonstrează fezabilitatea participării consumatorilor agregaţi ca operatori posibili
de echilibrare a pieţei de energie. www.dr-bob.eu

-

Printr-un proiect de diseminare finanţat prin programul Orizont 2020 şi coordonat
local de către Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca se organizează cursuri postuniversitare de (in)formare pentru specialiştii (arhitecţi, ingineri constructori,
instalatori electrici, administratori, etc.) din domeniul construcţiei şi renovării
clădirilor cu consum energetic aproape egal cu zero – nZEB. www.mens-nzeb.eu

6. MONITORIZARE REZULTATE IMPLEMENTĂRI EFICIENȚĂ ENERGETICĂ
6.1.

Managementul implementării Programului de îmbunătăţire a eficienţei
energetice

Metodele de implementare urmăresc măsurarea corectă a potenţialului zonelor si
palierelor de interveţie, a nevoilor şi oportunităţilor care pot fi accesate în perioada 2017 –
2020 și post 2020, cu ajutorul finanţărilor europene sau de altă natură. Astfel, metodele de
analiză vor fi de tip cantitativ şi calitativ:
•

Metode cantitative – cuantificare economii de energie în valoare absolută,

valoare procentuală pentru indicatori de consum total sau specific;
•

Metode calitative – cuantificare efecte obţinute la nivel de performanţă şi

randament;
•

Analiză economică – socială – cuantificare efecte obţinute în special prin

creşterea confortului locuitorilor şi ocupanţilor în clădiri;
•

Asociere: reanalizarea asocierilor existente şi studierea oportunităţii unor noi

asocieri, identificarea potenţialelor asocieri de tip public – privat.
6.2.

Planificarea indicatorilor de performanţă energetică

Indicatorii care vor fi urmăriţi pe tot parcursul implementării PiEE sunt de mai multe
tipuri:
•

Indicatorii obiectivi

•

Indicatori subiectivi

•

Impact – care se schimbă ca rezultat al programului

•

Durabilitate (în acord cu strategiile Lisabona, Göteborg).

Se vor avea astfel în vedere atât indicatorii obiectivi ce pot fi asociati proiectelor
propuse, cât si indicatorii care arată contributia fiecărui obiectiv, program si proiect din PiEE
la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare urbană durabilă stabilite în programele de
finanţare (ne)rambursabile. Această abordare este cu atât mai importantă cu cât autoritatea

publică va fi responsabilă de prioritizarea proiectelor şi selecţia portofoliului cu care să
aplice pentru finanţare pentru sumele prealocate pe fiecare axa prioritară.
Astfel, PiEE propune un portofoliu extins de proiecte, setând ambițiile municipalității
pentru perioada 2017 – 2020, iar prin intermediul cadrului de evaluare si implementare
sprijină autoritatea publică în activitățile ulterioare de selecție și prioritizare.
Evaluarea demersului de punere în practică a PiEE este importantă şi pentru
economia locală.
Pentru a remedia eventuale probleme de management sau de coerenţă în derularea
activităţilor, abordarea metodologică se bazează pe trei etape:
•

evaluarea ex-ante, cu scopul de a asigura o alocare potrivită a resurselor şi un

design adecvat – pe parcursul anului;
•

evaluarea intermediară, cu scopul de a afla dacă PiEE îşi atinge obiectivele,

dacă poate fi îmbunătăţit managementul acestuia (având în vedere designul programelor
operationale, un orizont de timp oportun ar fi 2018);
•

evaluarea ex-post, cu scopul de a analiza ce s-a obținut, care a fost impactul

implementării strategiei – înainte de raportarea din Septembrie 2018.
Alte beneficii ale Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice:
PiEE aferent Municipiului Cluj-Napoca generează o serie de beneficii asupra
comunității și diferitelor grupuri sociale si de interese, fapt ce va fi avut în vedere în designul
structurii de management, implementare si evaluare:
•

reducerea costurilor operaţionale cu energia;

•

creşterea confortului interior în clădirile publice;

•

avantaje generate de creșterea interesului mediului de afaceri;

•

crearea unei viziuni a comunităţii locale cu privire la dezvoltarea sa în viitor;

•

asigurarea de beneficii egale pentru toţi membrii comunităţii;

•

stabilirea şi agrearea de scopuri comune de dezvoltare a localităţii;

•

implicarea a cât mai mulţi beneficiari în acest proces: mediul educaţional,

comunitatea de afaceri, ONG-uri;
•

evaluarea costurilor monetare, de resurse umane şi timp care sunt implicate

în dezvoltarea locală;

•

utilizarea ca instrument de atragere a investiţiilor, atât din partea mediului de

afaceri, cât şi din partea municipalității.
Managementul implementării se referă la implementarea PiEE Cluj-Napoca şi a
proiectelor integrante ale acestuia, fie că acestea sunt finanţate prin POR (prioritate
principală) fie că sunt realizate cu ajutorul altor surse de finanţare. Managementul este
realizat în funcţie de modul de bugetare temporară şi financiară a proiectelor propuse în
cadrul planului.
Perioada de finanţare propusă pentru finanţarea şi implementarea PiEE Cluj-Napoca
este de 3 ani, respectiv 2017 – 2020.
6.3.

Programul European Energy Award – comunitate sustenabilă

Fiind un sistem de management şi certificare a calităţii pentru oraşele implicate în
politici durabile în domeniul energiei, al climei şi al transporturilor, Municipiul se va pregăti
pentru evaluare şi aplicare în competiţia Premiul European pentru Energie, competiţie
împărtită în şase domenii care abordează: dezvoltarea urbană şi planificarea geografică,
clădirile publice şi infrastructura, distribuţia şi furnizarea de energie şi apă, gestiunea
deşeurilor, mobilitatea, organzarea internă şi comunicarea externă.
Aceste şase domenii cuprind sub-secţiunile enumerate mai jos şi reprezintă, în total,
79 de criterii care pot fi evaluate sistematic, revizuite în mod continuu, acţiunile planificate
şi progresele urmărite.
Procesul interdisciplinar rezultat şi procesul de implementare, combinate cu o reţea
de expertiză paneuropeană, asigură că oraşele vor reusi să îmbunătăţească calitatea vieţii,
competitivitatea şi performanţa lor durabilă.

Dezvoltare comunală, planificare
Prin sistemul de management energetic iniţiat, se vor pregăti:
La nivel de politici energetice, reglementări de urbanism
Concepte, strategie
•
2018

Strategia climatică la nivel municipal, perspective energetice – propus din

•

Balanţă, sisteme de indicatori – există incluşi chiar în PiEE

•

Protecţia climatului şi conceptul energetic – propus din 2018

•

Evaluarea efectelor modificărilor climatice;

•

Conceptul pentru deşeuri – propus din 2018

Planificarea dezvoltării municipale
•

Planificarea energetică – propusă din 2018

•

Mobilitate şi planificarea traficului – evaluată prin PMUD existent

Obligaţiile proprietarilor de terenuri
•

Instrumente obligatorii pentru proprietarii de terenuri – posibil de propus din

•

Dezvoltare urbană şi rurală inovatoare – posibil de propus din 2019

2019

Autorizaţiile de construcţii şi monitorizarea
•

Analiza aprobărilor pentru construcţii şi monitorizarea – propus din 2018

•

Consultare privind aspectele energetice şi de protecţie climatică în procesele

de construcţii.

Mobilitate
La nivel de transport, public, management parcări, piste biclete
Mobilitatea în cadrul administraţiei
•

Promovarea conştientizării mobilităţii în cadrul administraţiei

•

Vehiculele municipalităţii

Calmarea traficului, parcări
•

Managementul spaţiilor de parcare – incluse în PMUD existent

•

Principalele rute de transport

•

Reducerea vitezei şi designul mai atractiv al spaţiilor publice

•

Sisteme municipale de alimentare

Mobilitate nemotorizată
•

Reţea de trotuare, semnalizare

•

Reţea de rute pentru biciclete, semnalizare

•

Spaţii pentru parcare

Transportul public
•

Calitatea transportului public disponibil

•

Prioritatea transportului public

•

Mobilitate multi-modală

Marketingul mobilităţii
•

Marketing mobilităţii în cadrul municipalităţii

•

Standarde model pentru mobilitate.

Furnizare, deşeuri
Electricitate, termoficare, apă, tratarea deşeurilor
Strategia corporatistă a distribuitorilor şi furnizorilor de energie
•

Strategia corporatistă a furnizorilor de energie

•

Finanţarea eficienţei energetice şi a energiilor regenerabile

Produse, preţuri, informaţii pentru consumatori
•

Gama de produse şi servicii

•

Vânzarea de electricitate din surse regenerabile

•

Influenţa asupra comportamentului şi consumului clienţilor

Producţia locală de energie
•

Căldura din deşeurile industriale

•

Încălzire şi răcire din surse regenerabile de energie

•

Electricitate din surse regenerabile de energie

•

Cogenerare şi căldură/răcire din deşeuri, din producţia de energie

Eficienţa energetică - alimentarea cu apă
•

Analiza şi evaluarea iniţială a eficienţei energetice

•

Utilizarea eficientă a apei

Eficienţa energetică - tratarea apelor uzate
•

Analiza şi evaluarea iniţială a eficienţei energetice

•

Utilizarea externă a căldurii din deşeuri

•

Utilizarea gazelor din canalizare

•

Managementul apelor pluviale

Energia din deşeuri
•

Utilizarea energetică a deşeurilor

•

Utilizarea energetică a deşeurilor organice

•

Utilizarea energetică a gazului din gropile de gunoi.

Organizarea internă
Politici. Echipa. Responsabilitati. Control
Structuri interne
•

Resurse umane, organizare

•

Comitetul energetic

Procese interne
•

Integrarea personalului

•

Analiza performanţei şi planificarea anuală

•

Instruire ulterioară

•

Achiziţii

Finanţe
•

Buget pentru politica energetică în cadrul activităţii municipalităţii.

Clădirile primăriei & Infrastructură
Management energetic, eficienţa clădirilor
Managementul energiei şi al apei
•

Standarde pentru construcţia şi managementul clădirilor publice

•

Analiză energetică iniţială, consideraţii

•

Analize, optimizarea operării

•

Conceptul de renovare

•

Construcţii noi sau renovări exemplare

Ţinte cantitative pentru energie, eficienţă şi impact asupra climei
•

Energii regenerabile – încălzire

•

Energii regenerabile – electricitate

•

Eficienţa energetică – încălzire

•

Eficienţa energetică – electricitate

•

Emisii CO2 şi gaze cu efect de seră

Măsuri speciale
•

Iluminat public

•

Eficienţa utilizării apei.

Comunicare, cooperare
Informare, promovare, subvenții
Cooperare şi comunicare cu industria, mediul de afaceri şi comerţ
•

Program de eficienţă energetică cu industria, firmele, comercianţii şi

prestatorii de servicii
•

Investitori profesionali

•

Dezvoltarea de afaceri locale şi sustenabile

•

Păduri şi agricultură

Comunicare şi cooperare cu rezidenţii şi multiplicatorii locali
•

Grupuri de lucru, participare

•

Consumatori, chiriaşi

•

Şcoli, grădiniţe

•

Partide politice, ONG-uri, biserici

Suport pentru activităţile private
•

Centru de informare pentru energie, mobilitate, ecologie

•

Proiect pilot

•

Sprijin financiar

Evaluarea şi monitorizarea acestor indicatori va face posibilă intrarea în competiţiile
de finanţare din fonduri elveţiene şi din alte tipuri de fonduri nerambursabile destinate
proiectelor de energie durabilă şi de creştere a eficienţei energetice în clădiri şi obiective
publice.

ANEXE
ANEXA 1- Matrice de evaluare din punct de vedere al managementului energetic

ORGANIZARE

1

Manager energetic

Nici unul desemnat

Compartiment specializat EE
Politica Energetică

Nici unul desemnat
Fără politică energetică

Răspundere privind consumul
de energie

Fără răspundere, fără buget

NIVEL EXISTENT – Septembrie 2017
2
Atribuții desemnate, dar nu împuternicite 20-40%
din timp este dedicat energiei
Activitate sporadică
Nivel scăzut de cunoaștere și de aplicare

3

Recunoscut și împuternicit care are sprijinul municipalității

Răspundere sporadica, estimări folosite in alocarea
bugetelor

Echipa activă ce coordonează programe de eficiență energetică
Politica organizaționala sprijinită la nivel de municipalitate. Toți
angajații sunt înștiințați de obiective și responsabilități
Principalii consumatori sunt contorizați separat. Fiecare entitate are
răspundere totala in ceea ce privește consumul de energie

Colectare limitată

Se verifica facturile la energie/ fără sistem de bază
de date

Contorizare, analizare si raportare zilnica
Exista sistem de baza de date

Exista anumite documente și înregistrări..

Evaluare tehnică

Nu sunt disponibile planuri, manuale, schițe
pentru clădiri si echipamente
Performanța energetică a sistemelor și
echipamentelor nu sunt evaluate
Nu exista analize tehnice

Bune practici

Nu au fost identificate

Monitorizări rare

Existenta documentație pentru clădire și echipament pentru punere
în funcțiune
Folosirea instrumentelor de evaluare cum ar fi indicatorii de
performanță energetică
Analize extinse efectuate in mod regulat de către o echipa formată din
experți interni si externi.
Monitorizarea regulata a revistelor de specialitate, bazelor de date
interne și a altor documente

PREGATIREA PROGRAMULUI de îmbunătățire a EE
Colectare informații /
dezvoltare sistem bază de
date
Documentație
Benchmarking

Evaluări limitate ale funcțiilor specifice ale
municipalități
Analize limitate din partea furnizorilor

Crearea PROGRAMULUI de îmbunătățire a EE
Obiective Potențial
Îmbunătățirea planurilor
existente de eficiență
energetică
Roluri și Resurse
Integrare analiză energetică

Obiectivele de reducere a consumului de
energie nu au fost stabilite
Nu este prevăzută îmbunătățirea planurilor
existente de eficiență energetică

Nedefinit. Conștientizare mică a obiectivelor
energetice de către alții în afara echipei de energie
Există planuri de eficiență energetică

Potențial definit prin experiență sau evaluări.

Nu sunt abordate, sau sunt abordate
sporadic
Impactul energiei nu este considerat.

Sprijin redus din programele organizației

Roluri definite și finanțări identificate. Program de sprijin garantate.

Deciziile cu impact energetic sunt considerate

Proiectele / contractele includ analiza de energie. Proiecte energetice

Îmbunătățirea planurilor stabilite; reflectă evaluările. Respectarea
deplină cu liniile directoare și obiectivele organizației

numai pe bază de costuri reduse

evaluate cu alte investiții. Se aplică durata ciclului de viață in analiza
investiției

Comunicări periodice pentru proiecte.
Campanii ocazionale de conștientizare a eficienței
energetice.
Cursuri pentru persoanele cheie.

Toate părțile interesate sunt abordate în mod regulat.
Sensibilizare și comunicare. Sprijinirea inițiativelor de organizare.

Revizuirea periodică a contractelor cu furnizorii.

Există politică de achiziții eficiente energetic .. Revizuirea periodică a
contractelor cu furnizorii.
Stimulente oferite la nivel regional și național.

Implementarea PROGRAMULUI de îmbunătățire a EE
Planul de comunicare
Conștientizarea eficienței
energetice
Consolidare competențe
personal
Gestionarea Contractelor
Stimulente

Planul nu este dezvoltat.
Nu exista
Nu există
Contractele cu furnizorii de utilități sunt
reînnoite automat, fără analiză.
Nu există

Cunoștințe limitate a programelor de stimulente.

Cursuri / certificări pentru întreg personalul.

Monitorizarea si Evaluarea PROGRAMULUI de îmbunătățire a EE
Monitorizarea rezultatelor
Revizuirea Planului de Acțiune

Nu există
Nu există

NOTA: Marcarea căsuţelor s-a realizat conform obiectivelor asumate pentru 2017.

Comparații istorice, raportări sporadice
Revizuire informala asupra progresului.

Rezultatele raportate managementului organizațional
Revizuirea planului este bazat pe rezultate. Diseminare bune practici

ANEXA 2 - Fişă de prezentare energetică a Municipiului Cluj-Napoca
ENERGIE ELECTRICĂ
Destinația consumului

U.M.

Tipul consumatorului
Casnic

Non casnic

Total

 populație

MWh

314.626

-

314.626

 iluminat public

MWh

-

12.968

12.968

sector terțiar (creșe,
grădinițe, scoli, spitale, alte
clădiri publice, etc.)

MWh
95.109

95.109

 transport local de călători

MWh

-

12.322

12.322

U.M.

Tipul consumatorului

-

GAZE NATURALE
Destinația consumului

 populație (casnici +
asimilati)

MWh

 sector terțiar (creșe,
grădinițe, scoli, spitale, alte
clădiri publice, etc.)

MWh

 alți consumatori
nespecificați (secundari +
comerciali, inclusiv
industriali)

MWh

Total

Casnic

Non casnic

1.207.111

23.005

1.230.116

-

287.500

287.500

-

1.111.992

1.111.992

CARBURANŢI (motorină, benzină)
Destinația consumului

U.M.

Motorină

Benzină

 transport local de călători

tep/an

5.451

-

 serviciul public de salubritate

tep/an

771

l/an

905.210

TOTAL

6.222

-

NOTĂ: se va preciza daca sunt utilizați și alți combustibili în afară de gaz natural si biomasă, pentru
gătit, apă caldă și încălzire.

ANEXA 6. SINTEZA PROGRAMULUI DE ÎMBUNATĂŢIRE A EFICIENŢEI ENERGETICE

Sector consum

Măsuri de economie de
energie şi de cost

Indicator
cantitativ de
monitorizare

Val.
estimată a
economiei
de energie
[tep/an]

Reduceri
emisii de
CO2
[tone/an]

Fonduri necesare

Sursa de
finanțare

Perioada
de
aplicare

Responsabil

2018

Biroul de
Eficienţă
Energetică şi
iluminat public

2017

Biroul de
Eficienţă
Energetică şi
Iluminat public

[euro]

ILUMINAT PUBLIC

Iluminat Public Municipal

Audit energetic la nivelul
Sistemului de Iluminat Public (SIP),
pentru identificarea si documentarea
completa a infrastructurii,
instalatiilor electrice de alimentare si
aparatelor de iluminat existente

KPI:
kWh/
punct
luminos

Iluminat Public Municipal

Retrofit aparate de iluminat exterior si
interior

KPI:
kWh/
punct
luminos

74

333

18.000 euro + TVA

Surse
proprii

-

Fonduri
elvetiene

Iluminat Public Municipal

Iluminat Public Municipal

Control IP –se va controla aprinderea şi
stingerea sistemului de iluminat public
cu ajutorul unui ceas astronomic şi cu
ajutorul unei fotocelule. Se vor
automatiza cele 155 de puncte care
controleaza aprinderea iluminatului pe
toata raza municipiului
Implementare sistem pilot de
condiționare a nivelului tensiunii de
alimentare cu energie electrică
într-o clădire sau la nivelul unui punct
de aprindere iluminat public

KPI:
kWh/
punct
luminos

-

40.000 euro + TVA

Surse
proprii

10.000 euro + TVA

Surse
proprii

500000 euro

Surse
proprii

60.000 euro + TVA

Surse
proprii

2018

Biroul de
Eficienţă
Energetică şi
iluminat public

2018

Biroul de
Eficienţă
Energetică şi
iluminat public

2018

Biroul de
Eficienţă
Energetică şi
iluminat public

2018

Biroul de
Eficienţă
Energetică şi
iluminat public

CLADIRI PUBLICE
Clădiri municipale,
echipamente/facilități

Elaborare documentatii de
modernizare,
crestere eficienta energetica si confort
in cladiri publice

KPI:
kWh/mp/
an

Clădiri municipale,
echipamente/facilități

Implementare sistem de
monitorizare energetica
pe un numar de 50 de puncte de
contorizare generala

KPI:
kWh/mp/
an

Unitati de educatie si
invatamant

Trecerea delimitarii de la nivel de
joasa
la nivel de medie tensiune pentru
doua grupuri de cladiri publice
(liceele tehnologice din
Gheorgheni), pentru eliminarea
tarifului de distributie de joasa
tensiune
si cresterea sigurantei in
alimentarea cu energie electrica.

KPI:
kWh/mp/
an

120.000 euro +
TVA

Surse
proprii

Clădiri municipale,
echipamente/facilități

Implementare pilot sistem de ventilatie
cu recuperare de caldură in cel putin 3
săli de clase,
din 3 școli diferite și monitorizarea
calității aerului interior

KPI:
kWh/mp/
an

20.000 euro +
TVA

Surse
proprii

2018

Biroul de
Eficienţă
Energetică şi
iluminat public

2018

Biroul de
Eficienţă
Energetică şi
iluminat public

Clădiri municipale,
echipamente/facilități

Implementare pilot sistem de iluminat
adaptativ
în cel puțin 3 săli de clase, din 3 școli
diferite,
cu aducerea în standarde a
parametrilor luminotehnici

Clădiri municipale,
echipamente/facilități

Certificarea unei clădiri publice recent
modernizată
ca și clădire publică verde,
reprezentativă la nivelul comunității
urbane și la nivel național

Clădiri municipale,
echipamente/facilități

Dotare clădiri publice pentru educaţie şi
învăţământ
cu apă caldă menajeră la toalete
pentru uzul elevilor

Clădiri municipale,
echipamente/facilități

Extinderea instalaţiilor de preparare,
distribuţie şi extindere apă caldă de
consum de la centralele termice
existente

KPI:
kWh/mp/
an

CPE

15.000 euro + TVA

Surse
proprii

5.000 euro + TVA

Surse
proprii

Surse
proprii

-

130000 euro

Surse
proprii

80.000 euro

Surse
proprii

2018

Biroul de
Eficienţă
Energetică şi
iluminat public

2018

Biroul de
Eficienţă
Energetică şi
iluminat public

2018

Biroul de
Eficienţă
Energetică şi
iluminat public

2018

Biroul de
Eficienţă
Energetică şi
iluminat public

2017

Biroul de
Eficienţă
Energetică şi
iluminat public

TRANSPORT PUBLIC
Transport comercial și privat

Proiectare şi execuţie pentru două staţii
mixte de încărcare vehicule electrice
în parcări publice din Cluj-Napoca

Emisii CO2

Transport comercial și privat

Achizitie vehicul electric

Creşterea eficienţei
energetice a
blocurilor de locuinţe

Elaborare documentatii de
modernizare,
crestere eficienta energetica si confort
in cladiri rezidentiale:
Alexandru Vlahuta nr. 7, bl. 2B – 60
apartamente
Jozsef Attila nr. 31-33, bl.12 – 12
apartamente
Louis Pasteur, nr. 58, bl. VC – 32
apartamente
Andrei Saguna nr. 34-36 - 89
apartamente
Alexandru Vaida Voievod, nr. 59 - 30
apartamente
Slanic nr. 11, bl.L18 – 20 apartamente
Strada Muncitorilor nr. 24, bl.M10 – 24
apartamente
Anina nr. 19, bl.AA 8 – 40 apartamente
Lacul Rosu, nr. 11, bl.AP 2 – 28
apartamente
B-dul Nicolae Titulescu, nr. 147, bl. 11 –

Emisii CO2

18.000 euro

Surse
proprii

2018

Biroul de
Eficienţă
Energetică şi
iluminat public

2018

Biroul de
Eficienţă
Energetică şi
iluminat public

CLĂDIRI REZIDENŢIALE

KPI:
kWh/mp/
an

Surse
proprii

31 apartamente
B-dul Nicolea Titulescu, nr.33, bl.B1 –
30 apartamente
Aleea Muscel, nr.6, bl.C4 – 60
apartamente
Uzinei Electrice, nr.15 – 10 apartamente
Hateg nr. 4 – 120 apartamente
B-dul Nicolae Titulescu nr.11-15 – 54
apartamente
Liviu Rebreanu nr. 62 – 44 apartamente
Ion Mester nr.6, bl. J – 206 apartamente
Bucium nr.3, bl A2 – 44 apartamente
Baita nr.2, bl K4 – 71 apartamente
Cireșilor nr.4, bl C4 – 40 apartamente
Aleea Padin nr.32, bl B2 – 88
apartamente
Louis Pasteur nr. 63, bl XI-C – 60
apartamente
Aleea Băița nr. 5 – 50 apartamente
Aleea Padin nr.12 – 44 apartamente
Izlazului nr. 3, bl. OM5 – 10
apartamente
Portile de fier nr. 8, bl.B9 – 40
apartamente
Tarnita nr.8, bl.B2 – 30 apartamente
Stefan Mora nr. 7, bl. E5 – 40

apartamente
Rasinari nr. 2. – 133 apartamente
Donath nr. 192 – 44 apartamente

PRODUCEREA LOCALĂ DE ENERGIE ELECRICĂ
Alimentarea cu energie
elecrică

Implementare sistem de microcogenerare
cu motor sau turbină pe gaz metan la
bazinul olimpic Grigorescu
– alocare de buget pentru RADP Cluj

KPI:
kWh/mp/
an

Alimentarea cu energie
elecrică

Implementarea pilot a unor surse
regenerabile
de energie electrică la nivelul unei
clădiri publice
pentru autoconsum

KPI:
kWh/mp/
an

80.000 euro + TVA

15.000 euro + TVA

Surse
proprii

Surse
proprii

2019

RADP

2019

Biroul de
Eficienţă
Energetică şi
iluminat public

2019

Biroul de
Eficienţă
Energetică şi
iluminat public

ORGANIZARE INTERNĂ
Organizare internă

Serviciu suport de asistenta tehnica de
management energetic
și de reprezentare în relația cu ANRE

-

20.000 euro + TVA

Surse
proprii

Organizare internă

Actualizarea Planului de Acțiune
pentru Energie Durabilă

30.000 + TVA

Surse
proprii

2018

Reprezentare în domeniul
energiei şi accesare finanţări
nerambursabile din fonduri
elveţiene şi norvegiene

Înscriere în Convenţia Primarilor, Oraşe
Energie România şi elaborare PAED

-

-

-

20.000 euro

Surse
proprii

2018

Conformare legislaţie privind CPE

Elaborarea Certificatelor de
performanţă energetică pentru toate
clădirile publice

-

-

-

22.000 euro

Surse
proprii

20182019

Servicii de consultanţă în eficienţă
energetică

Actualizare Program îmbunătăţire
eficienţă energetică PiEE 2018 şi
asistenţă tehnică de management
energetic urban

Existenţă
actualizată
PiEE

-

-

10.000 euro

Surse
proprii

2018

Sursa de
finantare

Perioada
de
aplicare

Biroul de
Eficienţă
Energetică şi
iluminat public
Biroul de
Eficienţă
Energetică şi
iluminat public
Biroul de
Eficienţă
Energetică şi
iluminat public
Biroul de
Eficienţă
Energetică şi
iluminat public

ACHIZIŢII PUBLICE

Soluţii

Măsuri de economie de
energie şi de cost

Indicator
cantitativ

Val.
estimată a
economiei
de energie
[MWh/an]

Reduceri
emisii de
CO2
[tone/an]

Fonduri necesare
[euro]

Responsabil

Cerinte/standarde de
eficienţă energetică

Ghid pentru achiziţiile verzi ale
primăriei: produse eficiente din punct
de vedere energetic, materiale reciclate

Euro/ MWh
economisit

Suport în pregătirea Caietelor de sarcini
pentru achiziţia de servicii de proiectare
– modernizare şi creştere eficienţă
clădiri publice şi rezidenţiale

Impunere
KPI

92

92

26

26

500 euro

Surse
proprii

500 euro

Surse
proprii

2019

Biroul de
Eficienţă
Energetică şi
iluminat public

2019

Biroul de
Eficienţă
Energetică şi
iluminat public

