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Energia a fost parte componentă  a procesuLui de integrare europeană  încă  de La 
început. TratatuL privind Comunitatea Europeană  a Cărbunetui şi Oţe[utui (1951) i 
TratatuL Euratom privind instituirea unei Comunităţi Europene a Energiei Atomice 
(1957) se concentrau pe două  dintre ceLe mai importante surse de energie, cărbune[e 
şi energia nucteară. ULterior, importanţa crescută  a petroLutui, a gazeLor naturate şi a 
energiei etectnce a reuşit să  menţină  energia în topuL agendei economice i poLitice a 
Comunităţii, conducând La o creştere a activităţii de regLementare La niveL comunitar 
în vederea creării unei pieţe energetice europene şi a eLaborării treptate a unei potitici 
energetice La niveLuL Uniunii Europene. 

ProvocăriLe cu care se confruntă  Uniunea Europeană  în domeniuL energiei incLud 
aspecte cum ar fi creterea dependenţei de importuri, niveLuL ridicat aL preţuriLor La 
energie i vo[atiLitatea acestora, creterea cererii de energie La nive[ gLobaL, 
diversificarea Limitată, ameninţăriLe din ce în ce mai mari provocate de schimbăriLe 
ctimatice, riscuriLe de securitate care afectează  ţăriLe producătoare i pe ceLe de 
tranzit, progresuL Lent în ceea ce privete eficienţa energetică, provocăriLe care decurg 
din ponderea tot mai mare a energiei regenerabi[e, precum i nevoia de o mai mare 
transparenţă  i de o mai bună  integrare i interconectare pe pieţeLe de energie. 

România urmăreşte cu atenţie diferiteLe iniţiative LegisLative aLe Comisiei 
Europene care vizează  impLementarea strategiei UE privind Uniunea Energiei şi se 
impLică  activ în procesuL de negociere a acestora La niveL european. În acest sens, 
România sprijină  necesitatea ca acest concept aL Uniunii Energiei să  devină  un 
cataLizator pentru reformeLe necesare în sectoruL energetic în stateLe membre aLe 
Comunităţii Energetice şi o expresie a soLidarităţii necesare pentru creşterea securităţii 
energetice. Cu toate acestea, România consideră  că  trebuie prezervat dreptuL fiecărui 
stat membru de a decide cu privire La mix-uL energetic naţionaL, cu accent pe uti[izarea 
resurseLor primare naţionaLe, prin respectarea cerinţeLor de mediu şi prin eficientizarea 
tehnoLogiiLor uti[izate, în vederea asigurării unei securităţi energetice crescute. 

În data de 9 martie 2007, Uniunea Europeană  a adoptat pachetu[ ,,Enerie 

pentru o lume în schimbare, angajându-se uniLateraL să  reducă  emisiile de gaze cu 
efect de seră  cu 20% până  în anul 2020, prin creşterea cu 20% a eficienţei 
energetice i prin atingerea unui procent de 20% de energie obţinută  din surse 
regenerabile în mixuL energetic. 

În data de 30 noiembrie 2016, Comisia Europeană  a prezentat o Propunere de 
reguLament privind guvernanţa uniunii energetice, în cadru[ pachetu[ui ,,Enerie curat 
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pentru toţi europenii , adoptat oficiaL de ParLament în noiembrie 2018 i de ConsiliuL 
Europeanîn decembne 2018 [RegutamentuL (UE) 2018/1999]. AstfeL, poLitica energetică  
a Uniunii Europene are în centruL său un ansambLu de măsuri variate, care au menirea 
de a realiza o piaţă  energetică  integrată  i de a asigura securitatea aprovizionării cu 
energie i durabiLitatea sectoruLui energetic. În acest context, actuata agendă  potitică  
este determinată  de potitica integrată  ş  cuprinzătoare privind cLima i energia, 
adoptată  de către Consiliul European în octombrie 2014, revizuită  în decembrie 201 8, 
aL cărei obiectiv este de a reatiza, până  în anul 2030, următoareLe: 

reducerea cu ce( puţin 40 % a emisii(or de gaze cu efect de seră  faţă  de nive(uri(e 
din 1990; 

creterea cu 32 % a ponderii energii(or regenerabi(e în consumu( de energie; 
îmbunătăţirea cu 32,5% a eficienţei energetice; 
interconectarea a ce( puţin 15 % din sisteme(e de energie e(ectrică  a(e UE.2  

ParLamentuL European a exprimat dintotdeauna sprijinuL ferm în favoarea unei 
potitici energetice comune, care să  abordeze aspecte precum competitivitatea, 
siguranţa i durabititatea. ParLamentut a depus efortun pentru o mai bună  integrare a 
pieţei energetice, precum i pentru adoptarea unor obiective ambiţioase, cu caracter 
obLigatoriu din punct de vedere juridic, referitoare La energia din surse regenerabite, 
La eficienţa energetică  i La reducerea emisiiLor de gaze cu efect de seră. În acest 
context, Parlamentul European sprijină  asumarea unor angajamente mai puternice 
decât propriile obiective aLe UE, subLiniind faptuL că  noua potitică  energetică  trebuie 
să  sprijine obiectivul de a reduce emisiile gazele cu efect de seră  generate de UE 
cu 55 % până  în 2030 i a atinge nivelul de zero emisii nete sau de neutralitate 
climatică  până  în 2050. De asemenea, ParLamentut sprijină  diversificarea surseLor de 
energie i a ruteLor de aprovizionare, precum i importanţa interconexiuniLor în 
domeniut gazetor i aL energiei eLectrice în întreaga Europă  Centrată  i de Sud-Est pe o 
axă  nord-sud, în ceea ce privete crearea mai muttor interconexiuni, diversificarea 
terminatetor de gaz naturaL tichefiat i dezvoLtarea de gazoducte, deschizând astfet 
piaţa internă. 

În decembrie 2018, a fost adoptat ReguLamentuL (UE) 2018/1999, privind 
guvernanţa uniunii energetice ş  a acţiunitor cLimatice, conform căruia fiecare stat 
membru trebuie să  prezinte un ,,plan energetic i climatic naţional integrat până  
la 31 decembrie 2019 i, utterior, din zece în zece ani. Aceste strategii naţionaLe pe 
termen tung vor stabiLi o viziune potitică  pentru 2050, asigurându-se că  statete membre 

Sursa: https://ec. europa. eu/energy/en/news/commissionproposesnewru/esconsumercentredc/eanenergy 
transition 
2 Sursa: https://www. europarl. europa. eu/factsheets/ro/sheet/68/politica-energetica-prjncipjj-generale  
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îndeplinesc obiectiveLe Acordului de la Paris. PLanuriLe energetice i cLimatice naţionaLe 
integrate vor incLude obiective naţionaLe, contribuţii, poLitici i măsun pentru fiecare 
dintre ceLe cinci dimensiuni aLe uniunii energetice: decarbonizarea, eficienţa 
energetică, secuntatea energetică, piaţa internă  a energiei i cercetarea, inovarea i 
competitivitatea. 

Sunt vizate finatizarea integrării pieţei energetice interne, consoLidarea 
coordonării poLiticiLor naţionaLe, eLiminarea bariereLor de piaţă  şi a izoLării energetice, 
scăderea preţutui ta energie pentru consumatori, modernizarea infrastructurii şi 
atragerea investiţiiLor în sectoruL energetic cu accent pe tehnoLogiiLe inovative şi 
capacităţiLe de producţie a energiei verzi. 

Reducerea consumului i a risipei de energie este dîn ce în ce mai importantă  
pentru Uniunea Europeană. MăsuriLe de eficienţă  energetică  sunt recunoscute tot mai 
muLt nu doar ca un mijLoc de a ajunge La aprovizionarea sustenabiLă  cu energie, de a 
reduce emisiiLe de gaze cu efect de seră, de a îmbunătăţi securitatea aprovizionăni i 
de a reduce costurite La import, ci i ca mijLoc de promovare a competitivităţii UE. 
Eficienţa energetică  este, prin urmare, o prioritate strategică  pentru uniunea 
energetică, iar UE promovează  principiuL ,,eficienţa energetică  pe primul Ioc.3  

Totodată  i în ceea ce privete performanţa energetică  a clădiri(or, Comisia 
Europeană  a prezentat o propunere de revizuire a Directivei 2010/31 /UE. În temeiuL 
directivei (Directiva (UE) 2018/844), fiecare stat membru trebuie să  stabiLească  o 
strategie de renovare pe termen Lung pentru a sprijini renovarea parcului naţional de 
clădiri rezidenţiale i nerezidenţiale, atât pub(ice, cât i private, într-un parc 
imobiliar cu un nivel ridicat de eficienţă  energetică  i decarbonizat până  în 2050, 
faciLitând transformarea eficace din punct de vedere aL costuriLor a ctădiri[or existente 
în cLădiri at căror consum de energie este aproape egaL cu zero. StrategiiLe naţionate 
trebuie să  conţină  o foaie de parcurs cu obiective intermediare orientative pentru 2030, 
2040 i 2050 ş  să  precizeze moduL în care aceste obiective contribuie La rea[izarea 
obiectivetor UE în materie de eficienţă  energetică.4  

În ceea ce privete surse(e regenerabile de energie (energia eo[iană, energia 

sotară, energia hidroetectrică, energia oceanetor, energia geotermată, biomasa i 
biocombustibiLii), acestea constituie aLternative ta combustibitii fosiLi care contribuie 
ta reducerea emisiitor de gaze cu efect de seră, La diversificarea ofertei de energie i 
La reducerea dependenţei de pieţeLe vo[atiLe i incerte ate combustibititor fosiLi, în 
speciat de petrot i gaze. Legis[aţia UE privind promovarea surse[or regenerabite a 

3 Sursa: https://www. europari. europa. eu/factsheets/ro/sheet/69/eficienta-energetica  
4 Sursa: https://www. europarl. europa. eu/factsheets/ro/sheet/69/eficien  ta-energetica 
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evotuat în mod semnificativ în uLtimii ani. În anuL 2009, Liderii UE au stabiLit obiectivul 
ca, până  în 2020, 20% din consumu( de energie aI UE să  provină  din surse 
regenerabile de energie. În anuL 2018, s-a stabiLit obiectivuL ca, până  în 2030, 32 % 
din consumul de energie aI UE să  provină  din surse regenerabile de energie. În 
prezent au Loc dezbateri privind cadruL de poLitici viitor pentru perioada de după  2030. 

În prezent, România are asumată  o Strategie Energetică  pentru perioada 2007-

2020, aprobată  prin Hotărârea de Guvern nr. 1069/2007. Ministerul Energiei a eLaborat, 
în anut 2016, un Proiect de Strategie Energetică  pentru perioada 2016-2030 i orizont 
de timp 2030-2050. Ca urmare, în baza OrdinuLui nr. 473/15.06.2017 aL Ministrului 
Energiei, actuaLizat în februarie 201 8, a fost constituit şi funcţionează  GrupuL de Lucru 
pentru eLaborarea Strategiei Energetice Naţionale pentru perioada 2017-2030 şi orizont 
de timp 2030-2050. 

Strategia Energetică  a României 20 1 9-2030, cu perspectiva anului 2050 este 
un document programatic care definete viziunea i stabiLete obiectiveLe 
fundamentaLe ale procesului de dezvoLtare a sectoruLui energetic. De asemenea, 
documentuL indică  repereLe naţionaLe, europene i gLobaLe care infLuenţează  i 
determină  poLiticiLe i deciziiLe din domeniut energetic. 

Viziunea Strategiei Energetice a României este de cretere a sectorului 
energetic în condiţii de sustenabilitate. România are resurseLe necesare creterii 
sistemuLui energetic, iar acesta trebuie să  fie pregătit să  susţină  dezvoLtarea industriei 
i a agricuLturii, a economiei în ansamblut său, precum i îmbunătăţirea caLităţii vieţii 

atât în mediuL urban, cât i în mediut ruraL. VaLorificarea acestor resurse reprezintă  
baza dezvoLtării sustenabiLe, dezvoLtarea sectoruLui energetic fiind parte a procesuLui 
de dezvoLtare a României. 

Strategia Energetică  are opt obiective strategice fundamentale care 
structurează  întreguL demers de anaLiză  i pLanificare pentru perioada 2019-2030 i 
orizontuL de timp aL anuLui 2050, respectiv: 

> Creterea aportuLui energetic aL României pe pieţeLe regionaLe i europene prin 
valorificarea resursetor energetice primare naţionaLe; 
România, furnizor regionaL de securitate energetică; 
Pieţe de energie competitive, baza unei economii competitive; 
Energie curată  i eficienţă  energetică; 
Modernizarea sistemuLui de guvernanţă  energetică; 
Asigurarea accesului ta energiei eLectrică  pentru toţi consumatorii; 

5 Sursa: https://www. europar/. europa. eu/factsheets,/ro/sheet,/70/energia-din-surse-regenerabi/e 
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Creterea catităţii învăţământuLui în domeniut energiei i formarea continuă  a 
resursei umane; 
Protecţia consumatorului vuLnerabiL i reducerea sărăciei energetice. 

Strategia Energetică  stabiLete faptuL că  România îi va menţine poziţia de 
producător de energie în regiune i va avea un roL activ i important în gestionarea 
situaţii[or de stres [a niveL regionaL. 

1 . 1. Convenţia Europeană  a Primaritor 

Convenţia Primarilor este cea mai mare iniţiativă  La niveL mondiaL a acţiuniLor 
Locale privind cLima i energia. Convenţia UE a Primari[or pentru CLimă  i Energie 
reunete mii de guverne Loca[e care se angajează  în mod voLuntar să  pună  în apLicare 
obiectiveLe UE în domeniu[ cLimei i aL energiei. 

Lansată  în ianuarie 2008 de către Comisia Europeană, Convenţia PrimariLor este 
recunoscută  ca un exempLu de succes a[ guvernanţei pe mai muLte nive[un i ca un pas 
important spre atingerea obiectivului UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect 

de seră. lnstituirea unei astfeL de Convenţii devenise o prioritate în PLanu[ de Âcţiune 
aL Uniunii Europene privind eficienţa energetică. 

Practic, Convenţia Primarilor reprezintă  principaLa micare europeană  în care 
sunt imp[icate autorităţiLe LocaLe i regionaLe care se angajează  în mod voLuntar pentru 
creterea eficienţei energetice i utiLizarea surseLor de energie regenerabi[ă  în 
teritoriiLe pe care [e administrează. Prin angajamentuL Lor, semnatarii Convenţiei i-au 
propus atingerea i depă irea obiectivuLui Uniunii Europene de reducere cu 20% a 
emisiiLor de gaze cu efect de seră  până  în anuL 2020, respectiv de 55% până  în 2030. 

În anul 2014, Convenţia Primarilor a Lansat iniţiativa privind Adaptarea Ia 
efectele Schimbărilor Climatice - Mayors Adapt (http: / /mayors-adapt. eu ), ce 
prevede introducerea iniţiativeLor de adaptare La schimbăriLe cLimatice în cadru[ 
Convenţiei. Această  iniţiativă  avea semnatari din 1 50 de orae din 27 ţări europene, 
incLusiv din România. 

În octombrie 201 5, s-au consoLidat ceLe două  iniţiative în cadruL Convenţiei 
Primari(or 	 pentru 	 Climă 	 i 	 Energie 
(http: / / www. conventiaprimari(or. eu  / about/ covenant- of-mavors  ro. htm(),  ceea ce 
presupune asumarea în mod voLuntar de către autorităţi[e pub[ice Loca[e semnatare a 
eLaborării i impLementării a Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă  ce cuprinde 
în principaL atât etaborarea inventarului de referinţă  aI emisiilor i a Planului de 
acţiune privind energia durabilă  (PAEDC), cât i elaborarea matricei de riscuri i 
vutnerabitităţi i a ptanutui de acţiune privind adaptarea Ia efectete schimbăritor 
climatice (PAC). Nou-instituita Conventie a PrimariLor privind cLima si 

I 
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energia a fost lansată  de Comisia Europeană  La 15 octombrie 2015 în cadruL unei 
ceremonii desfăşurate La ParLamentuL European, La BruxeLLes. O susţinere importantă  
a fost acordată  celor trei piloni ai Convenţiei: consolidare - atenuare, adaptare şi 
asigurare a unei energii durabile i la preţuri accesibile. 

Prin creterea constantă  a număruLui semnatariLor, precum i prin rezuLtateLe 
impresionante obţinute până  în prezent, Convenţia devine un instrument politic 
esentiaL pentru îndepLinirea obiectiveLor UE în domeniul cLimei i aL energiei i 
adoptarea unei abordări comune pentru combaterea atenuării schimbăriLor cLimatice i 
adaptarea La schimbărite cLimatice. 

Prin angajamentul lor, semnatarii 
Convenţiei îi propun, în mod voluntar, 
atingerea i depă irea obiectivului pe 
termen mediu aI Uniunii Europene de ________ 
reducere cu 55% a emisiilor de gaze cu 
efect de seră  până  în 2030, i a obiectivului 
pe termen Iung de atingere a neutralităţii 
climatice până  în anul 2050, prin creterea eficienţei energetice i utilizarea 

surselor de energie regenerabilă  în teritoriile Ior. 

Reducerea cu 55% a emisiilor GES, creterea ponderii surselor de energie 

regenerabilă  până  la 40% i creterea cu 3639% a eficienţei energetice până  în 

2030 sunt ţintele care contribuie la obiectivul UE de realizare a neutralităţii 
climatice până  în 2050, conform pachetului ,,Pregătiţi pentru 55. 

Pentru a traduce angajamentuL Lor poLitic în măsuri i proiecte concrete membrii 

Convenţiei se angajează  să  eLaboreze un inventar de referinţă  aL emisiitor i să  
transmită  un pLan de acţiune privind energia durabiLă, care să  descrie acţiuniLe cheie 

pe care acetia pLanifică  să  Le impLementeze. 

Comisia Europeană  reafirmă  că  provocăriLe Legate de cLimă  i de resurse necesită  
adoptarea unor măsuri drastice si coerente, iar efecteLe pozitive nu pot fi obţinute 

decât printr-o acţiune coLectivă  care să  impLice un efort coordonat La toate niveluriLe 

(internaţionaL, european, naţionat, regionat si LocaL) i contribuţia vitaLă  a cetăţenitor. 

Convenţia Primari(or se dorete a fi un modeL de responsabiLitate, coeziune, 

soLidaritate, cooperare instituţionaLă  i diaLog i nternaţionaL, reprezentanţii cetăţeni Lor 

conLucrând pentru reaLizarea deziderateLor comune i protejarea mediuLui, în scoput 
neafectării existenţei generaţiiLor următoare. 

-=1 
Convenţia primarilor 
privind Clima şi Energia 
E U RO PA 
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Convenţia Primari(or recunoate roLuL cruciaL aL regiuniLor i oraeLor în 
îndep[inirea obiectiveLor privind atenuarea schimbăriLor cLimatice în măsura în care 

acestea sunt actori principaLi în matene de energie, având în vedere responsabiLităţite 

Lor în ceea ce privete numeroase activităţi Legate de ptanificare i amenajarea 

teritoriuLui, taxe, investiţii, achiziţii pubLice, producţie i consum. 

AutorităţiLe LocaLe sunt atât consumatori, cât i furnizori de servicii pubLice 
[ocaLe, dar i organisme de regLementare LocaLă, de consuLtant pentru cetăţeni, 
constituind eLementuL motor dintr-o comunitate. AutorităţiLe [ocaLe i regionaLe joacă  
un roL conducător în ceea ce privete promovarea schimbării comportamentelor 
individuaLe - condiţie indispensabiLă  pentru rea[izarea obiectiveLor de eficienţă  
energetică, dar i în ceea ce privete Lansarea i sprijinirea activităţiLor i proiecteLor 

iniţiate [a niveL [ocaL i regionaL, naţionaL i internaţionaL care să  urmărească  
îndepLinirea obiective[or în materie de îmbunătăţire a eficienţei energetice, de 
protecţie a mediuLui i de combatare a schimbărilor cLimatice. 
,,Noi, primarii semnatari ai acestei 
convenţii, împărtă im o viziune 
pentru un viitor durabi( - indiferent 
de dimensiunea (ocalităţii noastre 
sau de amp(asarea acesteia pe harta 
(umii. Această  viziune comună  stă  (a 
baza acţiuni(or noastre de abordare a 
unor provocări interdependente: 
atenuarea schimbări(or c(imatice, 
adaptarea la efecte(e acestora i 
energia durabi(ă. Împreună, suntem 
pregătiţi să  prezentăm măsuri 
concrete, pe termen (ung, care să  
creeze un mediu stabi( din punct de 
vedere eco(ogic, socia( i economic 
pentru generaţiile prezente i 
viitoare. Ţine de responsabilitatea 
noastră  co!ectivă  să  construim 
teritorii mai durabi(e, mai atractive, 
mai (ocuibi!e, mai rezistente i mai 
eficiente din punct de vedere 
energetic. 6  

6 Sursa: www.com-east.eu  
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AdministraţiiLe LocaLe, precum Municipiut Tecuci, ca nive[ de guvernanţă  ce( mai 
apropiat de cetăţeni, sunt ce( mai bine pLasate pentru a aborda chestiuniLe Legate de 
c[imă, într-un mod cuprinzător, structuriLe de guvernanţă  LocaLă  a orae[or deţinând un 
roL cruciaL în atenuarea efecte[or schimbăriLor cLimatice, cu atât mai muLt cu cât 80% 
din consumuL de energie i din emisiiLe de gaze cu efect de seră  sunt asociate cu 
activităţiLe urbane. 

ComitetuL RegiuniLor subLiniază  roLuL esenţiaL pe care îL joacă  Convenţia 
Primari(or în proceseLe de sensibi[izare a cetăţeniLor La probLematica 
energiei/schimbăriLor cLimatice i de schimbare a comportamente[or individuaLe, în 
proceseLe de cooperare europeană  i creare a reţeLeLor de informare - coLaborare între 
oraeLe i LocalităţiLe semnatare. 

Întâlnirile periodice, dialogul, comunicarea i mecanismele de comunicare i 
sprijin instituite între reprezentanţii autorităţilor Iocale în cadrul Convenţiei 
Primari(or faci Iitează  comunităţi lor semnatare: 

Creterea vizibilităţii La niveL european i internaţionaL; 
Informarea factoriLor decizionaLi cu pnvire La necesităţite Loca(e; 
Promovarea intereseLor Locate specifice; 

) 	Participarea La reţete europene; 
Obţinerea de informaţii ş  spriiin [ogistic pentru proiecte în curs sau 
viitoare; 
Atragerea în pLan Loca( a know-how-uLui i investiţiiLor în eficienţă  
energetică; 
Obţinerea de punctaje favorabiLe (în cazuL adoptării unui PLan LocaL de 
Acţiune pentru Energie DurabiLă) în competiţiiLe internaţiona[e de obţinere 
a finanţării; 
Acces La instrumente i faciLităţi de finanţare internaţionaLe sau aLe 
Comisiei Europene, în scopuL impLementării PLanuriLor de Acţiune LocaLe; 
Asistenţă  pentru promovare, asistenţă  tehnică  ş  administrativă  din partea 
OficiuLui Convenţiei PrimariLor; 
Îndrumare ş  asistenţă  privind chestiuniLe tiinţifice i tehnice, în principaL, 
în ceea ce privete inventarete emisiiLor i pLanurite de acţiune din partea 
Centru[ui Comun de Cercetare aL Comisiei Europene (Join Research Centre); 
Sprijin instituţionaL depLin din partea Comisiei Europene, ComitetuLui 
RegiuniLor i PartamentuLui European. 
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Participarea Ia Convenţia Primarilor presupune asumarea următoarelor 

angajamente: 

> ELaborarea PLanutui tocaL de acţiune privind energia durabiLă  în baza 
efectuării în preatabit a unui inventar de bază  privind emisiiLe; 
lnctuderea în PLan a aceLor acţiuni din domeniite de activitate care intră  
în competenţa autorităţii pubLice Locate, acţiuni care să  conducă  ta 
reducerea cu ceL puţin 55% a emisiitor de gaze cu efect de seră  pe 
teritoriite respective; 
Adaptarea structuriLor urbane, inctusiv prin aLocarea de resurse umane 
suficiente, într-un mod care să  asigure întreprinderea acţiunitor necesare 
reaLizării obiectivetor asumate prin PLan; 
MobiLizarea societăţii civiLe pentru a participa La dezvoLtarea ptanuLui de 
acţiune, prezentându-i-se, în Linii generate, poLiticiLe i măsuriLe necesare 
reaLizării obiectivetor acestui ptan; 
Împărtă irea experienţei acumuLate si know-how-utui altor unităţi 
teritoriate membre sau nu aLe Convenţiei; 
Organizarea ZiLeLor Energiei sau ZiteLor Convenţiei OraeLor, în 
cooperare cu Comisia Europeană  i cu atte părţi interesate, pentru a 
permite cetăţeniLor să  beneficieze în mod direct de posibitităţite i 
avantajeLe rezuLtate din utiLizarea mai inteLigentă  a energiei, precum i 
informarea cu reguLaritate a mass-mediei LocaLe cu privire La evotuţia 
ptanuLui de acţiune; 
Participarea activă  La Conferinţa Europeană  anuată  a primariLor pe tema 
Energie Durabită  pentru Europa; 

Difuzarea mesajului Convenţiei în cadruL foruriLor retevante i, în speciat, 
încurajarea aLtor primării să  adere ta acesta. 

Dincolo de economiile de energie, rezultatele acţiunilor semnatarilor au 
efecte multiple: 

> Crearea de Locuri de muncă, înatt catificate i stabite, care nu depind de 
LocaLizare; 
Un mediu înconjurător i o catitate a vieţii mai sănătoase; 
Competivitate economică  crescută  i independenţă  energetică  mai mare. 

Municipiile semnatare ate Convenţiei Primarilor se angajează  să: 

> Depă ească  obiectiveLe stabiLite de U.E. pentru 2030, reducând cu cet 
puţin 55% emisiiLe de gaze cu efect de seră  din teritoriiLe administrate; 



- IA tnsfl 4O6 beer CO em*ewene by 2030 dvugh impioeed ene.gy eftbwncy e. 
eater.ns of reneabt.an..gy aoura 

• eeaed 	oncetothe )mpe of cllmafe chenge 

• biaaeaed 000peratton 	Maow local and reglona) auft*or$tes Wthbi th. EU and brond. 

  

SEC1JtE. 
EUSTANAB&E 

ANO AFFOFD#B&E 
ENERGV 

A D A PTAT! (3 N 

 

  

Il*oa SS(58 
01 	SS 	 • 8eaatln.reatew1.e. Baeatna Emlsaton breentos C*Imate F1l.kaVaftyAsal.lfl*nfl 

• Sua*nab*a Eneigy ant) CIbMae Acfton p*an and mt.rwt,eei1*.g o( mlftgedon/sdaptaflon 
ccn.lderatlons lnto mtns* pbie e)tt*. 2 y.ars lottae*ng th. Jom*t s*gi*.g; 

- P,cgins Rapc,t eeery 2 years$oUowlng lt.e sut,rniaelo,, ofth.ptan. 

Tows,ds ,naseisnebe, ath.CIM, i.webt., ,.t.ttentand erie.py e.%cnt$oct.autflorttMe 

AStared 
Vliontcr 

Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă  si Climă  al Municipiului Tecuci 

 

W of Mayone 

Elaboreze un inventar de bază  aL emisiilor, ca bază  a Planului de Acţiuni 
privind Energia Durabită; 

> Prezinte P[anut de Acţiuni privind Energia Durabilă; 
Adapteze structun Le admi nistrative pentru implementarea PAEDC; 
Mobilizeze societatea civiLă  pentru a participa la dezvo[tarea PAEDC; 

) Organizeze ZiLeLe Energiei i să  împărtă ească  expenenţa acumulată. 

Municipiul Tecuci dorete să  adere Ia Convenţia Primarilor privind Energia si Clima. 

Pentru anul 2030, Uniunea Europeană  a stabilit o serie de obiective în ceea ce 

privete Lupta împotriva schimbăriLor climatice, respectiv trecerea către un sistem 

energetic cu emisii reduse de carbon (o reducere de 55% din emisiile de gaze cu efect 

de seră) i creterea rezistenţei La schimbările climatice. 

Fig. 1.Nou( cadru pentru 2030 şi integrarea strategii(or de adaptare 

(Sursa: http: / /www. conventiaprimarilor. eu/abouticovenant-of-mavors  ro. html)  

Ca parte a unui proces de consultare mai Larg, orae[e semnatare aLe PactuLui 

Primarilor au hotărât să-şi ia angajamentuL de a reduce emisiiLe Lor [ocale cu cel puţin 

55% până  în 2030, în conformitate cu noul pachet legislativ ,,Pregătiţi pentru 55. 

Cea mai mare parte a aprobat, de asemenea, pentru anul 2030, creterea cu 

36~39% a eficienţei energetice i creterea cu 40% a utilizării surse[or regenerabiLe de 

energie, dar i integrarea, sub o ,,umbrelă  comună, a po[iticilor energetice i a ceLor 

de atenuare i adaptare la schimbările cLimatice. 
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Noua initiaţivă  definete angajamentu[ reînoit post 2020 aL semnatanlor pentru 
viziunea comună  de abordare a politicitor privind atenuarea i adaptarea la schimbănle 
climatice i energie durabi[ă  în teritoriile administrative: 

Accelerarea decarbonizării teritoriilor, contribuind astfel la menţinerea mediei 
g[obale de încalzire sub 2°C; 

) Consolidarea capacităţilor de adaptare La efecteLe schimbări[or climatice 
inevitabile; 
Creterea eficienţei energetice i utitizarea surselor regenerabile de energie; 
Asigurarea accesului universal La servicii energetice durabile i [a preţuri 
accesibile pentru toţi. 

1 .2. Ce reprezintă  PlanuL de Acţiune pentru Energia Durabilă  şl Climă  (PAEDC) 

PlanuI de Acţiune privind Energia Durabilă  al Municipiului TECUCI este un 
document cheie care arată  modul în care un minicipiu îi va respecta angajamentul în 
calitate de semnatar aL Convenţiei Primari[or până  în anul 2030, cu perspectivă  până  în 
anul 2050. În prezent, Municipiul Tecuci se află  în proces de eLaborare aL documentelor 
de înscriere La Convenţia Primarilor cu scopul de a respecta toate angajamentele pe 
care le va avea în calitate de semnatar aL Convenţiei Primarilor. 

Planul de Acţiune pentru Energia Durabilă  i Climă  (PAEDC) al Municipiului 
TECUCI este un document de comunicare orientat către toate părţiLe interesate în 
vederea înţelegerii provocărilor aduse de schimbăriLe c[imatice i efecte[e tot mai 
drastice pe care acestea Le aduc an de an. Prin implementarea PAEDC, se urmărete 
contientizarea populaţiei i a tuturor factoriLor care sunt interesaţi de o dezvo[tare 
Locală  durabilă  a Municipiului TECUCI, prin creterea economică, protecţia mediului i 
creterea calităţii vieţii cetăţenilor. 

P(anul de Acţiune pentru Energia Durabi(ă  si C(imă  aL Municipiului TECUCI este 
realizat în concordanţă  cu politicile energetice i cele cu privire [a mediu - schimbări 
c[imatice ale Uniunii Europene, dar ţinând cont, în aceLai timp, de documentele 
strategice si programatice în vigoare în unităţi[e administrative - teritoriale partenere. 

lmportanta elaborării, imp[ementării i monitorizării unui PAEDC constă  în 
economiile de energie obţinute i în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Eficienţa energetică  reprezintă  modul cel mai rapid si mai avantajos de a reduce 
consumul energetic i emisii[e de gaze cu efect de seră, responsabile de schimbările 
climatice. În baza economiilor de energie realizate, resursele financiare pot fi 
reinvestite în alte sectoare, reducându-se astfel tensiunea asupra bugetelor publice, 
i, mai mult decât atât, crescând eficienţa utiLizării resurselor. 

Elaborarea PAEDC nu este posibilă  fără  întocmirea, în prealabil, a IRE - lnventar 
de Referinţă  a( Emisiilor, deoarece acesta cuantifică  vo[umu[ de gaze cu efect de seră  
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emise din cauza consumuLui de energie pe teritoriuL Municipiului TECUCI din anul de 
referinţă  ales, 201 5. 

PAEDC aL Municipiutui TECUCI foLosete rezuLtateLe IRE pentru a identifica ceLe 
mai bune domenii de acţiune i oportunităţi pentru atingerea ţintei de reducere a 
emisiiLor de gaze cu efect de seră  stabiLită  de autoritatea LocaLă. 

Abordarea probLemetor de eficientizare energetică  i utiLizarea resurseLor 
regenerabiLe, concentrarea eforturiLor în găsirea de soLuţii viabiLe pe direcţii de acţiune 
comune, convergenţa asupra unor opinii privind îmbunătăţirea catităţii vieţii 
cetăţeniLor, ca o viziune comună  si ctara a tuturor părţi[or interesate, vor fi reaLizate 
prin stabiLirea unui pLan de acţiune care cuprinde priorităţi, ţinte i acţiuni concrete în 
vederea atingerii obiectiveLor strategice LocaLe şÎ ceLe asumate prin angajamentuL 
Lansat prin semnarea Convenţiei PrimariLor. 

Scop si obiective PAEDC 

Administrarea rezonabi[ă  a nevoiLor energetice curente, fără  a afecta 
posibiLităţiLe generaţiiLor viitoare de a-i satisface propriiLe nevoi, reprezintă  unuL 
dintre principiiLe fundamentaLe aLe dezvottăni durabiLe. P[anificarea integrată  a 
resurseLor energetice este un instrument eficient i, totodată, o condiţie preLiminară  
importantă  pentru dezvoLtarea durabiLă. 

PIanuI de acţiune urmăreste pe tot parcursul său cele 10 prioritaţi ale Agendei 2030 
pentru dezvoltare durabilă  a Organizaţiei Naţiuni!or Unite: 

Locuri de muncă, cretere i investiţii; 
o piaţă  digitaLă  Unică; energie mai sigură, abordabiLă  i durabiLă; 
o piaţă  internă  mai profundă  i mai echitabi[ă; 
o uniune economică  i monetară  mai profundă  i mai echitabiLă; 

) re[aţii comerciaLe deschise i echitabiLe; justiţie i drepturi fundamentaLe; 
) migraţie; 

un actor mai puternic pe pLan MondiaL; 
o uniune a schimbăriLor democratice. 

ATRE O EUROPA DURABILA PANA IN 2030 
(Sursa:https: / /ec. europa. eu/commission/publications/reflection-paper- towards-sustainable-europe-2030_ro) 

-, 
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De asemenea, PIanuI de acţiune urmărete i cele 17 obiective de dezvoltare 

durabilă  (ODD) ate Agendei 2030 a ONU, respectiv: 

Fără  sărăcie; 
Fără  foamete; 
Stare bună  de sănătate i bunăstare; 
Educaţie de caLitate; 
EgaLitate de gen; 
Apă  curată  i satubritate; 
Energie accesibilă  ca preţ  i curată; 
Condiţii de muncă  decente i cretere economică; 
lndustrie, inovare i infrastructură; 
Reducerea inegatităţiLor; 
Orae i comunităţi durabiLe; 
Consum i producţie responsabiLe; 
PoLitici cLimatice; 
Viaţa subacvatică; 
Viaţa terestră; 
Pace, justiţie i instituţii puternice; 
Partenenate pentru obiective.7  

Având în vedere toate acestea, administraţia Locată  a MunicipiuLui TECUCI a Luat 
decizia etaborării Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă  pentru perioada 202 1 
- 2027, ptan ce va sta La baza prioritizării acţiunitor i proiecteLor pentru aLocarea 
resurseLor financiare în atingerea obiectiveLor stabiLite. 

PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU ENERGIE DURABILĂ  Şl CLIMĂ  răspunde nevoii de a 
avea La dispoziţie un document de pLanificare care stabiLete viziunea, obiectivut gLobaL 
i obiectivete specifice de atins La finaLuL perioadei de programare, propunând 

domeniiLe strategice de intervenţie i axeLe prioritare de acţiune necesare pentru 
atingerea obiectiveLor, având în vedere i surseLe de finanţare nerambursabiLe din 
programe naţionaLe sau Europene. 

PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU ENERGIE DURABILĂ  l CLIMĂ  al Municipiului 
TECUCI 202 1 - 2027 este un document strategic, ce va fi aprobat de ConsiLiut LocaL, 
prin care se asumă  sprijinuL potitic pentru asigurarea succesuLui procesuLui de 
îmbunătăţire a eficienţei energetice în teritoriuL de competenţă  at autorităţii LocaLe, 
în vederea atingerii ţinteLor propuse de Uniunea Europeană  pentru reducerea emisiiLor 

7 Sursa: https://ec. europa. eu/commission/sites/beta-po/itica//files/rp_sustainable_europe_ro_  v2_ web.pdf 
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de gaze cu efect de seră  cu mai muLt de 55% faţă  de emisiile generate în teritoriuL 
administrativ, Luând în considerare anut de refennţă  201 5. 

ScopuL PAEDC aL Municipiutui TECUCI constă  în asigurarea imptementării pe 
termen scurt i mediu a potiticitor Locate formutate si prin Strategia lntegrată  de 
Dezvo(tare Urbană  a Municipiu(ui TECUCI 2016-2023, cu detalierea obiectiveLor i 
direcţiitor de acţiune generate aLe acesteia pe obiective i direcţii de acţiune specifice, 
în sectoruL energiei i protecţiei mediutui. 

Scopul PAEDC este de a: 

pune în apticare măsuri de eficienţă  energetică, proiecte privind energia 
regenerabită  i atte acţiuni în materie de energie, în diverse domenii de 
activitate ate autorităţitor Locate; 
pune în apticare programe i acţiuni destinate să  economisească  energia în 
ctădiri; 
pune în apticare măsurite de reducere a consumuritor de energie i sfera 
serviciitor comunitare de utitităţi pubtice; 
oferă  un pLan energetic LocaL coerent, susţinut financiar i poLitic de comunitatea 
Locată. 

Obiectivete, direcţiite de acţiune i rezuttatete ateptate ate PAEDC sunt 
identice cu cete ate Strategiei lntegrate de Dezvo(tare Urbană  (SIDU) ş  cu ate P(anu(ui 

de Mobi(itate Urbană  (PMUD), comptetate cu detatierea acestora în activităţi concrete, 
specifice domeniutui energetic i de mediu Iocat, în instituţii responsabite, în termene 
de reatizare si resurse aLocate. 

De asemenea, prezentut plan are ca scop informarea i motivarea cetăţeniLor, a 

companiitor i a aLtor părţi interesate La nivet LocaL, cu privire La acţiunite din cadrut 

PAEDC, dar i cu privire La modut de utitizare eficientă  a energiei. 

Obiectivul prioritar aI PAEDC al Municipiului TECUCI 2021-2027 este de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră  cu 55% faţă  de anul de referinţă  (201 5) 
i de promovare a investiţiilor derulate pe raza Municipiului TECUCI care să  conducă  

La utitizarea eficientă  a energiei prin îmbunătăţirea performanţetor energetice 

existente sau dezvoLtarea de construcţii, instataţii, echipamente i tehnotogii cu 

eficienţă  energetică  performantă, inctuzând i surse regenerabite de energie viabite. 

PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU ENERGIE DURABILĂ  ŞI CLIMĂ  aI Municipiului 
TECUCI reprezintă  metodotogia prin care municipiuL îi va îndeptini obiectiveLe până  în 

anut 2027, foLosind rezuttatete lnventaru(ui de Referinţă  a EmisiiLor în vederea 

identificării ceLor mai bune zone de acţiune i a oportunităţitor existente 
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pentru a atinge obiectivul local de reducere a emisiiLor de gaze cu efect de seră. PLanuI 
definete măsurile concrete de reducere, împreună  cu p[anificarea în timp, 
responsabilităţile desemnate i bugetele propuse. 

Metodologie aplicată  

Planu( de Acţiune privind Energia Durabilă  al Municipiului TECUCI a fost 
eLaborat conform metodologiei recomandate de Comisia Europeană  în documentul 

Cum să  pregăteşti un Plan de Acţiune privind Energia Durabilă  (PAEDC) - Ghid 
(201 0), tradusă  de Asociaţia ,,Orae Energie România, prin proiectuL european NET-
COM (,,Networking the Covenant of Mayors/,,Acţiuni în reţea pentru Convenţia 
Primarilor). 

Ghidu[ include recomandări detaliate pentru întregu[ proces de eLaborare a 
strategiei Locale de energie şi mediu, de La angajamentul poLitic iniţia[ până  La punerea 
în apLicare, fiind eLaborat de Centru! Comun de Cercetare - lnstitutu( pentru Energie 
şi lnstitutu( pentru Mediu şi Dezvo(tare Durabită  at Comisiei Europene, în cooperare cu 
Directoratu( General pentru Energie şi Transport a( Comisiei Europene, Birou( 
Convenţiei Primari(or, cu sprijinuL şi participarea muLtor experţi din partea 
municipaLităţi Lor, autorităţi Lor regionale, agenţii sau societăţi private. 

Pentru colectarea dateLor, au fost utilizate instrumentete dezvottate prin 
proiectut European MODEL, ,,Managementu( Domeniilor Energetice în cadrul 
Autorităţilor Locale, proiect susţinut de programut lnte((igent Energy Europe şi 
ADEME, Agenţia Naţionată  de Management a( Energiei şi Mediului din Franţa. 
(www. energymodet. eu). 

Metodotogia stabiLete nişte repere privind informaţiite ce trebuie cotectate şi 
evaLuate care sunt conexe unor activităţi care contribuie ta emisiite gaze[or cu efect 
de seră  pe raza unei municipatităţi. 

Rezuttatete evatuării informaţiitor vor da direcţii utite în stabi[irea unor măsuri 
în vederea atenuării şi combaterii schimbăritor ctimatice şi inctuderea acestora în 
PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU ENERGIE DURABILĂ  Şl CLIMĂ  a( Municipiului TECUCI. 

În cadrut PAEDC TECUCI s-au utitizat factorii de emisie tip Standard (IPCC 2006) 
în conformitate cu principiite Comitetutui lnterguvernamenta( pentru Schimbări 
C!imatice IPCC, care cuprind toate emisiiLe de CO2  produse ca urmare a consumutui de 
energie pe teritoriut autorităţii Locate, fie direct prin consum de energie etectrică, gaze 
naturate sau combustibiLi, fie indirect prin surse noi de energie produse pe raza 
municipiuLui i consumate direct sau prin intermediut SEN. 
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Raportarea s-a reaLizat prin transformarea tuturor consumuriLor energetice în 
MWh utiLizând metodotogii[e aprobate de ANRE în domeniuL consumuLui si a facturării 
energiei, iar pentru factorii de conversie în CO2 au fost utiLizaţi factorii raportaţi de 
România prin sistemuL Eurostat. 

Metoda apticată  se va concentra pe sectoare[e de activitate care pot fi 
infLuenţate direct sau indirect de către Municipiu[ TECUCI i anume: 

•• Sectoru( Transport; 
•• Sectoru( Energie; 
•:• Sectoru( Rezidenţia(; 
• Sectoru( lnstituţional; 

• Sectoru( Deşeuri; 
•• Sectoru( Spaţii verzi; 
C• Sectoru( Apă; 
C• Sectoru( lndustrial. 

PAEDC aI Municipiului TECUCI 2021-2027 a fost reaLizat în 3 etape, aa cum se 
poate observa din figura de mai jos: 

ETAPA 1 

Culegerea de date aferente anului de refeiinţă  
2015 şl elaborarea lireentarulul de bază  al 
amsiilor 

ETAPA 2 

Stabillrea obiectiveloi ţintelorşi măsurHor 

ETAPA 3 
Întocmire/Elaborare PAED 

Fig. 2. Etape de e!aborare a!e PAEDC pentru Municipiu! TECUCI 202 1-2027 

În prima etapă  de cuLegere a dateLor aferente anuLui de referinţă  a[es - 2015 - a 
fost evaLuată  situaţia Locată  prin cuLegerea dateLor reLevante i prin înţeLegerea 
gradutui în care condiţiiLe organizatonce existente permit un management eficient i 
efectiv aL procesuLui de sustenabiLitate LocaLă. Au fost identificate, de asemenea, surse 
de poLuanţi i proporţiiLe în care acestea contribuie (din totaLu[ GES - gaze cu efect de 
seră) La încătzirea gLobaLă, în sectoare reLevante de activitate. 

29 



- 

Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă  si Climă  al Municipiului Tecuci 
	

w 

În cadru( primei etape a fost ob(igatorie inventarierea emisii(or de CO2 pentru 

un an ca(endaristic (2015 în situaţia de faţă) pentru a stabi(i punctu( de p(ecare în 

vederea a(ocării atât a obiective(or, ţinte(or, măsurilor re(evante pe termen scurt, 
mediu i (ung, cât i pentru eva(uarea modu(ui de atingere a( obiective(or stabi(ite, 
eva(uare care se va rea(iza în faza de monitorizare. De asemenea, în para(e(, au fost 
verificate reduceri(e de emisii rea(izate în prima perioadă  de ana(iză  2015 - 2019, 

pentru a se ana(iza posibi(itatea de a atinge un nive( tota( de 55% reduceri de emisii. 

În a doua etapă, au fost stabitite împreună  cu părţite tocate interesate, 

obiectivete, ţintete i măsurite pe termen mediu pentru perioada 2021 - 2027 pe fiecare 

sector în parte. Pentru stabitirea obiectivetor, ţintetor i măsuritor privind schimbarite 

ctimatice, s-au avut în vedere următoarete aspecte: 

Formutarea de obiective prioritare majore ce pot fi reatizate; 

)i Definirea direcţiitor de acţiune pentru scăderea emisiitor din diferite zone/ 

sectoare de activitate; 
lntensificarea acorduritor i parteneriatetor cu sectorut economic i sociat în 
vederea intensificării imptementării măsuritor cuprinse în PAEDC; 
lmputsionarea rotutui sectorutui privat în gestionarea catităţii aeruLui în 

Municipiut TECUCI; 
Retevarea principatetor tendinţe i etemente externe care contribuie La catitatea 
mediuLui în viitorii ani, cu accent pus pe dezvottarea durabită; 

) Prefigurarea unui modet organizatoric i de interreLaţionare pentru reatizarea 
acţiuniLor i impLementarea măsuritor stabiLite în strategie. 

Măsurile stabiLite pentru fiecare sector de activitate au fost evatuate din punct 

de vedere aL fezabitităţii economice, de mediu, tehnice i organizaţionate, astfeL încât 

să  se poată  cuantifica exact importanţa, apticabititatea pe termen mediu i beneficiiLe 

aduse din punct de vedere at mediutui prin aportut în reducerea cantităţii de CO2 La 

niveL de sector i mai apoi La nivet de municipatitate. 

În această  etapă  rezuttatete modutui de tucru au fost următoarete: 

StabiLirea de obiective, ţinte i măsuri (ptan de acţiune); 

Evatuarea fezabitităţii măsuriLor, exptoatarea activităţitor i marcarea 

priorităţitor; 
Etaborarea PAEDC. 

Ţinta de reducere a emisiilor de CO2 pentru Municipiul TECUCI 

AnuL de referinţă  pentru IRE i pentru PAEDC aL MunicipiuLui TECUCI a fost stabiLit 

anuL 2015, an pentru care au fost disponibite cete mai cuprinzătoare date pnvind 

consumurite energetice în Municipiut TECUCI. 
,- 
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PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU ENERGIE DURABILĂ  Şl CLIMĂ  reprezintă  un 
document programatic, care definete acţiunite i măsuriLe ce vor fi întreprinse La niveL 
LocaL, în vederea atingerii obiectivutui generaL de reducere a emisiiLor de CO2 cu 55% 
până  în anuL 2030, faţă  de anuL de referinţă  
a[es (201 5). PAEDC se sprijină  pe un inventar 
aL emisiiLor de CO2 pentru a identifica 
domenii[e de acţiune cu potenţia[ut ceL mai 
ridicat de eficientizare a consumuriLor de 
energie, traduse în scăderea emisiitor 
echivaLente de CO2, domenii af[ate în 
responsabititatea sau în sfera de intervenţie 
a autorităţiLor Loca[e din Municipiut TECUCI. 

ln acetasi timp PAEDC nu trebuie 
privit ca un document rigid, întrucât circumstanţele se schimbă  de La un an La aLtut, iar 
pe măsură  ce acţiunile impLementate vor da rezuLtate, va devenii utiL, chiar necesar, 
ca pLanuL să  fie revizuit periodic. 

Domeniul de aplicare al PAEDC 

Convenţia PrimariLor are în vedere măsurile aftate în responsabititatea sau în 
sfera de intervenţie a municipiu[ui TECUCI. Este de ateptat ca autoritatea [ocaLă  să  
joace un ro[ exemp[ar din punct de vedere aL măsuri[or întreprise în cLădiriLe i 
facitităţile proprii, în parcuL auto, producerea energiei din surse regenerabiLe, a 
mobiLităţii urbane, etc. 

Prin Convenţia Primarilor sunt vizate acţiunite La nivel LocaL care ţin de 
competenţa autorităţii LocaLe prin măsuri directe sau acţiuni indirecte de încurajare a 
actoriLor din sectoruL privat ce pot susţine po[itica [ocaLă  de mediu i energie. 

Prin intermediuL PAEDC, autoritatea LocaLă  încearcă  să  joace un roL exempLar i 
să  ia măsuri de eficientizare aL consumuritor de energie cu precădere în domeniiLe: 
cLădiri[or i instaLaţiiLor aferente, iLuminatu[ui pub[ic, at fLotei proprii de vehicule i a 
ceLei aparţinătoare transportutui pubLic de căLători, măsuri stimuLative în domeniuL 
amenajării teritoriului i orice a[te măsuri ce vor fi identificate pe perioada de 
implementare a PAEDC-uLui, ce pot contribui [a o poLitică  de dezvoLtare durabiLă  în 
MunicipiuL TECUCI. 

PIanul de Acţiune privind Energia Durabilă  al Municipiului TECUCI 202 1 - 
2027 se concentrează  pe următoarele domenii de intervenţie: 
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Clădiri i instalaţii aferente (cLădiri municipaLe, cLădiri din sectoruL terţiar, 
cLădiri rezidenţiaLe, ituminat pubtic municipat), 
Planificare urbană  (pLanificarea urbană  strategică, pLan urban de mobiLitate 
durabiLă, standarde pentru renovări i noi construcţii), 

) Transport (fLota municipală, transport pubLic LocaL, transport privat i 
comerciaL), 
Management deeuri (coLectare seLectivă, recicLare), 

> Achiziţii publice de produse i servicii (regLementări LocaLe de eficienţă  
energetică, regLementări LocaLe de utiLizare surse de energie regenerabiLă), 

) Comunicare (servicii de asistenţă  tehnică  i consuLtare, suport financiar i 
subvenţii, campanii de informare i contientizare, sesiuni de instruire). 

Nivelul de referinţă  i orizontul de timp al PAEDC 

Pentru stabiLirea niveLuLui de referinţă  au fost identificate poLiticiLe, ptanuriLe, 
proceduriLe i reguLamenteLe existente La niveLuL municipiuLui pentru anuL de referinţă  
201 5, în evoLuţie până  La niveLuL anuLui 2030. Pentru o imagine comptetă  pe o durată  
de 10 ani, au fost investigate acţiuniLe de reducere a emisiiLor ş  rezuLtateLe acestora 
pe perioada 2015-2019. OrizontuL de timp pentru care au fost propuse măsuriLe 
anaLizate în PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU ENERGIE DURABILĂ  Şl CLIMĂ  acoperă  perioada 
2021 - 2027. Din anaLiza documenteLor disponibiLe La niveLuL municipiuLui, nu au fost 
identificate obiective ce ar putea fi contrare principiiLor de dezvoLtare durabiLă. 

InventaruL de Referinţă  aL EmisiiLor a fost întocmit pentru anuL 2015 pe baza 
anaLizeLor privind: 

- SectoruL cLădiriLor: 
• CLădiri municipaLe: 

- 	CLădiri administrative afLate în administrarea MunicipiuLui TECUCI; 
- 	Unităţi de învăţământ afLate în administrarea MunicipiuLui TECUCI; 

• CLădiri ne-municipaLe: 
- CLădin din sectoruL rezidenţiaL; 
- CLădiri din sectoruL terţiar. 

lLuminatuL pubLic: 
• Mod de organizare; 

• EvoLuţia consumuLui de energie i a cheLtuieLiLor pentru reaLizarea 
serviciutui; 

• VaLoarea consumuLui facturat de energie eLectrică; 

• Factorii ce infLuenţează  caLitatea serviciuLui. 
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- Sectorut transport: 

. UtiLizarea i niveLuL de dezvottare at diverseLor modun de transport în 
MunicipiuL TECUCI: 

- FLota municipaLă; 
- TransportuL pubLic LocaL; 
- Transport privat i comerciaL. 

DateLe anaLizate pentru lnventaruL de Referinţă  aL Emisiitor au fost furnizate de 
documenteLe oficiate existente La niveLuL U.A.T. Municipiutui TECUCI, a bazeLor de date 
existente sau formate în timpuL anaLizeLor privind structura i evotuţia consumuriLor de 
energie i carburanţi, a inventareLor privind dotarea tehnică  pe fiecare sector anatizat 
pentru anuL 201 5, furnizate în pnncipaL de: 

i U.A.T. MunicipiuLui TECUCI; 
ServiciiLe de speciaLitate aLe U.A.T. TECUCI; 

1 Administratorii cLădi ri Lor pubLice; 
1 Furnizorii de utiLităţi pubtice; 
1 Companii private ce se afLă  în diverse forme de coLaborare. 

Concordanţa PAEDC cu aLte documente strategice 

ObiectiveLe PAEDC aL MunicipiuLui TECUCI sunt coreLate cu obiectiveLe 
următoaretor documente strategice existente La niveLuL municipiuLui i La niveL naţionat: 

- Strategia lntegrată  pentru DezvoLtare Durabită  a MunicipiuLui TECUCI în perioada 
2021 - 2027; 

- PLanuL de Mobititate Urbană  DurabiLă  aL Municipiutui TECUCI 2021 - 2027; 
PLanuL NaţionaL lntegrat în domeniuL Energiei i SchimbăriLor Ctimatice 2021 - 
2030; 
Strategia energetică  a României 2019-2030, cu perspectiva anuLui 2050. 
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2. 1. lnformaţH Generale 

MunicipiuL Tecuci se aftă  aezat aproape de Limita sudică  a Cotine[or Tutovei (14 

km), în partea de sud-est a României, pe axuL de comunicaţii care Leagă  oraeLe 

dunărene de centruL MoLdovei, în apropierea graniţei cu Repub[ica MoLdova i Ucraina, 

în judeţuL GaLaţi, parte a regiunii de dezvoLtare Sud-Est. Cu toate acestea, municipiuL 

face parte din regiunea istorică  a MoLdovei, fiind ce[ de-aL doiLea centru urban ca 

mărime i importanţă  din judeţuL GaLaţi, după  municipiuL GaLaţi, care este i reedinţa 

acestuia. 
Din punct de vedere geografic, municipiuL se afLă  în PodiuL MoLdovei, La Limita 

sudică  a CoLineLor Tutovei i La contactuL acestora cu Piemontut Poiana-Nicoreti. Mai 
exact, acesta este ampLasat La confLuenţa râuLui BârLad cu pârâuL Tecuci i foarte 
aproape de VaLea SiretuLui (10 km), în câmpia de terase care poartă  numeLe 

municipiuLui - Câmpia TecuciuLui, cu o aLtitudine medie de 50 m deasupra mării. 

ReLiefuL predominant aL teritoriuLui este puţin variat, iar orauL are aspectuL tipic 

aL unei aezări de La es. CondiţiiLe geografice au determinat dezvottarea spontană  
reLativ echiLibrată  a zone[or rezidenţiaLe din juruL zonei centraLe. De asemenea, 
formeLe de reLief din zonă  sunt favorabiLe mai aLes construcţiei de Locuinţe individuate 

cu regim de înăLţime P, P+1 ,P+2 i dezvoLtării unei trame stradaLe ordonate i f[uente, 

integrate cu axe[e majore de comunicaţii. 
MunicipiuL Tecuci este situat într-o zonă  de câmpie, pe maLut râuLui BârLad 

afLuent aL râuLui Siret i pe maLuL râuLui Tecuce[, afLuent a[ BârLaduLui. Este un ora 

mijLociu, cu un comerţ  în continuă  dezvo[tare. 
Amp[asat în partea de nord a Câmpiei TecuciuLui, parte componentă  a Câmpiei 

Române, MunicipiuL Tecuci este aL doiLea oraş  ca mărime în cadru[ judeţuLui, după  
Galaţi, situându-se La 85 km N - V faţă  de acesta. 

ReLiefuL pe care se găseşte ampLasamentu[ cuprinde o regiune de coLine, deaLuri 

şi p[atouri aparţinând dea[uri[or MoviLa Veche şi GaciuLui aparţinând PodiuLui CovurLui, 

care reprezintă  cea mai sudică  parte a PodişuLui MoLdovenesc. 



Umită  teritaiu adrnitr2tiv 

Resedintă  dejudet 

• Muipiu 

 

. Cn 
o Mayors PIanul de Acţiune pentru Energie Durabilă  si Climă  al Municipiuiui Tecuci 

Fig. 3 Încadrarea geografică  a Municipiu(ui TECUCI8  

MunicipiuL Tecuci este situat în partea de vest a judeţutui GaLaţi şi are ca 
vecinatăţi: 

- La nord: Comuna Munteni, judeţut GaLaţi, 
La sud:Comuna Drăgăneti, judeţuL GaLaţi, 
La est: Comuna Matca, judeţuL GaLaţi, 
La vest: Comuna Cosmeti, judeţuL GaLaţi. 

2.2. Suprafaţa Municipiului TECUCI 

Din punct de vedere administrativ, Regiunea de DezvoLtare Sud-Est cuprinde 6 
judeţe: BrăiLa, Buzău, Constanţa, GaLaţi, TuLcea, Vrancea. 

În conformitate cu art. 2 din Legea nr. 351 /2001 privind aprobarea PLanuLui de 
amenajare a teritoriuLui naţionaL, ierarhizarea LocaLităţiLor pe ranguri este următoarea: 

a) rangut 0 - CapitaLa României, municipiu de importanţă  europeană, 
b) ranguL l - municipii de importanţă  naţionaLă, cu inftuenţă  potenţiaLă  La niveL 

european, 

8  Strategia de dezvoltare a judeţului Galaţi, 2015 -2020 



Planul de Acţiune pentru Energie Durabiiă  si Climă  al Municipiului Tecuci 
	 w 

c) ranguL 11 - municipii de importanţă  interjudeţeană, judeţeană  sau cu roL de 

echiLibru în reţeaua de LocaLităţi, 
d) ranguL 111 - orae, 
e) rangut IV - sate resedinţă  de comună, 

f) ranguL V - sate componente ate comune[or i sate aparţinând municipiiLor i 

oraeLor. 

AstfeL, din punct de vedere teritoriaL, municipiuL Tecuci face parte din categoria 

oraeLor mici i mijLocii din România, cu o popuLaţie mai mică  de 50.000 de Locuitori i 

este încadrat, conform PLanu[ui de Amenajare a TentoriuLui Naţiona[ (P.A.T.N.) - 

secţiunea a IV-A, în categoria LocaLităţiLor urbane de ranguL 11 - municipiu de importanţă  
interjudeţeană. Acesta joacă  un roL de echi[ibru La niveL judeţean, în condiţiiLe în care 

municipiut GaLaţi, care are o popuLaţie de circa 8 ori mai mare, contrabaLansând 

tendinţa de concentrare a tuturor resurse[or de dezvo[tare în reedinţa de judeţ. Pe 

termen mediu i Lung, este chiar recomandată  susţinerea axetor de dezvoLtare 

funcţionaLe Tecuci-Târgu Bujor i Tecuci-Matca, care să  degreveze zona de infLuenţă  a 

municipiuLui GaLaţi i să  asigure o dezvoLtare mai coerentă  a teritoriuLui judeţean. 

MunicipiuL Tecuci se întinde pe o suprafaţă  de 8.676 ha şi este situat ta o distanţă  de: 

20 km de Mărăşesti, 
.- 40 km de Focşani, 
- 50 km de BârLad, 

80 km de Gataţi, 
- 180 km de laşi, 

240 km de Bucureşti. 

Suprafaţa municipiutui TECUCI de 8.676 ha se împarte astfeL: 

suprafaţa agricolă  (intravitan + extravilan) este de 7.190 ha, din care: 

• teren arabit: 5.794 ha; 

• păşuni i fâneţe naturate: 898 ha; 

• vii: 216 ha; 

• Livezi: 249 ha. 
suprafaţa neagricolă  (intravilan + extravilan) este de 1 .486 ha, din care: 

• vegetaţie forestieră  (păduri): 3 ha; 

• ape, canate apărare: 69 ha, 

• terenuri ocupate cu Construcţii curţi: 1.346 ha. 
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În tabelut următor se prezintă  situaţia suprafeţelor de teren din Municipiut TECUCI. 

Teren agrico( tota(, din care: 7.190 7.190 7.190 
Teren arabit 5.794 5.794 5.794 

Pă uni, fâneţe 898 898 898 
Vii 216 216 216 

Fâneţe 33 33 33 
Livezi 249 249 249 

Teren neagricol tota(, din care: 1 .486 1 .486 1 .486 
Pădun 3 3 3 

Ape, canate apărare 69 69 69 
Drumuri 0 0 0 

Terenuri ocupate cu construcţii i curţi 1 .346 1 .346 1 .346 
Căi ferate 67 67 67 

Destinaţie speciată  0 0 0 
Terenuri degradate si neproductive 1 1 1 

Total teritoriu administrativ 8.676 8.676 8.676 
Tabe( 2. 1. Situaţia suprafeţelor de teren din Municipiu( TECUCI 

2.3. Relief 

Ca formă  majoră  de retief, în cuprinsut teritoriutui municipiutui Tecuci, Lunca 
Bârtadutui are o tăţime care variază  între 2 şi 3 km. În partea de nord aceasta este mai 
tată  pe partea stângă  a râutui Bârtad (+ 2 km ), iar în sud devine aproape simetrică, 
puţin mai tată  pe partea dreaptă  a râutui. Lunca Bârtadutui este uşor înctinată  de La 
nord spre sud pe o pantă  de 0,6-0,7m / km, cu attitudinea absotută  între 31,5 m (în 
sud) şi 38 m (în nord) şi deţine o suprafaţă  de 28 km2  din suprafaţa totată  a municipiutui 
Tecuci. 

Câmpia de terase a Tecuciutui, de o parte şi de atta Luncii (şesutui) Bârtadutui, 
cuprinde două  terase: 

Terasa Cemicari, 
- Terasa Tecuci. 

Terasa Cemicari ocupă  o suprafaţă  de 1 5 km2  pe tatura de răsărit a municipiutui. 
Pe partea dreaptă  a râutui Bârtad, această  terasă  este mai îngustă  ta nord de Vatea 
Tecucetutui şi mai tată  în partea sa sudică, făcând o trecere Lejeră  spre Câmpia Şiretutui 
inferior. Întreaga Terasă  Cemicari, situată  de o parte şi de atta a Văii Bârtadutui, 
măsoară  40 de km2. Pe această  terasă, spre comuna Matca, până  aproape de Vatea 
Corozătutui se întâtnesc nisipuri provenite în cea mai mare parte din atuviunite cărate 
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de râut Bârtad. Prezenţa nisipurilor face ca podul terasei să  nu prezinte o suprafaţă  
netedă, ci uşor ondulată, cu aspect de dune. 

Terasa Tecuci, mai bine reprezentată  pe partea dreaptă  a râului Bârtad, apare 
ca o pnspă  deasupra atbiei majore. 

În cadrul categonei de relief minor sunt prezente microforme de relief create 
de diferiţi agenţi modeLatori ai scoarţei terestre. 

Pe teritoriuL municipiului Tecuci întâlnim şi un relief creat de apete curgătoare 
temporare (torenţi), foarte bine reprezentat pe terase i La nivelul versanţiLor Văii 
BârLadului. La contactuL cu Lunca BârLadutui se pot observa numeroase conuri de 
ejecţie, de provenienţă  torenţiaLă, cât şi acumuLări proLuvio- coLuviaLe datorate 
activităţii gravitaţionaLe; unele dintre acestea fiind interceptate de eroziunea 
orizontaLă  exercitată  de pârâut Rateş. 

Fig. 4. Judeţul TECUCI, unităţi de relief 

jsursa: http:I/www.maphill.com/romanialgalatittecucilpanoramic-mapslphysical-map/)  

RetiefuL eolian este prezent în partea de răsărit a teritoriuLui, ca urmare a 
existenţei unor acumuLări importante de nisip. 

ReLieful atropic La Tecuci se rezumă  La o serie de microforme de relief, în bună  
măsură  specifice regiuniLor de câmpie. Aşa apar moviLeLe atropice: 

BăLcescu (60m), 
Cemicari (55,5m), 

- Sturza (58,6m) spre Rotunda, 
TârguLui (69,3 m) către Cosmeşti,etc. 

2.4. Ctima 

Clima din zona municipiuLui Tecuci este temperat-continentală, cu infLuenţe de 
ariditate, ca întreaga parte estică  a României. Temperatura medie anuaLă  în zonă  este 
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de 9,8 grade CeLsius, ajungând vara La o medie de 22 de grade, iar iarna ta -3 grade. 

30 
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&20 
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10 

.- 
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0 

Fig. 5. Evo(uţiile în cazul temperaturilor lunii August pe teritoriul României, pentru 16 modele 
climatice i pentru media ansamblului (cu negru) 

(Sursa http: //www.meteoromania.ro/anm)   

VeriLe în municipiuLui Tecuci sunt foarte caLde şi uscate, iar iernite sunt geroase 
şi cu viscote puternice, dar şi cu penoade de încăLzire şi de topire a zăpezii, care 
generează  riscu( unor inundaţii. Lunca BârtaduLui are un topo cLimat specific, cu 
umiditate crescută, cu veri mai răcoroase şi ierni mai btânde. Radiaţia sotară  g(obaLă  
înregistrează  vatori energetice între 117,5 şi 125 kcat/cm2/an. 

Număru( mediu anuaL at zitelor de îngheţ  este de 112. Vânturite dominante sunt 
influenţate de existenţa Luncii BârLadului şi sunt orientate preponderent nord-sud, cel 
mai important fiind crivăţul, care atinge şi vitezele ceLe mai mari - 25 m/s. 

PrecipitaţiiLe medii anuate sunt de 467 mm şi cad mai ales în sezonul cald, sub 
formă  de aversă. Stratut de zăpadă  are un caracter discontinuu, durata sa medie fiind 
de 50 de zile, cu grosimi medii de 10-11 cm. 
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2.5. Reţeaua hidrografică  

Aezat pe o stivă  de sedimente predominant cuaternare, municipiut Tecuci 
deţine bogate ape subterane, de adâncime i fratice. Acestora Li se adaugă  apete de 
suprafaţă  curgătoare 	i , r 

stătătoare. 

RâuL BârLad - este 
ceL mai important curs 
permanent de apă  care 
străbate 	teritoriut 

municipiuLui Tecuci. La 
intrarea în Tecuci primeşte 
pe partea dreaptă  pârâuL 
Prisaca pnn VaLea Băii şi 
pârâut TecuceL, iar pe 
partea stângă  pârâuL Rateş. 

RâuL Bârtad izvorăşte din PodişuL MoLdovei, din VaLea UrsuLui (jud. Neamţ). Are o 
Lungime de 347 km şi deţine un bazin hidrografic de 7.400 km2. Se varsă  în râuL Siret 
Lângă  satuL CăLienii Vechi, comuna Lieti, judeţuL GaLaţi. 

Fig. 6. Râu( Bâr(ad 
Sursa: www google. ro 
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Pe teritoriut municipiutui Tecuci, râut Bârtad parcurge 10,8 km, pe o pantă  de 
0,4 m/km (O,4%). La punctut hidrometric Tecuci, râut Bârtad transportă  9,6 m3/s, debit 
mediu mutti anuat. Debitut maxim at râutui este de aproximativ 480 m3/s, în vreme ce 
debitut minim este de aproximativ 0,24 m3 /s. 

Debitut mediu zitnic în perioada de vară  (iunie - august) este de aproximativ 
0,30 m3 /s. 

Fenomenut de îngheţ  se înregistrează  în fiecare iarnă  şi se manifestă  din 
decembrie până  La sfârşitut Lunii februarie, în medie 7 zite; în acest timp, cu o frecvenţă  
de aproximativ 80%, pe parcursut a 22 de zite se poate forma pod de gheaţă. 

Pârâut Tecucet - izvorăşte de ta Buciumeni, de sub deatut Cucuţa are o tungime 
de 24 km şi un bazin hidrografic de 112 km2, iarîn Tecuci măsoară  o tungime de 8,2 km 
i un debit mediu anuat de 0,38 m3 /s. 

Fig. 7. Pârâul Tecucel 
Sursa: v.ww.google.ro  

Pârâut Rateş  - izvorăşte de ta NegriLeşti, de sub ,,Ptatout Ghidigeni şi are o 
tungime de 14 km, din care 8,4 km pe teritoriut municipiutui Tecuci. 

2.6. Populaţia 

Numărut tocuitoritor şi repartiţia geografică  în interiorut municipiutui TECUCI a 
variat în decursut timputui în funcţie de oscitaţiite vatorice ate cetor doi indicatori 
demografici determinanţi: mişcarea naturaLă  şi mişcarea migratorie. 

Numărut totat at poputaţiei reprezintă  vaLoarea absotută  a numărutui unei 
poputaţii sau subpopuLaţii, determinată  prin înregistrare, cu pritejut recensământutui, 
aL unor anchete speciate sau prin estimare într-un teritoriu dat (tocatitate, judeţ, 
regiune, ţară, continent sau gtob). 
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Poputaţia municipiuLui Tecuci a crescut continuu în uttimut secol până  La un 
maxim istonc de 46.825 de tocuitori înregistrat ta recensământuL din anut 1992, pe 
fonduL sporuLui naturaL pozitiv i a atragerii de populaţie, cu precădere din mediut ruraL. 
După  anut 1992, trenduL s-a inversat i poputaţia orauLui a scăzut tot mai accentuat, 
pe fondut scăderii nataLităţii, dar mai ates a migraţiei interne i externe, în Linie cu 
tendinţa de La niveL judeţean, regionaL i naţionat. 

AstfeL, în uLtimete două  decenii, poputaţia stabiLă  a scăzut cu circa 12.000 de 
persoane (-25,5%), fenomenuL fiind mai accentuat decât cel de ta nivetut judeţuLui 
Gataţi (-16,3%), de La nivetut regiunii Sud-Est (-14,1%) i at României (-11.8%). Expticaţia 
constă  din faptut că  municipiut Tecuci a fost unut dintre oraeLe din România afectate 
de fenomenuL migraţiei externe în uLtimii 20 de ani. 

Cea mai mare rată  de cretere a poputaţiei s-a înregistrat în anii 70 i 80 ai 
secoLutui trecut, când orauL a trecut printr-un proces accentuat de industriaLizare, 
fiind atrasă  cu precădere popuLaţie din zonete rurate învecinate, dar i din aLte judeţe. 

În anut 2011, popuLaţia municipiutui Tecuci se ridica La 34.871 de Locuitori, în 
scădere faţă  de recensământut anterior din anut 2002, când se înregistraseră  42.094 de 
tocuitori, iar evotuţia demografică  a municipiutui se poate observa grafic în figura de 
mai jos. 
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25,000 - 23400 
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Fig. 8. Evoluţia demografică  a municipiului Tecuci 9  

https://ro.wikipedia.org  
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°Conform informaţiiLor existente, [a recensământu( din 201 1, în municipiu( 
Tecuci [ocuiau 16.620 de persoane de sex mascu(in (47,7%) i 18.251 de sex feminin 
(52,3%). 

În comparaţie cu structura pe sexe de (a nive( judeţean (49,3% bărbaţi/50,7% 

femei) i naţiona( (48,6% bărbaţi/51 ,4% femei), procesu( de feminizare a popu(aţiei este 
mai accentuat (a nive(u( municipiu(ui Tecuci, pe fondu( migraţiei mai intense a 
poputaţiei din u(time(e două  decenii, care au antrenat mai a(es poputaţia mascu(ină. 

Faţă  de recensăminte(e din anii 1 992 i 2002, se constată  o cretere de circa un 
punct procentua( a ponderii persoanetor de sex feminin, în tinie cu tendinţa de ta nive[ 
naţiona(, pe fondu( supramortatităţii mascu(ine i a îmbătrânirii popu(aţiei. În p(us, 
migraţia persoane(or de sex mascu(in a fost mai intensă  decât în cazu( femei(or, pe 
fondu( restructurării sectoru(ui industriei grete unde tocuri[e de muncă  sunt ocupate în 
mod tradiţionat de către bărbaţi. 

La recensământu( din 201 1, structura popu(aţiei municipiu(ui Tecuci re[eva 
ponderea de: 

60,10% a popu(aţiei adu(te cu vârsta cuprinsă  în intervatu( 15-59 de ani, 20.973 
de persoane din totatut înregistrat, 
22,80% a popu(aţiei cu vârsta cuprinsă  în interva(u( de 60 de ani i peste, 7.930 
de persoane din totaLut înregistrat, 
17,10% a poputaţiei cu vârsta cuprinsă  în intervatu( de 0-14 ani, 5.968 de 
persoane din tota[u[ înregistrat. 

Structura pe vârste a poputaţiei municipiu[ui este simi(ară  cu cea înregistrată  (a 
nive( judeţean, număru( persoane(or vârstnice i a( tineri(or fiind mai ridicat în 
comparaţie cu media judeţeană  i naţionată, iar cel a( persoanetor adu(te uor mai 
scăzut, pe fondu[ migraţiei masive a forţei de muncă  din u[timii ani. 

În comparaţie cu structura pe vârste a popuLaţiei municipiutui Tecuci de La 
recensăminte(e anterioare, din anii 1992 i 2002, se remarcă  o scădere treptată  a 
popu(aţiei tinere de La 25,8% (a 17,1%, respectiv a popu(aţiei adu[te de ta 62,3% [a 
60,1%, concomitent cu creterea poputaţiei vârstnice de (a 11,9% La 22,8%, motive[e 
fiind Legate de scăderea nataLităţii i amp(ificarea fenomenu(ui migraţiei poputaţiei 
tinere. 

10 Strategia de Dezvoltare a Municipiutui Tecuci 
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Evoluţia Populaţiei, Municipiului Tecuci 
2012 - 2021 

47500 

47000 467 
	 46897 

46500 

46000 

455(8) 

4500) 

4.45(8J 

440(8) 

43500 

4300) 
2012 	2013 	2014 	2015 	2016 	2017 	2018 	2019 	2020 	2021 

 

Planul de Actiune pentru Energie Durabilă  i Climă  al Municipiului Tecuci 

fn ceea ce prwete popuLaţia La nivetuL anutui 2021, în tabeLut de mai ios sunt 
prezentaţi principaLii indicatori socio-economici La niveLut MunicipiuLui Tecuci. 

AnuL 2021 
	

46.897 
	

86,76 
	

540, 53 
Tabel 2.2. Principalii indicatori socio-economici la nivelul Municipiului Tecuci 

În figuriLe de mai ios se prezintă  câteva evoLuţii aferente popuLaţiei MunicipiuLui Tecuci. 

Fig. 9. Evoluţia populaţiei din municipiul Tecuci, în perioada 2011202011  

Tendinţeie de evoluţie a populaţiei la nivel de 
regiune,judeţ, municipiu 

2011- 2020 
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-Regiunea SUD-EST -Jud. Galati -Mun. Teeuci 

Fig. 10. Evoluţia populaţiei la nivel de regiune, judeţ  i municipiu, 201 1202O12  

11 Sursa: lnstitutul Naţional de Statistică  
12 Sursa: lnstitutul Naţional de Statistică  
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Distribuţia pe categoni de vârstă  a poputaţiei pentru anuL 2020 este prezentată  
în graficuL de următor. 

Fig. 11. Reparti ţia populaţiei Municipiului Tecuci pe grupe de vârstă  detaliate, 202013  

Evoluţia repartiţiei poputaţiei pe categorii de vârstă  este evidenţiată  în graficul 

de mai jos, fiind însă  utilizate intervalele care au semnificaţie asupra aspectelor Legate 

de mobilitate, prin prisma ocupaţiei persoanelor respective (elev, student, salariat, 

pensionar). 

Fig. 12. Evoluţia populaţiei pe categorii de vârstă, Municipiul Tecuci, 2012.202114  

13 Sursa: lnstitutul Naţional de Statistică  
14 Sursă: lnstitutul Naţional de Statistică  

     

     

  

45 

  

    

     



Distribuţia popuiaţiei pe sexe 2021 
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Din anatiza graficutui reprezentând evoLuţia popuLaţiei pe grupe de vârstă, se 
constată  că  poputaţia MunicipiuLui Tecuci prezintă  tendinţa generată  a sporuLui naturaL 
negativ, conducând La o popuLaţie preponderent aduLtă, în cretere în speciaL în 
segmentuL peste 65 de ani. 

De asemenea, din grafic rezuLtă  preponderenţa poputaţiei active (15-64 de ani), 
care reprezintă  69,98% din totatut popuLaţiei municipiuLui. 

În ceea ce privete repartiţia poputaţiei pe sexe, se observă  o preponderenţă  a 
popuLaţiei de sex feminin, care se păstrează  pe toată  perioada anaLizată, după  cum se 
remarcă  i în graficeLe următoare. 

Fig. 13. Distribuţia popu(aţiei pe sexe, Municipiu( Tecuci, 202115  

Fig. 14. Evo(uţia distribuţiei populaţiei pe sexe, Municipiul Tecuci, 201 1202016  

15 Sursă: lnstitutul Naţional de Statistică  
16 Sursă: lnstitutul Naţional de Statistică  
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Structura forţei de muncă  este în strânsă  Legătură  cu dinamica poputaţiei, având 
prin urmare un impact puternic i asupra mobitităţii. Din punct de vedere statistic, 
populaţia activă  reprezintă  acea parte a poputaţiei care se încadrează  în Limitete tegaLe 
de vârstă  i sănătate pentru a putea fi angajată  La un moment dat. Poputaţia ocupată  
este indicatoruL care măsoară  doar acea parte din poputaţia activă  care Lucrează  efectiv 
în economie. 

2.7. lstoric 

lstoria grupuriLor omeneşti ce 
au trăit şi s-au dezvottat în Locurile 
acestea coboară  în negura vremii cu 
mii de ani. UrmeLe Lor sunt ascunse în 
pământ ca într-o vastă  arhivă, iar 
descoperirile arheoLogice vin să  
compteteze izvoruL nescris aL istoriei 
şi să  demonstreze o viaţă  mitenară, o 
viaţă  ptină  de eforturi şi framântări, 
care au stat La baza întregii omeniri. 

Într-un documentar din anuL 
1 1 34, TecuciuL este menţionat ca târg 
i punct de vamă, iar La 1 septembrie 

1435, printr-o scrisoare care este 
adresată  regetui PoLoniei, Vladislav 
lagetLo înştiinţa că  ltiaş  Voievod s-a 
împăcat cu frateLe său Ştefan, 
cedându-i, printre altete şi oraşut 
Tecuci. Tot aici se vorbeşte despre 
organizarea internă  a Moldovei, 
menţionându-se ocoaLeLe cu moşiiLe 
oraşeLor Chitia, VasLui, BârLad şi 
Tecuci. 

TârguL Tecuci reprezenta în 
acele vremuri un important centru de 
tranzit şi de schimb pentru negustorii 
din ţărite de ta norduL şi de La vestut Moldovei, ca şi pentru cei din regiunite limitrofe. 
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OraşuL Tecuci a oferit comunităţitor umane instatate aici, în diferite epoci 
istorice, condiţii de trai prieLnice pentru o viaţă  sedentară, fapt dovedit de 

numeroaseLe orizonturi cuLturaLe existente încă  din preistorie i până  aproape de 

sfârituL miLeniuLui l d. H. 

Întemeiată  în EvuL Mediu, administraţia târguLui Tecuci, ta feL ca şi cetetatte 
aezări urbane, avea două  principii: autonomia oră enească  şi reprezentarea puterii 
centraLe. Astfet, convieţuia o comunitate orăşenească  autonomă  care-şi aLegea ea însăşi 

cârmuitorii, cu o administraţie proprie, cu drept de judecată  propriu, cu venituriLe saLe 

şi reprezentanţii domnuLui cu atribuţiite Lor bine determinate, distincte de cete ate 

reprezentanţitor comunităţii. 

Conducerea oraşetor din Motdova a avut un dubLu caracter: pe de o parte, a fost 
o conducere autonomă  exercitată  de şoLtuz, ajutat de doisprezece pârgari, iar pe de 

attă  parte a existat un permanent controL aL domniei reprezentată  de orLicut de târg, 
iar din secoLuL aL xvl - Lea de ureadnic. 

Stema medievaLă  prezintă  un scut despicat, fiind reprezentat în dreapta, pe fond 
aLbastru, un turn de veghe, de argint, în vârfuL unei coLine tot de argint, iar în stânga, 

pe fond roşu, un iepure de aur, ridicat în două  Labe spre dreapta, având deasupra două  
stete de aur cu cinci raze. Aceasta este o veche stemă  rectificată  ta care s-a adăugat 
moviLa de La Tecuci, care servea în vremuriLe cete mai vechi drept Loc de veghe. 

2.8. Caracteristici socio - economice 

MunicipiuL Tecuci are o Lungă  tradiţie comerciată, fiind prezentat încă  din anuL 

1134 ca târg i punct de vamă. În perioada interbetică, La nivetut municipiul.ui 

funcţionau fabrici de spirt, pietărie, cherestea, Lumânări, cărămidă, mori, sectorut 
industriaL fiind în generaL subdezvottat, în defavoarea diferitetor activităţi agricoLe, 
comerciaLe, meteugăreti, administrative i de transport. 

Începând cu anuL 1877, Tecuciut a devenit un important nod feroviar, ceea ce a 
avut impticaţii semnificative în dezvoLtarea urbei. Procesut de industriatizare masivă  a 

LocaLităţii s-a produs în perioada comunistă, prin construcţia Fabricii de Conserve 
Legume-Fructe (1952), a Tntreprinderii Mecanice pentru Agricuttură  i lndustrie 
ALimentară  (1953), Întreprinderii de Reparaţii Auto (l.R.A.), a Fabricii de Ambataje 
MetaLice (F.A.M.), a Fabricii de Mobită, etc. Toate aceste unităţi industriate asigurau 
aproximativ 1 5.000 de Locuri de muncă  în perioada comunistă. 

După  anut 1989, ceLe mai mutte întreprinderi comuniste s-au închis sau au trecut 

printr-un proces de restructurare masivă  (de ex. MOBIMOD, VITIMAS, COMMET, CIT, 

\ 
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etc.), care a condus La dispanţia a peste 10.000 de Locuri de muncă. Unete dintre 
spaţiite ocupate anterior de zona industriaLă  au fost transformate în spaţii comerciate 
(de ex. VITIMAS S.A.). Dintre unităţiLe care au funcţionat în vremea comunistă, s-au 
dezvoLtat i retehnotogizat doar cete de conserve i de ambaLaje metaLice, care au fost 
preLuate de investitori străini. 

În uLtimeLe două  decenii, municipiuL Tecuci a atras un număr redus de investiţii 
străine si autohtone în facitităţi productive, care nu au putut compensa dispariţia unor 
coLoi industriati. 

În prezent, ta niveLuL municipiuLui Tecuci sunt înregistrate aproximativ 4.800 de 
persoane juridice pLătitoare de taxe i impozite LocaLe, dintre care peste 1 .200 sunt 
societăţi comerciaLe active, în timp ce restut sunt persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuaLe, etc. CeLe mai muLte dintre acestea sunt active în sfera 
serviciiLor, domeniu în care iniţiativa antreprenoriaLă  s-a dezvottat cet mai muLt în 
perioada post-decembristă. Aceti agenţi economici au înregistrat în anut 201 3 o cifră  
de afaceri de 709 miL. Lei (circa 160 de miL. Euro), ceea ce reprezintă  3,7% din totatut 
înregistrat La niveL judeţean, peste 89% din activitatea economică  fiind concentrată  în 
municipiuL reedinţă  de judeţ. 

În aLtă  ordine de idei, agenţii economici din municipiul Tecuci asigură  un număr 
de 4.717 Locuri de muncă, ceea ce reprezintă  6,4% din totaLut cetor existente La niveL 
judeţean, iar în tabeLuL 2.3 se prezentă  situaţia înmatricuLăriLor de persoane fizice i 
juridice în municipiuL Tecuci ta nivetut aniLor 2019, 2020, conform sectoruLui de 
activitate. 

a - - 	• 	• ..- ....................• . - 	•-•-. .•.. .. --..,................ 
AgricuLtura, siLvicuttura 	i 
pescut 

42 42 1 1 3 	98 
7 

. 	-. 	- : 	... -.. . 	 . 	•.... 
•. 

1.  lndustria extractivă  2 2 3 	6 
- 	- 
2.  

-- ..-.-..•.- 	-- ••; 

• 

Producţia i furnizarea de 
energie 	eLectrică 	şi 
termică, gaze, apă  catdă  
i aer condiţionat 

__ 
Distrituţia 	--;.-:•- 
$, 

• 
.:. 	: •. - ..-: • 27 . .. 	• 
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Cornerţ  cu ndicata şi cu 

amănuntuL; 	repararea 
autovehicuteLor 	şi 
motocicteteLor 

557 581 1.827 2 

2 Trarspof 	- 73 72 57 

3.  HoteLun şi restaurante 56 59 299 296 

4.  Ifor* ţ 	• 29 13 ,, 

lntermedieri financiare 	i 
asiguran 

21 23 21 13 

6. 
Activităţi 	profesionaLe, 
tiinţifice şi tehnice 

79 93 110 121 

- 

- 
. 	1 	 -. 	 1 

,.v__ 
• --: 

. , 

: - 	- 

- & ,- 	.•- 

Administraţie 	pubLică 	şi 
apărare; 	. 	

. 
Asiguran 	sociaLe 	din 
sistemuL pubLic 

Sănătate 	
şi 	asistenţă  

sociala 
44 48 71 77 

- 
1_•: 

ţ  
••:- ::• 

13. ALte activităţi de servicii 62 67 103 110 
. 

_.ş  

-d 

aeg. 	dpate 

? 

L 

J- 

- - 

: 

TOTAL 1.271 1.360 4.354 2.490 

Tabe! 2.3. Situaţia înmatricu(ări!or de persoane fizice i juridice din municipiu! TECUCI 
Sursa: Dficiul Registrului Comerţului Tecuci, 202 1 
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Din anaLiza tabeLuLui de mai sus se constată  faptul că, la nivelul anului 2020 
activităţile economice din Municipiul Tecuci sunt majoritar concentrate în sectorul 
terţiar care ocupa 78% din totalul activităţiLor economice. La rândul său, activităţile de 
comerţ  cu ridicata şi cu amănuntu(, repararea autovehicu(elor şi motocictete(or 
ocupau 55% din activităţiLe economice realizate La nivelul sectorului terţiar. 

În cadruL sectoruLui secundar, sector care ocupa 19% din totalul activităţilor 
economice La nivelul anuLui 2020, activităţile din industria pre(ucrătoare şi construcţii 
însumau o pondere de 98%, fiind activităţile cele mai importante La nivelul acestui 
sector de activitate. 

Din punct de vedere al numărului de salariaţi angajaţi, La nivelul anului 2020 La 
niveLuL sectorului tertiar, activităţile din hote(uri i restaurante, precum i activităţi(e 
de servicii administrative şi activităţi de servicii suport însumau 46% din totalul 
salanaţilor angajaţi în acest sector, în timp ce din sectorul secundar, activităţile din 
industria pretucrătoare şi construcţii însumau o pondere de 90%, din totalul salariaţilor 
angajaţi în acest sector. 

În figurile de mai jos sunt prezentate distribuţiiLe salariaţilor pe sectoare de 
activitate. 

3% 

Sector pnmar 

• Sector secundar 

• Sector tertiar 

15. Repartiţia sa(ariaţi!or pe sectoare de activitate, Municipiu! Tecuci, 2019 



3.500 

3.000 

2.500 

2.000 

1.500 

1.000 

1.195 1.205 	 — 1.187 

3.046 

500 
113 	98 

Sector pnmar Sector secundar Sector terţiar 

• 2019 •2020 

 

V. of M Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă  i Climă  al Municipiului Tecuci 

9 • Sectorpnmar 

• Sector secuncfar 

• Sectortertiar 

Fig. 16. Reparti ţia salariaţi(or pe sectoare de activitate, Municipiul Tecuci, 2020 

Fig. 17. Repartiţia salariaţilor pe scenarii de activitate, Municipiul Tecuci 

În figura de mai ios se prezintă  grafic evoLuţia număruLui de omeri înregistraţi 
în perioada 2015 - 2020 La niveLut municipiutui Tecuci. 

La finatuL anuLui 2020, acesta este de 305 i reprezint 2,73 % din totaLuL pe judeţ. 
Este într-o uoară  cretere faţă  de vaLoarea anutui anterior, dar La o vaLoare mai mică  
faţă  de vaLoriLe anitor anteriori, iar din. 
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Fig. 18. Evoluţia numărului de omeri, Municipiul Tecuc, 2O152O2Ol7  

Conform figurii de observă  că  La finaLuL anutui 2020 număruL de omen a fost de 
305 i reprezenta 2,73 % din totatuL pe judeţ. Aceasta arată  o uoară  cretere faţă  de 
vaLoarea anutui anterior, dar o vatoare mai mică  faţă  de vaLoriLe aniLor antenori. 

Educaţie 

În municipiuL TECUCI, La nivetul anutui 2019, cursuriLe se desfă urau în 21 unităţi 
de învăţământ, din care 18: 

7 Grădiniţe atât cu program normat, cât i preLungit, 
5 coLi GimnaziaLe, 
o Şcoată  de Arte şi Meserii ,,lon Petrovici, 

) 5 Licee, 
3 Colegii Naţionate. 

Sistemut de sănătate 

În municipiuL TECUCI serviciite medicate sunt asigurate de către: 

15 Cabinete medici de famiLie, 

5 Cabinete stomatoLogice, 

un Spitat, 

Un centru privat de medicină  Medcenter. 

17 Sursă: lnstitutul Naţional de Statistică  
8 Sursa: Primaria Municipiului Tecuci, anul 2019 



  

VWof Mayor, PlanuJ de Acţiune pentru Energie Durabilă  si Climă  aJ Municipiului Tecuci 

 

În tabetut de mai jos se prezintă  centraLizat, situaţia ctădiriLor pubLice afLate în 

muriicipiuL Tecuci. 

1 	Număr total  desj?itate 	 
1 . 1 	Număr totaL corpuri cLădire aftate în expLoatarea 

spitaLeLor  
2 	Număr totaL de instituţii de învăţământ (cree, 

grădinite, şcoti, ticee, coteg unwersităti, etc) 
2.1 	Număr totaL corpuri cLădire ce deservesc instituţiite de 

învăţământ (incLusiv cămine de Locuit eLevi,  stude ţi) 
3 	Număr ctădin sociat cutturate (bibtioteci, muzee, case 

cuttură, etc.)  
4 	Număr ctădiri administrative (cLădiri administraţie 

Locată,  consiLiut LocaL, etc.)  

1 

20 

21 

5 	Număr atte ctădin publice (cantine, centre de zi, etc.) 	3 
Tabe( 2.4.Situaţia c(diri1or pub(ice af!ate în municipiu( Tecuci 

2.9. Reţeaua de Transport 

Transport rutier 

Municipiut Tecuci se afLă  între Bârtad i Gataţi, pe drumuL naţionat 24 pe direcţia 
Nord -Sud, iar serviciiLe de transport în comun din municipiu au fost asigurate până  La 
începutut aniLor 1990 de către o companie de stat care opera aproximativ 10 trasee în 
interiorut municipiutui, dar i către LocatităţiLe învecinate. 

În prezent, există  un număr mare de firme private care operează  trasee ce incLud 
Municipiut Tecuci, respectiv către următoarete LocaLităţi din judeţ: Gataţi, 
lndependenţa, Cosmeti, Furcenii Noi, Nicoreti, HuLeti, lonă eti, Buciumeni, 
Priponeti, Cioră ti, Munteni, Tătpici, Ghidigeni, Gohor, Toftea, Fruneasca, Ţepu, 
Corod, Cotoroaia, CârLomănesti, Matca, Drăgueni, Smutţi, Corni, Vatea Mărutui, 
CudaLbi, Bârcea, Pechea, SaLcia. La acestea se adaugă  atte destinaţii din ţară, din zona 
Motdovei, a Dobrogei, a Munteniei i chiar a Transitvaniei, precum i internaţionaLe 
(ltaLia, Spania, Germania, Austria, etc.). Aceti operatori utiLizează, în generaL, 

microbuze moderne i oferă  servicii satisfăcătoare. 
În vederea anaLizei capacităţii de circuLaţie a străziLor care formează  reţeaua 

rutieră  a MunicipiuLui Tecuci, a fost anaLizat documentut ,,lnventaru( străzilor din 

Municipiu( Tecuci, transmis de Primăria MunicipiuLui Tecuci. În urma anatizetor 
efectuate, a rezuttat categoria de încadrare a străzitor. 
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Trama stradată  a orasuLui este 

compusă  din străzi de categorii diferite, 
începând de La străzi de câte 2 benzi pe sens, 
până  ta străzi înguste, iar reţeaua stradaLă  
cuprinde străzi de următoareLe categoni: 

- categoria l (are minim 3 benzi de 
circuLaţie pe sens), 

- categoria a ll-a (de Legătură, care 
asigură  circuLaţia majoră  între zoneLe 
funcţionaLe i de Locuit), 

- categoria a lll-a (coLectoare, care 
preiau ftuxuriLe de trafic din zoneLe 
funcţionaLe i Le dirijează  spre străziLe 

de tegătură), 
categoria a IV-a (de folosinţă  tocaLă, 
care asigură  accesuL La Locuinţe i 
pentru 	servicii 	curente 	sau 
ocazionaLe). 

INFRASTRUCTURA RUTIERA sl FEROVIARA 

Astfet, MunicipiuL este tranzitat pe 
direcţia nord-sud de Strada TecuciuLui Nou i 
Strada 1 Decembrie, iar străziLe din categoria a ll-a au rot de Legătură  i de transfer aL 
ftuxutui de circutaţie spre cartierete rezidenţiate, zone funcţionate aLe municipiuLui sau 
asigură  tegătura cu drumurite judeţene. 

Legătura municipiutui cu teritoriut său de inftuenţă  se 

următoarete drumuri: 
Bârtad 
Matca - VârLezi 
Gataţi 
Focani 
Cosmeti - Târgu Secuiesc 

reatizează  prin 

Legăturite între punctete de intrare/ieire din municipiu menţionate sunt 
reaLizate prin: 

DN24 - BârLad din direcţia N, 
DJ251 - Matca - Vârtezi din direcţia E, 
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DN25 - Gataţi din direcţia S, 
DJ252H - Focani din direcţia sv, 
DN24 - Cosmeti Târgu Secuiesc (V). 

Durata depLasării cu autobuzete i microbuzeLe către principaLeLe orae din ţară  
i din regiune sunt: 

Bucureti: 3 h 52, 
lai: 3 h 14, 
GaLaţi: 1 h42, 
Constanţa: 5 h, 
Braov: 4 h 5, 
BârLad: 40, 
Focani: 44, 
VasLui: 1 h 30. 

În prezent, MunicipiuL este străbătut de următoareLe străzi: BuLevarduL Victoriei, 
str. MihaiL KogdLniceanu, str. loan Fau, Fundătura Ecaterina Teodoroiu, str. Libertăţii, 
str. Ana lpătescu, str. Tecucet, str. Avram lancu, str. Nicotaie BăLcescu, str. MaLutui, 
str. PLt. Stoicescu, str. Lascrov Motdoveanu, str. Fundătura PLuguLui, str. Constantin 
Radovici, str. Dimitrie HârLescu, str. Drago Vodă , str. Rodnei, str. ZimbruLui, str. AureL 
VLaicu, str. C-tin Brâncoveanu, str. Mără esti, str. ALexandru ceL Bun, str. Sfinţii 
Voievozi, str. Mihai Eminescu, str. VasiLe Lupu, str. Pieţei, str. Vidin, str. Constituţiei, 
str. Cocoră ti, str. Sergent Serea, str. Cuza Vodă, str. Ateea tranduLui, str. tefan ceL 
Mare. 

Pentru acestea sunt propuse /în curs de impLementare următoareLe proiecte: 
- Modemizare străzi etapa ll-Lot 2, 

Modemizare străzi etapa 11 - Lot 3, 
- Modernizare străzi etapa 11 - Lot 4, 

Modernizare străzi etapa 111 - Lot 1, 
> Modernizare strada Unirii i Traian. 

În urma procesuLui de coLectare a dateLor, în tabeLuL de mai jos se prezintă  
statistic număruL de vehicuLe propria înregistrate La niveLuL municipiutui Tecuci în 
perioada 2016 - 2021. 

Persoane fizice 704 1280 1567 2100 2406 1624 
Persoane juridice 1 24 1 62 1 93 287 254 177 
TotaL 828 1 442 1 760 2387 2660 1 801 

Tabe( 2.5. Statistica numru1ui de vehicule în municipiul Tecuci 
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În figura de mai jos se prezintă  graphic evotuţia numărutui de vehicute propria 
înregistrate ta nivetut Municipiutui Tecuci în perioada 201 6 - 2021. 

Fig. 19. Variaţia parcului auto de vehicul proprii 

În ceea ce privete serviciut de transport pubtic tocat de persoane, acesta este 
asigurat prin curse regutate efectuate de către doi operatori privaţi (ISCORA i 
CLÂUSTOUR) care deservesc 7 trasee prezentate în tabetut de mai jos. 

GARA DE SUD - PIAŢA CENTRALÂ 
Gara de Sud - capăt - B-dut Victoriei - 
Transitvaniei - 1 Dec.1918 - lon Petrovici - 

L-V: 30 

L-V: 60 

L-V: 06:30 - 20:00 

S-D: 07:30 - 14:30 
Unirii —Magazin mobită  - Someş  - 13 
Septembrie - Repubticii —.1 Dec. 1918 - B-dut 
Victoriei —Gara de Sud capăt. 

TECUCIUL NOU - PIAŢA CENTRALĂ  L-V: 30 L-V: 06:00 - 18:30 
Tecuciut Nou - capăt - 1 Dec. 1918 - Gtoriei - 

2 13 Septembrie - Some - Gtoriei - C. Conachi - L-V: 60 S-D: 07:00 - 14:00 
M. Eminescu - 	tefan cet Mare - D. Hârtescu - 
Transformator - 1 Dec. 1918 - Tecuciut Nou - 
capăt traseu. 

ZONA INDUSTRIALĂ  - PIAŢA CENTRALĂ  L-V: 30 L-V: 06:00 - 18:30 
Str.1 Dec. 1918 - Epurare - capăt traseu - 1 
Dec. 1918 - tefan Petică  - tefan cet Mare - L-V: 60 S-D: 07:00 - 14:00 
Cpt. Vtad - lDec.1918 - capăt traseu Epurare 
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CAPÂT STR. GHE PETRAŞCU - STAŢIA 
,,LUKOIL - PIAŢA CENTRALĂ  

Capăt Ghe. Petracu LUKOIL - Str. Ghe 
Pătracu - l Dec. 1918 - GLonei - 13 
Septembne - Some - GLonei - tefan cet Mare 
- Cpt. VLad - Ghe. Petracu - capăt traseu 
LUKOIL 

L-V: 30 

L-V: 60 

L-V: 06:00 - 18:30 

S-D: 07:00 - 14:00 

CARTIER CRIVIŢENI - PIAŢA CENTRALĂ  L-V: 30 L-V: 06:00 - 18:30 
Capăt traseu Troiţă  - str. PLugutui intersecţie 
cu str. MăLureni - str. MăLureni - str. Horia, str. L-V: 60 S-D: 07:00 - 14:0 

5 D. Hârtescu - str. 1 Dec. 1918 - str. lon 
Petrovici - str. Cuza Vodă  - str. Ptugutui - capăt 
traseu - Troiţă  str. Ptugutui intersecţei cu str. 
Mătureni 

CARTIER CRIVIŢENI - PIAŢA CENTRALĂ  L-V: 15 L-V: 05:45 - 19:30 
Capăt cart. Cernicari - Şcoata nr. 9 - str. 
Avram tancu - str. Nicotae Bătcescu - str. Cuza L-V: 45 S-D: 07:00 - 13:45 

6 
Vodă  - str. Unirii - Şomeş  - 13 Septembrie - 
RepubLicii - 1 Dec.1918 - Lon Petrovici - 
Ştefan cet Mare - Cuza Vodă  - str, NicoLae 
Bătcescu - str. Avram Lancu - capăt traseu 
Şcoata nr 9 Cernicari 

CARTIER N. BĂLCESCU - PIAŢA CENTRALĂ  L-V: 20 L-V: 06:30 - 20:00 
Cartierut N. BăLcescu - Piaţă  - Str. Mără eti 
capăt - Str. Ana lpătescu - str. ELena Doamna - 
str. Tudor PamfiLe - str. Gataţi - str. lon 

L-V: 45 S-D: 07:20 - 13:50 

Petrovici - str. Unirii - str. Some 	- str. 13 
Septembrie - str. RepubLicii - str. 1 Decembrie 
1918 - str. GaLaţi - str. Tudor PamfiLe - str. 
ELena Doamna - str. Ana lpătescu - str. lzvor - 
str. Furceni - str. Mără eti - capat traseu Piaţă  
cartier Nicotae Bătcescu 

Tabe! 2. 6. Trasee(e principale i programu! de transport cu autobuze 

lndicatorii furnizaţi de către operatorii de transport itustrează  următoarea situaţie: 

.- 6 tinii de autobuz aLe căror tungimi cumutate aLe traseetor (tur i retur) 

reprezintă  41,6 km, 7 capete de Linii (operator GEGI S.R.L.), 
- 49 de staţii de îmbarcare-debarcare în municipiu, 
- Viteza comerciată  medie = 3Okm/h, 
- Lungimea media a traseetor = 7km (dus-întors), 
- Durata medie a cursei = 14 min, 

58 



 

V• of Mayois Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă  si Climă  al Municipiului Tecuci 

- lntervat de succedare ta orete de vârf = între 15 i 60 min, în funcţie de traseu, 
Lungimea tota[ă  a reţetei: 27,65 km (în 2019), 
Lungimea medie a interstaţiei: 0,5 km, 
Lungimea medie a cătătoriei: 5 km. 

Lndicatorii de exp[oatare pentru traseut 7 (operator CLAUSTOUR) sunt: 

- Lungimea cumutată  a traseetor - 4,2 km/sens, 

#- Lungimea totată  a reţeLei - 8,4 km, 
- Număr capăt de [inii - 2, 

Lungimea medie a interstaţiei - 500 m, 
- Lungimea medie a cătătoriei - 4000 m, 
- Număr de cătătorii zitnice, dintr-o zi de Lucru - 300, 

Vatoarea cotectată  (tei) totat - din bitete 600 tei, 
- Raportut de încărcare într-o zi de [ucru i încărcare într-o zi de sâmbătă  sau 

duminică  jumătate, 
- Viteza comerciaLă  3Okm/h, viteza de exptoatare 25,5 km/h, 
- lntervatut de urmărire a vehicutetor - 30 minute, 

.- Durata de exptoatare a vehicuLetor - 9 ore. 

CeLe 49 de staţii de transport pubLic din MunicipiuL Tecuci se aftă  într-o stare 
precară, nu sunt modernizate, iar majoritatea acestora nu sunt prevăzute cu 
copertine/adăpost. Staţii[e nu dispun de sistem de informare a cătătoriLor i nici de 
eLemente corespunzătoare de semnaLizare care să  asigure siguranţa participanţiLor 
pasageritor i informare corespunzătoare a ceLortatţi participanţi ta trafic. 

În uttimii ani, vatoarea coLectată  din biLete a fost: 
.- 2015 - 93.600 Lei, 
> 2016-93.600Lei, 
- 2017 - 93.600 Lei, 

> 2018-93.600Lei, 
, 2019 - 104.400 Lei. 

TransportuL pubLic, La nive[ut Municipiutui Tecuci nu este subvenţionat: nu sunt 
prevăzute compensaţii i nici diferenţe de tarif pentru executarea prestaţiei pe traseete 
de transport pubLic. 

F[ota operatoruLui de transport pubLic este formată  din: 
Autobuz Man tip Urban - 22 Locuri pe scaune + 66 Locuri în picioare, 

> Microbuz Mercedes Sprinter - 20 [ocuri, 
- Microbuz Mercedes Sprinter - Rezervă. 



Variaţia numărului de accidente, 2016-2021 
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MijLoaceLe de transport sunt dotate cu instalaţii de aer condiţionat şi de încăLzire 
supLimentară  saLon. AutobuzuL este dotat cu facitităţi pentru accesut persoanetor cu 

dizabiLităţi şi cu spaţiu destinat persoaneLor cu handicap. 

Siguranţa rutieră  

Siguranţa rutieră  este considerată  o prioritate europeană în domeniuL mobiLităţii. 
Carta ALbă  a Transporturitor - foaie de parcurs pentru un spaţiu european (201 1) 

stabiLete ca ţintă  pentru problema siguranţei rutiere 0 victime ca urmare a 

accidenteLor rutiere în anuL 2050, iar ca ţintă  intermediară  pentru anul 2020, 

înjumătăţirea vaLorilor din anuL 2010. 

Pe plan naţionaL a fost eLaborată  Strategia Naţională  de Siguranţă  Rutieră  pentru 
perioada 2016 - 2020 care trasează  Liniile strategice pentru stabilirea poLiticii de 
siguranţă  rutieră  i metodete de asigurare i îmbunătăţire a acesteia. Legislaţia 
naţionaLă  regLementează  domeniul siguranţei rutiere prin Legea privind auditul de 
siguranţă  rutieră  nr. 265/2008, actualizată  în anut 2016 prin OUG 22/2016 pnvind 
gestionarea siguranţie ci rcuLaţiei pe i nfrastructură  rutieră. 

Siguranţa circuLaţiei a fost anaLizată  în raport cu accidentele înregistrate în 

perioada 2016 - 26.08.2021, iar în figurile de mai jos sunt prezentate grafic vaLoriLe 

referitoare La accidentele produse pe raza Municipiului Tecuci. 

Fig. 20. Variatia numru(ui de accidente, 2016.2021 

Conform figurii se poate observă  că  în perioada anaLizată, variaţia număruLui de 

accidente a crescut în anul 2016 i 2017, urmată  de o uoară  scădere în 2018, iar 
crescând apoi liniarîn 2019 i 2020. 
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Variaţia numărului de accidente pe categorii 

2016-2021 

2016 2017 2018 2019 2020 202 1 

61 

51 

i1 
l Total accidente l Accidente grave • Accidente uşoare 

După  cum se observă, vaLoriLe urmează  aceeai tendinţă  generat crescătoare ca 
i în cazut număruLui totat de accidente, cu o scădere în anut 2020 si 2021. 

În ceea ce pnvete cauzete producerii accidenteLor grave/uoare, acestea au 
fost identificate detatiat pentru anuL 201 6 -2020, sancţiunite contravenţionate acordate 
fiind 	• 	• • • • ;pecmcate in taDewi, urmator. 

Viteză  11 3.03% 
Neacordare prioritate vehicute 60 16.53 % 

Neacordare prioritate pietoni 74 20.39 % 

Pietoni 65 17.91 % 

Neasigurarea ta schimbarea direcţiei de mers 10 2.75 % 

Abateri ate conducătoritor de atetaje sau animate 6 1 .65 % 

BicicLiti 27 7.44 % 

Nerespectarea regutitor privind mersut înapoi 7 1 .93 % 

Nerespectarea distanţei între vehicute 39 1 0.74 % 

ALcooL 7 1 .93 % 

Adormire [a votan 2 0.55 % 

Depă ire neregutamentară  14 3.86 % 
Coducera fără  permis 2 0.55 % 
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Tendinţa descrescătoare a număruLui de accidente din anuL 2021 este posibit să  
aibă  drept cauză  circuLaţia redusă  datorată  restricţiiLor impuse pentru prevenirea 
răspândirii COVID 19. 

Consecinţete accidenteLor i variaţia acestora sunt prezentate în graficuL de mai 
ios. 

Fig. 21. Variaţia numărului de accidente pe categorii, 2016-2021 
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Variaţia consecinţelor accidentelor 

2016 - 2021 
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Coducera pe sens opus 10 2.75 % 

ALte preocupăriL de natură  a distrage atenţia 6 1 .65 % 

Întoarcere nereguLamentară  9 2.48 % 

Trecerea pe cuLoarea roie a semaforutui 3 0.83 % 

Nerespectarea reguLiLor La trecerea ta nivet de caLe ferată  1 0.28 % 

ALte abaten săvârite de către conducătorii auto 10 2.75 % 

1 TOTAL 363 100% 
Tabe! 2.7. Cauza sancţiuni!or contravenţiona!e, 2016 - 2021 

Conform tabeLuLui se observă  că  accidentete în care este pusă  în pericot siguranţa 

pietoniLor au o pondere importantă  din totaLut accidentetor. 
De asemenea, ponderea acestora a fost reprezentată  grafic mai jos. 

Fig. 22. Variaţia consecinţe!or accidente!or, 2016-2021 

În PLanuL de Mobititate Urbană  aL MunicipiuLui Tecuci vor fi incLuse măsuri i 

proiecte care să  conducă  La creterea siguranţei rutiere, care să  asigure abordarea 

probtemetor Legate de: organizarea circutaţiei rutiere, semnatizarea statică  i 
dinamică, managementuL traficutui, treceri de pietoni semnatizare, semnatizarea 
rutieră  specifică  pentru bicicLiti i crearea de soLuţii atternative de mobiLitate urbană. 
De asemenea, prin imputsionarea utiLizării cu preponderenţă  a transportutui pubLic i a 
sotuţiiLor de mobiLitate atternativă, asa cum este bike-sharing-uL, număruL de accidente 

poate scădea vertiginos, în beneficiuL creterii performanţei în transportuL pubLic. 
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Transport feroviar 

În ceea ce privete transportut feroviar, catea ferată  Gataţi - Bărboşi - Tecuci - 
Mărăşeşti - Bârtad, a fost reatizată  printre primete din ţară, încă  din anut 1872. 

Tecuciut este unut din 
puţinete noduri feroviare ate 
ţării care dispune de patru 
direcţii de orientare a Liniitor 
ferate (spre GaLaţi, lai, 
Mără eti i Făurei) i tot 
atâtea pentru oseLe (spre 
GaLaţi, Bârtad, Tiiţa, Tg. 
Bujor) cărora ti se adaugă  
drumuri 	LocaLe, 	spre 
Locatităţite rurate vecine, 
retiefându-se poziţia de 
intersecţie (răscruce) a 
municipiuLui Tecuci. 

CFR Cătători S.A. 
operează  zitnic 16 trenuri lnterRegio i 19 
trenuri Regio care tranzitează  Gara 
Tecuci i asigură  Legătura municipiuLui cu 
destinaţii finate precum: Bucureti, lai, 
Gataţi, Târgu Mure, Făurei, Fătciu, 
Mără eti. 

Municipiut Tecuci dispune de două  
staţii de cate ferată  - Gara Tecuci i Hatta 
Tecuci Nord, uLtima fiind punctut de 
opnre at trenuritor care circuLă  pe reLaţia 
Mără eti- Bârtad-Vastui - l ai. Gara Tecuci 
are o infrastructură  satisfăcătoare, însă  
HaLta Tecuci Nord nu dispune de spaţii 
corespunzătoare de ateptare, afiaj i 
peroane. 

ReabiLitarea i modernizarea cetor două  staţii nu se regăsete printre priorităţiLe 
Master PLan-utui Generat de Transport at României, pentru că  nu sunt amptasate pe 
reţeaua TEN-T. 
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2.10. Spaţii verzi 

În concordanţă  cu dateLe furnizate de Pnmăria Municipiutui TECUCI, structura 
spaţiuLui verde era în anut 2019 cea prezentată  în tabeLut numărut 2.3. 

Teren agrico( tota!, din care: 7. 190 7. 190 7. 190 
Teren arabil 5.794 5. 794 5.794 

Pă uni, fâneţe 898 898 898 
vii 216 216 216 

Fâneţe 33 33 33 
Livezi 249 249 249 

Teren neagrico( total, din care: 1.486 1.486 1.486 
Păduri 3 3 3 

Ape, canate apărare 69 69 69 
Drumuri 0 0 0 

Terenuri ocupate cu construcţii i curţi 1.346 1.346 1.346 
Căi ferate 67 67 67 

Destinaţie speciată  0 0 0 
Terenuri degradate i neproductive 1 1 1 

Total tentoriu administrativ 8.676 8.676 8.676 
Tabel 2.8.Situaţia suprafeţetor verzi din Municipiul TECUCI în anul 2019 

Pe viitor este necesară  Limitarea presiunii antropice asupra spaţiuLui verde 
existent, prin regLementarea normeLor privind Lucrărite tehnico-edititare pe domeniut 
pubtic şi privind etiminarea suspensiitor şi noxetor, prin HCL, în baza Legistaţiei specifice 
pentru o dezvoLtare zonată  din perspectiva conservării naturii i echitibrutui ecotogic. 

2. 1 1. Reglementări de urbanism 

Creterea 	performanţei 
energetice a ctădiriLor reprezintă  o 
acţiune de interes major i generaL în 
contextuL economisirii energiei în 
cLădiri, at îmbunătăţirii cadruLui urban 
construit i aL protecţiei mediuLui. 

Performanţa energetică  a ctădinLor este 
exprimată  prin următorii indicatori de 
performanţă: 

v ctasa energetică; 
1 consumuL totaL specific de energie; 
t 	indiceLe de emisii echivaLent CO2. 
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Promovarea măsuritor pentru creterea performanţei energetice a cLădiriLor, 
ţinându-se cont de condiţiite cLimatice exterioare i de amptasament, de cerinţete de 
confort interior din punct de vedere aL costuritor, aL cerinţetor de performanţă  
energetică, precum i pentru ametiorarea aspectutui urbanistic aL LocatităţiLor este 
regtementată  de Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică  a ctădiriLor. 

Astfet, în conformitate cu prevederiLe Legii nr. 372/2005 privind performanţa 
energetică  a ctădiriLor, ctădiriLe noi, pentru care recepţia ta terminarea LucrăriLor se 
efectuează  începând cu 31 decembrie 2020, vor fi ctădiri at căror consum de energie 
din surse convenţionate este aproape egat cu zero. Prin excepţie, ctădiriLe noi din 
proprietatea/ administrarea autorităţitor administraţiei pubtice care urmează  să  fie 
recepţionate după  31 decembrie 201 8 vor fi cLădiri aL căror consum de energie din surse 
convenţionaLe este aproape egaL cu zero. 

Totodată, în urma revizuirii punerii saLe în apticare, Directiva 2010/31/UE a 
fost modificată  în 2018 prin Directiva (UE) 2018/844, cu scoput de a acceLera 
renovarea rentabită  a ctădiriLor existente i promovarea tehnoLogiitor inteLigente în 
ctădiri. În cadruL pachetutui privind energia curată, directiva revizuită  comptetează  
tegistaţia privind eficienţa energetică. Obiectivut Directivei este de a îmbunătăţi 
performanţa energetică  a ctădiritor din UE, ţinând cont de diferite condiţii ctimatice i 
Locate. 

ŢăriLe UE trebuie să  stabitească  cerinţe minime optime privind performanţa 
energetică. Acestea ar trebui revizuite La fiecare cinci ani. Acestea trebuie să  acopere 
cLădirea, componentete acesteia i energia utitizată  pentru: 

• încăLzirea cLădirii; 
• răcirea ctădirii; 
• apa catdă  menajeră; 
• ventiLare; 
• iLuminat; 
• atte sisteme tehnice ate ctădirii. 

De asemenea, Directiva (UE) 2018/844 impune ţăritor UE să  elaboreze, până  
în 2050, strategii de renovare pe termen Iung pentru a sprijini renovarea clădirilor 
rezidenţiale i nerezidenţiale într-un fond de ctădiri cu un nivet ridicat de eficienţă  
energetică  i decarbonizată. Strategiite ar trebui să  stabiLească  o foaie de parcurs cu 
măsuri i indicatori de progres măsurabiLi, având în vedere obiectivul UE pe termen 
Iung în anul 2050 de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră  cu 80-95 % faţă  
de 1990. 
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Foaia de parcurs trebuie să  inctudă  repere onentative pentru 2030, 2040 i 2050 
i să  precizeze moduL în care acestea contribuie La realizarea obiectivelor UE privind 

eficienţa energetică, în conformitate cu Directiva 2012/27/UE privind eficienţa 
energetică. 

În ptus, directiva revizuită: 
,- extinde domeniuL de apLicare aL regimutui actuaL de inspecţie aL sistemetor de 

încăLzire i de ctimatizare pentru a incLude sistemete combinate (cu ventitaţie) 
i pentru a ţine seama de performanţete sistemetor în condiţii de funcţionare 

tipice; 
. încurajează  utitizarea tehnotogiitor informaţiei i comunicaţiiLor i a 

tehnoLogiitor intetigente de automatizare i controt în ctădiri; 
sprijină  Lansarea infrastructurii de reîncărcare a vehicutetor eLectrice în parcărite 
auto aLe cLădiritor prin soticitarea instatării infrastructurii de canate i a 
puncteLor de reîncărcare; 
introduce un ,,indicator de pregătire intetigentă  pentru a evaLua capacitatea 
ctădiritor de a se adapta nevoitor ocupanţiLor, de a-i optimiza funcţionarea i 
de a interacţiona cu reţeaua.19  

NiveLuL necesaruLui de energie pentru cLădirite a[ caror consum de energie din 
surse convenţionaLe este aproape egat cu zero, se stabiLete prin regtementări tehnice, 
diferenţiat pe zone cu potenţiaL de energie din surse regenerabiLe i se actuaLizează  
periodic, în funcţie de progresuL tehnic. În scopuL creterii performanţei energetice a 
cLădiritor i at tranziţiei către ctădiri aL căror consum de energie din surse convenţionaLe 
este aproape egaL cu zero, Ministerut Dezvottării RegionaLe i Administraţiei Pubtice, în 
catitatea acestuia de autoritate competentă  a administraţiei centraLe, iniţiază  acte 
normative prin care promovează  măsuri care au în vedere, în principal: 

7 utitizarea adecvată  a fonduri[or structurate în vederea creterii eficienţei 
energetice a cLădiriLor, în speciat a LocuinţeLor; 

v utiLizarea eficientă  a fonduriLor atrase de La instituţii financiare pubLice; 
coordonarea utiLizării fonduritor de La Uniunea Europeană  cu cete naţionaLe, în 
vederea stimuLării investiţiitor în eficienţă  energetică, în scopuL reatizării 
obiectiveLor naţionate; 
gestionarea resurseLor financiare aLocate din fonduri pubtice pentru finanţarea, 
în condiţiiLe Legii, a etaborării documentaţiiLor tehnico - economice, 
certificateLor de performanţă  energetică, rapoarteLor de expertiză  tehnică  i 
audit energetic, precum i pentru executarea tucrăriLor de renovare majoră  a 

19 Su rsa: http://pub/ications. europa. eu/resource/ce//ar  
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Sistemul de atimentare cu apă  potabilă  

Atimentarea cu apă  a ctienţitor 
din municipiut TECUCI se reaLizează  
de către SC APA- CANAL S.A .Gataţi, 
punct de Lucru Tecuci. 

Atimentarea cu apă  a 
municipiuLui Tecuci se reatizează  
prin intermediut a 4 instataţii de 
captare: 

FrontuL de captare Cosmeti; 
FrontuL de captare Rotunda; 
Frontut captare Nicoreti; 
FrontuL captare Tecuci. 
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cLădiriLor inctuse în programe pentru creterea performanţei energetice a 
ctădinLor. 

Autorităţite administraţiei pubtice LocaLe pot finanţa, în Limita fonduritor 
aprobate anuaL cu această  destinaţie în bugetete (ocaLe executarea tucrăritor de 
renovare majoră  ta ctădirite de Locuit i La ctădirite de interes i utititate pubtică, inctuse 
în programe pentru creterea performanţei energetice a ctădintor. De asemenea 
reabiLitarea termică  se poate reaLiza i din surse nerambursabiLe aa cum este 
Programu( Operaţiona( Regiona(. 

2.12. Utilităţile publice 

Municipiut TECUCI este dotat edititar cu reţea de aLimentare i canatizare, reţea 
de gaz metan i reţea de distribuţie a energiei electrice. 

Frontu( de captare Cosmeşti datează  din anut 1988 şi este format din 28 puţuri 
de mică  şi medie adâncime. Dintre acestea, 26 de puţuri sunt de mică  adâncime cu H 
= 22-49 m, iar două  puţuri sunt de medie adâncime cu H - 1 50 m preLuate de La Primăria 
Comunei Cosmeti, care în prezent sunt nefuncţionaLe (fiind înnisipate). Două  puţuri F9 
şi F 1 5 au fost reforate, iar cetetatte 24 de puţuri au fost regenerate prin deznisipare, 
igienizare şi testare vizuată  cu cameră  video. 
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l F 1 38 -2,68 -4,20 28,98 
TWI 6.18- 

1O-B 
45,4 23,5 5,5 

2 F 2 35 -2,80 -9,00 28,62 
TWI 6.18- 

1O-B 
45,4 23,5 5,5 

3 F 3 30,5 -2,10 -3,18 28,62 
TWI 6.18- 

1 0-B 
45,4 23,5 5,5 

4 F4 35,3 -2,60 -5,31 28,80 
TWl 6.18- 

1 0- B 
45,4 23,5 5,5 

5 F5 34,2 -3,10 -5,90 28,62 
TWI 6.18- 

10-B 
45,4 23,5 5,5 

6 F 6 33,5 -3,00 -9,10 28,62 
TWl 6.18- 

1 O-B 
45,4 23,5 5,5 

5,• 7 F7 30,9 -3,00 -7,35 28,62 
TWI 6.18- 

10-B 
45,4 23,5 

8 F8 19,5 -2,70 -5,85 28,80 
TWl 6.18- 

1O-B 
45,4 23,5 5,5 

9 F9 52 -4,50 -6,30 22,00 
TWl 6.18- 

10-B 
45,4 23,5 5,5 

10 F10 17,6 -2,90 -7,49 28,62 
TWI 6.18- 

10-B 
45,4 23,5 5,5 

11 F11 19,6 -1,80 -6,14 28,62 
TWl 6.18- 

10-B 
45,4 23,5 5,5 

12 F12 32,4 -3,50 -8,31 28,62 
TWl 6.18- 

10-B 
45,4 23,5 5,5 

13 F 13 46,8 -5,00 -8,97 28,62 
TWl 6.18- 

10-B 
45,4 23,5 5,5 

14 F14 31,1 -5,90 -8,45 28,62 
TWl 6.18- 

10-B 
45,4 23,5 5,5 

15 F 15 52 -6,20 -7,21 27,00 
TWl 6.18- 

1 0-B 
45,4 23,5 5,5 

16 F16 49 -6,49 
13,91 

28,62 
TWl 6.18- 

1O-B 
23,5 5,5 

17 F 17 38,3 -7,10 15,64 
28,62 

TWl 6.18- 
10-B 

23,5 
5, 

18 F 18 39,7 -6,50 
1210 

28,80 
TWl 6.18- 

10-B 
23,5 5,5 

19 F19 36,18 -6,50 
13,01 

21,60 
TWl 6.18- 

1O-B 
45,4 23,5 5,5 

20 F20 41 -5,91 
14,30 

28,62 
TWl 618- 

10-B 
23,5 5,5 

21 F21 40,1 -6,10 -9,82 28,62 
TWl 6.18- 

10-B 
45,4 23,5 5,5 

22 F22 46,1 -5,00 -8,88 28,26 
TWl 6.18- 

10-B 
45,4 23,5 5,5 

23 F23 41,2 -5,00 -5,67 28,62 
TWl 6.18- 

10-B 
45,4 23,5 5,5 

24 F 24 30 -4,90 -9,56 28,62 
TWl 6.18- 

10-B 
45,4 23,5 5,5 

     

     

  

68 

  

    

    

     



 

. of M&yo, Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă  i Climă  al Municipiului Tecuci 

25 - 5, 30 -9,66 F25 37,45 28,80 
TWI 6.18- 

1 O-B 
45,4 23,5 5,5 

26 F 26 67 -5,60 -9,94 28,80 
TWI 6.18- 

1 0- B 
45,4 23,5 5,5 

Tabel 2. 9. Caracteristicile de foraj i pompare aferente Frontului de captare Cosmesti 

Frontut de captare Cosmeşti este amptasat pe matuL stâng at râutui Siret, amonte 
de podut CF şi rutier Cosmeti. CeLe 24 de puţuri regenerate sunt executate cu cotoană  
definitivă  metatică  Dn = 250 mm, iar cete 2 puţuri reforate cu cotoană  tip PvC Dn = 225 
mm. PuţuriLe reforate au fost reaLizate în sistem hidrauLic, cu circutaţie inversă, având 
cotoană  definitivă  i fiLtrantă  de 225 mm. Zona fittrantă  este reatizată  cu fittre 
performante tip Johnson. 

Puţurite sunt prevăzute cu câte un echipament de pompare submersibit tip WILO 
TWI 6.18-1O-B, prevăzut cu convertizor de frecvenţă  având: Qmax = 23,5 mc/h; Hmax 
= 45,4 mCA; P= 5,5 kW; n = 2870 rot/min. 

Puţurite sunt protejate La partea superioară  de câte o cabină  - construcţie din 
beton armat, în interiorut căreia sunt montate echipamentete de exptoatare, iar pentru 
tocaţie este instituită  zonă  de protecţie sanitară  cu regim sever La sursa de captare (în 
juruL fiecărui foraj), conform HG nr. 930/2005, suprafaţa acestora (S=100 mp/puţ) fiind 
împrejmuită  cu gard din ptasă  de sârmă  montată  pe stâtpi de beton, prevăzută  cu 
poarta de acces securizat prin închidere cu Lacăt. 

Frontul de Captare Rotunda este aLcătuit din 1 0 puţuri forate (cu funcţionare 
arteziană), cu adâncimi de 220 + 250 m, reabititate. PuţuriLe F5R şi F6R au fost reforate, 
iar cetetatte 8 puţuri au fost regenerate prin deznisipare, igienizare şi testare/ 
vizuatizare cu cameră  video. Puţurite forate sunt executate cu cotoană  definitivă  
metatică  şi PvC cu Dn = 225 mm, având caracter artezian, fapt pentru care fiecare puţ  
are montată  câte o conductă  de preapLin. 

1 F 1 250 -1,7 -5,64 32,76 TWI 6.30-06-B 51,3 25,3 5,5 
2 F 2 250 -2,0 -5,58 32,40 TWI 6.30-06-B 51 ,3 25,3 5,5 
3 F3 163,3 -1,88 -5,86 32,40 TWI 6.30-06-B 51,3 25,3 5,5 
4 F4 241,95 -2,40 -4,10 32,40 TWI 6.30-06-B 51,3 25,3 5,5 
5 F5 250 -1,5 -3,93 32,40 TWI6.30-06-B 51,3 25,3 5,5 
6 F6 250 -1,58 -3,85 39,60 TWI6.30-06-B 51,3 25,3 5,5 
7 F7 94,8 -1,48 -3,90 32,40 TWI 6.30-06-B 51,3 25,3 5,5 
8 F 8 47,2 .2,8 -2,68 32,40 TWl 6.30-06-B 51 ,3 25,3 5,5 
9 F9 181,5 -2,03 -3,85 32,40 TWl 6.30-06-B 51,3 25,3 5,5 
10 F 10 215 2,71 -5,40 32,40 TWl 6.30-06-B 51,3 25,3 5,5 

Tabel 2. 10. Caracteristicile de foraj i pompare aferente Frontului de captare Rotunda 
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Puţurile reforate sunt reatizate în sistem hidrauLic, cu circuLaţie inversă, având 

coLoană  definitivă  i fiLtrantă  cu 225 mm. Zona fiLtrantă  este realizată  cu fiLtre 
performante de tip Johnson. PuţuriLe sunt prevăzute cu câte un echipament de pompare 
submersibiL tip WILO TWI 6.30-06-B, prevăzut cu convertizor de frecvenţă, având: Qmax 
= 25,3 mc/h; Umax - 51,3 mCA; Pj = 5,5 kw si n = 2870 rot/min. 

Puţurile sunt protejate La partea superioară  de câte o cabină, constituită  dintr- 
o construcţie din beton armat, în interiorul. căreia sunt montate echipamente[e de 

expl.oatare. 

Frontu! captare Nicoreti este alcătuit din 10 foraje de adâncime, afLate în 
conservare, nefuncţionale. FrontuL de captare este amplasat [a o distanţă  de 
aproximativ 500 m de oseaua naţională  DN 24, de o parte şi de a[ta a kiLometruLui 12, 
întinzându-se pe o distanţă  de 1 ,8 - 2 km. Acest front de captare este constituit între 
anii 1980-1982, iar toate puţuri[e au col.oană  metal.ică  Dn=250mm i adâncimea de 70-
100 m. 

Frontu! captare Tecuci nu mai este în administrarea SC APA CANAL S.A, fiind 
predat ConsiliuLui Local Tecuci conform acteLor adiţionale semnate în perioada 2012-
2018, aferente Protoco[uLui privind predarea primirea bunuriLor concesionate necesare 
realizării serviciului deLegat prin sistemu[ de a[imentare cu apă  i cana[izare în 
municipiu[ Tecuci, jud GaLaţi nr 16176/27.09.2010 i a acteLor adiţionale în vigoare. 

Aducţiunea apei se rea[izează  de La: 
staţia de pompare Cosmeşti - Tecuci; 
staţia de pompare Rotunda. 

Staţia de pompare Cosmeşti - Tecuci este aLimentată  de La puţuriLe frontuLui de 
captare Cosmeşti. Apa brută  pompată  de la puţuri este captată  într-un bazin de 
înmagazinare din beton armat suprateran, afLat în incinta staţiei de pompare, având H 
= 4,5 m şi V = 500 m3. Apa brută  este transportată  sub presiune La rezervoare[e de 
înmagazinare din gospodăria de apă  BăLcescu printr-o conductă  de aducţiune din OL i 

PREMO Dn 600 mm. Presiunea este asigurată  prin intermediul pompelor existente în 
staţia de pompare de La sursa Cosmeşti, montate într-o cameră  supraterană, speciaL 
amenajată. În staţia de pompare sunt montate 3 pompe centrifuge orizontaLe: 2 pompe 
tip GMP, NAN 150-400 şi o pompă  tip Grundfos, toate având aceLeai caracteristici: Qi 
= 500 mc/h; Hp = 40 mCA; P1 = 90 kW; n = 1 500 rot/min. La ieşirea din staţia de pompare 
este rea[izat un cămin de măsură, echipat cu un debitmetru uLtrasonic (Q=2200 mc/h), 
furnizor Siemens, montat pe conducta de plecare din staţia de pompare Cosmeşti. 

lnstalaţiiLe hidromecanice din căminu[ de măsurare sunt: 
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debitmetru uLtrasonic Siemens, Sitrans F US - Sonokit cu 2 piste de sunet, 
prevăzut cu sistem de citire de La distanţă  şi modut de transmitere date La 
sistemuL centrat de controL din cadruL gospodăriei de apă  BăLcescu; 
conducte de Legătură  OL Dn 500 mm; 
reducţie OL Dn 600/500 mm; 
vană  fLuture Dn 600 mm, cu reductor i acţionare manuaLă; 
compresor de montaj Dn 600 mm. 

Aducţiunea apei de La frontut captare Cosmeşti La gospodăria de apă  Bătcescu - 
Tecuci, în rezervoareLe de înmagazinare a apei R1 +R2 se reatizează  prin pompare, prin 
conductă  metatică  şi tuburi PREMO cu Dn 600 mm, în Lungime totată  de circa 12,0 km. 

Aducţiunea apei de La puţuriLe forate din cadrut frontuLui de captare Rotunda ta 
rezervorut de înmagazinare a apei R3 se reaLizează  prin pompare prin conductă  din OL 
cu Dn 200 + 400 mm, în Lungime totaLă  de circa 4,5 km. 

PrincipaLuL punct de Lucru aL activităţii de atimentare cu apă  potabită  a 
municipiutui Tecuci îL reprezintă  Gospodăria de Apă  Bătcescu situată  pe strada Ana 
lpătescu nr.26, care are ca obiectiv stocarea apei, tratarea şi distribuirea ei către 
abonaţii de pe întreg teritoriuL oraşuLui 

Gospodăria de Apă  BăLcescu a fost reabiLitată  i cuprinde următoarete obiecte: 
3 (trei) rezervoare pentru înmagazinarea apei având capacitatea de 5.000 m3  
fiecare; 
un rezervor suprateran tip castet apă, de 500 m3  - afLat în conservare, 
nefuncţionat; 
debitmetru tip Siemens - intrare gospodărie de apă  - front de captare Cosmeti, 
staţie de cLorinare prevăzută  cu echipament de dezinfecţie a apei cu hipoctorit 
de sodiu; 
grup pompare apă  potabită, tip booster pentru atimentarea cu apă  a cartierutui 
N. Bătcescu; 
camera de controL şi dispecer: sistem SCADA pentru cotectarea şi gestionarea 
dateLor - parametrii de funcţionare i stărite echipamenteLor sistemutui de 
atimentare cu apă; 
Laborator de anatize fizico-chimice. 

În cLădirea staţiei de pompare Bătcescu s-a instaLat un grup de pompare cu 
turaţie variabită  tip ,,booster pentru asigurarea presiunii necesare aLimentării cu apă  
a cartierutui Nicotae BăLcescu. 

Staţia de pompare a fost dimensionată  pentru asigurarea unui debit de Q = 72 
m3/h, H = 25 mCA i asigurarea debituLui pentru combaterea incendiuLui Q = 18 m3/h, 
H = 25 m, în timp ce în ctădirea staţiei de ctorinare funcţionează  o 
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instataţie automatizată  de dezinfecţie cu hipoctorit, dimensionată  pentru un debit de 
230 L/s, astfet: 

Q1 = 160 L/s pentru frontut Cosmeti; 
Q2 = 70 L/s pentru frontut Rotunda. 

Alimentarea cu apă  a municipiutui Tecuci se reatizează  gravitaţionat din 
rezervoareLe R1 şi R2 pe conducta de OL Dn 600 mm de ptecare, fiind montat în tunetut 
tehnic vizitabit un contor. Atimentarea cu apă  a cartierutui N. Bătcescu se reatizează  
din rezervorut R3, prin pompare printr-o conductă  OL Dn 200 mm cu ptecare din căminuL 
de vane aL castetutui de apă. Aceasta este racordată  printr-o ramificaţie din conducta 
OL Dn 500 mm (ieşire apă  din casteL) prin care apa circută  de La R1+R2. 

Gruput de pompare este atcatuit din 1A+1R+IL(incendiu) agregate de pompare cu 
ax verticat tip WiLLO i un vas de expansiune metatic cu V = 500 1. Mai există  o pompă  
cu ax orizontat tip Grundfos cu roLut de a transborda apa din rezervorut R3 în 
rezervoarete R1 i R2. 

Distribuţia apei în municipiu! Tecuci se reatizează  prin reţete mixte (inetară  i 
ramificată), atcătuite din conducte principate şi secundare, cu o Lungime totaLă  a 
acestora de 95,961 km 

DiametreLe conducteLor reatizate pentru extinderea reţetetor de distribuţie sunt 
cuprinse între 63 mm + 280 mm. Pe reţeaua de distribuţie s-au prevăzut si următoareLe 
tipuri de tucrări: 

cămine de vane, pentru ramificaţii şi secţionare; 
cămine de branşament, pentru racordurî individuate; 
cămine de goLire sau aerisire; 

> hidranţi de incendiu exteriori Dn 90 mm, ampLasaţi pe conducteLe de distribuţie 
cu diametrut minim de 110 mm, La distante de maxim 500 m între ei; aceştia 
sunt ampLasaţi Lângă  drumuriLe pe care sunt pozate conductete de distribuţie, 
astfet încât accesut maşiniLor psl să  fie foarte faciL. 

Presiunea apei în reţeaua de distribuţie este de 1 -3 atm. 

Pentru asigurarea debitutui i presiunii necesare reţetei din CartieruL Cernicari, 
s-a prevăzut o staţie de pompare cu turaţie variabită, de tip booster, amptasată  în 
coLţuL de sud-est aL intersecţiei dintre strada Avram Lancu si drumuL de acces spre 
Rezervaţia Rates. 

Staţia de pompare este atimentată  cu apă  din reţeaua de apă  a oraşutui, prin 
intermediut unei conducte noi PEID Dn 160 mm, care este conectată  ta conducta 
existentă  OL Dn 200 mm de pe strada Cuza Vodă. Statia de pompare este echipată  cu: 

un grup de pompare cu turaţie variabiLă  de tip ,,booster compus din (2+1) pompe 
tip WILLo având Qp=21 m3/h, Hp = 20 m i P=2,2 kW; eficienţa minimă  fiind de 
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70% (caracteristici pentru o pompă) Cu toate instalaţiite hidrautice necesare 
funcţionării; 

» o pompă  pentru incendiu tip WilLo, având Q = 18 m3/h, H = 20 m; eficienţa 
minimă  fiind de 70%; 
un vas de expansiune. 
Urmărirea cantităţilor de apă  utilizate se face cu ajutorut următoarelor instataţii 

de măsurare şi control: 
La cele 2(două) fronturi de captare aflate în exploatarea SC APA CANAL SA sunt 
montate apometre pe conductele de refulare ta fiecare puţ  forat, în cabina de 
protecţie a puţului, cu Dn 80 mm tip Siemens FM MAG 5000; 
debitmetru uttrasonic tip Siemens, Sitrans F US - Sonokit cu două  piste, montat 
pe conducta de refutare Dn 500 mm din staţia de pompare Cosmeşti; 
câte un debitmetru Siemens MAG 500 pentru contorizarea debitelor de apă  ce 
intră  din fiecare din cete 2 surse de apă  (Dn 500 mm pentru frontul Cosmeti si 
Dn 200mm pentru frontut Rotunda) în rezervoarele de înmagazinare de La 
Gospodăria de Apă  BăLcescu; 
debitmetru ultrasonic tip Siemens, Sitrans F US - Sonokit cu o pistă, Dn 100 mm 
pe conducta de refutare din staţia de pompare ce aLimentează  cartieruL N. 
BăLcescu; 
debitmetre Siemens pentru contorizarea debiteLor de apă  distribuite 
gravitaţional din rezervoareLe R1 +R2 de La Gospodăria de Apă  BaLcescu (Dn 600 
din Staţia de pompare i Dn 600 pe conducta Dn 600 mm); 
debitmetru uLtrasonic, montat pe conducta de refutare Dn 100 mm din staţia de 
pompare Cernicari. 

Gestionarea volumetor de apă  distribuite La nivelul municipiului Tecuci se 
evidenţiază  atât prin aparateLe de măsură  montate pe branşamente consumatoriLor, 
cât şi prin regtementările normativetor în vigoare la consumatorii necontorizaţi. 

Pe teritoriuL minicipiuLui Tecuci se afLă  un număr de: 
) 9 staţii de hidrofor amplasate în incinteLe fostelor centraLe termice de cvartal, 

echipate cu pompe cu turaţie variabilă, tip Grundfos, cu o putere cuprinsă  între 
1,5 i 5,5 kW; 
24 anatizatoare de cLor amplasate pe reţeaua de distributie care sunt conectate 
ta sistemul tip SCADA din cadruL Gospodăriei de Apa Batcescu si care indică  
presiunea, pH-uL si cLorul. 

În ceea ce privete cantitatea totaLă  anuală  de apă  potabită  distribuită  
consumatoritor înregistraţi La niveLuL municipiutui Tecuci, în figura de mai jos se 
prezintă  evoluţia acesteia pentru perioada 2017 - 2019. 
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Fig. 23. Evoluţia cantităţii totale anuale de apă  potabilă  distribuită  consumatorilor din Municipiul 
TECUCI în perioada 2017-2019 

Apa potabită  furnizată  prin reţeua de distribuţie este monitorizată  zitnic din 
punct de vedere catitativ, pin preLevări de probe din puncte stategice ate reţeLei. Aceste 
probe de apă  sunt analizate fizico-chimic i bacteriotogic de către LaboratoruL de Apă  
Potabi Lă  aL DepartamentuLui Tecuci. 

Sistemul de canalizare 

SistemuL de canaLizare aL municipiului Tecuci cuprinde reţeaua de canaLizare, 
coLectoruL principaL care preia apeLe uzate din reţea i Le dirijează  către staţia de 
epurare unde sunt epurate i evacuate în emisar. 

ApeLe meteorice sunt coLectate prin reţeaua de canaLizare meteorică  i 
deversate în râuriLe BârLad, TecuceL şi Rateş. 

Reteaua de canatizare din municipiuL Tecuci, formată  din totatitatea canatetor 
i construcţiiLor prin care se asigură  coLectarea i transportuL apeLor de canaLizare spre 

staţia de epurare este echipată  cu: 
staţii de pompare ape uzate; 
cămine individuaLe de racord. 
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Fig. 24. Staţie de epurare municipală  - model 

Reţeaua de canatizare din Agtomerarea Tecuci este constituită  din reţeaua de 
canatizare din Locatitatea Tecuci, existentă  înainte de demararea Lucrăritor de investiţii 
din penoada 2007-201 3 şi extinderea reţeLei de canatizare ce a fost reatizată  în urma 
finatizării proiectutui de investiţii din fonduri europene Pos MEdiu 2007-2013 
Extinderea i reabi(itarea sistemului de alimentare cu apă  potabilă  i apă  uzată  în 

municipiu! Tecucr. 
Reţeaua de canatizare din municipiut Tecuci constituită  din conducte / canaLe cu 

diametre cuprinse între 200 - 2000 mm are o Lungime de 1 39,85 km, din care: 
100,93 km reţea apă  uzată  gravitationată; 
6,48 km retea apa uzata sub presiune (refuLare); 
32,44 km reţea ape ptuviate gravitaţionate. 

În tabetut de mai ios se prezintă  centratizat tungimea reţetei de canatizare din 
municipiut Tecuci. 

Lungime reţea canatizare 
gravitaţionată  ape uzate 
existentă  înainte de demararea 
Lucrăritor de investitii 2007-2013 

48,66 0, 00 48,66 
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Lungime 	reţea 	canatizare 
gravitaţională 	pLuviaLă  existentă  
înainte de demararea LucrăriLor 
de investiţii 2007-201 3 - aftată  în 
administrarea 	Primănei 	Mun. 
Tecuci 

32 44 0 00 32 44 

Lungime 	reţea 	canaLizare 
menajeră 	reaLizată 	în 	urma 
proiectului 	de 	investiţii 	din 
fonduri 	europene 	P05 	Mediu 
2007-201 3 

52,27 6,25 58,52 

Lungime 	reţea 	canalizare 
menajeră 	realizată 	în 	urma 
proiectuLui de investiţii din surse 
proprii 	în 	vederea 	sistarii 
deversărilor ape uzate menajere 
prin GuriLe de Vărsare 2017-2018 

0 00 0 23 0 23 

Totat generat 	reţea canatizare 
munTecuci 133,37 6,48 139,85 

Tabel 2. 1 1. Caracterist•cile reţe(ei de canalizare din municipiul Tecuci 

Situaţia Lucrărilor de extindere a reţeLei de canatizare din Agtomerarea Tecuci 

prin programut proiectutui de investiţii Extinderea i reabi(itarea sistemu(ui de 

a!imentare cu apă  potabi!ă  i apă  uzată  în municipiu( Tecuci din fonduri europene POS 

Mediu 2007-2013 se prezintă  asfeL: 
conducte PVC KG SN4 pentru curgere gravitaţionaLă  cu diametre de 250 mm, în 

Lungime de Lungime 52,27 m; 
conducte de refulare realizate din conducte din potietilenă  de înattă  densitate 

PEHD PE 80, SDR 17,6 Pn 6 cu diametre Dn 90 - 225 mm, în Lungime de 6,25 m. 

Pe traseut reţeLeLor de canaLizare realizate prin programuL proiectutui de 

investiţii din fonduri europene POS Mediu 2007-2013 s-au executat cămine de vizitare 

i intersecţie conform STAS 2448/82. În zonete în care, din cauza terenuLui extrem de 
pLat, nu s-a putut reaLiza viteza de 0,7 m/s, s-au reaLizat cămine de spăLare, iar în 

zonete abrupte, cămine de rupere de pantă. Accesul în interiorut cămineLor se 

realizează  printr -un goL practicat în pLaca de beton i acoperit cu capac cu rama din 

fontă  ductită, cu sistem antifurt care corespunde cerinţetor STAS 2308/81, cu capac 

carosabil tip lV, iar treptete de acces în interiorul căminelor sunt din oţel protejat 

anticoroziv. 
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Pe traseut reţeLei de canatizare prin programuL proiectuLui de investiţii din 
fonduri europene Pos Mediu 2007201 3 s-au reatizat: 

844 cămine de vizitare, de spăLare, de rupere de pantă  i de intersecţie, 
4.017 cămine individuale de racord. 

Pentru asigurarea colectării i transportuLui apeLor uzate menajere către staţia 
de epurare, din cauza panteLor terenuLui naturaL s-au executat 14 staţii intermediare 
de pompare a apeLor uzate, echipate fiecare cu câte două  pompe submersibi[e ( 1A + 
1 R): 

SPAU 1 strada Ana lpatescu DJ 252H , cartier Nicotae BăLcescu; 
SPAU 3 strada Vigi[entei cc strada Vrancei, cartier Satu Nou; 
SPAU 4 strada PreLungirea Avram lancu, cartier Cernicari; 
SPAU 5 strada Mihai Eminescu cc strada Vasite Lupu; 
SPAU 6 strada Bran; 
SPAU 7 strada Horia cc strada Ma[ureni, cartier Criviteni (1+1 pompe); 
SPAU 8 strada PLt Stoicescu cc Cuza Vodă, cartier Criviteni (1+1 pompe); 
SPAU 9 Parc Karo[, strada CrânguLui, cartier Satu Nou (1+1 pompe); 

) SPAU L0 strada VuLtureni, cartier Criviţeni (1+1 pompe); 
SPAU 11 strada E[ena Doamna, mat drept TecuceL (1+1 pompe); 
SPAU 12 strada Dimitrie HarLescu cc strada lorgu lordan (1+1 pompe); 
SPAU 13 strada BârLaduLui (1+1 pompe); 
SPAU 14 CT 3 ALeea VasiLe A[ecsandri (1+1 pompe) care preia ape[e uzate ce 
provin de La bLocuriLe de [ocuinţe de pe această  stradă  i Le dirijează  către 
coLectoru[ din str. Costache Racoviţă. Construcţia este din beton, tip cheson cu 
D = 5 m, H = 8 m i este echipată  cu două  eLectropompe submersibiLe pozate La 
o adâncime de 3 m; 
SPAUI5 strada Maior Genoiu (1+1 pompe) preia apeLe uzate care provin de La 
LocuinţeLe de pe această  stradă  i Le dirijează  către coLectoruL de pe strada 1 
Decembrie 1918. Construcţia este din beton, tip cheson cu D = 5 m, H = 11 m 
este echipată  cu două  eLectropompe submersibi[e pozate La o adâncime de 4 m. 

CaracteristiciLe pompeLor din dotarea staţiiLor de pompare ape uzate sunt redate 
în tabelu[ de mai jos. 

1 	SPAUI 
Str. Ana lpătescu - 
DJ252H 2 WILO 3, 75 2.835 52,40 6, 50 

2 	SPAU3 Str. Vigilentei cc str. 
Vrancei 2 WILO 2, 20 2.890 46, 1 0 5 , 00 

3 	SPAU4 PreLun•irea Avram lancu 2 Wl LO 5, 00 2.835 61,20 2, 50 
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4 SPAU5 
M. Eminescu cc Vasile 
Lupu 

2 Grundfos 15,20 2.973 162,00 7,00 

5 SPAU6 Str. Bran 2 WILO 3,75 2.825 61,20 2,00 
6 SPAU7 Str. Horia cc Malureni 2 WILO 3,75 2.825 61 ,20 3,00 

7 SPAU8 
Cuza Vodă  cc PLt. 
Stoicescu 2 WILO 10,00 1.417 100,00 6,00 

8 SPAU9 
Parcul KaroL, str. 
Crângului 

2 WILO 6,50 1.400 97,20 6,00 

9 SPAU1O Str. VuLtureni 2 WILO 2,20 2.890 46,10 3,00 
10 SPAU 11 Str. Etena Doamna 2 Grundfos 7,50 1.462 90,00 5,50 

11 SPAU12 
Str. Dimitrie Harlescu cc 
lorgu lordan 2 Grundfos 7,50 1.462 90,00 5,00 

12 SPAU13 Str. BârladuLui 2 WILO 2,20 2.890 35,00 2,00 
13 SPAU 14 Str. VasiLe Alecsandri 2 WILO 2,20 2.890 35,00 5,00 
14 SPAU 1 5 Str. Maior Genoiu 2 Grundfos 5,00 1 .400 70,00 5,00 

Tabe! 2. 12. Caracteristici!e pompe(or din dotarea staţii!or de pompare ape uzate din municipiu! 
Tecuci 

Toate staţiiLe de pompare din reţeaua de canalizare sunt automatizate, cu 

comunicarea informaţiei în SCADA din SEAU Tecuci. 

În ceea ce privete cantitatea totală  anuală  de apă  uzată  epurată  înregistrată  La 
niveLuL municipiuLui Tecuci, în figura de mai jos se prezintă  evoluţia acesteia pentru 
perioada 2017 - 2019. 
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Fig. 25. Evo!uţia cantit ţii tota!e anua!e de apă  uzată  epurată  !a nive!u! Municipiu! TECUCI în perioada 
201 7-201 9 
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Prin programut de investiţii din fonduri europene pos Mediu 2007-2013 
Extinderea i reabititarea sistemuLui de aLimentare cu apă  potabită  i apă  uzată  în 

municipiuL Tecuci s-au reaLizat următoareLe tucrări: 
pe str Feroviari, pentru GVI Feroviari situată  pe mal drept r. Tecucel, 
amonte pod Feroviari şi pentru GV3 Feroviari situată  pe mal drept 
r. Tecucel, aval pod Feroviari s-a executat: 

• un cămin cu prag deversor pe coLectoruL ptuviaL aferent GV1 Feroviari 
(din beton cu Dn = 200 mm), având Lama dervsoare din tabtă  gaLvanizată; 

• o conductă  de tegătură  (derivaţie) de La căminut cu prag deversor (GV1) 
La bazinuL cotector vidanjabit, comun pentru GV1 i GV3 Feroviari, 
reaLizată  din PVC Dn 1 1 0 m cu Lungime de 5 m; 

• un cămin cu prag deversor pe cotectoruL ptuviat aferent GV3 Feroviari (din 
beton cu Dn = 200 mm) având lama dervsoare din tabtă  galvanizată; 

• o conductă  de Legătură  (derivaţie) de La căminul cu prag deversor (GV3) 
La bazinuL coLector vidanjabil, comun pentru GV1 şi GV3 Feroviari, 
reaLizată  din PVC Dn 110 m cu tungime de 32,5 m; 

• un bazin cotector, vidanjabiL, amplasat amonte de pod str. Feroviari, pe 
matuL drept aL r. Tecucet pentru stocarea apeLor colectate de la cete două  
cotectoare GV Feroviari 1 şi GV Feroviari 3. 

2. 	pe str Feroviari pentru Gura de vărsare GV Feroviari 2 situată  mal stâng 
râul Tecucel aval pod str Feroviari s-a executat: 

• un cămin cu prag deversor pe coLectoruL pLuviaL aferent GV2 Feroviari (din 
beton cu Dn = 400 mm), având Lama dervsoare din tablă  gatvanizată; 

• o conductă  de Legătură  (derivaţie) de 1a căminut cu prag deversor (GV2) 
La bazinuL colector vidanjabiL, comun pentru GV2 Feroviari, reatizată  din 
PVC Dn 110 m cu Lungime de 33,50 m; 

• un bazin cotector, vidanjabiL, ampLasat amonte de pod Ferovian pe matuL 
stâng aL r. TecuceL pentru stocarea apetor cotectate din coLectoruL GV 
Feroviari 2; 

3. pentru Gura de vărsare Elena Doamna (GV4) situată  mal drept r. Tecucel 
amonte pod str Elena Doamna s-a reaLizat un coLectoruL de ape pluviale (beton 
Dn 300 mm) în care sunt deversate doar ape meteorice; 

4. pe str Elena Doamna (plansa ACO4 )pentru Gura de Varsare (GV5) Elena 
Doamna situata pe mal stang r. Tecucel s-a executat: 

• un cămin cu prag deversor pe coLectoruL pLuviaL aferent GV5 ELena Doamna 
(din beton cu Dn = 600 mm), având Lama deversoare din tabtă  gaLvanizată; 

• o conductă  de Legătură  (derivaţie) de La căminut cu prag deversor (GV5) 
1a Staţia De Pompare (SPAU 11), reaLizată  din PvC Dn 250 m cu tungime 
de 10 m; 
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• o staţie pompare (SPAU 1 1 ) reatizată  dintr-un cheson prefabricat circuLar 
monobLoc cu pLacă  carosabiLă, cu tab[ou de automatizare. Staţia de 
pompare ape uzate este situată  pe trotuar, [a Limita de propnetate i este 
dotată  cu 1+1 eLectropompe; 

• o conductă  de refu[are din staţia de pompare (SPAU 1 1) până  [a caminuL 
de pe co[ectoruL de ape menajere (beton Dn 400 mm) dîn str Tudor 
PamfiLe i este reatizată  din PVC Dn 160 mm, cu o Lungime de 165 mL; 

5. 	pe str Ghica Vodă, pentru Gura de vărsare GV6 Ghica Vodă  situată  mal stâng 
aI r. Tecucel aval pod de pe str Ghica Vodă  s-a executat: 

• un cămin cu prag deversor pe coLectoruL pLuviaL aferent GV6 Ghica Vodă  
(din beton cu Dn = 800 mm), executat La intersecţia str Ghica Vodă  cu str 
PLt. Bogdan; 

• o conductă  de Legătură  (derivaţie) de La căminu[ cu prag deversor (GV6) 
La căminuL de vizitare de pe coLectoruL de ape uzate menajere din str. PLt. 
Bogdan (din beton, Dn 400 mm), reaLizată  din PVC Dn 1 10 m, cu Lungime 
de 9 m; 

6. pe str Dimitrie Harlescu (plansa ACO2) pentru Gura de Varsare GV 7 D 
Harlescu situată  pe mal drept r.Barlad aval pod str D Hirlescu s-a executat: 

• un cămin cu prag deversor pe coLectoruL p[uviaL aferent GV7 D HârLescu 
(din beton cu Dn = 400 mm), având [ama deversoare din tabLă  gaLvanizată; 

• o conductă  de Legătură  (derivaţie) de La căminuL cu prag deversor (GV7) 
La staţia de pompare, reaLizată  din PVC Dn 250 m, cu Lungime de 21 m; 

• o staţie pompare (SPAU 12 ) reaLizată  dintr-un cheson prefabricat circuLar 
monobLoc cu pLacă  carosabiLă  i tabLou de automatizare; staţia de 
pompare ape uzate este situată  pe trotuar, La [imita de proprietate si 
dotată  cu 1+1 e[ectropompe; 

• o conductă  de refu[are din staţia de pompare (SPAU 12) până  [a căminuL 
de pe co[ectoru[ de ape menajere (PVCn Dn 250 mm) din str IORGU 
IORDAN, reaLizată  din PVC Dn 110 mm, cu Lungimea de 8 mL; 

7. pentru Gura de vărsare Criviţeni (GV 8) situată  pe mal stâng r. Bărlad aval 
de pod str D Harlescu s-a reaLizat un coLectoru[ de ape pLuviaLe (beton Dn 300 
mm) în care sunt deversate doar ape meteorice; 

8. pe str Mihai Eminescu, pentru Gura de Vărsare (GV9) Mihai Eminescu situată  
pe mal drept r. Bărlad s-a executat: 

• un cămin cu prag deversor pe coLectoruL pLuviaL aferent GV9 Mihai 
Eminescu (din beton cu Dn = 600 mm), executat La intersecţia str Mihai 
Eminescu cu str VasiLe Lupu, având Lama deversoare din tab[ă  gaLvanizată; 

• o conductă  de [egătură  (derivaţie) de ta căminuL cu prag deversor (GV9) 

La căminuL de vizitare de pe coLectoruL de ape uzate menajere din str. 
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Mihai Eminescu (din PVC Dn 250 mm), realizată  din PVC Dn 110 m, cu 

tungime de 6 m; 

9. pentru Gura de vărsare Cuza Vodă  (GVIO) situată  pe ma( drept r Bâr(ad 

amonte pod str Cuza Vodă  s-a reaLizat un colectoruL de ape ptuviaLe (beton Dn 

400 mm) în care sunt deversate doar ape meteorice; 

10. pe str 1 Dec 1918 pentru Gura de Vărsare GV 1 1 Zona lndustrială  situată  pe 

mal drept r Bâr(ad s-a executat: 

• un cămin cu prag deversor pe cotectorut pLuviaL aferent str. Vasi[e Conta 
(din beton cu Dn = 400 mm), executat [a intersecţia str 1 DEC 1918 cu str 

VasiLe Conta, având Lama deversoare din tabtă  ga[vanizată; 
• o conductă  de Legătură  (derivaţie) de La căminu( cu prag deversor La 

căminuL de vizitare de pe coLectoruL de ape uzate menajere din str. 1 DEC 
1918 (din beton Dn 800 mm), reatizată  din PVC Dn 110 m, cu [ungime de 

8m; 

• un cămin cu prag deversor pe coLectoruL pLuviaL aferent str. 1 DEC 1918, 
în dreptuL nr 157 (din beton cu Dn = 2000 mm) având Lama deversoare din 

tabLă  gaLvanizată; 
• o conductă  de [egătură  (derivaţie) de La căminut cu prag deversor La 

căminuL de vizitare de pe cotectoruL de ape uzate menajere din str. 1 DEC 
1918 (din beton Dn 1000 mm), reatizată  din PVC Dn 250 m, cu Lungime de 

24 m; 
1 1. pentru Gura de vărsare Rate GV 12 situată  pe mal drept canal Rate, 

amonte pod str Cuza Vodă  s-a rea[izat un cotectorut de ape p[uviaLe (beton Dn 
400 mm) în care sunt deversate doar ape meteorice; 

1 2. pe str Bârladului, pentru Gura de Vărsare GVI3 Bârladului situată  pe mal 

drept r. Barlad s-a executat: 

• un cămin cu prag deversor pe coLectoruL pLuvia[ deschis rectanguLar 
aferent GV13 BârtaduLui (din beton 0.98 mx 0.48 m), având Lama 

deversoare din tabLă  gaLvanizată; 
• o conductă  de Legătură  (derivaţie) de [a căminu[ cu prag deversor (GVI3) 

La staţia de pompare monobtoc reatizată  din PVC dn 110 m, cu Lungime de 

lm; 

• o staţie pompare (SPAU 1 3) rea[izată  dintr-un cheson prefabricat circutar 

monobtoc cu p[acă  carosabiLă  i tabtou de automatizare; staţia de 

pompare ape uzate este situată  pe trotuar, La Limita de proprietate i este 

dotată  cu 1+1 eLectropompe; 

• o conductă  de refuLare din PVC Dn 50 mm, cu o Lungime de 54 m[ de La 

staţia de pompare (SPAU 13) La căminu[ de pe cotectoru[ de ape menajere 

din str. Stefan ceL Mare (Beton Dn 400 mm). 
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Staţia de epurare este dimensionată  pentru epurarea apetor uzate provenite din 
Agtomerarea Tecuci pentru un debit amestec de ape uzate i ape ptuviate maxim de 
1.211 m3 /h, respectiv 336 L/s. 

Din sistemut de canaLizare, apa uzată  brută  ajunge gravitaţionat în staţia de 
epurare, în ctădirea grătaretor. Staţia de epurare SE nouă, din tocatitatea Tecuci, are 
următoarea schema tehnotogică: 

treaptă  de epurare mecanică, compusă  din: 
• grătare rare; 

• staţie recepţie nămot septic; 
• pompe submersibiLe; 

• mixer de fittrare cu sită  i presă  pentru îndepărtarea şi compactarea 
materiatetor grosiere; 

• debitmetru pentru măsurarea debitutui de nămot septic descărcat; 
• sistem pentru monitorizarea on-Line a pH-utui, conductivităţii şi a 

temperaturii nămolutui septic descărcat; 
• vane şi robineţi pentru izotarea i protejarea conductetor şi unităţii de 

proces; 
• scară  metatică  cu protecţie pentru acces; 
• conducte din PEHD pentru asigurarea traseetor tehnotogice; 
• staţie pompare inftuent; 

• grătare dese; 

• transportor tip presă  şi bandă  transportoare reversibită  pentru procesarea 
i transportut reţineritor; 

• vane şi robineţi pentru izotarea şi protejarea fiecărei conducte i unităţi 
de proces; 

• conducte pentru asigurarea traseetor tehnotogice; 
• desnisipator şi separator de grăsimi; 

tratarea secundară  şi reducerea nutrienţitor compusă  din: 
• cameră  de distribuţie treaptă  biotogică; 
• două  bazine anaerobe; 

• 4 bazine de aerare cu bute fine; 
• staţie pompare nămot de recirculare şi nămot în exces; 
• staţie pompare apă  tehnotogică; 
• staţie suftante; 

• staţie chimică  pentru îndepărtarea fosforutui; 
• două  decantoare secundare; 

tratarea nămotutui, prin: 

• -staţie de îngroare nămot; 
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• fittre presă  cu bandă; 
• zonă  depozitare intermediară  nămot; 

• staţie de pompare supernatant echipată  cu trei pompe de nămoL în exces 
i trei pompe tip WILIo pentru recircu(are nămot; 

) moduL de comandă  şi automatizare a staţie de epurare se reatizează  prin 
intermediut unei centra(e de comandă  de tip SCADÂ care reprezintă  dispeceratut 
de controt; camera de controL şi dispecer adăposteşte toată  aparatura necesară  
pretuării semna(e(or şi comenzii automatizate a echipamente(or statiei de 
epurare. 

Programut de apLicaţie SCADA oferă  posibititatea de: 
) vizuatizare a stării de funcţionare a fiecărui echipament; 

afiţare a avariitor sau aLarmetor curente de proces, precum i istoricut acestora; 
vizuaLizare a contoaretor pe ore de funcţionare a echipamenteLor; 
vizuatizare a graficetor de proces cu funcţionarea echipamentetor în timp reat. 

DOTAREA SC ÂPĂ  CANAL TECUCI CU MIJLOACE AUTO 

Departamentut Mecanic aL societăţii este dotat cu autovehicutete prezentate în 
tabetut de mai jos. 

1 Automacara UMT 12,5 GL-05-HZE 

2 Autoutititară  Fiat Ducato GL-08-FXH 

3 Autoutititară  Fiat Dobto GL-40-TEC 

4 Autoutititară  lveco DaiLy GL-42-TEC 

5 Autocurăţător canate lveco GL-1O-FKM 

6 Autoturism Dacia Logan MCV GL-41 -TEC 

7 Miniexcavator JCB8O18 12250021 

8 Autovidanjă  lveco GL-1O-FZV 

9 Autoutititară  Toyota HiLux GL-1O-CXB 

10 BuLdoexcavator JCB 3 CX GL 1617 
Tabe( 2. 13. Lista mijloacelor auto aferente SC APA - CANAL din municipiu( Tecuci 

Toate mijtoacete auto prezentate în tabet sunt în dotarea DepartamentuLui 
Mecanic cu sediut în GaLaţi, iar toate Lucrărite de întretinere şi reparaţii ate acestor 
mijoace auto sunt reatizate ta Gataţi. 
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În ceea ce privete cantitatea totaLă  anuată  de carburanţi consumaţi La SC APĂ  - 
CANAL Tecuci, în figura de mai ios se prezintă  evoLuţia acestora pentru penoada 2017 
- 2019. 
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benzină  

- Liniară  (motorină) 

- Liniară  (benzină) 

0 
2017 	2018 	2019 

Fig. 26. Evo(uţia cantităţii tota!e anua!e de carburaţi consumaţi !a nivelul SC APĂ  - CANAL Tecuci în 
perioada 2017-2019 

În figura de mai sus sunt prezentate evotuţiiLe consumuriLor de benzină  i 
motorină  înregistrate prin parcuL de autovehicute i utitaje, echipamente rezervă, etc 
care deservesc activitatea SC APĂ  - CANAL Tecuci. 

2.13. Energie i gaze 

Pentru crearea unui sector energetic modern, corespunzător principiitor Uniunii 
Europene de LiberaLizare a pieţetor de energie etectrică  şi gaze naturate capabit să  
satisfacă  cererea consumatoritor, în anuL 201 1 activitatea de regtementare s-a axat pe 
creşterea transparenţei pieţetor de energie etectrică  şi gaze naturate, promovarea 
producerii de energie eLectrică  produse din surse regenerabiLe, promovarea producerii 
de energie eLectrică  produse în capacităţi noi de cogenerare. 

Energia electrică  

ALimentarea cu energie eLectrică  pe teritoriuL municipiuLui Tecuci se reaLizează  
printr-un sistem interconectat La sistemut naţionat format din: 

394 Km Linii de înaLtă  tensiune, 
2.508 Km.Linii de medie tensiune de 20 KV, din care 

• 2.292 Km Linii aeriene; 
• 216 Km tinii subterane; 

430 Km.Linii medie tensiune de 6KV din care: 

15 
o 

10 

5 
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• 6 Km Linii aeriene; 
• 424 Km Linii subterane; 

43 staţii de transformare din care: 
• 25 staţii pe LiniiLe de înattă  tensiune; 
• 18 staţii pe LiniiLe de joasă  tensiune; 

1 .654 posturi de transformare. 

EşecuL aLimentării cu energie etectrică  se poate manifesta mai frecvent pe Linia 

de medie tensiune Tecuci—Pochidia, cât şi pe Linia de medie tensiune în zona LocaLităţii 

Lieşti din cauza muLtitudinii de consumatori industriaLi, dar şi pe ceLeLaLte Linii de medie 

i joasă  tensiune în condiţii de chiciură  şi vânt puternic. 

Fig. 27. Structura sistemului de alimentare cu energie electrică  

Acestea deservesc consumatori casnici şi privaţi (industriaLi şi neindustriati). 

BranşamenteLe eLectrice pentru consumatorii casnici de La bLocuri sunt subterane ca şi 

pentru consumatorii industriaLi, iar branamenteLe eLectrice pentru consumatorii 
casnici individuaLi sunt aeriene. LiniiLe eLectrice de joasă  tensiune sunt preponderent 

aeriene montate pe stâLpi de beton. 

În tabeLuL de mai jos se prezintă  informaţii cu privire La număruL de Locuinţe din 

MunicipiuL Tecuci dotate cu instaLaţie eLectrică, conform recensământutui din anuL 

201 1. 

1 3.61 3 1 4.408 
Tabel 2. 14. Locuinţe dotate cu instalatie electrică, conform recensământului din anul 201 1 
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Conform informaţiitor din tabeL, se observă  că  La niveluL anu[ui 201 1, aproximativ 
94% din totaLuL LocuinţeLor existente La niveLuL municipiuLui Tecuci erau dotate cu 
instaLaţie eLectrică. 

GAZE NATURALE 

În MunicipiuL TECUCI, sistemu[ de aLimentare cu gaze naturaLe este constituit din 
reţeLe de medie presiune i de redusă  presiune, fiind extinsă  permanent pentru 
Conectarea de noi consumatori. 

La niveLuL MunicipiuLui TECUCI, serviciile de distribuţie a gazeLor naturaLe sunt 
asigurate de către S.C. Distngaz Sud ReţeLe S.A. 

Începând cu anuL 2014, societatea deruLează  un program amp[u de înLocuire a 
conducteLor din oţeL i de reaLizare de noi branamente pe aproape 40 de străzi, ceea 
ce a determinat cretea calităţii serviciiLor i reducerea riscuri[or unor accidente. 

Lungimea totaLă  a conducteLor de distribuţie a gaze[or se referă  La totalitatea 
conductetor (din reţea şi direct din conducte[e magistra[e de transport) prin care se 
distribuie gaze La consumatorii dintr-o LocaLitate, începând de La staţiite de reglare a 
presiunii şi predare a gazeLor de către furnizori, până  la punctele de branare a 
consumatorilor, indiferent de presiunea de regim [a care sunt exploatate. Nu se incLude 
[ungimea branşamenteLor şi Lungimea conductelor magistraLe de transport. 

GazeLe naturaLe distribuite reprezintă  volumuL totaL de gaze naturale Livrate 
consumatoriLor, prin reţeLe de distribuţie (incLusiv gazeLe consumate de unitatea 
distribuitoare). 

86 



 

VWof Mayo Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă  i Climă  al Municipiului Tecuci 

În municipiut Tecuci, Lungimea reţetei de aLimentare cu gaz naturat era ta niveLut 
anuLui 2014 de 72,4 km i nu acoperea toate zoneLe construite aLe MunicipiuLui. 

În pofida faptuLui că  tot mai mutte gospodării i-au instaLat centrate termice pe 
bază  de gaze naturate, consumut acestora a scăzut cu aproape 20 % după  anuL 2007, ceL 

mai probabiL pe fonduL scăderii numărutui popuLaţiei, a creterii exponenţiate a 
preţuritor, dar i a izoLării termice a unor Locuinţe. 

În tabetuL de mai jos se prezintă  evoLuţia Lungimii totaLe a conductetor de 
distribuţie a gazetor în MunicipiuL Tecuci. 

Fig. 2 ecuci 

2002 56,4 
2003 56,4 

2004 57, 9 

2005 66,7 
2006 69,4 
2007 71 , 1 
2008 71 ,9 

2009 72, 3 
201 0 73, 0 

2011 71 ,8 
201 2 72, 2 

Tabe( 2. 15. Evoluţia tungimii tota(e a conductelor de distribuţie a gaze(or în Municipiul Tecuci 

În figura de mai jos se prezintă  grafic evotuţia Lungimii totate a conductetor de 
distribuţie a gazetor în Municipiut Tecuci. 
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Conform figurii de mai sus se observă  tendinţa de cretere a Lungimii totaLe a 
conducteLor de distribuţie a gazetor în Municipiut Tecuci. 

2.14. lluminat Public 

Sistemut de ituminat pubtic reprezintă  ansambLuL format din puncte de 
aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere, Linii etectrice de joasă  tensiune 
subterane sau aeriene, fundaţii, stâLpi, instaLaţii de Legare ta pământ, consoLe, corpuri 
de iLuminat, accesorii, conductoare, izoLatoare, cteme, armături, echipamente de 
comandă, automatizare şi măsurare utitizate pentru iLuminatut pubLic. 

SistemuL de ituminat stradaL trebuie să  asigure: 
siguranţa traficuLui; 
sentimentaL de secutitate; 
conforuL vizuaL. 

La momentuL reatizării Lucrării, municipiuL TECUCI avea suspendat Contractut de 
deLegare a gestiunii Serviciutui pubLic de ituminat; anterior reatizării Lucrării, contractut 
de detegare a gestiunii ServiciuLui pubLic de ituminat fusese încheiat cu ROMLUX 
LIGHTING COMPANY Târgovite. 

Aria de acoperire a reţetei de ituminat pubtic La nivetut municipiutui TECUCI este: 
Rutier, atcătuit din aproximativ 3.772 corpuri de ituminat; 
Pietonat, atcătuit din aproximativ 325 corpuri de iLuminat; 
Arhitecturat, atcătuit din aproximativ 49 corpuri de ituminat. 

În ceea ce privete datete tehnice ate sistemutui de iLuminat care deservete 
municipiuL Tecuci, mai jos sunt prezentate câteva informaţii: 

tip corpuri de iLuminat, defaLcare pe tip corp iLuminat: 

• OYSTER ELEGANCE - 250W, 150W, 100W, 125W; 

• REMO - 70W; 
putere etectrică  instaLată  totaLă  aferentă  corpuritor de ituminat - 580 mW; 
durata medie anuată  de utitizare a ituminatutui pubtic - 2.920 h; 
număr semafoare - 24 buc; 
putere etectrică  instatată  aferentă  sistemutui de semaforizare - 1.5 kW/h; 
număr, tip stâtpi ituminat - SC 15006 - 4491 buc; 
tungime reţea ituminat - 118.709 mL; 
număr puncte de aprindere - 31. 
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Din perspectiva activităţi[or de furnizare a serviciutui de iLuminat către popuLaţia 
municipiu[ui TECUCI se disting două  măsun 

pnncipate: 

asigurarea continuităţii i furnizării în 

parametni proiectaţi a iLuminatului 
pub[ic prin intermediuL sistemului 
existent; 
reaLizarea 	de 	investiţii 	în 
infrastructură  pentru modernizarea i 
extinderea iLuminatuLui pubLic potrivit 
nevoiLor reale de dezvoLtare urbană, 
pentru înfrumuseţarea orauLui prin 
iLuminat arhitecturaL i ornamentaL adecvat condiţiiLor 
european modern. 

unui centru urban 

SistemuL de iLuminat pubLic ar trebui să  cuprindă: 
iLuminatuL pubLic stradaL; 
iLuminatuL căiLor de circuLaţie pubLică: străzi, trotuare, pieţe, intersecţii, 

treceri de pietoni, poduri; 
iLuminatuL festiv i peisagistic; 
iLuminatuL arhitecturaL. 

Sistemu[ de iLuminat pubLic din Municipiu[ TECUCI a fost proiectat în funcţie de: 
intensitatea traficuLui: 

• va[oarea număruLui de vehicu[e/ oră; 
• bandă; 
• sens; 

compLexitatea configuraţiei căii: 
• infrastructură; 
• modificări a[e traficuLui; 

• vecinătăţi; 
controLuL traficuLui: 

• existenţa indicatoriţor i a panouriLor de semnaLizare rutieră; 
• existenţa semafoareLor; 

) separarea anumitor benzi de circuLaţie destinate aLtor categorii de participare 
La trafic: 

• benzi de circuLaţie speciaL destinate unei anumite categorii cum ar fi: 
camioane, autobuze, bicic[ete, pietoni. 
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2.15. Salubrizare 

În MunicipiuI TECUCI, serviciul de 
salubritate este realizat de s.c. cu SRL - 
Compania de Utilităţi Publice Tecuci. Aceasta are 
impLementat un program de coLectare seLectivă  a 
deeunLor de ambaLaje. Prin procesuL de sortare a 
deeuriLor se asigură  o cretere a graduLui de 
recuperare a deeuri[or recicLabiLe. 

Pentru co[ectarea deşeuriLor municipaLe i 
asimiLabiLe de La popuLatie, în zona de: 

bLocuri sunt organizate 33 puncte 
gospodăreşti de coLectare deeuri, dotate cu 
4-8 eurocontainere, 
case, fiecare gospodărie este dotată  cu pubeLă. 

Agenţii economici i instituţiiLe deţin containere sau pubeLe, în funcţie de 
cantitatea de deşeuri generată. 

ProgramuL de colectare a deeuri[or este diferenţiat astfeL: 
în zona de case coLectarea se reaLizează  săptămânaL, de Luni până  duminică, 
inc[usiv sărbătoriLe [egaLe, din poartă  în poartă, 
în zona de bLocuri coLectarea se face în baza unui grafic, dar i în afara [ui ,ori 
de câte ori situaţia o impune, de [uni până  duminică, incLusiv sărbătoriLe LegaLe, 
nu mai rar de o dată  La 3 zi[e între 1 apri[ie - 1 octombrie i o dată  La 4 ziLe în 
perioada 1 octombrie - 1 apriLie. 

Pentru deeuri[e recicLabi[e preseLectate, coLectate de La popu[aţie sunt 
amenajate 15 puncte de coLectare (10 dotate cu eurocontainere în vecinătatea 
puncteLor gospodăreşti din zona de bLocuri, 5 puncte de coLectare prin aport voLuntar 
dotate cu câte 4 containere tip cuetă, ampLasate în diverse Iocuri din ora), iar pentru 
zona de case sunt distribuiţi saci din p[astic. 

Pentru co[ectare a deşeuri[or recicLabiLe presortate de La popuLaţie este a[ocată  
o zi pe Lună, pentru fiecare din ceLe patru fracţii: 

pLastic; 
hârtie-carton; 
sticLă; 
metaL; 
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iar cotectarea de La agenţii economici se face conform graficetor agreate cu aceştia. 

Deşeunle recicLabiLe presortate astfet coLectate sunt transportate La staţia de 
sortare unde sunt pregătite pentru predare către agenţi economici autorizaţi, în 
vederea vaLorificării/recictării. 

CoLectarea deşeuritor din construcţii i demoLăn rezuLtate din amenajări 
interioare sau reabiLitări de Locuinţe sau spaţii comerciaLe se reaLizează  La cerere, cu 
ajutoruL unui tractor cu remorcă, fiind transportate La zoneLe de umpLere stabiLite prin 
HCL nr. 1 1 67/27. 1 0.201 6 privind aprobarea zoneLor de umpLere pentru aducerea La cotă  
cu deşeuri din construcţii i demoLări. 

Conform dateLor raportate de către s.c. cu SRL - Compania de Utilităţi 
Pub(ice Tecuci, în urma sortării deşeuriLor municipaLe coLectate în amestec au rezuLtat 
în anuL 2019: 

ELiminate prin depozitare - 14.190,28 tone; 
Încredinţate spre recictare i vaLorificare - 42,40 tone. 

De asemenea, deeuriLe sunt departaje i coLectate seLectiv după  o serie de criterii: 

deeuriLe recicLabiLe coLectateîn containereLe gaLbene sunt următoareLe: maseLe 
pLastice, hârtia/cartonuL, ambaLajeLe de deeuri metalice; 
deeuriLe coLectate în containereLe/pubeLeLe de cuLoare verde sunt ambaLajeLe 
de sticLă; 
deeunLe recicLabiLe coLectate în sacuL gaLben, în amestec, sunt urmatoareLe: 
maseLe ptastice, hârtia/carton, ambaLajeLe de deeuri metaLice, tetrapack; 
deeuriLe coLectate în containereLe/pubeteLe de cutoare neagră  - deeuri 
menajere; 

> deeunLe coLectate in containereLe/pubeLeLe de cuLoare maro - deseuri vegetaLe; 
deeun voLuminoase; 

) deseuri de echipamente eLectrice si eLectonice (DEEE).2° 

) deeun din construcii i demoLări (DCD) se coLectează  i se recicLează  conform 
HCL nr. 1167/27.10.2016. 

20 Surso: Date puse Ia dispoziţiede S.C. RER SUD S.A. Buzu 
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Structura pe tipuri de deeuri menajere cotectate în municipiut TECUCI - anut 
201 9 - cantităţi: 

Hartie i carton - 21,88 tone; 
) Stictă  - 9,76 tone; 

Metate - 0 tone; 
Materiate pLastice - 10,76 tone. 

Fig. 30. Structura pe tipuri de deeuri menajere colectate în municipiul TECUCI - 2019 (%) 

În ceea ce priveşte gestionarea deşeuritor din construcţii şi demotări generate 
pe raza municipiut TECUCI, aceasta se reatizează  în continuare conform HCL nr. 
1167/27.10.2016 privind aprobarea zonetor de umptere pentru aducerea ta cotă  cu 
deşeuri din Construcţii i demotări. 

Transportut acestor deeuri se face cu auto speciaLe cu compactare în interiorut 
oraşutui i utterior cu tirut, La depozitut conform de La Roieti, jud. Vastui, depozit care 
aparţine de SC Romprest Energy SRL. Tot aici sunt etiminate i deeuriLe stradate. 

În tabetut de mai jos se prezintă  situaţia parcutui auto care deservete 
activitatea S.C. CUP SRL - Compania de Utitităţi Pubtice Tecuci. 

Autogunoieră  GL77TEC 3,5 2014/2014 funcţionat 

Autogunoieră  GL 17TEC 4 2011/2013 funcţionat 

Autogunoieră  GL 78 TEC 3,5 2008/2014 funcţionat 
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Autogunoieră  GL75 TEC 3,5 2014/2014 funcţional 

Automăturatoare 
trotuare 

B13568 2,2 2020 funcţiona( 

Automăturatoare 
trotuare 

B1 3569 3 funcţiona( 

Automăturatoare 
trotuare 

B13566 1 funcţiona( 

Tractor Be(arus cu 
remorcă 	încărcător 
frontaL cu cupă  i 
adaptaţie 

GL 214 TEC 2,5 funcţiona( 

Bu(do excavator 
Komatsu 

G1 88TEC 3 funcţiona( 

Autouti(itară  N3 marca 
MAN 

GL44TEC 
42 (/100 

km 
2010/2017 funcţiona( 

Autouti(itară  N3 marca 
MAN 

GL47TEC 
40 L/100 

km 
2010/2018 funcţiona( 

P(atformă  cântar 2010 funcţionat 

Presa baLotat deeuri, 
Tehnix 2010 funcţionaL 

Marunţitor de stic(ă  
Tehnix 201 1 funcţiona( 

Presa baLotat deşeuri 2021 funcţionaL 

E(ectrostivuitor Samuc e(ectric 2010 funcţionaL 
Freze zăpadă  cu eni(e 
pentru trotuare 

funcţionaL 

Autoturisme Dacia 
Doker 

7 (/100 km funcţionaL 

Remorcă  
autocompactoare funcţional 

Autouti(itara 3 to marca 
IVECO 

GL 73TEC 1,2 2008/2014 funcţional 

UNIMOC GL 74TEC 2 funcţiona( 

BOBCAT GL 232TEC 1 funcţiona( 
Tabe( 2. 16.Situatia parcu(ui auto ce deserveste activitatea 

s.c. cu SRL - Compania de Uti(it ţi Pub(ice Tecuci 

În ceea ce privete consumu( tota( de carburant înregistrat La nive(u( anu(ui 201 9 

de către parcu( auto at societăţii, în figura de mai jos se prezintă  ponderea cantităţi(or 
de benzină  i motorină  în tota( carburant consumat. 
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O,19% 

• motorina 

• benzina 

Fig. 31. Ponderea consumului de carburat înregistrat la nivelul anului 2019 de către s.c. 

CUP SRL— Compania de Utilităţ i Publice Tecuci 

După  cum se observă, motorina reprezintă  cea mai mare pondere de carburant 
înregistrată  la nivelu[ societăţii. 

Pentru finanţarea activităţii de satubritate, municipa(itatea a impus agenţitor 
economici din ora o taxă  de habitat pentru fiecare saLanat. 

Cu toate că  în municipiu[ Tecuci s-a impLementat coLectarea seLectivă  a 
deeuriLor, fiind instaLate containere tip în zona puncteLor de co[ectare a deeuriLor 
menajere sau în zone cu trafic intens (pieţe, intersecţii) etc, gradul de coLectare 
selectivă  a deeuriLor recictabiLe de la populaţie este destu[ de scăzut, fiind necesare 
campanii pubLice de contientizare a importanţei acestor operţiuni. 

2.16. Fond tocuibil 

FonduL de Locuinţe este caracterizat de indicatori statistici precum: Locuinţe 
existente, locuinţe în proprietate majoritară  de stat, Locuinţe în proprietate majoritar 
privată, suprafaţa Locuibilă  în proprietate majoritară  de stat i suprafaţa [ocuibiLă  în 
proprietate majoritar privată. 

La niveLuL anuLui 2019, în municipiu[ TECUCI din totaLul unităţiLor Locative care 

au proprietate majoritar de stat, aproximativ 61% sunt locuinţe socia[e, de serviciu, 

etc, iar 39% sunt ANL-uri. NumăruL tota[ de [ocuinţe cu proprietate majoritar de stat 
existente l.a niveLuL anuLui 2019 era de 326 i ocupau o suprafaţă  totală  de 13.186 m2, 

din care: 

41% din suprafaţa totaLă  a Locuinţelor cu proprietate majoritar de stat o ocupau 

Locuinţete socia(e, de serviciu, etc.; 
) 59% din suprafaţa tota(ă  a Locuinţe[or cu proprietate majoritar de stat o ocupau 

Locuinţele de tip ANL. 
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În tabeLuL următor se prezintă  fonduL de Locuinţe cu propnetate majoritar de 
stat din MunicipiuL TECUCI în penoada 2017 - 2019. 

Număr totaL de Locuinţe proprietate 
majontar de stat 

326 326 326 

Număr tocuinţe 	sociaLe, 	de 	serviciu, 	etc. 
(Locuinţe propnetate majoritar de stat) 

198 198 198 

Suprafaţa totaLă  a 	LocuinţeLor sociaLe, 	de 
serviciu, etc. (tocuinţe proprietate majoritar 
de stat - m2) 

5.419 5.419 5.419 

Număr bLocuri ANL (Locuinţe proprietate 
majoritar de stat) 

8 8 8 

Număr apartamente în btocuri ANL (Locuinţe 
proprietate majoritar de stat) 

128 128 128 

Suprafaţa totaLă  a apartamentetor ANL, (m2) 7.767 7.767 7.767 
Tabel 2. 17. Fondul de locuinţe cu proprietate majoritar de stat din Municipiul TECUCI în perioada 

2017 - 2019 21  

21  Sursa: lnstitutul Naţiona/ de Statistică  anul 2019 
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Din punct de vedere aL gradutui de uzură, pe fondu[ unei întreţineri 
necorespunzătoare a e[ementeLor care compun anve[opa, s-au constat următoarete: 

neetaneităţi aLe hidroizo[aţiei terasetor, care au condus La degradarea 
izoLaţiiLor termice aLe acestora i [a scăderea rezistenţei termice; 

din cauza [ipsei totate de întreţinere exterioară  (detenorarea finisajeLor 
exterioare de protecţie, distrugerea etaneităţii rosturiLor, în speciaL a celor 
verticaLe, în cazuL panouriLor mari) s-a ajuns La o diminuare a rezistenţei termice 
a acestora, precum i [a un aspect exterior totaL necorespunzător din punct de 
vedere estetic; 

toate bLocuriLe au fost construite cu tâmpLărie din [emn de esenţă  moaLe, cu 
geamuri prinse în cerceveLe cu chit, care în decursu[ aniLor s-a degradat i a 
căzut, favorizând astfeL infiLtrarea aeruLui rece în încăperi, ceea ce a dus 
automat La creterea pierderiLor de că[dură. 

În ceea ce privete echiparea cu instaLaţii (instaLaţii de apă  rece de consum, de 
canaLizare), cu durata de fo[osinţă  egaLă  cu vechimea bLocuriLor, s-a constatat că  în 
majoritatea cazuriLor, acestea au un grad avansat de uzură  fizică, ţevi cu coroziune 
avansată, depuneri de piatră  pe pereţii interiori ai conducteLor, toate acestea 
conducând La o funcţionare insuficientă. În majoritatea cazuriLor, izo[aţiiLe termice din 
subso[uriLe btocuritor sunt deterioarate i de sLabă  eficienţă  termică. 

2. 1 7. Profil economic 

PrincipaLeLe activităţi economice din cadruL municipiuLui Tecuci sunt: 
AgricuLtură; 
creterea animaLeLor; 
comerţ; 
industrie: preLucrarea LemnuLui, pre[ucrarea LegumeLor i a fructeLor, confecţii 
metaLice, aLimentară, construcţii, confecţii. 

Cifra de afaceri a unui municipiu indică  cât de dezvoLtat este sectoruL de afaceri 
i cât de capabil este eL să  se impună  pe o piaţă  tot mai concurenţia[ă  i mai 

pretenţioasă. 
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Fig. 32. Cifra de afaceri după  domeniul de activitate din municipiu( TECUCI 

Alte activităţi economice 
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Fig. 33. Structura companiilor din municipiul TECUCI 

După  cum se poate observa, în municipiuL TECUCI predomină  comerţu(, domeniut 
industriei, aceste activităţi concentrând aproximativ 75% din cifra de afacen a 
municipiuLui. 
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2.18. Schimbări climatice 

Modificarea ctimei conduce la creterea frecvenţei fenomenetor meteoro[ogice 
extreme precum: inundaţiiLe, seceta, creterea temperaturitor medii La nivet g[obal, 
creterea niveLutui mării i micorarea caLotei glaciare. Principala cauză  a schimbăritor 
cLimatice o reprezintă  creterea emisiiLor de gaze cu efect de seră, diminuarea acestui 
fenomen reprezentând o prioritate pentru toate stateLe Lumii. 

Ţara noastră  a etaborat în acest scop Strategia Naţiona!ă  privind Schimbări!e 
C!imatice 2013 - 2020, care: 

> urmărete minimizarea efectelor prin intermediut acţiunitor de adaptare i 
atenuare La schimbăriLe cLimatice; 
exptică  şi itustrează  cete două  componente cheie ate efortutui ctimatic: cet de 
prevenire şi combatere a efectetor schimbări[or ctimatice (prin acţiuni destinate 
reducerii emisii[or de gaze cu efect de seră  - emisii GES) şi cet de adaptare 
adecvată  şi cu daune minime în contextul creat de schimbărite ctimatice deja în 
curs; 
oferă  date şi informaţii esenţiate asupra variaţiilor ctimatice care au afectat şi 
vor afecta România; 
prezintă  date şi informaţii relevante ta nivet generat privind contribuţia fiecărui 
sector La emisiite GES şi modu[ în care activitatea umană  (prin procese 
productive sau de consum/utitizare), împreună  cu procesete naturate conduc ta 
aceste emisii; 

> 	propune tipuri de măsuri cheie ce trebuie imptementate în fiecare sector pentru 
reducerea emisii[or GES şi pentru adaptarea 1a efectele schimbăriLor ctimatice; 
descrie succint situaţia existentă  La nivet mondiat, care rectamă  politici 
consistente de prevenire şi combatere a schimbăritor ctimatice şi a efectelor 
acestora; 
oferă  un suport orientativ vizând măsurite şi potitici[e care trebuie adoptate, 
utitizînd fondurite europene structurate şi de investiţii din exerciţiut financiar 
2014 - 2020. Comisia Europeană  a considerat acest document ca fiind obtigatoriu 
în pregătirea Acordutui de Parteneriat pentru absorbţia fonduritor UE 2014-2020; 
trece în revistă  principa[e[e programe de acţiune ta nive[ naţiona[ cu impact în 
domeniut schimbări[or ctimatice în diferite sectoare: industrie, transporturi, 
sitvicultură, agricuttură, urban etc.; 

>. fundamentează  principiile ce vor sta La baza eLaborării p[anurilor i programelor 
de acţiune ta nivel sectorial, stabileşte obiectivele genera[e şi specifice care vor 
trebui atinse prin măsuri şi acţiuni viitoare, stabilite în funcţie de specificul 
concret aL fiecărui sector în parte. 
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Conceput ca un document dinamic, ce reftectă  o reatitate în permanentă  
schimbare, Strategia privind Schimbările Climatice se va dezvotta i compteta pe 
parcurs, având sprijinut i experienţa unui grup de experţi ai Băncii Mondiate. Astfet, în 
toamna anutui 2015, Strategia Naţională  privind Schimbările Climatice a fost 
extinsă, astfel încât, până  în 2050, să  acopere un orizont mai larg, păstrând însă  
două  referenţiale majore: 2020 şi 2030. 

Aceasta va deveni un reper pentru ,,creşterea verde a României, adică  a 
dezvottării economice bazate pe emisii reduse de gaze cu efect de seră. 

Strategia va fi consotidată  în baza unei evatuări macroeconomice, reatizată  după  
o modetare de impact sectoriată  şi transsectoriată. Aceasta va evatua în detatiu 
perspectivete, opţiunite, costurite şi beneficiite măsuriLor ce trebuie apticate pentru ca 
România să-şi asigure o dezvottare sotidă  şi sustenabită  pe termen mediu şi tung, în 
condiţiite obtigaţiitor majore de prevenire şi combatere a schimbăritor ctimatice. 

De asemenea, Strategia va fi pusă  în practică  pe baza unui ptan concret, care va 
inctude acţiuni, termene, responsabitităţi specifice pentru fiecare sector şi instituţie, 
dar şi criterii şi indicatori de evatuare a modutui în care au fost îndeptinite obiectivete 
urmărite.22  

Schimbărite ctimatice regionate şi tocate vor inftuenţa ecosistemete, aşezărite 
omeneşti şi infrastructura. ModificăriLe de temperatură  şi precipitaţii prognozate pot 
conduce La modificări aLe perioadetor de vegetaţie şi La schimbarea timiteLor între 
păduri şi păşuni. Unete evenimente meteorotogice extreme cum ar fi vaturite de 
cătdură, secetă, viituri i attete asemenea vor fi mai frecvente, cu o intensitate 
crescută  şi, în consecinţă, cu riscuri mai mari pentru pagube semnificative asociate. 

Pentru factorii de decizie ta nivet internaţionat, încălzirea globală  ridică  două  
preocupări majore: 

- necesitatea reducerii semnificative a emisiilor de gaze cu efect de seră, în 
scopul diminuării influenţei antropice asupra sistemului climatic natural; 
necesitatea promovării unor politici şi a unor măsuri de adaptare la efectele 
previzibile ale schimbărilor climatice, datorate în principal inerţiei sistemului 
climatic. 

22 Sursa: http://www.mmediu. ro/categorie/schimbari-c/imatice/  
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România s-a confruntat, în timput primutui deceniu aL acestui secoL cu o serie de 
fenomene meteorotogice extreme, ce au determinat atât producerea de inundaţii, cât 
şi apariţia unor zone secetoase: 

în anut 2005 - inundaţiite istorice produse pe râurite interioare, au provocat atât 
pierderea a 76 de vieţi omeneşti cât şi mari pagube materiaLe; 

/ în anut 2006 - inundaţiite istorice care au avut Loc pe sectorut românesc at Dunării 
cât şi inundaţiite produse pe râurite interioare au provocat, din nou, pagube 
materiaLe importante; 

7 în anuL 2007 - cea mai gravă  secetă  din uttimii 60 de ani. 

Zonete afectate de secetă  s-au extins în uttimete decenii iar ceLe mai afectate 
zone sunt cete situate în sudut şi sud-estut României. În uttimii 30 de ani în întreaga 
ţară, se resimt efectete unor perioade secetoase din ce în ce mai dese şi mai extinse în 
timp şi spaţiu. Producerea unor fenomene meteo-hidrotogice extreme, inundaţii şi 
secete au ca efect atât pierderea de vieţi omeneşti cât şi pierderi economice 
semnificative în toate sectoareLe de activitate, precum agricuttură, transport, 
furnizarea energiei, managementut apei i attete asemenea, iar modetete ctimatice 
gtobate indică  faptut că  frecvenţa şi intensitatea acestor evenimente vor creşte.23  

Fig. 34. Comparaţia temperaturilor medii lunare i a precipitaţii(or în perioada 1990 - 2012 faţă  de 
1960 - 1990 (a nive(u( României 

(Sursa:http: / /sdwebx. worldbank. org/climateportal /  index. cfm?page=countrv historica( climateftThisRegion=EuropeftThisCcode 
=ROU) 

În România se estimează  o încătzire medie anuată  de aceeai magnitudine ca cea 
proiectată  ta nivet European, între 0, 5 oc si 1 , 5 oc, pentru perioada 2020 - 2029 i între 
2,0 oc i 5,0 oc pentru 2090 - 2099, în funcţie de scenariuL abordat. Din punct de vedere 
at precipitaţiitor, peste 90% dintre modetete utitizate, proiectează  în România, pentru 
perioada 2090 - 2099, producerea de secete severe vara. 

23 Sursa: Strategia Naţională  privind Schimbările Climatice 2013 - 2020 
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Aceste prognoze meteoroLogice pe termen mediu i tung justifică  apeLuL La acţiuni 
imediate emise de factorii de decizie care să  presupună: 

monitorizarea impactutui schimbăriLor cLimatice precum i a vutnerabiLităţii 
sociaLe si economice asociate; 

integrarea măsuritor de adaptare La efecteLe schimbăriLor cLimatice în strategiite 
de dezvottare i potitici La niveL sectoriaL, precum i armonizarea acestor măsuri între 
eLe; 

identificarea măsuriLor urgente de adaptare La efecteLe schimbăriLor ctimatice în 
sectoarete socio - economice critice. 

În domeniut energiei, din cauza efectuLui schimbăriLor ctimatice, se estimează  o 
scădere a cererii de energie eLectrică  pentru încătzire în timpuL iernii, ca rezuttat aL 
creterii temperaturii medii gLobate, ceea ce nu va compensa, însă, creterea 
consumuLui de energie necesară  funcţionării aparatetor de aer condiţionat i a 
dispozitivetor de răcire în zitete canicuLare. 

Una din cete mai urgente direcţii de acţiune în contextuL schimbăritor cLimatice 
o constituie adaptarea spaţiutui de tocuit, construit. Având în vedere număruL crescut 
de persoane care trăiesc în orae afectate de schimbăriLe cLimatice, ptanificarea i 
dezvoLtarea urbană  trebuie să  constituie o prioritate. O măsură  de adaptare ta 
schimbărite ctimatice pentru spaţiut construit, este aceea de a corecta standardeLe i 
normete de construcţie existente, astfeL încât să  corespundă  viitoareLor condiţii 
ctimatice i a evenimentetor meteorotogice extreme. O attă  măsură  de adaptare La 
efectete schimbăritor ctimatice se referă  La introducerea unor sisteme de încătzire i 
răcire mai eficiente precum i informarea poputaţiei urbane cu privire ta riscurite 
schimbăritor ctimatice. 

În sectorut transportutui, pe Lângă  o infrastructură  de transport durabită, mijtoacete 
de transport trebuie i ete să  fie adaptate sau reatizate astfet încât să  fie rezitiente La 
efectete schimbăritor cLimatice. Promovarea transportuLui atternativ cum este deptasarea 
pe jos sau cu bicicleta, adaptabit infrastructuritor existente se poate reatiza prin 
reorganizarea spaţiutui urban. 

Fig. 35. Estimarea numărului total de zile foarte reci i caniculare la nivelul României pentru perioada 2020 - 2039 

(Sursa:http: / /sdwebx. worldbank. org/climateportal/  index. cfm?page=country_future_climate&ThisReg 
ion=Europe&Thisccode=ROU) 
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Scenani[e cLimatice pentru perioada 2080 - 2099, raportate La 1980 - 1999, indică  
o încăLzire considerabiLă, iar în perioada 2080 - 2099 nu se vor mai atinge temperaturi 

de ooc. ModeLeLe cLimatice evidenţiate indică  un grad sporit de ariditate, iar pentru 

[una august, în perioada 2020 - 2039, acest indice atinge chiar vaLon caracteristice 

tipului de cLimă  aridă. 

La feL de importantă  este i monitorizarea impactuLui schimbăriLor cLimatice în 

sectoareLe prioritare, respectiv: 
lndustrie; 
AgricuLtură  şi Pescuit; 
Turism; 
Sănătate pubLică; 
Construcţii şi lnfrastructură; 

) Transport; 
Resurse de apă  şi protecţie împotriva inundaţiitor; 

Păduri; 
Energie; 
Biodiversitate; 
Asigurări; 
Activităţi recreative; 
Educaţie. 

Principa[eLe efecte şi ameninţări produse de schimbărite cLimatice-incLusiv 

evenimenteLe extreme vaLuri de că[dură, secetă, viituri i aLte asemenea trebuie să  fie 

identificate şi cuantificate pentru fiecare din aceste sectoare prioritare, şi în aceLaşi 

timp trebuie identificate şi oportunităţiLe de adaptare a[e acestor sectoare La efecteLe 

schimbări[or cLimatice care pot fi semnificative şi care, adesea, sunt trecute cu vederea 

de către factorii de decizie. 

2. 1 9. Anatiza SWOT 

lntegrarea în Uniunea 
Europeană  care a 

determinat creterea 
Existenţa reţeLeLor Există  zone graduLui de Resurse bugetare reduse 

de comunicaţii industriaLe înserate descentra[izare, iniţierea faţă  de nevoia de 
(teLefonie, 

internet, cabLu) 
în zone 

rezidenţiaLe 
autonomiei Loca[e i 

creterea roLu[ui pe care 
un ora îL are în 

economia judeţuLui prin 
număruL de investitori 

investiţii în 
infrastructură  
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Existenţa reţetei•  
etectnce şi a apei 

potabite 

Zonete ocupate de 
tocuinţe 
funcţiuni 

compLementare 
sunt ineficient 
utitizate 	i nu 
promoveaza 

modetut de ora 
compact 

Creterea atractivităţii 
orauLui pentru Locuire 

Creterea impozitetor 
aferente agenţitor 

economici care poate 
avea ca efect diminuarea 

activităţii economice 

Intravitanut 
municipiutui a 

crescut cu circa 
200 ha după  1989, 
mai aLes pe fonduL 
transformării unor 
terenun agncote în 
zone rezidenţiate 
sau cu destinaţie 

economică  

Zona de instituţii 	i 
servicii pubtice 

este deficitară, în 
condiţiiLe în care 

mai muLte cartiere 
nu dispun de 

funcţiuni sportive, 
cuLturaLe, 

medicaLe, etc 

lntegrarea în strategiite 
de dezvottare ate 

judeţutui 

Legistaţia instabită, 
incoerentă  

lntravitanuL 
municipiuLui are o 
structură  retativ 

echiLibrată, 
favorizată  de 

condiţiite 
geografice 

Dei au fost 
derutate tucrări de 
modernizare a unor 

pieţe 
agroatimentare, 

există  zone care nu 
dispun de astfet de 
funcţiuni sau care 

necesită  
modernizare (de 
ex. Cernicari sau 
Zona lndustriată) 

Potenţiat mare de 
dezvoLtare a sectorutui 

serviciiLor 

Extinderea Uniunii 
Europene va duce ta 

creterea competiţiei 
pentru produsete 
agricote, putând 
defavoriza uneLe 

sectoare tradiţionaLe, în 
prezent competitive 

În prezent este 
deruLat un proiect 

compLex de 
regenerare urbană  
a părtii de sud a 
municipiutui, cu 

fonduri U.E., care 
prevede i 

investiţii în 
infrastructura de 

transport 

La nivet Locat se 
resimte tipsa unor 

spaţii pubtice 
integrate/coerente 
în zona centrată, 

de tiput pieţetor 1 

a unor centre 
civice (de ex. în 

tocut fostei unităţi 
mititare sau în zona 

Hotetutui Turist) 

PosibiLitatea practicării 
agricutturii ecoLogice 

Apariţia de probteme 
sociate generate de criza 

economică  
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Condiţiite de retief 
i geotehnice sunt 

favorabite 
dezvottării 

echitibrate a 
municipiutui 	i 
ridicării de noi 

construcţii 

lnexistenţa 
formetor de 

marketing toca[ 

Asocierea între fermieri 
pentru creterea 
profitabitităţii în 

agricuttură  

Rata morbidităţii este în 
crestere pentru 

majontatea afecţiunitor, 
situaţie agravată  de 

fenomenut de 
îmbătrânire demografică  

Municipiut dispune 
de suprafeţe 

retativ extinse de 
terenuri tibere 

pentru construcţia 
de tocuinţe 

Structura 
economică  retativ 

invechită  

Existenţa resursetor 
nerambursabite din 

fondurite structurate 

În prezent, spitatut se 
confruntă  cu un deficit 
de medici speciatiti 	i 
de persona[ cu studii 

medii, pe fondut 
migraţiei externe a 

acestora 

98% dintre 
tocuinţe[e din 

municipiu se aftă  
în proprietate 

privată  

Resurse[e bugetare 
atocate dezvottării 

. 
economice Loca[e 
sunt insuficiente 
nevoitor existente 

ate comunităţii 

Potenţiat mare de 
dezvottare a sectorutui 

servicii[or 

Există  un necesar de 
dotare i de consotidare, 
reabititare si extindere a 

CPu, respectiv a 
Potictinicii 

Existenţa spaţii[or 
verzi generoase 

(curţi) care 
generează  un 
confort sporit 

Proprietate 
agricotă  este 

divizată, practic 
fărâmitată  

Perspective bune pentru 
dezvottarea 

agroturismutui 	i a 
turismutui de weekend 

Numărut de paturi de 
spita[ a scăzut cu peste 

40% după  1990, pe fondut 
reorientării către 

servicii[e de ambutatoriu 
MunicipiuL 

beneficiază  de 
construcţii noi, 

moderne, 
spaţioase, cu toate 
dotărite necesare 

Educatie, cuttură  
. 

clvică  stab 
dezvottate, grad 

redus de 
participare civică  

Posibi[itatea de a atrage 
turişti în regiune în toate 

anotimpurite 

Sprijin redus din partea 
unor autorităţi pubtice 

centrate 

Municipiut 
beneficiază  de 

construcţii noi ş  
cu dotări tehnico- 

edi[itare 	i 
echi pamente 

pubtice retativ 
bune 

Spirit 
antreprenoriat 

redus 

Premise[e dezvottării 
unui parteneriat pubtic- 

privat 

Concurenţa zonetor 
turistice din regiune cu o 
ofertă  turistică  simitară  

din atte regiuni 

Atimentarea cu apă  
potabi[ă  a 

municipiu[ui se 
face din mai mutte 

Lipsa contactetor 
externe şi Lipsa de 

integrare în 
circuitut 

lnteres crescut La nivet 
internaţionat pentru 

conservarea 
biodiversitaţii si 

Nereatizarea unor 
proiecte de turism din 

cauza dificuttăţitor 
[egate de proprietatea 
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surse subterane, 
ceea ce nu creează  
probLeme majore 
de îndepLinire a 
standardeLor de 

caLitate a acesteia 

administrativ 
nationaL şi 

internationaL 

promovarea turismutui 
durabi[ 

terenunLor din zoneLe cu 
potenţiaL tunstic 

Municipiul. dispune 
de două  uzine de 
apă, dintre care 
doar una este 
funcţional.ă  

Grad de confort i 
de eficienţă  

energetică  foarte 
redusă, cu faţade 
degradate, [ocuri 
de parcare, spaţii 
verzi, pubLice si 
Locuri de joacă  

insuficiente 

Creşterea cererii de 
servicii destinate 

persoaneLor şi firmeLor 
etc 

MunicipiuL este 
membru a[ ADI 

Serviciut Regiona[ 
Apă  i beneficiază  

de fonduri 
nerambursabiLe de 

peste 10 miL. de 
Euro pentru 

extinderea i 
reabi Litarea reţeLei 

de apă  i de 
canaLizare în toate 
cartiere[e oraul.ui, 

respectiv de 
extindere i 

modernizare a 
staţiei de epurare 

Orau[ dispune de o 
reţea separativă  de 

cana[izare, însă  
cea pentru ape 
fLuvia[e trebuie 

extinsă 	i 
reabiLitată  

Creşterea număruLui de 
investiţii străine care pot 
determina o creştere a 

competitivităţii 

lnfrastructura de 
te[ecomunicaţii a 

fost continuu 
modernizată, 

serviciite furnizate 
de diferiţii 

operatori privaţi 
de teLefonie, 

internet i CATV 
fiind de bună  

catitate, La preţuri 
accesibi Le 

Staţia de epurare a 
orautui are doar 
treaptă  mecano- 

bioLogică, 
neasigurând o 

epurare 
corespunzâtoare a 

apeLor uzate 

lnteres pentru agroturism 
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Numărut tocuriLor 
de parcare 

amenajate de 
municipatitate a 

crescut continuu în 
uLtimii ani, mai 

aLes în zona 
centraLă  i în 
cvartatete de 

btocun 

Reteaua de 
disribuţie a 

gazetor naturate 
este retativ extinsă  

La niveLuL . 	. municipiutui, însă  
muLte conducte 
vechi de oţeL 

trebuie înLocuite 

Sistemut de 
supraveghere video 
a intersecţiitor i a 
spaţiitor pubtice a 
fost i mpLementat 

cu fonduri 
europene în zona 
de acţiune a PIDU 

din sudut 
municipiuLui 

Desi nu sunt 
înregistrate 

probteme majore 
cu atimentarea cu 
energie etectrică, 

muLte echipamente 
ate reţetei, staţiitor 
i posturitor de 

transformare sunt 
uzate fizic si morat 

În cadrut 
municipiutui s-au 
întrepnns acţiuni 
de ecotogizare i 

toatetare în 
Parcurite Carot, 

Regina Etisabeta, 
Cuza 

Municipiut este 
împânzit de cabturi 

aenene ce sunt 
ancorate între 

stâtpi 	i faţade, 
ceea ce afectează  
estetica urbană, în 
tipsa unui sistem de 

reţete subterane 
Spitatut a 

beneficiat de 
Lucrări de 

modernizare i 
dotare în uttimii 

ani, uttima 
constând din 
dotarea cu un 

computer tomograf 

Se remarcă  Lipsa 
unei zone pubtice 
de acces gratuit La 

internet (wifi 
hotspot). 

Reţeaua 
educaţionată  din 

municipiu este una 
extinsă 	i 

diversificată, de La 
nivet precoLar ta 

Peste 50% dintre 
Locuinţete din 
municipiu au o 

vechime mai mare 
de 50 ani, iar peste 

60% au pereţii 
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niveL postticeaL, 
reunind 

aproximativ 10.200 
de eLevi i peste 

650 de cadre 
didactice 

exterior din 
chirpici 	i paiantă, 

fiind foarte 
vuLnerabiLe La 

hazarde naturaLe 

Liceete din 
municipiu au o 
paLetă  Largă  de 

speciaLizări, 
atrăgând anuaL 

circa600/700de 
absoLvenţi din 
mediuL ruraL 

1O% dintre Locuinţe 
nu dispun de 

aLimentare cu apă, 
21% de canaLizare, 
38% de apă  catdă, 

27% de baie i 
toaLetă  cu apă  
etc., cea mai 
probLematică  
situatie fiind 
inregistrată  în 

zoneLe periferice 
cu Locuinţe 
individuaLe 
(Cernicari, 

Griviţeni, BăLcescu, 
TecuciuL Nou etc.) 

La niveLuL 
munici piuLui 

învăţământuL 
postLiceaL privat, 

cu specific 
medicaL, s-a 

dezvoLtat continuu 

Doar 30% dintre 
LocuinţeLe din 

municipiu au fost 
reabiLitate termic 
i doar 58% dispun 

de tâmpLărie 
termoizoLantă, cea 
mai probLematică  

situatie fiind cea a 
LLocuriLor 

construite din 
prefabricate de 

beton, cu eficienţă  
energetică  scăzută  

i faţade 
deteriorate 

În uttimii ani s-a 
investit pentru 

amenajarea de noi 
spaţii pentru 
grădiniţe, ca 

În prezent doar 51% 
dintre Locuinţe se 

încăLzesc cu 
centraLă  proprie pe 

bază  de gaze 
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urmare a 
retrocedării 

fosteLor sedii 

naturaLe, în vreme 
ce 44% au sobe pe 

bază  de 
combustibiL soLid, 
iar 5% nu au nicio 
sursă  de încăLzire 

În perioada 
anterioară  de 

programare s-a 
reatizat 

reabiLitarea unor 
unităţi de 

învăţământ cu 
fonduri de La 

bugetuL LocaL i de 
stat, respectiv din 

POR 2007-201 3; 

Aproximaitv 1 0% 
dintre LocuinţeLe 
din municipiu îi 
asigura necesaruL 
de apă  din puţuri 

tărăneti, cu 
nscuriLe de 

sănătate aferente 

GraduL de 
cuprindere a 

copiiLor în 
învăţământuL 

precoLar a crescut 
continuu 

MunicipiuL nu 
dispune de o axă  

comerciaLă  
amenajată, dei 
Str. Stefan ceL 
Mare are acest 

potenţiaL 
ServiciiLe sociaLe 

prestate de 
furnizorii pubLici 
sunt reLativ bine 

reprezentate, prin 
ServiciuL PubLic 

LocaL de Asistenţă  
SociaLă  i DGASPC 

GaLaţi, care se 
adresează  mai aLes 

copiiLor cu 
dizabi Lităţi 	i 
persoaneLor 
vârstnice; 

Peste jumătate din 
străzi sunt 

nemodernizate, 
ceLe mai mari 
probLeme fiind 
înregistrate în 

cartiere periferice 
cu ţesut de 

Locuinţe individuaLe 
(Cernicari, NicoLae 
BăLcescu, Tecuci uL 

Nou, Griviţeni) 

Există  un imobiL 
care poate fi 
amenajat j 

transformat în 
centru de zi pentru 

UneLe străzi din 
zona centraLă  (de 

ex. Str. 1 
Decembrie 1918), 
desi modernizate, 
au o capacitate de 

     

     

  

108 

  

    

     



 

.W of Mayors Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă  si Climă  al Municipiului Tecuci 

persoane 
defavorizate 

transport Limitată, 
care nu mai 
corespunde 

actuaLeLor vaLori de 
trafic 

Municipiut are o 
îndetungată  

tradiţie cutturată, 
manifestată  mai 
ates în perioada 
interbetică, când 

era reedinţa 
judeţutui cu 
acetai nume 

MobiLitatea vest- 
est este Limitată  de 

cuLoaruL de cale 
ferată  i de râuL 

BârLad 

Existenţa unor 
unităţi economice 
care fac angajări, 

în principat în 
domeniut industriei 

atimentare, a 
confecţiitor 
metatice i a 
comerţutui 

Podut către 
Cartierut Bătcescu 
trebuie reabititat 

Apariţia mai 
muttor unităţi noi 

din sfera 
comerţutui modern 

(hyper i super- 
marketuri) care 

oferă  oportunităţi 
de 

ocupare/angajare 
i pentru persoane 

cu catificare 
redusă  

ALtemativete de 
transport 

nemotorizat de La 
nivetut municipiutui 

sunt extrem de 
timitate, zonete 
pietonate sunt 

restrânse i 
neintegrate, mutte 

străzi nu au 
trotuare, iar 

pistete de bicictete 
Lipsesc de pe 

principatete artere 
de circutaţie 

Existenţa unor 
ctădiri abandonate 

care pot sta La 
baza unor investiţii 
de tip brownfietd 
şi a unor terenuri 

Nu există  un sistem 
pubtic de transport 
în comun ta nivet 

tocat 
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Libere pentru 
construcţii 

Municipiut va 
continua să  fie 
eLigibiL pentru 
accesarea de 

finanţări 
nerambursabiLe 
prin POR i în 
perioada de 

programare 2021 - 
2027 

Există  numeroase 
intersecţii (de ex. 

Str. Nicoreti-E[ena 
Doamna sau zona 
HoteL Turist) cu 

eLemente 
geometrice 

necorespunzătoare, 
care trebuie 

regândite 
StimuLarea prin 

poLitici 
guvernamentate a 

învăţământuLui 
tehnic 

profesionaL i a 
formării continue 

NumăruL Locuri[or 
de parcare i 
gestiunea Lor 

rămân deficitare 

lntegrarea 
muriicipiu[ui în 

circuite turistice La 
nive[ judeţean i 

regionaL (istorico - 
cu[turaLe, 

ecologice, etc.) 

Sistemu[ de 
supraveghere video 

Iipseşte în 
majoritatea 
cartiereLor 

. 
murncpiuLui 

Legături rutiere 
directe prin DN 24 

(E 581) cu 
municipiuL 

Bucureti, spaţiuL 
RepubLicii MoLdova 
ş  Ucraina (drum 

din reţeaua TEN-T 
comprehensivă  

(fost coridor pan- 
european IX) 

ZoneLe ocupate cu 
spaţii verzi 

reprezintă  doar 4% 
din intraviLan, fiind 

insuficiente în 
raport cu zoneLe 

construite 

Legătură  rutieră  
faciLă  cu MunicipiuL 

GaLaţi prin DN 25 

Suprafaţa medie de 
spaţii 

verzi/Locuitor este 
de circa 20 

mp/Locuitor, sub 
standarde[e 
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naţionaLe i 
europene 

Drumuri naţionaLe 
DN 24 i DN 25 
care asigură  

Legătura 
municipiuLui cu 

poLii urbani majori 

Parcurite Crâng, 
Feroviari 	i 
CercetaiLor 

necesită  Lucrări 
supLimentare 

pentru 
transformarea Lor 
în veritabiLe zone 
de agrement i 

aventură  
Este în curs de 

eLaborare 
documentaţia 

pentru construirea 
unui pod nou peste 

Siret, în zona 
Cosmeti 

ln zona 
municipiuLui există  
un deficit de zone 
împădurite i de 

centuri verzi 

Municipi uL 
beneficiază  de o 

sosea de centură  în 
zona de nord-vest, 

iar LucranLe ta 
vananta de ocoLire 

sud-vestsuntîn 
curs de execuţie cu 
fonduri europene 

EvoLutii 
nefavorabiLe în 
.. 	. 

viitor (posibte) - 
amenintări 

MuLţi operatori 
privaţi asigură  

curse reguLate, ta 
standarde de 

caLitate 
satisfăcătoare, 

către comuneLe din 
juruL municipiutui 
către principateLe 
centre urbane din 
ţară  i către aLte 

ţări 

TnvăţământuL 
tehnic 	i 

profesionaL a 
cunoscut un decLin 

semnificativ în 
uttimeLe decenii, 

muLte şcoti 
profesionaLe fiind 
transformate în 

Licee tehnotogice 
care asigură  o 

pregătire 
preponderent 

teoretică  i care 
în registrează  rate 
foarte scăzute de 
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promovare La 
bacaLaureat 

MunicipiuL 
beneficiază  de o 
autogară  privată  
modernă, precum 
i de mai muLte 

staţii amenajate 
pentru autobuze i 

microbuze 

lnvestiţia de 
rea[izare a unui 
campus coLar La 
Liceu[ TehnoLogic 
E[ena Caragiani 	a 

fost abandonată  de 
peste 5 ani, din 
[ipsă  de fonduri 

MunicipiuL are 
statutuL de nod 

feroviar aL 
MoLdovei, fiind 

ampLasat La 
intersecţia 
magistratei 

feroviare 600 
Bucureti-lai, cu 

Linia dub[u 
eLectrificată  

Mără eti-GaLaţi, 
în Legătură  directă  

cu MagistraLeLe 
TEN-T 500 

Bucureti -Suceava- 
Ucraina si 700 

Bucureti - Brăita- 
Ga[aţi-GiurgiuLeti- 
RepubLica MoLdova 

MuLte unităţi de 
învăţământ 

necesită  încă  
Lucrări de 

reabi[itare, 
modernizare si 
dotare (coa[a 

Gimnazia[ă  
Dimitrie Sturdza, 
LiceuL Teoretic 
Spiru Haret), 
respectiv de 

construcţie a unor 
săLi de sport 

(Co[egi uL NaţionaL 
Ca[istrat Hoga, 

CoLegiuL NaţionaL 
de AgricuLtură  i 
Economie, 	coaLa 
Etena Doamnă ) i 
a unui bazin de 
înot La 	coaLa 

Sportivă  
Existenţa a două  

staţii de caLe 
ferată, tranzitate 
ziLnic de circa 40 

de trenuri, 
utiLizate de 

operatoruLpubLic 
(CFR CĂLATORI 

S.A.) 	i operatori 
privaţi (S.C. 

REGIOTRANS S.R.L. 

Există  o nevoie 
acută  de grădiniţe 
în zona industriată, 
VăLeni, ALexandru 

Lascarov 
MoLdoveanu, 

Unitatea MiLitară  



  

V• 01 Mayos Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă  si Climă  al Municipiului Tecuci 

 

i s.c. 
TRANSFEROVIAR 

CĂLĂTORI S.R.L.) 
ConsiLiut Locat a 
adoptat recent 

aderarea 
municipiutui La ADI 

ECOSE RV, cea 
care 

impiementează  
sistemul de 

management 
integrat aL 

deeuriLor La 
nive[uL judeţuLui 
GaLaţi, cu scopu[ 

de a atrage fondun 
europene pentru 
construcţia unui 

depozit conform cu 
staţia de sortare [a 

VaLea Măru[ui 

Conform l ndicetui 
de Dezvo[tare 

SociaLă  Loca[ă, 
caLcuLat de INS i 

prof. Dumitru 
Sandu, municipiuL 
intră  în categona 
oraeLor sărace 

Cotectarea 
deeuriLor 

municipaLe se face 
de către o 

societate din 
subordinea 

municipaLităţii, 
care este dotată  cu 

echipamente 
moderne i a 
reamenajat o 

parte din puncteLe 
gospodăreti de 

coLectare 

Există  un număr 
mare de persoane 

care beneficiază  de 
prestaţii sociaLe [a 
niveL LocaL (de ex. 
circa 4.000 doar 

prin PAEDC) 

S-a demarat 
coLectarea 
seLectivă  a 
deeuriLor 

biodegradabiLe [a 
niveL Loca[ 

Conform unui 
studiu efectuat de 
Banca MondiaLă, 
59% din popuLaţia 

municipiuLui 
[ocuiete în zona 
dezavantajate din 

perspectiva 
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ocupării forma(e, a 
Locuirii sau a 

capita(u(ui uman, 
iar 3,4% în zone 
marginaLizate 

Existenţa mai 
muLtor operatori 
autorizaţi care 

coLectează  deeuri 
industriaLe, uLeiuri 

uzate, vehicuLe 
scoase din uz etc 

Rata omajuLui La 
recensământuL din 
2011 eradecirca 
12% din popuLaţia 
activă, fenomenuL 
fiind atenuat de 

migraţia masivă  a 
popuLaţiei apte de 

muncă  în 
străinătate 

La nivel LocaL 
există  o staţie 
automată  de 

monitorizare a 
caLităţii aeruLui 

Lipsa LocuriLor de 
muncă  afectează  
ce( mai puternic 

tinerii 	i 
persoaneLe de 

peste 45 de ani, cu 
caLificări care nu 

mai sunt căutate La 
niveL Locat 

NiveLuL de poLuare 
a aeruLui a scăzut 
în utLimii ani, pe 

fonduL investiţiitor 
de mediu i aL 

dispariţiei mariLor 
agenţi industriaLi 

poLuatori 

NumăruL LocuriLor 
de muncă  din 
municipiu este 

foarte scăzut, sub 
10.000, muLţi 

LocaLnici practicând 
naveta în aLte 

Loca(ităţi din ţară  

În juruL 
municipiuLui există  
Amenajarea pentru 

irigaţii Tecuci- 
Nicoreti, cu peste 
15.000 ha, recent 

modernizată  

La niveLuL 
municipiuLui nu 

există  nicio 
structură  de 

... 
spnjinire a 

afaceriLor si a . 	. 
inovani de tipuL 

parcuriLor 
industriaLe, 

Logistice, 
tehnotogice sau a 

centretor de 
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informare i 
transfer 

tehnotogic, ceLe 
mai apropiate 

entităţi de acest 
tip fiind ampLasate 
în municipiut GaLaţi 

Un sistem pitot de 
asigurare a 

necesaruLui de apă  
caLdă  pe bază  de 
panouri sotare a 

fost impLementat 
La SpitaLuL 

MunicipaL cu 
fonduri de La 

bugetuL de stat 

Scăderea 
popuLaţiei stabiLe 
cu circa 25% faţă  

de 1990, pe fondul 
manifestării unor 

fenomene 
demografice 

negative (spor 
naturaL negativ, 

scăderea 
nataLităţii, rata 

ridicată  a 
mortatităţii 

infantiLe) 	i a 
migraţiei a circa 

30% din popuLaţie 
în străinătate i 

către marile orae 

Există  mai muLte 
proiecte private în 
diferite stadii de 
construire a unor 
parcuri soLare i 
eoLiene în zona 

Tecuci 

Ponderea scăzută  a 
persoaneLor cu 

studii superioare 
(14%) în timp ce 

jumătate din 
poputaţie are studii 

medii, cu profiL 
tehnic, adaptate 
profiLuL economic 

aL orauLui din 
perioada comunistă  

În anuL 2013 a fost 
inaugurat un prim 

padoc pentru 
animaLeLe pentru 

adăpost; 

NumăruL de 
participanţi La 

cursuri de formare 
profesionaLă  

continuă  este redus 
in comparaţie cu 

număruL de 
persoane aduLte 
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care necesită  
recatificarea 	i 
speciaLizarea 

Tecuci este un 
municipiu de 

ranguL 11, conform 
PATN, având un roL 

de echitibru în 
teritoriu, dată  

fiind hipertrofia 
reţetei de aezăn 
din judeţuL GaLaţi 

Rata ridicată  a 
omajutui în raport 
cu poputaţia aptă  

de muncă, mai aLes 
în rânduL tineriLor 

i persoaneLor de 
peste 45 de ani 

OrauL are un roL 
poLarizator, 

deservind o zonă  
ruraLă  extinsă  din 
partea de vest a 
j udeţutui GaLaţi, 

ce numără  aproape 
100.000 de 

tocuiton 

Există  probLeme cu 
asigurarea 

necesaruLui de 
speciaLiti cu studii 

medii, cu 
precădere pentru 
sectoruL agricot i 
industriaL, La niveL 

LocaL 
Municipiut este 
înfrăţit cu mai 
muLte orae din 

străinătate cu care 
întreţi nere 
schimburi 
cuLturaLe, 

economice, de 
bune practici 

Limitarea atocării 
de fonduri de ta 
bugetut de stat 

pentru proiecte ate 
administraţiei 

tocaLe 

Municipiut a aderat 
La asociaţiite de 

dezvoltare 
intercomunitară  
judeţene pentru 
domeniiLe apă- 

canaL i deeuri, 
precum i La 

amenajarea de 
drumuri de 

exptotarea agricoLă  

Continuarea si / 
sau ampLificarea 

efecteLor negative 
aLe crizei 	i 
restrângerea 

numărutui de Locuri 
de muncă  

disponibiLe 

MunicipiuL este 
membru in 
Asociaţia 

AmpLificarea 
fenomenuLui 
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Municipiitor din 
România 

migraţiei externe i 
interne 

Reţeaua TEN-T 
rutieră, feroviară  
i ftuvia[ă  centrată  
este situată  La o 
distanţă  reLativ 

mică  de municipiu 
(20, respectiv 70 

km). 

Accentuarea 
fenomenuLui de 
îmbătrânire a 

popuLaţiei 

Onentarea 
ftuxuri[or turistice 

către zone cu 
potenţiaL superior 

Migrarea 
investitoritor către 

atte pieţe, mai 
atractive 

Lipsa unor măsuri 
guvernamentaLe 

pentru dezvoLtarea 
sectoruLui privat 

AccesibiLitate 
deficitară  a 

MunicipiuLui Tecuci 
în raport cu zona 
ruraLă  pe care o 
poLarizează, din 

cauza stăni 
nesatisfăcătoare a 

drumuri Lor 
judeţene care 

necesită  Lucrări de 
reabiLitare 	i 
modernizare 

LucrăriLe agricoLe 
greite apLicate de 

fermieri au 
accentuat 

fenomenuL de 
degradare a 

soLuri[or 
Actua[a rampă  de 
gunoi a orauLui 



 

V of Mayors Planul de Actiune pentru Energie Durabilă  si Climă  al Municipiului Tecuci 

interferează  cu 
zona de protecţie a 

râului Bârlad, 
existând pericotuL 

contaminării apetor 
de suprafaţă  

CampaniiLe de 
coLectare seLectivă  
a deşeuriLor nu au 
adus rezuLtatete 
scontate, fiind 

necesare investiţii 
supLimentare i 

campanii de 
contientizare 

Traficu[ auto, cu 
precădere traficul 

greu, rămâne 
principa(a sursă  de 
po(uare a aeruLui [a 

niveL LocaL 
Potenţia[uL de 
producere a 

energiei 
regenerabiLe nu 
este valorificat 

pentru consumul 
aferent sistemuLui 
de iLuminat pubtic 

i aL cLădiriLor 
publice 

Este necesară  
amenajarea unui 

nou padoc de 
animaLe, conform 

standardeLor în 
domeniu, în zona 

Bătcescu 
Lipsa unui sistem 
on-[ine de p[ată  a 

taxeLor i 
impozitelor [ocaLe 
i de comunicare 
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cu administraţia 
Locată  

Lipsa unui sistem 
informatic integrat 

La niveLut 
administraţiei 

LocaLe 
Dependenţa 

bugetuLui LocaL de 
sumeLe defaLcate 

din TVA 
Veniturite La 

bugetuL LocaL sunt 
insuficiente pentru 

a reaLiza toate 
proiecteLe majore 

de investiţii 	i 
cofinanţarea 
proiecteLor 
europene 

Începând cu anut 
2013, fondurite UE 

au ajuns să  
reprezinte peste 

1 0% din venituriLe 
totate La bugetuL 
LocaL, devenind 

principaLa sursă  de 
finanţare a 

investiţiiLor La niveL 
Locat 

Lipsa personaLutui 
caLificat dispus să  

se angajeze în 
condiţiiLe oferite 
EfectuL negativ 

asupra 
disponibiLităţii de 

angajare a 
instrumenteLor de 
asistenţă  sociată  

MentaLităţi 
deficitare aLe 

persoaneLor afLate 
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în căutarea unui 
toc de muncă  

Votumut foarte 
scăzut aL satariitor 

NiveLuL de 
saLanzare se 

situează  sub media 
j udeţeană, 
regionaLă  i 

naţionată, dată  
fiind ponderea 

ridicată  a 
sectoaretor cu 

vaLoare adăugată  
redusă  (industrie 

atimentară, textită) 
Menţinerera unei 

structuri 
economice 

dominate de 
sectoare cu satarii 

mici 
Accentuarea 
fenomenetor 

sărăciei 	i 
omajuLui, mai aLes 

în cadruL grupuriLor 
defavorizate (romi, 

tineri, etc.) 
CadruL LegisLativ 
prea comptex, 

necoretat, votatit, 
bi rocraţia excesivă  

de ta nivetuL 
administraţiei 

centraL 
Limitarea atocării 
de fonduri de La 
bugetut de stat 

pentru proiecte aLe 
administraţiei 

LocaLe 
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Lipsa conexiuniLor 
cu circuituL tunstic 

intern si extern 
Lipsa marcajeLor 
turistice, ceea ce 

face dificil accesuL 
turitiLor La 
obiectiveLe 

turistice din zona 
lnexistenţa unor 

materiale de 
prezentare i 
promovare a 

monumentelor 
istorice şi 

obiectiveLor 
turistice din zonă  
Baza de cazare 

este în mare parte 
învechită  şi nu 

corespunde 
standardeLor 

actuale de caLitate; 
unele cLădiri şi 
infrastructura 

orau1ui necesită  
renovări 

semnificative 
Număr redus aL 

investiţiilor străine 
în turism i 

repartizarea lor 
neuniformă  pe 

teritoriul orasului 
Absenţa unor 

politici 	i programe 
coerente de 
dezvoltare a 

turismului 
Lipsa pLanurilor de 

dezvottare turistică  
integrată  a orauLui 

Lipsa 
parteneriatelor i 
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cotaborăriLor 
public-privat 

UtiLizare redusă  a 
mij Loacetor 

informatice i 
internetutui pentru 

informare, 
marketing şi 

rezervare turistică  

Obiectivut generat aL Strategiei de Dezvottare LocaLă  constă  în creterea 
capacităţii actoritor de ta nivet tocat, în vederea dezvottării economice, sociate i de 
mediu a comunităţii LocaLe. 

Obiectivut strategic vizează  vatorificarea resursetor i a avantajetor competitive 
ate municipiutui Tecuci, în vederea creteni atractivităţii acestuia pentru persoane, 
firme i turişti prin dezvottarea infrastructuritor i serviciitor economice, sociate, de 
mediu i asigurarea unei administraţii pubtice cooperante i transparente. 
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3. 1. Context internaţional 

Reducerea consumuLui de energie convenţionată  prin îmbunătăţirea eficienţei 

energetice a clădiritor i instaLaţiiLor civiLe sau industriaLe, precum i prin creterea 

ponderii energiei produsă  din surse regenerabiLe, sunt preocupări dintre ceLe mai 

importante i actuale La niveL internaţionat, naţionaL si LocaL, generate de ceL puţin 
următoarete aspecte: 

) energia este esenţiaLă  pentru confortuL, progresuL omenirii i competivitatea 
prod useLor necesare civi Lizaţiei umane; 
nevoia crescândă  de energie determinată  de expLozia demografică, de creterea 
confortuLui sociaL, de expansiunea economiitor ţăritor în curs de dezvottare; 
accentuarea dependenţei economiitor Lumii de resurseLe energetice; 
surseLe ctasice de energie sunt epuizabiLe; 
surseLe de energie cLasică  sunt distribuite neuniform, deficituL de resurse 
energetice având un roL important în decLanarea sau ampLificarea unor 
confLicte, în potarizarea i/sau cataLizarea forţeLor care afectează  negativ 

retaţiiLe dintre state; 
combustibitii fositi (petroL, gaz naturat i cărbune) sunt surse majore de energie 
care asigură  progresuL omenirii, dar i surseLe majore de emisii de gaze cu efect 

de seră  care pun în pericoL viitorut omenirii. 

Energia este esenţială  pentru dezvoltarea economică, socială  si 
îmbunătăţirea catităţii vieţii.....dar, toate sursele de energie trebuie utilizate în 
moduri în care să  respecte atmosfera, sănătatea umană  i mediul înconjurător în 

Tntregul său se stiputează  în documentuL Agenda2l, adoptat în 1992, La Rio de 

Janeiro, de reprezentanţii a 170 de state, cu ocazia conferinţei ONU pentru Mediu ş  
DezvoLtare (eveniment cunoscut sub numete de Summit-uL PământuLui). 

ÎnceputuL secoLutui XXI nu aduce modificări substanţiaLe în profiLuL asigurării 
nevoii de energie a umanităţii, majoritatea ţăriLor bazându-se pe utiLizarea 
combustibititor fosiLi (petroL, gaze naturaLe i cărbune). 

CombustibiLii convenţionaLi, neregenerabiLi, utiLizaţi atât La producerea energiei, 

cât i în industrii creatoare de bunuri, constituie însă  o resursă  Limitată, energia 
generată  de acetia nemaiputând fi considerată  o certitudine. 

Economia mondiată  depinde încă  de petrot i gaze, ca resurse centraLe de 
energie, iar Lupta pentru resurse domină  geopoLitica secoLutui XXI. 
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Pe de aLtă  parte, producţia i consumuL de energie exercită  presiuni 
considerabite asupra mediuLui. Cererea tot mai mare de energie determină  creterea 
concentraţiei de CO2  în atmosferă, din cauza metodei prin care se produce energia - 
arderea combustibiLi Lor fositi, fenomen asociat schimbări Lor cLimatice. 

lnftuenţa sectoruLui energetic asupra fenomenuLui schimbăriLor ctimatice este 
dată  de LocuL pe care îL are în topuL consumuLui de combustibiLi fosiLi, energia i 
transportuL fiind principaLeLe sectoare de activitate emiţătoare de c02. 

NivetuL emisiiLor gLobaLe de gaze cu efect de seră  crete într-un ritm aLarmant, 
principaLii vectori fiind consumuL de energie, consumuL excesiv de resurse i distrugerea 
ecosistemeLor. TransporturiLe sunt responsabiLe pentru 27 % din emisiiLe de gaze cu 
efect de seră  din UE, în muLte zone urbane fiind încăLcate LimiteLe privind poLuarea 
aeruLui convenite La nivetuL UE. Producţia de aLimente reprezintă  în continuare un 
important consumator de apă  i energie i un producător de potuanţi, fiind responsabiLă  
de aproximativ 11,3 % din emisiite de gaze cu efect de seră  din UE.24 

SchimbăriLe cLimatice i degradarea mediutui constituie din ce în ce mai mutt 
una dintre ceLe mai mari ameninţări la adresa păcii i securităţii la niveL mondiaL i, 
fără  o acţiune decisivă, acestea vor deveni o sursă  i mai importantă  de riscuri gLobaLe, 
inctusiv în ceea ce privete strămutarea forţată  i migraţia. UE trebuie să  joace roLut 
principaL, incLusiv în punerea în apLicare riguroasă  a AcorduLui de La Paris privind 
schimbăriLe cLimatice i în continuarea eforturiLor depuse La niveL internaţionat pentru 
decarbonizarea sectorutui transporturitor. De asemenea, UE ar putea să  iniţieze 
acorduri gtobaLe obLigatorii în domenii Legate de economia circuLară, utiLizarea 
resurseLor i de biodiversitate. 

3.2. Cadrul de regtementare în sectorul energetic la nivelul anului de 
referinţă25  

DezvoLtarea i creterea competitivităţii economiei României, creterea caLităţii 
vieţii i grija pentru mediut înconjurător sunt indisoLubiL Legate de dezvoLtarea i 
modernizarea sistemuLui energetic. 

DocumentuL strategic actuaL, care anaLizează  toate componenteLe sectorutui 
energetic, inctusiv creterea eficienţei în utiLizarea finaLă, este Strategia Energetică  
a României 2019-2030, cu perspectiva anului 2050. 

24 Sursa: Strotegio Energetică  o României 2019-2030, cu perspectiva anuiui 2050 

Sursa: Strotegia Energetică  a Romăniei 2019-2030, cu perspectiva anului 2050 
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Viziunea Strategiei Energetice a României este de cretere a sectoruLui 
energetic în condiţii de sustenabiLitate. DezvoLtarea sectorutui energetic este parte a 
procesuLui de dezvoLtare a României. Creterea sistemuLui energetic înseamnă: 
construirea de noi capacităţi; retehnotogizarea i modernizarea capacităţitor de 
producţie, transport i distribuţie de energie; încurajarea creterii consumutui intern 
în condiţii de eficienţă  energetică; export. SistemuL energetic naţionaL va fi astfeL mai 
puternic, mai sigur i mai stabit. 

Obiectivul general aL strategiei sectorutui energetic îL constituie satisfacerea 
necesarutui de energie atât în prezent, cât i pe termen mediu i Lung, La un preţ  cât 
mai scăzut, adecvat unei economii moderne de piaţă  i unui standard de viaţă  civiLizat, 
în condiţii de caLitate, siguranţă  în atimentare i cu respectarea principiiLor dezvottării 
durabiLe. 

Strategia Energetic vizează  opt obiective strategice fundamentale care 
structurează  întregut demers de anaLiză  i ptanificare pentru perioada 2019-2030 i 
orizontuL de timp at anuLui 2050: 

Energie curată  i eficienţă  energetică; 

Asigurarea accesutui La energie eLectrică  pentru toţi consumatorii; 

Protecţia consumatoruLui vuLnerabiL i reducerea sărăciei energetice; 

Pieţe de energie competitive, baza unei economii competitive; 

Modernizarea sistemutui de guvernanţă  energetică; 

Creterea caLităţii învăţământuLui în domeniuL energiei i formarea continuă  a 

resursei umane; 

România, furnizor regionaL de securitate energetică; 

Creterea aportuLui energetic at României pe pieţeLe regionaLe i europene prin 

vaLorificarea resurseLor energetice primare naţionate. 

Strategia Energetică  a României 2019-2030 propune ţinte concrete, stabitete 
direcţii cLare i definete repereLe prin care România îi va menţine poziţia de 
producător de energie în regiune i de actor activ i important în gestionarea situaţiiLor 
de stres ta nivet regionaL. 

Dezvottarea sectorutui energetic este direct proporţionaLă  cu reatizarea unor 
proiecte de investiţii strategice de interes naţionaL. Aceste investiţii, care vor produce 
modificări de substanţă  i vor dinamiza întregut sector, sunt repere fixe şi obLigatorii în 
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programarea strategică. Prin Strategia Energetică  a României 2019-2030, sunt 
considerate investiţii strategice de interes naţionat următoarete obiective: 

. 	Fina(izarea Grupuri(or 3 si 4 de (a CNE Cernavodă; 
Rea(izarea Hidrocentra(ei cu Acumu(are prin Pompaj de (a Tarniţa-Lăputeti; 

- Rea!izarea Grupu(ui de 600 MW de !a Rovinari; 
- Rea(izarea Comp(exu(ui Hidrotehnic Turnu-Măgure(e-Nicopo(e. 

De asemenea, Strategia Energetică  fundamentează  poziţionarea României în 
raport cu propunente de reformă  a pieţei europene de energie, iar un Loc important 
este destinat anatizei contextutui european i potiticitor de creare a Uniunii Energetice 
din care vom face parte. 

Din punct de vedere tegistativ, Legea nr. 121 /2014 pnvind eficienţa energetică, 
comptetată  cu Legea 160/2016, crează  cadrut tegat pentru etaborarea i apticarea 
potiticii în domeniut eficienţei energetice i armonizează  tegistaţia naţionată  cu 
Directiva 2012/27/CE privind eficienţa energetică  ta utitizatoni finati i serviciite 
energetice. 

Anatizete tehnice ta nivetut anutui de referinţă  ates, 2015, au avut ta bază  
regtementărite cuprinse în tegistaţia emisă  de Autoritatea Naţiona(ă  de Reg(ementare 
pentru Servicii(e Comunitare de Uti(ităţi Pub(ice (ANRSC). 

Prin implementarea obiectivelor Strategiei Energetice, sistemul energetic naţional 
va fi mai puternic, mai sigur i mai stabil. 

3.3. Evoluţii globale 

La nivetut anutui 2030 se estimează  că  cererea totată  de energie va ajunge ta o 
vatoare cu aproximativ 50% mai mare faţă  de cea din 2003 i cea pentru petrot va fi cu 
aproximativ 46% mai mare. 

Rezervete cunoscute de petrot pot susţine un nivet actuat de consum doar până  
în anut 2040, iar cete de gaze naturate până  în anut 2070, în timp ce rezervete de huită  
asigură  o perioadă  de peste 200 de ani, chiar La o cretere a nivetutui de exptoatare. 
Previziunite indică  o crestere a economiei ceea ce va conduce La o cretere sporită  de 
resurse energetice. 

Într-un studiu reatizat de Agenţia lnternaţiona(ă  pentru Energie (IEA) asupra 
structurii consumutui de energie primară  La nivet mondiaL, acesta a indicat pentru 
perioada 2010 - 2020 o cretere mai rapidă  a ponderii sursetor regenerabiLe, dar i a 
gazetor naturate. 
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Se estimează, că  La niveL gLobat, aproximativ un sfert din nevoite de resurse 
energetice pnmare vor fi acoperite în continuare de cărbune. Concomitent cu creterea 
consumuLui de energie va crete i consumuL de cărbune. DateLe centratizate de 
ConsiLiuL MondiaL aL Energiei (CME) arată  o cretere cu aproape 50% a extracţiei de 
cărbune La niveL mondiaL în anuL 2005 faţă  de anuL 1980. 

Creterea cererii de energie combinată  cu factorii geopotitici, conduc La situaţii 
precum cea din OrientuL MijLociu, care au determinat în prima decadă  a secoLuLui xxl 
creterea preţutui ţiţeiutui, ducând automat i La creteri aLe preţunLor gazeLor 
naturaLe. 

Datorită  informaţiiLor prezentate anterior, ţărite care sunt net importatoare de 
energie, trebuie să  îi reorienteze poLiticiLe energetice. De aceea trebuie acordată  
atenţie asupra resurseLor regenerabiLe de energie, dar i îmbunătăţirii eficienţei 
energetice. 

În anuL 201 6, OECD, în parteneriat cu Agenţia lnternaţionată  pentru Energie 
(IEA))26, a pubLicat un raport detaLiat cu privire La impactul sectoruLui energetic asupra 
caLităţii aeruLui, care propune un set de măsuri ce pot reduce poLuarea generată  de 
acest sector. În primut rând, raportuL susţine că  este necesar un efort mai concentrat 
pentru a combate sărăcia energetică  în ţăriLe în curs de dezvoltare. În aL doiLea rând, 
trebuie să  se ia măsuri pentru a reduce emisiiLe poLuante prin intermediuL tehnoLogiiLor 
de controL post-combustie. În aL treiLea rând, emisiiLe pot fi evitate în totaLitate, prin 
promovarea formeLor curate de energie din întreaga Lume. 

Pentru a reaLiza toate acestea în paraLeL cu investiţiiLe în aprovizionarea cu 
energie, eficienţa energetică  în cazuL utiLizatoriLor finati ş  controLul poLuării joacă  un 
roL decisiv. Conform raportuLui, până  Tn 2040, eficienţa energetică  ar trebui să  
crească  cu 7% faţă  de prognoza actuală. 

PoLuarea aeruLui aduce costuri majore pentru economie i deteriorează  mediuL 
înconjurător. SistemuL nostru energetic contribuie vitaL La progresuL economic i sociaL 
din întreaga Lume, dar există  efecte secundare costisitoare, deoarece producţia i 
utiLizarea energiei reprezintă  cea mai importantă  sursă  de poLuare a aerutui. MiLioane 
de tone de substanţe poluante Legate de energie sunt Lansate în fiecare an, fie că  este 
vorba de emisiiLe nocive din utiLizarea biomasei tradiţionaLe pentru gătit, încă  o 
practică  comună  pentru 2,7 miLiarde de oameni, sau de emisiiLe provenite de La 
autovehicuLe i camioane, fabrici, centrale eLectrice i aLte surse. 

26 Sursa: https:/,/www. engie.ro,/wp-content,/up/oads/2016/1O,/Oxygen-nr.-25201 6-web.pdf 
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Totodată, dezvoLtarea intensivă  a combustibiLiLor fosiLi în procesul de urbanizare 
reprezintă  o aLtă  cauză  importantă  a potuării. Cărbunete i petroLuL au aLimentat 
creterea economică  în mutte ţări, dar arderea tor în centraLe eLectrice sau instaLaţii 
industriaLe este una din principaLete cauze ate potuării. Cărbunete este responsabiL 
pentru aproximativ 60% din emisiite de dioxid de suLf La niveL mondiaL - o cauză  a botiLor 
respiratorii i un precursor aL pLoii acide. CombustibiLii utitizaţi pentru transport, în 
primut rând motorina, generează  mai muLt de jumătate din cantitatea de oxizi de azot 
emisă  ta niveL gLobat, care pot decLana probteme respiratorii, dar i formarea aLtor 

particuLe i potuanţi pericuLoi. 

SoLuţiiLe sunt bine-cunoscute, dar probLema este departe de a fi rezoLvată. 
Emisiile globale de pulberi în suspensie sunt proiectate pentru a scădea cu 7% până  
în anul 2040, dioxidul de sulf cu 20%, iar oxizii de azot cu 1 O%. Aceste scăderi se pot 

reaLiza prin transformarea sectorutui energetic - stimuLată  de acorduL privind 

schimbăriLe cLimatice din Paris - ceea ce înseamnă  că  mai muLt de o treime din creterea 

preconizată  pentru consumut de energie va fi acoperită  de surse care nu emit potuanţi 

atmosferici, cum sunt energia eoLiană, soLară, hidro i nucLeară. O aLtă  treime din 

această  creştere va proveni din gaze naturate, care generează  mai puţină  poLuare a 

aerutui decât aLţi combustibiti fosiLi sau biomasă. 

RaportuL identifică  trei domenii-cheie pentru acţiunile guvernelor: 

) StabiLirea unui obiectiv pe termen Lung privind caLitatea aeruLui, La care 
toate părţiLe interesate să  subscrie, iar eficacitatea diferiteLor opţiuni de 

reducere a potuării poate să  fie evaLuată; 
Punerea în apLicare a unui pachet de poLitici de aer curat pentru sectoruL 
energetic pentru a atinge obiectivuL pe termen tung, bazându-se pe un 
mix de cost eficient de controL aL emisiiLor directe, regtementarea prin co-
beneficii pentru aLte poLitici energetice nepotuante. 
Asigurarea monitorizării eficiente, punerea în apLicare, evatuare i 

comunicare. Menţinerea strategiei pe cursuL stabiLit ca obiectiv necesită  
date fiabiLe, un accent continuu pe respectarea i îmbunătăţirea 

poLiticiLor i informarea pubLicuLui în timp utiL i transparent. 

ScenariuL se bazează  pe succesuL deja obţinutîn diferite părţi aLe tumii, în acţiuni 

de îmbunătăţire a catităţii aeruLui de către administraţiite municipate i regionate, care 

au jucat adesea roL de pionierat în dezvottarea unui răspuns potitic ta potuarea aerutui. 

i România ca membru aL Uniunii Europene va urmări îndeptinirea principateLor 

obiective aLe noii potitici energetice. 
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3.4. Politica europeană  în domeniul energiei 

Potitica europeană  în domeniuL energiei corespunde cu conceptuL de dezvoLtare 

durabită  i se referă  La aspecte precum accesuL consumatoriLor La surseLe de energie ta 

preţuri accesibiLe i stabiLe, dezvoLtarea durabită  a producţiei, transportuLui i 

consumutui de energie, siguranţa în aprovizionarea cu energie i reducerea emisiitor de 

gaze cu efect de seră. 

RegLementariLe privind poLitica viitoare a UE în domeniuL energie - schimbări 
cLimatice au fost aprobate în cadrut ConsitiuLui European şi adoptat de PartamentuL 
European în decembrie 2008. 

UnuL din etementeLe de bază  aLe potiticitor europene de tuptă  împotriva 
schimbăriLor ctimatice este schema UE de comerţ  cu emisii (ETS), Lansată  în 2005. 

PoLitica Uniunii Europene în domeniuL energiei, afLată  în vigoare până  în anut 
2020 s-a bazat pe trei obiective fundamentaLe, pentru care UE a propus pachete 
separate de reformă  LegisLativă  i regLementare: 

durabiLitate - subtiniază  preocuparea UE pentru schimbăriLe cLimatice prin 
reducerea emisiitor de gaze cu efect de seră  GES ta un nivet care să  
Limiteze efectuL de încăLzire gLobaLă  ta doar 2°C în pLus faţă  de 
temperaturiLe din era pre - industriată. În acest sens, în decembrie 2008 a 
fost aprobat PachetuL Energie - Schimbări Climatice; 
competitivitate - vizează  asigurarea impLementării efective a pieţei 
interne de energie; în acest sens, în septembrie 2008 ParLamentuL 
European i ConsiLiuL au adoptat cet de-aL treitea pachet LegisLativ pentru 
piaţa internă  de energie; 
siguranţa în aLimentarea cu energie - vizează  reducerea vutnerabitităţii UE 
în privinţa importuriLor de energie, a întreruperiLor în aLimentare, a 
posibiLeLor crize energetice i a nesiguranţei privind aLimentarea cu 
energie în viitor. 

Pentru protejarea i conservarea mediutui înconjurător, poLitica energetică  a 
U.E. urmăreste: 

asigurarea funcţionării pieţeLor de energie în condiţii de competitivitate; 
) 	asigurarea siguranţei aprovizionării cu energie în Uniune; 

promovarea eficienţei energetice i a economiei de energie; 
dezvottarea surseLor regenerabite de energie; 
reducerea emisiitor de gaze cu efect de seră; 
promovarea interconectării reţeLeLor energetice. 
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Pachetul Energie - Schimbări Climatice, stabiLete pentru UE o sene de 
obiective pentru anul 2020, cunoscute sub denumirea de obiective 20-20-20 i 
anume: 

reducerea emisiitor de gaze cu efect de seră  La nivelul UE cu ceL puţin 20% 
faţă  de 1 990; 

) creterea cu 20% a ponderii surse[or de energie regenerabiLă  (SRE) în 
totaLuL consumuLui energetic aL UE, precum i o ţintă  de 10% biocarburanţi 
în consumuL de energie pentru transporturi; 
îmbunătăţirea eficienţei energetice cu 20%. 

Pachetul privind Cadrul 2030 în domeniu( energiei şi schimbărilor climatice 
[ansat de Comisia Europeană  în ianuarie 2014 este o continuare a Pachetului ,,Energie 

- Schimbări Climatice - 2020 bazându-se pe experienţa acumuLată  La niveL UE din 
impLementarea acestuia. 

CadruL 2030 în domeniuL energiei şi schimbăriLor cLimatice imprimă  perspectiva 
pe termen Lung a poLiticii UE cu orizont 2050, fiind în Linie cu perspectiva prezentată  
de Comisie în ,,Foaia de parcurs privind tranziţia până  în 2050 către o economie cu un 

conţinut scăzut de carbon, ,,Foaia de parcurs privind energia în orizont 2050 şi 

,,Cartea A(bă  în domeniu( transporturitor. 
Aceste documente ogLindesc obiectivul UE de reducere a emisiilor de GES cu 

80 - 95%până în 2050. 
Cadrul 2030 propus de Comisia Europeană  cuprinde: 

Comunicarea privind viitoru[ cadru pentru poLiticiLe în domeniut energiei 
şi schimbări[or cLimatice pentru perioada 2020-2030; 
Propunerea de Decizie privind reformarea EU ETS pe termen Lung. 

NouL Cadru stabiLete trei obiective - cheie pentru anul 2030: 

	

l. 	ţintă  minimă  de reducere La nive[ UE a emisii[or de gaze cu efect de seră  de 40% 
faţă  de niveLuL din 1990; 

	

11. 	un niveL minim obLigatoriu [a niveL UE de 27% pentru ponderea energiei din surse 
regenerabi[e în totaLuL consumuLui de energie, ce urmează  să  fie atins prin 

angaj amente / contri buţii corespunzătoare a[e stateLor member; 

	

111. 	ţinta indicativă  de ceL puţin 27% La nive[ UE, ce va fi revizuită  până  în 2020 cu 
posibiLitatea de a fi majorată  La 30% în orizont 2030.27 

ObiectiveLe principaLe aL Cadru[ui 2030 au fost adoptate de [iderii UE [a niveLu[ 
Consi[iuLui European din 23-24 octombrie 2014. 

27  Sursa: http://mmediu. ro/categorie/pachet-energie-schimbari-climatice  
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lmplementarea prevederiLor pachetului tegistativ Energie - Schimbări Climatice 

va avea impticaţii majore în speciat asupra instataţiitor din sectorut energetic care intră  
şi sub incidenţa Directivei 2001/81/CE privind controtut integrat at potuării. Aceste 

instataţii vor trebui să  respecte concomitent şi obligaţiite privind catitatea aerutui, care 

conduc La reducerea emisiitor de substanţe potuante generate (S02, NOx, particute). 

Măsurite privind eficienţa energetică  au un rot critic în garantarea atingerii La 
ceLe mai mici costuri a obiectivetor stabiLite prin pachetut Energie - Schimbări 

cLimatice. Este evident că  obiectivut de 20% referitor ta eficienţa energetică  va 

contribui în mare măsură  La obiectiveLe privind durabiLitatea si competitivitatea în UE. 

Diminuarea consumutui prin eficienţa energetică  este ceL mai eficient mod de a reduce 

dependenţa de combustibiLi fositi i de importuri. 

3.5. PoIitica energetică  a României 

Energia a devenit un factor strategic în potitica gtobată, o componentă  vitată  
pentru dezvottarea economică  şi progresut societăţii în ansambLu, generând o serie de 

preocupări La nivet mondiat. Sectorut energetic inftuenţează  fundamentat evoLuţia 

întregii societăţi. În prezent nu poate fi concepută  o economie dezvoLtată, cu un sector 

sociaL adecvat Europei secotutui xxl, fără  un sector energetic eficient. 

Energia este un domeniu de însemnătate strategică, pentru faptut că  asigurarea 

acesteia La preţuri rezonabite inftuenţează  competitivitatea economică, capacitatea de 

producţie internă  i forţa potitică  a unui stat. Securitatea aprovizionării cu energie 

afectează  bunăstarea unui stat, iar schimbărite în preţurite energiei afectează  aLocarea 

bunăstării ta niveL naţionat. Şi, nu în uttimut rând, de buna aprovizionare cu energie 

depinde şi capacitatea de apărare a unui stat. lmportanţa sectorutui energetic (resurse 

- industrie energetică  - consum), sector strategic pentru orice stat, este ceL mai bine 

subtiniată  de faptut că  i în cazuL României, energia reprezintă  un produs cu o mare 

vaLoare economică, sociată, strategică  şi potitică. Nu se poate reaLiza o economie şi o 

societate modernă, în evotuţie, fără  o industrie energetică  eficientă, capabită  să  
asigure şi să  susţină  cu energie diferitete ramuri economice şi dezvottarea sociaLă. 

Lumea în care trăim, o Lume interdependentă, este din ce în ce mai comptexă  şi 

adesea pericutoasă, faţă  de care cetăţenii români devin tot mai conştienţi. Creşterea 

necontrotată  a consumuritor determină  reducerea drastică  a resurseLor pe scară  
pLanetară, constituind o provocare pentru societatea noastră  şi afectează  sentimentut 

de securitate care joacă  un rot primordiat în catitatea vieţii, cu consecinţe grave i 

asupra mediutui ambiant. 
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În Romania, reducerea consumuriLor individuaLe i cete pubLice, în situaţii de 
criză  energetică  nu reprezinta singura probtema căreia ţara trebuie să-i facă  faţă. 

De asemenea, România, în materie de securitate energetică, trebuie să  facă  faţă  
acetorai provocări ca şi cetetaLte state aLe Lumii. Pentru a răspunde acestor provocări, 
România ar trebui să  ducă  o politică  de securitate energetică  adecvată, în sensul că  
aceasta din urmă  ar trebui sa fie concepută  ca un cadru strategic şi un plan de 
acţiune pentru ca guvernul să  facă  faţă  ameninţărilor prezente şi viitoare din acest 
domeniu. 

PoLitica de securitate energetică  reprezinta cadruL în care este descris moduL 
cum o ţară  asigură  securitatea statuLui i a cetăţeniLor din acest punct de vedere. 
Politica de securitate energetică  se implementează  prin măsuri de ordin diplomatic, 
economic, juridic, informaţional, ştiinţific, ecologic,social etc. i este viabiLă  dacă  
încorporează  cerinţeLe poLiticiLor instituţionale, pubLice şi sociaLe.28  

Strategia energetică  a României urmărete îndepLinirea principaLeLor obiective 
aLe noii potitici energetice - mediu aLe Uniunii Europene i anume siguranţa energetică, 
dezvoLtarea durabilă  i competitivitatea. PoLitica energetică  a României se reaLizează  
în cadruL schimbărilor şi evoluţiilor ce au Loc pe pLan naţional şi european. În acest 
context politica energetică  a României trebuie să  fie coretată  cu documenteLe simitare 
existente La nivel european pentru a asigura convergenţa poLiticii ţării noastre cu 
politica Uniunii Europene în domeniu. 

28 Sursa: 

http://www.fnme.ro/Jiles/Strategia%2ode%2osecuritate%2oenergetica%2osj%2opolitjca%2oenergetjca.pdf  

r 	/ 
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PoLitica energetică  este privită  tot mai mu[t ca o prob[ematică  interdiscipLinară, 
care interacţionează  cu atte domenii: comerţ, mediu, cLimă, poLitici sociaLe şi, nu în 
uLtimuL rând, cu securitatea naţionaLă. 

Ca membră  a UE, România trebuie să  devină  un furnizor de securitate energetică  
pentru Uniune, scop în care va trebui să  contribuie La susţinerea obiectiveLor acesteia 
şi prin acţiuni adecvate pe pLan naţionaL. 

SectoruL energetic din România va trebui să  facă  faţă  principaLeLor provocări care 
se manifestă  pe pLan naţionaL, La scara UE şi, respectiv, [a niveL gLoba[: asigurarea 
securităţii ofertei de energie, creşterea competitivităţii economice şi reducerea 
impactuLui asupra mediuLui înconjurător. Aceste provocări sunt cu atât mai importante, 
cu cât România are de recuperat decaLaje severe în ceea ce priveşte graduL de 
performanţă  economică  faţă  de ţăriLe dezvoLtate. Atât competitivitatea economică, cât 
şi dezvoLtarea durabiLă  se bazează  în mare măsură  pe consumu[ eficient de resurse 
energetice şi de energie. România înregistrează  o intensitate energetică  primară  şi 
finaLă  extrem de ridicată, comparativ cu media UE. 

Producţia de energie primară  în România, bazată  atât prin valorificarea 
rezerveLor convenţionaLe de energie primară, respectiv cărbune i hidrocarburi, cât i 
ceLe din minereu de uraniu, în cea mai optimistă  situaţie, nu va crete în următoareLe 
două  trei decade. De aici, rezuLtă  faptuL că  acoperirea creterii cererii de energie 
primară  va fi posibi[ă  prin utiLizarea surse[or regenerabiLe de energie i prin importuri 
de energie primară  - gaze, ţiţei, cărbune, combustibiL nucLear. 

România este o ţară  care va rămâne dependentă  de importunte de energie 
primară. GraduL de dependenţă  va depinde de descoperirea unor noi resurse interne 
exp[oatabiLe, de gradu[ de integrare a surseLor regenerabiLe de energie i de succesuL 
măsuriLor de cretere a eficienţei energetice. 

Surse[e regenerabiLe din România au un potenţia[ teoretic important. PoţentiaLu[ 
utitizabiL aL acestor surse este mutt mai mic, din cauza Limitări[or tehnoLogice, 
eficienţei economice si a restricţiiLor de mediu. Având în vedere costuri[e ridicate de 
vaLorificare a surseLor regenerabiLe, este puţin probabiL ca, pe termen mediu, creterea 
consumu[ui de energie primară  i scăderea producţiei interne să  poată  fi acoperită  
integraL din surse regenerabi[e, ceea ce conduce La o cretere a importuri[or de energie 
primară. Dependenţa importuriLor de energie primară  a crescut continuu în uLtimu[ 
deceniu de La 21,5%în anuL 1999, La 27,2%în 2008, cu un maxim de 31,9%în 2007, anuL 
premergător decLan ării crizei economice. 
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Legistaţia naţionată  se regăseşte pe două  nivete: 

tegisLaţia pnmară: tegi adoptate de Partament, ordonanţe şi hotărâri de 
guvern. 
tegistaţia secundară  (La nivet instituţionaL): ordine i regtementări ate 
autorităţi Lor de regtementare competente. 

Cetor două  niveLe se adaugă  LegisLaţiei Uniunii Europene direct aplicabită. 

Pentru sectorut de producere energie, Legistaţia comunitară  în domeniut 
protecţiei mediutui a fost transpusă  în totatitate, fiind în impLementare prevederite 
Directivei 2001 /80/CE privind instataţiite mari de ardere şi ate Directivei 1999/31 /CE 
privind depozitarea deşeuritor. 

În vederea dezvottării sectorutui de producere a energiei etectrice aceasta 
trebuie coretată  cu cerinţeLe tegistative în domeniuL mediutui, ceea ce impune 
adoptarea unor măsuri specifice care constau în principat în: 

reatizarea investiţiitor de mediu necesare pentru respectarea prevederitor 
Directivei 2001 /80/CE cu privire La Limitarea emisii[or în aer ate anumitor 
potuanţi (S02, NOX şi putberi) proveniţi din instataţiite mari de ardere i ate 
Directivei 1999/31 /CE privind depozitarea deeuritor; 
respectarea prevederitor Directivei 96/61 /CE pentru prevenirea i controtut 
integrat at potuării; 

, reducerea emisiitor de GES (CO2) pentru încadrarea în coteLe de certificate 
de emisii de GES atocate prin Ptanut Naţionat de Alocare. 

Pentru atingerea obiectivetor naţionate în domeniut schimbăritor ctimatice, 
orizont de timp 2020, măsurite necesar a fi adoptate corespund Memorandum-utui 
Aprobarea va(orilor finale ale obiectivelor României pentru Strategia Europa 2020, 

semnat de către Guvernut României în data de 8 iunie 2010. 

Principatete măsuri vizează  următoarete: 

dezvottarea capacităţii instituţionate în domeniut energiei şi schimbăritor 
ctimatice; 
reducerea emisiitor de gaze cu efect de seră  (GES) prin promovarea 
tehnotogiei de captare şi stocare a carbonutui (CCS); 
creterea ponderii energiei din surse regenerabite în consumut finat de 
energie; 
creşterea eficienţei energetice. 
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Pentru a reduce intensitatea energetică  în sectoareLe care au consumuri 
energetice mari şi pentru a putea îndepLini ţinteLe propuse în Strategia Naţională  în 
domeniu( Eficienţei Energetice i în PIanuI de Acţiune în domeniul Eficienţei Energetice 
aferent directivei 2006/32/CE privind eficienţa La consumatoruL fina[, se vor Lua masuri 
în următoareLe direcţii: 

lndustrie 

• campanii de informare; 

• acorduri vo[untare pe termen Lung în diferite sectoare ale industriei 
pretucrătoare; 

• audituri energetice i gestionarea eficientă  a energiei; 

• îmbunătăţirea eficienţei energetice prin susţinerea finanţării prin fonduri[e 
comunitare. 

> Transporturi 

• creşterea ca[ităţii transportuLui în comun în vederea utilizării acestuia în 
detrimentuL transportuLui cu maşini particuLare; 

• extinderea transportuLui în comun prin noi trasee; 

• eficientizarea traficului şi parcărilor; 

• mijLoace de transport în comun pentru saLariaţi, asigurate de către societăţile 
economice beneficiare; 

• dezvoltarea mai mare a mijtoacelor de transport pe caLe de rulare în cadrul 
transportului urban (tramvaie, troLeibuze); 

• creşterea eficienţei energetice a vehicuLe[or prin stabilirea de criterii minime 
de eficienţă; 

• introducerea de normative care să  susţină  vehiculele ceLe mai eficiente şi 
nepoluante; 

• utiLizarea combustibililor gazoi şi a biocarburanţilor în transporturi. 

Pentru realizarea măsurilor de mai sus, o componentă  esenţială  o reprezintă  
educarea populaţiei în vederea acceptării şi aplicării [or pe scară  Largă. 

RezidenţiaL (Consumu de energie fina ă  în ctădiri: încăLzire, apă  caLdă  şi iluminat) 

• reabilitarea anvelopei prin măsuri de reabi[itare termică  a c[ădirilor; 
• eficientizarea insta[aţii[or de i[uminat, uti[izarea LămpiLor cu consum redus; 
• obLigativitatea aplicării prevederilor directivei şi a standardelor europene de 

eficienţă  pentru cLădiri noi; 
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• îmbunătăţirea eficienţei energetice prin susţinerea finanţării utilizând 
fondunte comunitare; 

• întocmirea unui program de educare energetică  a popu[aţiei, în şcoLi i mass 
- media pentru economisirea energiei, protecţia mediu[ui şi utiLizarea Locală  
a unor resurse energetice regenerabiLe; 

Sectorul public 

• creterea eficienţei şi reducerea consumuLui iLuminatuLui pub[ic; 

• creterea eficienţei şi reducerea consumuLui instaLaţiiLor de aLimentare cu 
apă; 

• îmbunătăţirea eficienţei energetice [a cLădiriLe pubLice. 

Agricultura 

• creşterea eficienţei i utiLizarea biocombustibiLiLor La maşiniLe agricoLe; 

• creşterea eficienţei energetice a irigaţii[or. 

În aceLai timp, UE a adoptat acte LegisLative care să  contribuie Ia creterea 
graduLui de utiLizare a energiei din surse regenerabiLe, cum ar fi energia eoLiană, soLară, 
hidroenergia i cea generată  din biomasă, precum i La îmbunătăţirea eficienţei 
energetice a unei game [argi de echipamente i aparate de uz casnic. 

De asemenea, UE urmărete să  sprijine dezvoLtarea tehnologiiLor de captare i 
stocare a carbonuLui pentru a capta i stoca emisiile de CO2 provenite de La centrale 
eLectrice i aLte instaLaţii de mari dimensiuni. 

Ca parte a unui cadru de politici climatice i energetice, UE s-a angajat ca 
până  în 2030 să  reducă  emisiile de pe teritoriul său cu cel puţin 40 % faţă  de 
nivelurile înregistrate în 1 990. Acesta este un obiectiv obligatoriu. 

Uniunea energetică  europeană, care îi propune să  asigure pentru Europa o 

energie sigură, accesibiLă  i favorabilă  cLimei, are aceLai obiectiv.29  

3.6. Rolu[ autorităţilor Iocale în implementarea politicilor energetice 

AutorităţiLe LocaLe sunt responsabi[e de gestionarea spaţiilor pubLice. Acestea au 
un roL important în domenii precum amenajarea teritoriu[ui, infrastructură, transport, 

agricuLtură, gestionarea peisajuLui cât i a resurse[or, adaptarea La schimbări[e 

29 Sursa: https://www. eea. europa. eu/ro/themes/ciimate/intro  
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cLimatice, protecţia împotriva inundaţiiLor i tunsmut. Acestea sunt actori cheie în 
atingerea obiectiveLor europene i naţionaLe din domeniu[ energiei i mediuLui. 
Reatizarea tuturor acestor obiective nu poate fi făcută  decât printr-o acţiune cotectivă  
care să  impLice un efort coordonat La toate niveLuriLe: european, naţionat, regionaL şi 
LocaL. 

lnstituţiiLe reprezentative La niveL Loca[ au un rot extrem de important în 
desfă urarea PLanuLui de Acţiune privind Energia DurabiLă  at MunicipiuLui TECUCI. ScopuL 
principat aL municipaLităţii este de a încuraja toţi oamenii care trăiesc, Lucrează  ş  
investesc în TECUCI să  utitizeze în mod durabit resurseLe naturaLe i să  dobândească  o 
atitudine de protejare a mediuLui i a teritoriului [ocal odată  cu dezvottarea economică. 

Ţinând cont de ro[u[ important aL autorităţiLor LocaLe în identificarea i apLicarea 
măsuri[or de adaptare La niveL Locat în vederea combaterii efectetor schimbăriLor 
cLimatice, s-a considerat necesară  creterea niveLuLui de contientizare a autorităţi[or 
i a pubticutui, i modificarea corespunzătoare a comportamentuLui agenţiLor 

economici, companiiLor, instituţiilor i a popuLaţiei, prin eLaborarea unui P(an de 
Acţiune pentru Energie Durabi(a a Municipiu(ui TECUCI. În prezent, însă, roluL Lor este 
destut de [imitat în ceea ce privete inftuenţa în deciziite privind po[iticiLe energetice 
i destinaţia fonduritor naţionaLe sau europene. De aceea, este esenţiaL ca autorităţiLe 

tocaLe i regionaLe să  fie impLicate îndeaproape în impLementarea poLiticitor energetice. 
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4.1. lmportanţa inventarului 

Mai puţin de 1% din atmosfera PământuLui este a[cătuită  din vapori de apă, dioxid 
de carbon, ozon, metan, protoxid de azot şi hexaf[orură  de suLf, gaze cunoscute sub 
denumirea de gaze cu efect de seră. PrimeLe cinci gaze enumerate mai sus aparîn mod 
natura[ şi produc un efect de seră  naturat, capabiL să  menţină  temperatura La niveL 
g[obat mai mare cu 3OC decât în Lipsa [or, susţinând astfeL viaţa. 

Concentraţia de gaze cu efect de seră  este în cretere, ca rezuttat direct at 
activităţii umane. Astfe[, reducerea emisiitor de gaze cu efect de seră  a căpătat, în 
uLtimu[ deceniu, un Loc priviLegiat în poLiticite energetice şi de mediu din Lumea 
întreagă. Efectete schimbăriLor climatice au devenit din ce în ce mai vizibiLe, iar 
combaterea Lor trebuie să  devină  o prioritate absoLută  a tuturor ţări[or Lumii. 

Prin imptementarea măsuri[or propuse în PAEDC, cantităţiLe echivatente de 
energie e[ectrică, gaz naturat i combustibili care nu se mai consumă  La nive[uL 
Municipiutui TECUCI vor determina o scădere a emisiiLor de gaze cu efect de seră. 

Cea mai importantă  condiţie prealabi[ă  stabilirii p[anului de acţiune privind energia 
durabilă  este întocmirea unui Inventar de Referinţă  a Emisiilor (IRE). 

lnventarul de Referinţă  a Emisiilor (IRE) cuantifică  cantitatea de CO2 emisă  ca 
urmare a consumului de energie de pe teritoriul autorităţii Ioca[e din anul de 
referinţă. 

Necesitatea reatizării IRE este dată  de stabiLirea referinţei faţă  de care se vor 
anaLiza reduceri[e de emisii de gaze cu efect de seră  pe care MunicipiuL TECUCI dorete 
să  Le obţină  prin apticarea măsuritor de eficienţă  energetică. Mai mutt atât, IRE permite 
identificarea sursetor antropogene principaLe de emisii CO2  şi prioritizarea 
corespunzătoare a măsuriLor de reducere. 

DateLe de referinţă  pentru un oraş  reprezintă  punctuL de pornire pentru 
pLanificarea strategiitor de intervenţie cu privire La energie i mediu. Acestea sunt 
uLterior uti lizate pentru monitorizarea îmbunătăţi ri Lor rezuttate. 

4.2. Stabilirea anului de referinţă  

AnuL de referinţă  este anuL cu care vor fi comparate reducerite de emisii 
reatizate. Uniunea Europeană  şi-a Luat angajamentut de a reduce emisiiLe cu 20 % până  
în 2020 faţă  de 1990 (ProtocotuL de ta Kyoto), i cu 55% până  în 2030 faţă  de 1990 
(contribuţia UE determinată  La nivet naţionat, AcorduL de La Paris). 
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OraeLe care i-au asumat deja un angajament ţintă  pentru anuL 2020 ar trebui 
să  fotosească  în continuare aceLai an de refennţă  i pentru ţinta 2030, pentru a se 
asigura că  angajamentuL pentru 2030 este o continuare a eforturiLor pentru ţinta 2020. 

Ţinta de reducere a emisiiLor de CO2 de La niveLuL Municipiutui TECUCI pentru 
anul 2020 a utiLizat ca an de referinţă  anul 201 5, aadar noiLe ţinte pentru anul 2030 
sunt formuLate având în vedere ca an de referinţă  201 5. 

Pentru a monitoriza progresuL înregistrat La niveLuL MunicipiuLui TECUCI ca 
urmare a eforturitor întreprinse în direcţia reducerii emisiitor de c02, se va prezenta i 
un pLan de monitorizare a PAEDC. 

4.3. Factorii de emisie i metodologia de calcul 

lnventaruL de Referinţă  aL EmisiiLor CO2 (IRE) este reatizat în baza consumului 
finaL de energie, atât municipaL, cât şi ne-municipat, de pe teritoriuL MunicipiuLui 
TECUCI. 

Pentru întocmirea IRE au fost evaLuate emisiite directe, rezuLtate ca urmare a 
consumuLui de combustibiLi (gaz naturaL, motorină, benzină, GPL, biocombustibiLi, etc), 
dar i emisiiLe indirecte, rezuLtate ca urmare a consumuLui de energie dintr-o reţea 
energetică, de pe raza MunicipiuLui TECUCI. 

SectoareLe de activitate vizate de IRE sunt împărţite în: 
1. CLădiri, echipamente i utiLităţi, cu subsectoareLe: 

a. CLădiri rezidenţiate; 
b. CLădiri terţiare; 
c. Ctădiri municipaLe; 
d. lLuminatuL pubtic municipaL; 
e. ALimentarea cu apă  i canaLizarea; 
f. Gestiunea deeuriLor municipaLe (Satubrizarea). 

2. Transporturi, cu subsectoareLe: 
a. TransportuL privat i comerciaL; 
b. TransportuL pubLic; 

c. Parcut municipaL; 

CoordonateLe de întocmire aLe IRE3° sunt următoareLe: 

GazeLe cu efect de seră  incLuse - CO2; 
Unitate de raportare a emisiei - tone CO2; 

30  Covenant of Mayors (COM) for Climate & Energy EUROPE, Ghid How to develop a Sustainable Energy and 

Climate Action Plan (SECAP) - Part 2 - Baseline Emission lnventory (BEI) and Risk and VulnerabilityAssessment 
(RVA) 
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ANRE (eţichetare 
energetică) 

IRE (determinat) 
Benzină  pentru 

motoare 0,249 

Gazolină, dieset 0,267 
Gaz Petrol Lichefiat 0,231 

Gaz natural 0,202 
Păcură  0,279 

Blocarburant O 

t CO2/MWh 

t CO2/MWh 	 1PcC26) 
tCO2/MWh 	 lPCC2OO6) 
t CO2/MWh 	 IPCC(2006). 
t CO2/MWh 	 IPCC (20..) 
t CO2/MWh 	 IPCC (2006) 

Factor de emisie standard pentru România 
Factor de emisie Iocal (determinat IRE)  

* 

** 

Energie electrică  
201 5* 
20 7 
20 1 9* 

2015** 	 0,285 
2017** 	• 	0,295 
2019** 	 0,265. 

t CO2/MWh 
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Anut de referinţă  - 2015; 

Ţinta de reducere - vatori absoLute; 

Abordare a factoriLor de emisie - tip Standard (IPCC 2006) în conformitate cu 

principiite Comitetutui lnterguvernamentat pentru Schimbări CLimatice IPCC, 
care cuprind toate emisiile de CO2  produse ca urmare a consumuLui de energie 
pe teritoriut autorităţii tocaLe, fie direct prin consum de combustibiL în cadrut 

autorităţii Locate, fie indirect prin consumut de combustibit aferent produceni 

energiei eLectrice produsă  pe raza acesteia i consumate pe teritoriut autorităţii 
LocaLe. 

În următorut tabeL se prezintă  factorii de emisie standard, iar în tabetut 4.2 sunt 
prezentaţi parametrii standard ai principatetor forme de energie utitizate. 

Tabe( 4. 1. Factori de emisii CO2  pentru forme(e de energie ana!izate 

tone!rn3. Mwhftone 
Benzină  pentru motoare 
Gazolină, diesel 
Gaz Petrol Lichefiat  

Tabe( 4.2 Puterea calorifică  netă  pentru cele mai obisnuite tipuri de combustibil 

	

0,750 
	

1 2, 3 

	

0,840 
	

11,9 

	

0,520 
	

1 3,1 

31  European Environment Agency, EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 - Passenger cars, 
Iight commercial trucks, heavy-duty vehicles including buses and motor cycles 
32  Covenant of Mavors (COM) for Climate & Energv EUROPE, Ghid How to develop a Sustainable Energy and 
Climate Action Plan (SECAP) - Part 2 - Baseline Emission lnventory (BEI) and Risk and Vulnerability Assessment 
(RVA) 
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Fig. 36. Consumuri finale de energie dinclădiri pe categorii de consumatori - an referinţă  2015 
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4.4. Consumul final de energie 

4.4.1 Clădiri, echipamente i utilităţi 

Datete despre consumurite energetice a[e sectorului clădiri din municipiuL 
TECUCI, Ia nive[u[ anului de referinţă  2015, precum i evoLuţia consumuriLor până  în 
anuL 2019, au fost obţinute de către Primăria TECUCI de [a distribuitorul de energie 
electrică  i de La distribuitorul de gaz metan. 

ConsumuL finaL de energie reprezintă  suma cantităţiLor de energie utiLizată  în 
diferite sectoare de activitate în scopuL rea[izării obiectiveLor specifice fiecărui 
domeniu anaLizat. Nu sunt cuprinse cantităţite uti[izate în scop ne-energetic şi cete 
utiLizate pentru producerea a[tor combustibiti. De asemenea, nu se incLud consumuriLe 
în sectorut energetic i pierderite de transport şi distribuţie. 

Pentru anul de referinţă  2015, consumu[ totaL de energie finaLă  de [a niveLuL 
clădirilor a fost de 348.873 MWh, fiind repartizat pe tipuri de ctădiri i forme de 
energie consumată  după  cum urmează: 

Tabe! 4.3 Consumuri fina!e de energie din c(ădiri - an referinţă  2015 

Se observă  că  în anut 2015 cea mai mare pondere, de 74,2% din consumu[ totaL 
de energie de La niveLuL cLădiri[or, o aveau c[ădirite din sectoruL rezidenţiaL. La nivetut 
sectoruLui terţiar s-a consumat 1 1 ,9%, iar La nivetut c[ădiri[or municipa[e s-a consumat 
13,9% din consumuL tota[ aferent cLădiriLor. 
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Fig. 37 Consumuri finale de energie din clădiri pe tipuri de energie consumată  - an referinţă  2015 

Se observă  că  în anul 201 5 cea mai importantă  resursă  energetică  consumată  a 
fost gazul naturat, cu o pondere de 77,8% din consumut total de resurse energetice 
pentru ctădin. Energia electrică  a reprezentat 19,7%, iar temnul de foc 2,4%. 

Pentru anul 201 7, consumul total de energie finală  de ta nivelut clădirilor a fost 
de 343.966 MWh, fiind repartizat pe tipuri de ctădiri i forme de energie consumată  
după  cum urmează: 

Tabel 4.4 Consumuri finale de energie din clădiri - an 2017 

Pentru anul 201 9, consumut totat de energie finată  de ta nivetut clădirilor a fost 
de 337.185 MWh, fiind repartizat pe tipuri de clădiri i forme de energie consumată  
după  cum urmează: 

    

Tabel 4.5 Consumuri finale de energie din clădiri - an 2019 
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Fig. 38 Evo(uţia consumuri(or de energie pentru clădiri din perioada 2015~2019 

AstfeL, pentru perioada 2015~2019, se observă  o scădere a consumuritor 
energetice de ta niveLuL ctădiritor de 11.688 MWh (3,35%). Această  scădere se 
datorează, în primuL rând, scăderii necesarutui de energie pentru încăLzire i preparare 
apă  caLdă  menajeră. 

DateLe despre consumuriLe energetice aLe sectorului utitităţi din municipiuL 
TECUCI, ta nivetut anuLui de referinţă  2015, precum i evoLuţia consumuriLor până  în 
anuL 2019, au fost obţinute de către Primăria TECUCI de La operatorut serviciiLor de 
atimentare cu apă  i canaLizare ,, SC APA- CANAL S.A. GALAŢI, sucursaLa TECUCI i de 
La operatoruL serviciutui de saLubrizare ,,Compania de Utilităţi PubLice Tecuci. 

Pentru anul de referinţă  2015, consumut totat de energie finată  de La niveLut 
utilităţilor a fost de 9.926 MWh, fiind repartizat pe tipuri de servicii i forme de 
energie consumată  după  cum urmează: 

lluminat public O O O 2.956 
Apă  şi canalizare 5 144.• O 3.459 

Salubrizare 3.211 66 O 3.511 
TOTAL UTILITĂŢI 3.216 210 0 9.926 

     

Tabel 4.6 Consumuri fina(e de energie pentru utilităţi - an referinţă  2015 
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Fig. 39 Consumuri finale de energie pentru utilit ţi pe categorii de servicii- an referinţă  2015 

Se observă  că  în anut 201 5 cea mai mare pondere, de 35,4% din consumut totaL 
de energie pentru utiLităţi, o avea serviciuL de satubnzare. Pentru atimentare cu apă  
potabiLă  i de canaLizare s-au consumat 34,8%, iar iLuminatuL pubLic a reprezentat 29,8% 
din consumuL totaL aferent utiLităţiLor. 
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Fig. 40 Consumuri fina(e de energie pentru uti(ităţi pe tipuri de energie consumată  - an referinţă  2015 

Se observă  că  în anuL 201 5 cea mai importantă  resursă  energetică  consumată  a 
fost energia eLectrică, cu o pondere de 65,5% din consumuL totaL de resurse energetice 
pentru utiLităţi, în timp ce consumuL de carburant, sub formă  de motorină, are o 
pondere importantă, de 32,4%, iar restuL resurseLor înregistrează  ponden de sub 3%. 
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Pentru anul 2017, consumuL total de energie fina[ă  de La nivelu[ uti[ităţilor a 
fost de 9.61 1 MWh, fiind repartizat pe tipuri de servicii i forme de energie consumată  
după  cum urmează: 

Tabel 4. 7 Consumuri finale de energie pentru uti1it ţi - an 2017 

Pentru anul 201 9, consumuL totaL de energie fina[ă  de La nive[uL utilităţilor a 
fost de 9.229 MWh, fiind repartizat pe tipuri de servicii i forme de energie consumată  
după  cum urmează: 

lluminat public o 0 O 2.791 
Apă  şi canaiizare 5 144 0 3.130 

Salubrizare 3.024 66 O 3.308 
TOTAL UTILITĂŢI 3.029 210 0 9.229 

Tabe( 4. 8 Consumuri ina(e de energie pentru uti(ităţi - an 2019 
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Fig. 41 Evoluţia consumurilor de energie pentru utilitt5ţi din perioada 2015.2019 

AstfeL, pentru penoada 2015~2019, se observă  o scădere a consumuritor 
energetice de La nivetut utiLităţiLor de 697 MWh (7%). Această  scădere se datorează, în 
primut rând, creterii eficenţei energetice La consumarea energiei eLectnce. 

4.4.2 Transporturi 

DateLe despre consumuriLe energetice aferente transportuLui pubLic din 
municipiuL TECUCI, La niveLuL anuLui de referinţă  2015, precum i evoLuţia consumuntor 
până în anuL 2019, au fost obţinute de către Primăria TECUCI de La operatoruL serviciuLui 
de transport pubLic din TECUCI, iar dateLe despre consumuriLe energetice aferente 
fLotei municipate din municipiuL TECUCI, La nivetuL anuLui de referinţă  2015, precum i 
evoLuţia consumuriLor până  în anuL 2019, au fost preLuate din cadruL Primăriei. 

Pentru transportuL privat i comerciaL, dateLe de activitate pentru fiecare tip de 
combustibiL şi de vehicuL, în conformitate cu metodoLogia prezentată  în ghid33, editat 
de BirouL Convenţiei Primaritor, au fost caLcuLate cu ajutoruL formuLei: 

Combustibil fotosit în transport rutier (kWh] = 

distanţă  parcursă  (km] x consum mediu (kg/100 km] x putere catorifică  (kwh/kg] i 100 

Covenant of Mayors (COM) for Climate & Energv EUROPE, Ghid How to develop a Sustainable Energy and 

Climate Action Plan (SECAP) - Part 2 - Baseline Emission lnventory (BEI) and Risk and Vulnerability Assessment 

(RVA) 
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Pentru o bună  anatiză  a datetor, defatcarea parcutui auto va cupnnde categoniLe 
următoare: 

Autoturisme; 
Vehicute în regim de Lucru uor şi greu; 
Autobuze i atte vehicute fotosite în serviciite de transport în comun; 
Vehicute pe două  roţi. 

Consumut mediu de combustibiL aL vehicuLeLor din fiecare categone depinde de 
tiput de vehicute din categoria respectivă, de vechimea acestora, precum şi de 
numeroşi atţi factori, ca de exemptu cicLut de conducere. ln tabetut de mai ios este 
prezentat consumuL mediu de combustibit utiLizat în cadrut IRE, pe categoni de 
autovehicuLe i tipuri de combustibiti. 

Autoturisme 1 3 O O 
Autovehicule comerciale 

(c3,5 tone) 
i o o o 

Autovehicule comerciale 
(>3,5 tone) 

o o o 
Autobuze 0 0 0 0 

Microbuze 0 0 0 0 
Motocicluri 0 0 0 0 

Tabe( 4. 9 Consum mediu de combustibi( pe categorii de autovehicu(e si tipuri de combustibi( 

Conform raportutui naţionat privind introducerea biocombustibiLutui, eLaborat de 
Comisia Europeană35, pentru atingerea ţintei impuse, s-a amendat Hotărârea 
Guvernutui nr. 1844/2005 cu Hotărârea Guvernutui nr. 456/2007, pubticată în Monitorut 
OficiaL nr. 345 din 22 mai 2007, care prevede introducerea etapizată  a unui procent 
minim de biocarburanţi în carburanţii convenţionati, astfet: 

De ta data de 1 iutie 2007 motorina cu un conţinut de biocarburant de minimum 
2% în voLum; 
De ta data de 1 ianuarie 2008 motorina cu un conţinut de biocarburant de 
minimum 3% în voLum; 
De ta data de 1 iuLie 2008 motorina cu un conţinut de biocarburant de minimum 
4% în votum; 
De La data de 1 iutie 2009 benzina cu un conţinut de biocarburant de minimum 
4%în voLum; 

European Environment Agencv, EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 - Passenger cars, 
light commercial trucks, heavy-duty vehicles including buses and motor cycles 

Comisia Europeană, Raport naţional privind promovarea utilizării biocombustibilului şi a altor carburanţi 
regenerabili pentru transport în România, consultare la data de 28/02/2013: 

http://ec.europa.eu/energv/renewables/biofuels/ms  reports dir 2003 30 en.htm  
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Prin Hotărârea Guvernutui nr. 935/201 1 modificată  pnn Hotărârea Guvernutui nr. 
1 308/201 2 i Hotărârea Guvernutui nr. 1 1 21 /201 3, se continuă  prevederite astfet: 

De ta data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, motorina cu un conţinut de 
biocarburant de minimum 5% în votum; 
De La data de 1 ianuarie 201 6, motorina cu un conţinut de biocarburant de 
minimum 6,5% în voLum; 

> De ta data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, benzina cu un Conţinut de 
biocarburant de minimum 4% în votum i de maximum 5% în votum; 

) De La data de 1 ianuarie 2013, benzina cu un conţinut de biocarburant de 
minimum 5% în voLum; 
De ta data de 1 ianuarie 2014, benzina cu un conţinut de biocarburant de 
minimum 4,5% în votum; 
De La data de 1 ianuarie 2019, benzina cu un conţinut de biocarburant de 
minimum 8% în votum; 
Aşadar, pentru anut de referinţă  at PAEDC TECUCI, respectiv anut 2015, a fost 
tuat în considerare un procent de biocombustibit după  cum urmează; 
DieseL - un conţinut mediu de biocombustibit de 5% în votum; 
Benzină  - un conţinut mediu de biocombustibit de 4,5% în votum; 

Pentru anut 2017, a fost tuatîn considerare un procent de biocombustibit după  
cum urmează: 

DieseL - un conţinut mediu de biocombustibiL de 6,5% în votum; 

Benzină  - un conţinut mediu de biocombustibit de 4,5% în votum; 

Pentru anut 2019, a fost tuatîn considerare un procent de biocombustibit după  
cum urmează: 

DieseL - un conţinut mediu de biocombustibit de 6,5% în votum; 
Benzină  - un conţinut mediu de biocombustibit de 8% în votum; 

Pentru anul de referinţă  201 5, consumut totat de energie finaLă  aferent 
sectorutui de transport a fost de 91 .288 MWh, fiind repartizat pe categorii de transport 
i tipuri de carburanţi consumaţi după  cum urmează: 

Flota municipală  1 70 45 1 o 621 
Transpott public 3449 0 0 3.449 
Transport privat şi 
comercial 

35.252 45.691 6.275 87.218 

TOTAL 
TRANSPORT 

38.871 46.142 6.275 91.288 

Tabel 4. 10 Consumuri finale de energie pentru transport- an referinţ  2015 



50,000 

45,000 

40,000 

35,000 

30,000 
(D 

-.--
_c 

20,000 

15,000 

10,000 

5,000 

0 

Motorină 	Benzină 	GPL 

 

VWof Mayos Planul de Acţiune pentru Energie Durabil si Clim al Municipiului Tecuci 

100,000 

90,000 

80,000 

70,000 

60,000 

50,000 

40,000 

30,000 

20,000 

10,000 

0 

  

• Flota municipală  

• Transport public 

• Transport privat 

şi comercial 

 

 

Flota 	Transport 	Transport 

municipală 	public 	privat şi 
comercial 

  

    

Fig. 42 Consumuri fina(e de energie pentru transporturi pe categorii de consumatori - an referinţă  
2015 

Se observă  că  în anuL 2015 cea mai mare pondere, de 95,5% din consumut tota[ 
de energie pentru transporturi, o avea transportut privat i comerciat. Pentru 
transportuL pubLic s-a consumat 3,8% din totaL, iar consumunLe energetice aferente 
ftotei municipaLe au reprezentat mai puţin de O,7%. 

6.9% 

Q • Motorină  

• Benzină  

• GPL 

Fig. 43 Consumuri finale de energie pentru transporturi pe tipuri de energie consumată  - an referinţă  
2015 (inclusiv fracţia de biocarburant) 

Se observă  că  în anuL 201 5 cea mai importantă  resursă  energetică  consumată  a 
fost benzina, cu o pondere de 50,5% din consumuL totaL de resurse energetice pentru 
transporturi. i consumuL de motorină  are o pondere importantă, de 42,6%, în timp ce 
consumuL de GPL are o pondere de 6,9%. ConsumuL de energie eLectrică  aferent 
autovehicuLeLor de tip hibrid i fuLL-eLectric este incLus în cadruL consumuriLor din cLădiri 
(terţiare i rezidenţia[e). 



2019 2017 2015 

2015 2019 2017 

ETransport privat i comercial 

• Transport public 

• Flota municipală  • Motorină  a Benzină  • GPL 

100,000 

80,000 

- 	60,000 

40,000 

20,000 

100,000 

90,000 

80,000 

70,000 

60,000 

50,000 

40,000 

30,000 

20,000 

10,000 

0 

 

Planul de Acţiune pentru Energie Durabiiă  si Climă  al Municipiului Tecuci 

Pentru anul 201 7, consumuL total de energie finată  aferent sectorutui de 
transport a fost de 89.238 MWh, fiind repartizat pe categorii de transport i tipun de 
carburanţi consumaţi după  cum urmează: 

Flota municipală  1 70 45 1 0 621 
Transport pubttc 3. 220 0 o 3.220 
Transport privat şi 
comercia 1 34.344 44.888 6.165 85.397 

TOTAL 
TRANSPORT 37.734 45.339 6. 1 65 89.238 

Tabe( 4. 1 1 Consumuri finate de energie pentru transport- an 2017 (inc(usiv fracţia de biocarburant) 

Pentru anul 2019, consumut total de energie finală  aferent sectorului de 
transport a fost de 87.886 MWh, fiind repartizat pe categorii de transport i tipuri de 
carburanţi consumaţi după  cum urmează: 

Flota municipală  1 70 45 1 0 62 1 
Transport public 3.110 0 0 3.110 
Transport privat 
şi comercial 34.028 44.115 6.012 84.155 

TOTAL 
TRANSPORT 37.308 44.566 6.012 87.886 

Tabe! 4. 12 Consumuri fina(e de energie pentru transport- an 2019 (inc(usiv fracţia de biocarburant) 

Fig. 44 Evoluţia consumuri(or de energie pentru transport din perioada 2015~2019 

Astfet, pentru perioada 2015~2019, se observă  o scădere a consumuritor 
energetice pentru transporturi de 3.402 MWh (3,4%). Această  scădere se datorează, în 
primut rând, scăderii consumutui de combustibit din transportut privat i comerciat. 
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4.4.3 Producerea Iocală  de energie 

La nivetut Municipiutui Tecuci nu există  o producţie tocată  de energie e[ectrică  
sau termică  care poate să  fie utiLizată  pentru acoperirea consumuri[or care fac obiectu[ 
acestei anatize. 

4.5. Emisiile de gaze cu efect de seră  

4.5.1 Clădiri, echipamente i utilităţi 

Aa cum a fost precizat anterior, emisiite de gaze cu efect de seră  aferente 
consumutui finaL de energie sunt catcutate cu ajutoru[ factoritor de emisie. 

Pentru anul de referinţă  2015, emisiiLe de CO2 derivate din consumuL finat de 
energie din clădiri au fost de 75.71 2 t CO2, fiind repartizate pe tipuri de c[ădiri i 
forme de energie consumată  după  cum urmează: 

Tabe( 4. 13 Emisii de CO2  clădiri- an referinţă  2015 

Fig. 45 Emisii de CO2  din c(ădiri pe categorii de consumatori - an referinţă  2015 

Se observă  că  în anuL de referinţă  2015, cea mai mare pondere, de 71,9% din 
emisiiLe de CO2 de La niveLuL cLădiritor o aveau ctădiri[e din sectoruL 

.-* 
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rezidenţiat. La niveLuL sectorutui terţiar s-a generat 13,3%, iar La niveLuL ctădiriLor 
municipaLe s-a generat 14,7% din totaLuL de dioxid de carbon emis ca urmare a 
consumutui de energie din clădiri. 

Fig. 46 Emisii de CO2  din clădiri pe tipuri de energie consumată  - an referinţă  2015 

Se observă  că  Îfl anuL 2015 ceLe mai mari emisii de CO2 s-au datorat consumului 
de gaz naturaL, cu o pondere de 72,4% din dioxiduL de carbon generat de consumuriLe 
de resurse energetice. EmisiiLe datorate consumuLui de energie eLectrică  au reprezentat 
27,3%, În timp ce emisiiLe datorate consumuLui de Lemn de foc au reprezentat doar 
o,3%. 

Pentru anul 2017, emisiiLe de CO2 derivate din consumuL finaL de energie din 
c[ădiri au fost de 75.268 t CO2, fiind repartizate pe tipuri de cLădiri i forme de energie 
coflsumată  după  cum urmează: 

Tabel 4. 14 Emisii de CO2  clădiri- an 2017 

Pentru anul 2019, emisiiLe de CO2 derivate din consumuL finaL de energie din 
clădiri au fost de 70.563 t CO2, fiind repartizate pe tipuri de c[ădiri i forme de energie 
consumată  după  cum urmează: 



2.687 6.893 0, 2 9.580 

4.203 4.686 0 8.889 
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Tabe( 4. 15 Emisii de CO2 c(ădiri- an 2019 
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Fig. 47 Evo(uţia emisiilor de CO2 pentru c(ădiri din perioada 2015~2019 

AstfeL, în perioada 2015~2019, se observă  o scădere a emisiiLor de CO2 de La 
niveLuL cLădinLor de 2.346 t CO2 (3,1%). Această  scădere se datorează, în primuL rând, 
scăderii emisiiLor generate prin consumuL de gaz naturat. 

Pentru anut de referinţă  2015, emisiiLe de CO2 derivate din consumut finaL de 
energie pentru utilităţi au fost de 3.01 2 t CO2, fiind repartizate pe categorii de 
consumatori i forme de energie consumată  după  cum urmează: 
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lluminat public O O O 990 
Apă  şi canalizare 1 144 0 1.029 
Salubrizare 857 66 O 993 
TOTÂL UTILITÂŢI 858 21 O O 3.012 

Tabe! 4. 16 Emisii de CO2  utilităţi- an referinţă  2015 

Fig. 48 Emisii de CO2  utilităţi pe categorii de consumatori - an referinţă  2015 

Se observă  că  în anuL de referinţă  2015, cea mai mare pondere, de 34,1% din 
emisiiLe de CO2 de La niveLut utiLităţiLor o avea serviciuL de aLimentare cu apă  potabiLă  
i canaLizare. Pentru saLubnzare s-a generat 33,O%, iar pentru iLuminatuL pubLic s-a 

generat 32,9% din totaLuL de dioxid de carbon emis ca urmare a consumuLui de energie 
aferent utitităţilor pubLice. 

     

Fig. 49 Emisii de CO2  uti!ităţi pe tipuri de energie consumată  - an referinţă  2015 
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Se observă  că  Îfl anut 201 5 cete mai mari emisii de CO2 s-au datorat consumutui 
de energie etectiică, cu o pondere de 64,5% din dioxidut de carbon generat de 
consumurite de resurse energetice. Emisiite datorate consumutui de motorină  au 
reprezentat 28,5%, în timp ce emisiite datorate consumutui de benzină  au reprezentat 
doar 7%. 

Pentru anul 201 7, emisiite de CO2 deiivate din consumut finat de energie pentru 
utilităţi au fost de 2.861 t CO2, fiind repartizate pe categoiii de consumatoii i forme 
de energie consumată  după  cum urmează: 

lluminat public 0 0 0 905 
Apă  1 canatizre 1 36 i 023 

Salubrizare 846 16 0 933 
TOTALUTILITĂŢI 847 52 0 2.861 

Tabel 4. 17 Emisii de CO2  utilităţi- an 2017 

Pentru anul 201 9, emisii(e de CO2 deiivate din consumut finat de energie pentru 
utilităţi au fost de 2.448 t c02, fiind repartizate pe categoiii de consumatoii i forme 
de energie consumată  după  cum urmează: 

lluminat public 0 0 0 740 
Apă  şi. canatizare 1 36 0 827 

Salubrizare 807 16 0 88 1 
TOTAL UTILITĂTI 808 52 o 2.448 

Tabel 4. 18 Emisii de CO2  utilităţi- an 2019 
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Fig. 50 Evo!uţia emisii(or de CO2 pentru uti1it. ţi din perioada 2015~2019 

Astfet, în perioada 2O152O19, se observă  o reducere a emisiitor de CO2 de La 
niveLut utiLităţiLor de 564 t CO2 (19%). Această  reducere se datorează, în primuL rând, 
scădeni emisiilor generate prin consumut de energie electncă. 

4.5.2 Transporturi 

Aa cum a fost precizat anterior, emisiiLe de gaze cu efect de seră  aferente 
consumuLui finaL de energie sunt caLcuLate cu ajutoruL facton[or de emisie. 

Pentru anul de referinţă  201 5, emisiiLe de CO2 derivate din consumuL finaL de 
energie pentru transport au fost de 23.542 t CO2, fiind repartizate pe tipuri de 
transport i forme de energie consumată  după  cum urmează: 

Flota municipală  45 112 o 157 
Transport public 921 o o 921 
Transport privat 
şi comercial 9.412 11.377 1.675 22.464 

TOTAL 
TRANSPORT 1 0. 3 78 11.489 1.675 23.542 

Tabe( 4. 19 Emisii de CO2 transport- an referinţă  2015 
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Fig. 51 Emisii de CO2  pentru transport pe categorii de consumatori - an referinţă  2015 

Se observă  că  în anul de referinţă  201 5, cea mai mare pondere, de 95,4% din 

emisiiLe de CO2 aferente transporturiLor o aveau transportul privat i comerciaL. Pentru 

transportut pubLic s-a generat 3,9%, iar fLota municipaLă  a generat doar O,7% din totaLuL 

de dioxid de carbon emis ca urmare a consumuLui de energie pentru transport. 
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Fig. 52 Emisii de CO2  din clădiri pe tipuri de energie consumată  - an referinţă  2015 

Se observă  că  în anuL 201 5 ceLe mai mari emisii de CO2 s-au datorat consumuLui 
de benzină, cu o pondere de 48,8% din dioxiduL de carbon generat de consumuriLe de 
carburanţi. EmisiiLe datorate consumuLui de motorină  au reprezentat 44,1% din 
cantitatea totaLă  de dioxid de carbon generată  în atmosferă, în timp ce emisiiLe 
datorate consumuLui de GPL au reprezentat doar 7,1%. 



Flota municipală 
	

45 
	

112 
	

0 
	

157 
Transport public 
	

860 
	

0 
	

0 
	

860 
Transport pnvat 
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Pentru anul 201 7, emisiiLe de CO2 derivate din consumut finaL de energie pentru 
transport au fost de 23.310 t CO2, fiind repartizate pe tipuri de transport i forme de 
energie consumată  după  cum urmează: 

Tabel 4.20 Emisii de CO2 transport- an 2017 

Pentru anul 201 9, emisiiLe de CO2 derivate din consumuL finaL de energie pentru 
transport au fost de 22.662 t CO2, fiind repartizate pe tipuri de transport i forme de 
energie consumată  după  cum urmează: 

Flota municipală  45 112 0 157 
Transport publlc 830 0 O 830 
Transport pnvat 

şi comercial 
9.085 10.985 1.605 21.675 

TOTAL 
TRANSPORT 

9.960 11.097 1.605 22.662 

Tabe! 4.21 Emisii de CO2 transport- an 2019 
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Fig. 53 Evoluţia emisiilor de CO2 pentru transport din perioada 2015~2019 

AstfeL, în perioada 2015~2019, se observă  o scădere a emisiiLor de CO2 pentru 
transport de 880 t CO2 (3,7%). Această  scădere se datorează, în primuL rând, scăderii 
emisiiLor generate prin de transportuL privat i comerciaL. 
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4.6 Centra(izator IRE. Concluzii 

lnventarut de emisii totate se realizează  pe baza conversiei ftuxuritor totate 
anuaLe de energie intrate în conturuL anatizat. 

TotaLut emisiitor de gaze cu efect de seră  aferente ftuxuritor anuate de energie 
intrate în conturut Municipiutui TECUCI (exctusiv activitatea industriată), pentru anul 
de referinţă  201 5 este de 102.266 tone CO2/an. Evotuţia consumurilor de energie i a 
emisiitor de CO2 asociate acestora este prezentată  în tabetut de mai jos, după  tiput 
energiei consumate. 

Energie electrică  75.520 22.580 70.351 22.161 67.206 17.819 
Gaz naturai 271.389 54821 27i389 54819 267.753 54086 
Motorină  42.087 11.236 40.907 11.222 40.337 10.768 
Benzină  46 352 1 1 699 45 549 1 l 342 44 776 1 1 1 49 
GPL 6.275 1.675 6.165 1.646 6.012 1.605 
Lemn de foc 8 464 255 8 454 25G 8 216 246 
TOTAL 450.087 102.266 442.815 101.439 434.300 95.673 
Tabel 4.22 Consumuri totale de energie i emisii de CO2  asociate pentru Municipiului TECUCI, după  

tipul de energie 

Fig. 54. Ponderea purtătorilor de energie din consumul tota( aferent municipiului TECUCI - an 
referinţă  2015 

La nivelut anului 2015, sursa principată  de emisii de gaze cu efect de seră  o 
reprezenta gazut naturat, consumat direct în clădiri municipate, terţiare sau 
rezidenţiate de 54%. 

Combustibitut consumat pentru transporturi a fost ta originea a 23,92% din 
emisiite de gaze cu efect de seră, urmat de energia etectrică  cu o contribuţie de 22, 1 2% 
din totat. 
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Fig. 55. Evoluţia consumului total de energie de la nivelul municipiului TECUCI după  tipu( de energie 
consumată  

În ceea ce privete evotuţia emisiilor de gaze cu efect de seră, se observă  că  
în perioada 2O152O19 acestea s-au redus cu 6.592 t CO2 - 6,45%, reducere 
determinată  în speciat de reducerea consumului de energie termică  pentru ctădiri 
municipate, terţiare sau rezidenţiate. 

Evotuţia consumuritor de energie i a emisiitor de CO2 asociate acestora, după  
destinaţia consumurilor de energie, este prezentată  în tabetul de mai jos. 

Clădiri municipale 48.746 11.175 46.255 10.609 44.231 9.580 
CIădirI terţiare 41549 10 080 40547 10 044 39 060 8 889 
Clădiri rezidenţiale 258.578 54.457 257.164 54.615 253.894 52.094 
lluminat public 2 956 990 2 873 905 2 791 740 
Âpă  potabilă  şi canalizare 3.459 1.029 3.278 1.023 3.130 827 
Salubritate 3 51 1 993 3 460 933 3 308 881 

ECH1PAMENTEI UTILITĂŢI 358.799 78.724 353.577 78.129 346.414 73.011 

FIota municfpală  621 1 57 621 157 621 1 57 
Transport public 3.449 921 3.220 860 3.110 830 
Transport prlvat şi 87 218 22 464 85 397 22 293 84 155 21 675 

TRANSPORT 91.288 23.542 89.238 23.310 87.886 22.662 

TOTALGENERAL 450.087 102.266 442.815 101.439 434.300 95.673 

Tabel 4.23 Consumuri totale de enerQie si emisii de CO, asociate oentru Municioiului TECUCI. duDă  
destinaţia consumului 
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Fig. 56. Ponderea sectoarelor consumatoare de energie din consumul total a1 municipiului TECUCI an 
referinţă  2015 

După  cum se observă, La nivetut anuLui de referinţă  2015, principaLuL contributor 
La emisiiLe totate îL reprezintau ctădiriLe rezidenţiate, cu o pondere de 53,25% din totat. 
Expticaţia constă  în întârzierea imptementării proiectetor de reabiLitare termică  a 
bLocuriLor de Locuit. 

AL doiLea contributor, în ordinea mărimii emisiitor aferente de gaze cu efect de 
seră, îL reprezentau transporturiLe comerciaLe i private, care se ridicau până  La 21,97% 
din totaLuL emisiitor anuate. 

At treiLea contributor ta bugetuL de emisii de gaze cu efect de seră  în reprezintă  
clădirite municipaLe, cu o pondere de 10,93% din totaLuL emisiiLor inventariate. 
Consumurite de energie pentru ctădiriLe terţiare vin i ete cu o contribuţie de 13,86% La 
totaLuL emisiitor. 
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Fig. 57. Evotuţia consumului total de energie de 1 nivelul municipiutui TECUCI după  sectoarele 
consumatoare 
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ln ceea ce privete evotuţia emisiitor de gaze cu efect de seră, se observă  că  
reducerea de 6.592 t CO2 — 6,45% a fost determinată, în speciat, de reducerea emisiitor 
de CO2 generate de sectorut rezidenţiat. 

Din anatiza evotuţiei emisiitor de gaze cu efect de seră  în perioada 2015-2019, 
se poate trasa graficut privind predicţiite în ceea ce privete atingerea ţintei de 
reducere a emisiitor de gaze cu efect de seră  cu 55% în anut 2030, faţă  de anut de 
referinţă  2015. 
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Fig. 58. Predictiile privind atingerea ţintei de reducere a emisii!or de gaze cu efect de seră  cu 55% 
până  în anul 2030 

Anatizând figura de mai sus, se observă  că  eforturiLe actuate nu sunt suficiente 
pentru atingerea ţintei propuse. Este necesară, astfet, sporirea efortunLor actua[e, în 
vederea atingerii ţintei de reducere a emisiiLor de gaze cu efect de seră  cu 55% în 2030 
faţă  de anuL 201 5, i urmărirea atentă  a evotuţiei acestora în timp, conform graficutui 
de mai jos. 

2020 94.033 8,05% 94.033 8,05% 

2021 92.397 9,65% 89 232 12,75% 

2022 90.761 11,25% 84.430 17,44% 

2023 89 124 12,85% 79 629 22,14% 

2024 87.488 14,45% 74.828 26,83% 

2025 85.852 16,05% 70.026 3153% 

2026 84.216 17,65% 65.225 36,22% 

2027 82.579 19,25% 60.423 40,92% 

2028 80.943 20,85% 55.622 45,61% 

2029 79.307 22,45% 50.821 5O,31% 

2030 77.671 24,05% 46.019 55,00% 
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FenomeneLe meteorotogice pericuLoase, în România, sunt deja de notorietate 
pentru uttimii ani, caracteristiciLe principale situându-se între intensitatea deosebită  a 
Lor i modul atipic de manifestare faţă  de caracteristiciLe geo-climatice aLe zonei 
geografice în care se afLă  MunicipiuL Tecuci, fără  a negLija efecteLe secundare pe care 
acestea Le-au avut (inundaţii, recoLte distruse, distrugen aLe căiLor de comunicaţii 
rutiere i feroviare etc.). Din punct de vedere cartografic nu se pot evidenţia zone cu 
vuLnerabiLitate crescută. Din acest punct de vedere practic tot teritoriuL este afectat 
de astfel de fenomene. 

Procesul de management aL riscuLui cuprinde trei faze: identificarea riscutui, 
analiza riscului i reacţia La risc. 

Pentru etapa de identificarea riscurilor s-a fotosit PLanuL de AnaLiză  i Acoperire 
a RiscuriLor (PAAR) eLaborat pentru judeţul Galaţi în care este cuprins ş  MunicipiuL 
Tecuci. Conform PAAR eLaborat în anuL 2014, tipuriLe de risc naturale care se pot 
manifesta cu preponderenţă  în zona Localităţii Municipiul Tecuci sunt următoareLe: 

fenomene meteorologice periculoase (căldură  extremă, inundaţii, furtuni, 
îngheţ, tornade); 
incendii de pădure; 
fenomene distructive de origine geologică  (cutremure de pământ, alunecări de 
teren). 

Pentru etapa de analiza riscului se foLosesc tehnici matematice diverse. 
Majoritatea metodologiilor existente, prevăd cuantificarea caLitativă  a riscurilor 
tehnologice, ceea ce diferă  de cazul prezent. ln consecinţă  s-a dezvoltat o metodoLogie 
adaptată, cu elemente noi de referinţă  semnificative acestei evaLuări. 

Majoritatea componentelor au fost seLectate din matriciLe existente (Torok et aL, 
201 1, Ajtai, 201 2) i adaptate metodoLogiei de evaLuare în contextuL teritoriat analizat. 

O definiţie Larg acceptată  definete riscuL ca fiind produsul dintre probabilitatea 
pentru ca un eveniment să  se întâmple i consecinţele negative pe care Le poate avea, 
fiind exprimat după  cum urmează: 

R=F•C 
unde: 

R-risc; 
F - frecvenţa de apariţie; 
C - consecinţe. 

GraduL riscuLui depinde atât de natura impactului asupra receptoruLui cât i de 
probabiLitatea manifestării acestui impact. 

Matricea de evaluare a riscuLui utilizată  în cadruL acestei metodoLogii, ţine seama 
de frecvenţa de apariţie a evenimentuLui, precum i de magnitudinea posibiLeLor 
consecinţe asupra sectoareLor de interes. 
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Această  matrice se va aptica fiecărui nsc identificat pentru a stabi[i niveLuL de 
nsc actual. aL riscuritor identificate în PLanuL de AnaLiză  i Acoperire a RiscuriLor. 

Pentru etapa de reacţie la risc se stabi[esc principaLete obiective pentru fiecare 
risc identificat, iar apoi se iau în consideraţie măsuriLe necesare pentru îndepLinirea 
acestor obiective. Etapa de reacţie la risc este prezentată  în capitoLeLe următoare. 

5. 1. Evenimente cLimatice i meteorologice preconizate Ia nivel local 

5.1.1. Căldură  extremă  

Până  nu demuLt, valurile excesive de căldură  (caniculă) nu se încadra în gama 
de manifestări cLimatice specifice României. In uLtimii ani, datorită  schimbăriLor 
cLimatice i a modificăriLor semnal.ate în structura stratuLui de ozon, acest fenomen a 
apărut din ce în ce mai pregnant. Astfel., vaLuriLe de canicuLă  devin un fenomen 
meteoroLogic demn de Luat în seamă, cu efecte majore asupra popuLaţiei i a 
patrimoniu[ui agro-forestier, care impune măsuri speciaLe de comportament i reducere 
a efecteLor saLe. 

Vatunte că[dură  extremă  apar ca o consecinţă  a fenomenuLui de încăLzire gLobaLă, 
atunci când radiaţia soareLui este absorbită  în so[ în timpuL ziLei, ridicând astfeL 
temperatura so[uLui i a aeruLui. Formarea fenomenuLui de că[dură  extremă  este 
promovat de proporţia mare de suprafeţe pavate/asfaLtate i de Lipsa de suprafeţe 
verzi. Că[dura extremă  afectează  în principaL sănătatea umană, durabiLitatea cLădiriLor 
i consumu[ de energie a[ cLădiri[or. 

lncălzirea globa[ă  este fenomenuL de cretere continuă  a temperaturiLor medii 
înregistrate a[e atmosferei în imediata apropiere a so[u[ui, precum i a apei oceaneLor, 
constatată  în uLtime[e două  secoLe, dar mai aLes în uLtimeLe decenii. Fenomene de 
încă[zire gLoba[ă  au existat dintotdeauna în istoria PământuLui, eLe fiind asociate cu 
fenomenuL cosmic de maximum soLar, acestea a[ternând cu mici gLaciaţiuni terestre 
asociate cu fenomenuL de minimum soLar. 

ln figura de mai jos este reprezentată  evoLuţia temperaturiLor medii anuate 
pentru perioada 2010-2018. 
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Fig. 59. Temperatura medie anua(ă  în perioada 2010-2018, Staţia Meteorologică  Tecuci 36 

Din anatiza dateLor prezentate de La Staţia MeteoroLogică  Tecuci, pentru 
penoada 2010 - 2018 sunt evidenţiate următoarete tendinţe: 

temperatura maximă  anuaLă  este cupnnsă  în intervaLuL 32,90°C ~ 39,20°C, cea 
mai mare parte a vaLoriLor înregistrate fiind situate în intervaLul 34~ 35°C. 
VaLoarea cea mai ridicată  a temperaturii maxime absoLute a fost de +39,2 oC 
înregistrată  în august 201 2; 
temperatura minimă  anuaLă  prezintă  vatori cuprinse în intervaLuL -13,30°C 
~22,10°C. Cea mai ridicată  minimă  anuaLă  s-a înregistrat în anuL 2018, iar cea 
mai redusă  temperatură  minimă  anuaLă  în anuL 2010. VaLoarea minimă  absoLută  
a temperaturii a fost de -22,10°C înregistrată  în ianuarie 2010. 

AmpLitudinea termică  dintre ceLe două  anotimpuri extreme (iarna i vara) denotă  
caracteruL de continentaLism aL regiunii cLimatice. Temperatura medie muLtianuaLă  se 
situează în juruL vaLorii de 11°C, cu o vaLoareînregistrată  i mediată  pe perioada 2010-
2018 de 11,3°C. 

Determinarea riscului actual 
Având în vedere că  vaLurite de cătdură  extremă  apar doar în Lunite căLduroase, 

ceea ce indică  o frecvenţă  scăzută, i consecinţete acestora medii, nivetut actuat de 
risc at cătdurii extreme este Mic. 

36 Sursa: Raport privind impactul asupra mediului 
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5. 1 .2. Îngheţ/Înzăpeziri 

În figura de mai jos se prezintă  nivetut precipitaţiitor din perioada 2010 - 2018. 

Fig. 60. Precipitaţii(e medii anua!e în perioada 2010-2018, Staţia Meteoro(ogică  Tecuci 

În figura de mai jos se prezintă  o comparaţie a nivetutui precipitaţiitor i a 
temperaturitorînregistrate pentru anu[ 2018. 

S 	 d 
Fig. 61. Evo!uţia temperaturilor medii lunare i a precipitaţiilor medii Iunare în perioada 2018 
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Din anatiza dateLor prezentate de La Staţia MeteoroLogică  Tecuci, pentru 
perioada 2010 - 2018 sunt evidenţiate următoareLe tendinţe: 

vaLoriLe cantităţiLor de precipitaţii cu minima de 13,00 mm La 12 h au fost 
înregistrate în anuL 2010, iar maxima de 81,00 mm La 12 h a fost înregistrată  în 
anuL 2016; 
precipitaţiite medii anuaLe înregistrează  o scădere în prezent, cu o tendinţă  de 
crestere a cantităţiLor de precipitaţii extreme în tuniLe sezonuLui caLd 
(precipitaţii sub forma de pLoaie); 
se evidenţiază  tendinţa de scădere a cantităţiLor maxime de precipitaţii în 
sezonuL rece (precipitaţii sub forma de zăpadă). Lunite sezonuLui rece nu 
exceLează  în cantităţi ridicate de precipitaţii; 
ceLe mai ridicate vaLori aLe cantităţiLor maxime de precipitaţii sunt înregistrate 
în speciaL în tuniLe sezonutui caLd i în Luna octombrie (precipitaţii sub formă  de 
pLoaie). 

Astfet, atât La nivel naţionaL, cât i La niveLuL municipiutui Tecuci se observă  
tendinţa dominantă  de scădere a mediei precipitaţiiLor i de cretere a cantităţiLor de 
precipitaţii extreme. 

În figura de mai jos se prezintă  zoneLe afectate de inundaţii istorice La nivetut 
Administraţie Bazinată  de apă  Prut - BârLad. 



ZONE AFECTATE DE INUNDAT(1 
ISTORICE SEMNIFICATIVE 

i.. 

i. 

t. 
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Fig. 62. Zonete afectate de inundaţii istorice 1 nivelul Administraţie Bazinală  de apă  Prut - Bârlad 
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Principatete inundaţii istorice produse în spaţiut hidrografic Prut - Bârtad sunt 
cete înregistrate în anii 1965 (mai), 1969 (iutie), 1985 (iunie), 1988 (iunie), 1991 
(august). Urmare a precipitaţiitor maximeînregistrate s-au produs viituri care au condus 
ta creten de debite deosebite pe principatete cursuri de apă  Prut, Jijia, Bahtui şi Bârtad 
i pe aftuenţii acestora. Debitete maxime înregistrate în diferite secţiuni pe aceste 

cursuri de apă  în timput viituritor sus-amintite sunt următoarete: 
în anut 1965: 2240 m3/s pe r. Prut ta Rădăuţi - Prut, cca. 200 m3s pe r. Bârtad ta 
Negreti, Vastui şi Bârtad; 
în anut 1969: 731 m3 /s pe r. Prut ta Rădăuţi - Prut, 394 m3/s pe r. Jijia ta Todireni, 
cca. 300 m3/s pe r. Bârtad ta Negreti şi Vastui şi 380 m3/s ta Tecuci; 
în anut 1985: 1250 m3/s pe r. Prut ta Rădăuţi - Prut, 212 m3/s pe r. Jijia ta 
Todireni, cca. 390 m3/s pe r. Bârtad ta Negreti şi 250 m3/s ta Vastui; 
în anut 1988: 1780 m3/s pe r. Prut ta Rădăuţi - Prut, 104 m3/s pe r. Jijia ta 
Victoria; 
în anut 1991: 1050 m3/s in tuna mai i 633 m3/s pe r. Prut ta Rădăuţi - Prut, cca. 
200 m3/s pe r. Bârtad ta Vastui i Tecuci Vastui. 

În areatut municipiutui Tecuci, frecvenţa cea mai mare revine vânturitor din nord 
şi nord-est, cu peste 30%, datorită  evotuţiei acestora în context cu anticictonii siberian 
şi scandinav, şi cu cictonii mediteraneean şi arab, favorizate de orientarea consecventă  
(N-S) a Văii Bârtadutui în spaţiut geografic at municipiutui Tecuci. 

Vânturite din sud se manifestă  cu o frecvenţă  de 11%. Putem aprecia că  circutaţia 
aerutui La Tecuci se desfăşoară  în tungut Văii Bârtadutui cu o frecvenţă  de aproape 42%, 
durata catmutui atmosferic este de 35,8%. 

Între vânturite Locate se renarcă  crivăţut, care este cet mai frecvent vânt ta 
Tecuci, uşor de recunoscut după  caracteristicite pe care te are. 

În ţinuturite Tecuciutui îşi face simţită  prezenţa i un vânt uscat, numit suhoveiut, 
care bate în perioada catdă  a anutui, cu o umezeată  retativă  mică  de 30%, o temperatură  
a aerutui care depăşeşte 25C i o viteză  poate atinge 5 m/s (18 km/oră). 

În figura de mai jos se prezintă  viteza vânturitor pe municipiut Tecuci pe o 
perioadă  de 30 de zite. 
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Fig. 63. Viteza vânturilor din municipiul Tecuci pe o perioadă  de 30 de zi1e37  

Din figura de mai sus în care sunt reprezentate ziLete dintr-o lună  în care vântuL 
atinge o anumită  viteză  rezuLtă  faptuL că, în generaL, viteza vântuLui se încadrează  între 
5 şi 28 km/h. 

ln figura de mai jos se prezintă  roza vânturiLor pentru MunicipiuL Tecuci prin care 
se arată  câte ore pe an bate vântuL din direcţia indicată. 
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Fig. 64. Roza vânturi!or aferent municipiu!ui Tecuci 38  

https://www.meteoblue.com  
38 Sursa: https://www.meteoblue.com/ro/vreme  
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Direcţia maseLor de aer arată  că  direcţia predominantă  a vântuLui în municipiu[ 
Tecuci este NNV (peste 1400 ore/an) i NV (peste 900 ore/an). Pe direcţiiLe VSV şi E 
vântul bate cel mai puţin, sub 250 ore/an. 

Este important să  se cunoască  direcţia predominantă  a vântuLui pentru o anumită  
Locatitate deoarece amplasarea caselor/clădiri[or de Locuit i a unor instituţii trebuie 
să  ţină  cont de aceasta. ÂstfeL, cLădiriLe de Locuit, c[ădiri[e în care îi desfă oară  
activitatea creeLe, grădiniţeLe trebuie ampLasate în partea opusă  bătăii vântului faţă  
de platformeLe industnaLe, centraLeLe termice, care pot să  poLueze aeruL atmosferic cu 
fum, gaze, etc. 

De asemenea curenţii de aer din sezonuL rece care sunt prezenţi pe teritoriuL 
MunicipiuL Tecuci favorizează  apariţia următoarelor fenomene: 

) accentuează  senzaţia de frig resimţită  de Locuitori; 
mărete riscu[ de formare a poLeiu[ui în LuniLe de iarnă; 

) mărete riscuL de troienire a zăpezii; 
scade capacitatea de conservare a energiei termice a cLădiriLor. 

Ca urmare a aezării pe Latitudine, teritoriut municipiuLui Tecuci se încadrează  
în zona cLimatică  temperată  i face parte din sectorul de provincie c[imatică  cu 
infLuenţe de ariditate, ţinut cLimatic de câmpie, topoclimatul complex aL Câmpiei 
Tecuciutui i Văii BârLadului, unde se pot întâLni topocLimate eLementare: de vaLe, de 
terase, de dune, de Lacuri, urban etc. i fenomene cLimatice marcate de viscoLe (iarna) 
i secete preLungite în celelaLte anotimpuri, mai cu seamă  var. 

lnzăpezirile sunt fenomene sezoniere produse de căderi masive de precipitaţii 
sub formă  de zăpadă, fiind accentuate de condiţiiLe meteorologice în care se produc. 
EfecteLe acestor fenomene sunt clasificate în funcţie de timpuL I modul Lor de 
manifestare: 

Efecte imediate 
Efecte secundare, manifestate [a interva[e mai mari sau mai mici de timp, 
în funcţie de evoLuţia condiţiiLor meteorologice. 

În categoria efecteLor imediate sunt cuprinse bLocarea căiLor de transport, 
întreruperea alimentării cu energie electrică  i aLte resurse (ex: apă  potabiLă), 
afectarea unor activităţi industria[e şi sociaLe. 

Efectele secundare sau pe timp înde[ungat sunt generate în genera[ de topirea 
acumuLăriLor de zăpadă, fie pe terenuriLe afectate, fie prin dezgheţarea poduriLor de 
gheaţă  formate pe cursuriLe de apă  de pe zona geografică  afectată. Principala 
manifestare de tip catastrofaL aL dezgheţuLui este reprezentată  de producerea de 
inundaţii, care nu au efecte violente dar afectează  anumite tipuri de activităţi sociaLe 
precum i mediuL ambiant. 

PrincipaLeLe daune produse de astfeL de fenomene se înscriu în sfera dauneLor 
produse asupra bunurilor materiale si a habitatelor naturaLe. Pierderile de vieţi 
omeneti fiind un fenomen puţin probabiL i cu număr foarte mic de victime. 

Determinarea riscului actual 
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lun lan 	Feb 	?viar 	Apr 	?viai 

Având în vedere că  îngheţurite/înzăpezirite apar doar în LuniLe răcoroase, ceea 
ce indică  o frecvenţă  scăzută, i consecinţeLe acestora sunt medii, niveLuL actuaL de risc 
at îngheţuLui /înzăpeziri tor este Mic. 

Consecinţe 

Nesemnificative Minore Medii 	Semnificative 	Majore 

Nivel de risc 

5.1.3. lnundaţii 

În figura de mai jos se observă  moduL cum sunt repartizate cantităţiLe de 
precipitaţii pe o perioadă  de 30 de zite în municipiuL Tecuci. 

30 zile 

20 zile 

10 zile 

0 zile 

• 5O-IOOmm 	 • 20-SOmm 

• S-lOmm 	 • 2-5mm 

• Zile tără  precipitaţii - Zile cu zăpadă 	 - 

Fig. 65. Repartizarea cantităţilor de precipitaţii pe o perioadă  de 30 de zile în municipiul 

Tecuci 

Din anaLiza graficeLor se observă  că  ceLe mai mari cantităţi de precipitaţii cad în 
tuniLe mai-iuLie, în timp ce Luna octombrie este cea în care se înregistrează  ceLe mai 
sLabe precipitaţii. 

lul Aug Sep Oct Noi Dec 

• 1O-2Omm 

<2mm 
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Din punct de vedere at inundaţiitor, Municipiul Tecuci se află  în imediata 
vecinătate a unei zone cu probabilitate de inundaţii de 1O%, 1% i O,1%, conform 
hărţiteor de hazard realizate la nivetut Administraţiei Bazinată  de Apă  Prut - Bârlad care 
s-au întocmit în conformitate cu cerinţele Directivei lnundaţii, pentru zonele 
desemnate ca având un risc potenţiat semnificativ 1a inundaţii i acoperă  zonete 
geografice care ar putea fi inundate în scenariile: 

scenanu 1 cu probabilitate mică  (QO,1% - inundaţii care se pot produce, în medie, 
o dată  la 1000 de ani); 
scenariu 1 cu probabilitate medie (Q 1% - inundaţii care se pot produce, în medie, 
o dată  la 100 de ani); 
scenariu 1 cu probabilitate mare (Q 1O% - inundaţii care se pot produce, în medie, 
o dată  ta 10 de ani). 

Hărtile de hazard ta inundaţii oferă  informaţii cu privire ta extinderea 
suprafeţeLor inundate, adâncimea apei i după  caz viteza apei, pentru viituri care se 
pot produce într-o anumită  perioadă  de timp. Elaborarea acestor hărţi se realizează  
prin utilizarea diferitelor tehnici, cum ar fi modelarea hidrologica i hidraulică, bazată  
pe o cartografiere detatiată  a râului i a albiei majore. 

ln figura de mai jos se prezintă  zonele cu risc potenţial semnificativ la inundaţii 
pentru spaţiutui hidrografic Prut - Bârlad39. 

Planul de management al riscului la inundaţii A.B.A Prut - Bârlad 
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Fig. 66. Zone(e cu risc potenţial semnificativ ( inundaţii pentru spaţiu(ui hidrografic Prut - 

Bâr!ad 

În figura de mai ios se prezintă  extindera areaLeLor inundabiLe în ceLe 3 scenarii 
(O,1%, 1%, 1O%) pentru spaţiuLui hidrografic Prut - Bârtad. 



EXTINDEREA AREALELOR INUNDAILE 
IN CELE TREI SCENARII 
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Fig. 67. Extindera arealelor inundabile în cele 3 scenarii (O, 1%, 1%, 1O%) pentru spaţiului 
hidrografic Prut - Bârlad 

Acest fenomen meteorotogic este produs prin acumuLări de apă  care nu pot fi 
preLuate de cursuriLe normaLe. Forţa de agresiune si puterea de distrugere datorită  

v . 
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inundaţiilor se manifestă  în două  etape: unda de şoc a valului iniţial i rezultate din 
apa acumulată. 

VaLuL iniţiaL are durată  relativ mică, dar o forţă  mare. CeLe mai muLte distrugeri 
de proprietăţi, infrastructură  i bunuri sunt rezuLtate în urma vaLu[ui iniţiat. ÎnăLţimea 
i vo[umul viiturii sunt factori determinanţi atât pentru timput de depLasare cât i 

pentru distrugeriLe provocate. 
lnundaţiile provocate de revărsările apelor se datorează  în principat 

neamenajării albiei râuriLor i pârâurilor dar i a eroziunii maLuriLor. Nu se asigură  astfet 
scurgerea apelor mari i a viituriLor în condiţii de siguranţă, care ar evita depă irea 
aLbiei i impLicit producerea inundaţiilor. 

Primăvara, odată  cu topirea zăpezii sau în timpuL ploiLor repezi de vara, 
numeroase pâraie, afLuenţi ca i torenţii care se formează  pe panteLe repezi îi ies din 
matca ameninţând cu revărsarea în zona nereguLarizată. 

Principa[ele caracteristici ale inundaţiiLor sunt: 

unda de viitura = fenomen de cretere i descretere rapidă  i semnificativă  
a debiteLor i nive[uriLor unui curs de apă, într-o perioada de timp; 
timp de cretere = perioada de timp în care debitele cresc de La vaLoarea 
scurgeni de bază  La vaLoarea debitului maxim aL cuLminaţiei viitoare; 
timp de descretere = perioada de timp în care debiteLe scad La valoarea 
scurgerii de bază; 
debit maxim (de cu[minaţie) = voLumu[ totaL de apă  scurs pe râu într-o 
secundă; 

) volumul viiturii = voLumuL totaL de apă  scurs pe râu în timpuL viiturii; 
> zonă  potenţia[ inundabilă  = zona care cuprinde terenuriLe din afara zonei 

inundabile i care au o cotă  inferioară  nive[u[ui maxim aL viiturii de verificare; 
zonă  inundabi[ă  = zonă  care cuprinde terenuriLe care au o cota inferioară  
niveLuLui maxim a[ viiturii de caLcuL stabi[it pentru regimul amenajat a[ 
scurgerii; 

> Luncă  inundabi[ă  = cuprinde a[bia minoră  si o parte din aLbia majoră  strict 
necesare scurgerii debituLui maxim. 

FactoruL naturaL major care conferă  vuLnerabilitate La inundaţii MunicipiuLui 
Tecuci este prezenţa în area[uL său a două  cursuri de apă: BarLad i afluentul său 
TecuceL, iar o atenţie deosebită  este acordată  viituriLor, fiind principaLa cauză  
generatoare a inundaţiilor. 

lntre factorii natura[i care sporesc vuLnerabiLitatea La inundaţii a orauLui, un roL 
important îL deţin particuLarităţiLe geomorfoLogice. Prin poziţia sa geografică  în Lunca 
BârLaduLui, La confLuenţa cu afLuentul său TecuceL, orauL se dezvoLtă  într-o zonă  cu 
attitudini reduse (30 - 60 m), cu pante mici i morfoLogie specifică  de Luncă, ceea ce 
favorizează  viteze scăzute de scurgere a apei i stagnarea ei în sectoareLe joase. 

VunerabiLitatea sociaL-economică  este reLevată  pe baza anaLizei unor aspecte 
specifice privind popuLaţia (evoluţie demografică, structura pe sexe i 

1 
-,, 
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grupe de vârstă), activităţite economice, infrastructura căilor de comuncaţie i de 
utilităţi pubLice (reţea de atimentare cu apă  i gaze, reţea de canatizare), modul de 
utilizare a terenuritor etc. 
Ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice pencutoase care s-au manifestat pe raza 
judeţutui Gataţi, în perioada 11-13 septembrie 2013, s-au înregistrat pierderi de vieţi 
omeneti (9 persoane decedate), precum şi importante pagube materiaLe, evidenţiate 
în Raportut de Sinteză  nr. 8500/13.11 .2013. Pentru a se evita pe cât posibit astfeL de 
evenimente, La nivelul râutui Tecucet - Locatitate Tecuci se urmăresc imptementarea 
următoaretor măsuri: 

menţinerea stării păduritor pentru suprafaţa bazinuL hidrografic Tecucel 
aferentă  A.P.S.F.R. -utui S = 2.282,5 ha; 
reaLizarea unei acumutări nepermanente Tecucet (Votum = 1,87 mit. m3, 
Suprafaţa= 63,40 ha) pentru atenuarea undetor de viitură  i reţinerea atuviunitor 
pentru care s-au propus retizarea: 

o unui baraj de pământ; 
o unui turn de manevră; 
o unui evacuator de ape mari; 
o dotarea cu echipamente hidromecanice; 
o unui sistem de informare i de atarmare; 

conform Studiului de fezabiLitate Acumu(are nepermanentă  pe râul Tecucel, amonte 
de Municipiu( Tecuci, jud. Galaţ f 

Determinarea riscului actual 

Având în vedere că  inundaţiite aparîn principat în perioada sezonutui ptoios, ceea 
ce indică  o frecvenţă  medie, i consecinţete acestora sunt semnificative, nivetuL actuaL 
de risc aL inundaţiitor este Mediu. 

5. 1 .4. lncendii de pădure 

Zonete vulnerabiLe La incendii de pădure: 

Pădurite situate în jurul Ioca[ităţii i în [ungu[ traseelor turistice, 



Consecinţe 
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Nivel de risc 
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Pădurile aftate în vecinătatea păşuniIor i fâneţelor naturale: posibiLitate 
de producere a incendiiLor datorită  acestui factor de risc se întâtnete pe raza 
de activitate a tuturor ocoatetor sitvice. Frecvenţa cea mai mare de 
producerea a incendiitor în fondut forestier se întâtnete pnmăvara când se 
execută  tucrări de igienizare a pă uniLor si fâneţetor prin incendierea 
resturitor vegetate; 
Pădurile unde sunt amplasate instalaţii de exploatare a petrolului. 

Cauzete cere dau natere ta incendiite de pădure sunt variate. Din studierea 
incendiitor de pădure rezutta ca cete mai frecvente cauze sunt următoarete: 

foLosirea negtijentă  a focutui de către oameni pentru prepararea hranei sau 

pentru încătzit; 
ţigări aruncate ta întâmptare; 
arderea rămă iţeLor temnoase rezuttate din parchetete de exptoatare; 
crearea de suprafeţe agricote prin arderea sau de îmbunătăţirea pă unitor; 
foLosirea armetor de vânătoare sau a artiteriei in potigoanete vânătoritor de 
munte; 
scântei si cenua de ta tocomotiveLe fotosite în exptoatarea forestieră; 
trăsnetuL; 
incendieri premeditate. 

Determinarea riscului actual 
Având în vedere retiefut atropic La Tecuci se rezumă  ta o serie de microforme de 

retief, în bună  măsură  specifice regiunitor de câmpie, rezuttă  că  nivetut actuaL de risc 
at incendiitor de pădure este Mic. 

5.1.5. Cutremure 

ln conformitate cu ,,Legea 575/22-10-2001 - privind aprobarea PLanutui de 
amenajare a teritoriutui naţionat - Secţiunea a V-a - Zone de risc naturaL, [ocaLitatea 
Tecuci face parte dintr-o zonă  de risc naturaL cauzat de cutremure cu intensitatea 
seismică  exprimata în grade MSK=Vlll. 
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Determinarea riscului actual 
Având în vedere poziţionarea orautui Tecuci în zona seismică  VllI, rezuttă  o 

frecvenţă  medie, cu consecinţe majore, ceea ce determică  că  nivetuL actuaL de risc aL 
cutremuretor este Mare. 

5.1.6.Alunecări de teren 

Alunecările de teren se produc datorită  pLoiLor intense i preLungite ce produc 
supraumezirea detuviuLui i eroziunea în adâncime. 

Atunecarea se produce pe un fond geomorfotogic comptex, cu viroage, trepte i 
vaturi pe viroage preexistente. Masa aLunecătoare este compusă  din pietri, argită  
prăfoasă  i fragmente de gresie, iar aLunecărite de teren se pot forma din cauze 
naturaLe sau antropice. 

Cauzele naturale aLe aLunecăriLor de teren incLud: 

saturaţie prin infiLtrarea apei de pLoaie, topirea zăpezii sau topirea 
gheţariLor; 

) creterea apei subterane sau creterea presiunii apei poritor (de exemptu, 
datorită  reîncărcării acviferutui în anotimpurite ptoioase sau prin infiLtrarea 
apei de pLoaie); 
creterea presiunii hidrostatice în fisuri i fracturi; 
pierderea sau absenţa structurii vegetative verticaLe, a nutrienţitor sotutui i 
a structurii sotutui (de exemptu, după  un incendiu - un incendiu în păduri care 
durează  3-4 ziLe); 
eroziunea vârfutui unei pante de către râuri sau vaLuri oceanice; 
intemperii fizice i chimice (de exemptu, prin îngheţare i dezgheţare 
repetate, încăLzire i răcire, scurgeri de sare în apeLe subterane sau 
dizoLvarea mineraLetor); 
tremurarea sotutui cauzată  de cutremure, care pot destabitiza panta direct 
(de exempLu, inducând Lichefierea sotutui) sau stăbi materiaLut si provoca 
fisuri care vor produce în cete din urmă  o atunecare de teren. 
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Cauzele antropice ate atunecăritor de teren inctude: 

> defri ări, cuttivare i construcţie; 
vibraţiite cauzate de maini sau de trafic; 

> sabtare i exptoatare; 
terasamente (de exemptu, prin modificarea formei unei pante sau 
impunerea de noi sarcini); 
în soturi puţin adânci, îndepărtarea vegetaţiei adânc înrădăcinate care 
Leagă  cotuviut de roca de bază; 
activităţi agricote sau forestiere (exptoatare forestieră) i urbanizare, 
care modifică  cantitatea de apă  care se infittrează  în sot. 

Datorită  schimbăritor ctimatice din uttimii ani din ţara noastră, s-au întrunit mai 
mutte din aceste cauze, fapt în urma căruia au rezuttat mărirea numărutui i amptoarea 
atunecăritor de teren. Din aceasta cauză, acest fenomen trebuie tuat în considerare ca 
dezastru naturaL ce necesită  o pregătire speciată  a popuLaţiei, pentru a preveni i 
atenua efectete sate. 

Atunecărite de teren sunt fenomene geo - morfotogice care schimbă  aspectut 
geografic at unei regiuni cu efecte majore asupra biosferei i habitatutui i pot genera 
următoarete efecte: 

distrugerea sau avarierea construcţiitor de orice fet; 
btocarea parţiată  sau totată  a atbiei unui râu i crearea unei acumutări de apă  
cu pericot de inundaţie; 

> distrugerea sau avarierea reţetetor edititare comunate de apă, gaze, 
canatizare; 
btocarea parţiată  sau totată  a unor căi de comunicaţie (rutiere, feroviare 
etc.). 

Principatete măsuri specifice în acest caz sunt: 

ptanificarea acţiunitor de căutare-satvare i asistenţă  medicată; 
asigurarea adăpostirii temporare a sinistraţitor; 
dezvottarea i imptementarea unui program de protecţie a sotutui 
împotrivaeroziunii i de amenajare teritoriată  a tucrăritor de 
infrastructură. 

Determinarea riscului actual 
Având în vedere că  atunecărite de teren se pot dectana din varii motive, ceea 

ce indică  o frecvenţă  medie, i consecinţete acestora sunt semnificative, nivetut actuat 
at atunecăritor de teren este Mediu. 
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5.2. Vulnerabilităţi identificate la nivel local 

Conform metodotogiei Convenţiei Pnmanlor privind Ctima i Energia 2030, în 
cadruL anaLizei de risc sunt anaLizate principaLeLe vuLnerabiLităţi de La niveL LocaL. 

VuLnerabiLităţite pot fi înţeLese ca măsura în care un sistem este susceptibiL i 
incapabit să  se confrunte cu efecteLe adverse aLe schimbănLor cLimatice. 

ln tabeLuL de mai jos sunt prezentate principaLeLe vuLnerabiLităţiLe identificate La 
niveL LocaL i impactuL observat pe care evenimenteLe ctimatice i meteorotogice îL 
manifestă  asupra sectoareLor de interes. 
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Tabe( 5. 1. Vulnerabilităţile identificate lo njvel Iocal si lmpactul acestoro asupra sectoarelor de jnteres 



5.3. lmpact climatic preconizat Ia nivel Iocal 

Preconizarea schimbăritor cLimatice La nivetut MunicipiuLui Tecuci s-a făcut cu 
ajutoruL dateLor furnizate de Wortd Bank Group - Climate Change Knowtedge Portal. 

Portatut foLosete date cuLese din 1 986 i până  în prezent pentru a estima 
schimbăriLe ctimatice ce pot apărea La niveLuL unei regiuni/LocaLităţi. 

România este expusă  riscuLui de pericoLe hidrometeorotogice i dezastre 
naturate, care afectează  în primuL rând sectoruL agricot i sănătatea umană, prin 
inundaţii sezoniere i perioade de secetă. AmeninţăriLe cauzate de inundaţiite, 
incendiite de pădure, Lipsa apei i căLdura extremă  sunt, de asemenea, considerate 
drept pericoLe critice pentru ţară. 

România este din ce în ce mai vuLnerabită  La: secete, vaturi de căLdură, 
precipitaţii abundente, atunecări de teren, cutremure i inundaţii. Secetete pot deveni 
mai frecvente în unete zone din cauza scăderii niveLutui râuritor, precum i a creterii 
cererii i consumutui de apă  datorită  dezvoLtării economice i creterii popuLaţiei. 

Pentru prezentut document s-a efectuat o preconizare a creteriLor 
temperaturiLor medii Lunare, a diferenţeLor cantităţiLor de precipitaţii Lunare, a 
număruLui de ziLe cu temperata maximă  ziLnică  peste 35°C, a numărutui de ziLe cu 
temperatura maximă  sub 0 °C i a numărutui de zite cu temperatura minimă  sub 0 °C 
pentru perioadete 2020 - 2039, 2040 - 2059, 2060 - 2079 i 2080 - 2099. 

ln figuriLe de mai jossunt prezentate cretenLe preconizate pentru temperaturiLe 
medii Lunare în perioada 2020 - 2099 raportate La temperaturite medii Lunare din 
perioada 1986 - 2005. 

Fig. 68. CreteriIe preconizate a mediei 
temperaturi!e medii !unare în perioada 2020- 
2039 raportate !a media temperaturilor medii 

Iunare din perioada 1 986-2005 

Fig. 69. CreteriIe preconizate a mediei 
temperaturi!e medii Iunare în perioada 2040- 
2059 raportate Ia media temperaturilor medii 

Iunare din perioada 1 986-2005 
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Fig. 70. Creteri1e preconizate a mediei 
temperaturile medii (unare în perioada 2060- 
2079 raportate ta media temperaturi(or medii 

(unare din perioada 1986-2005 

Fig. 71. Creteri(e preconizate a mediei 
temperaturi(e medii (unare în perioada 2080- 
2099 raportate (a media temperaturi(or medii 

(unare din perioada 1 986-2005 

>° Din figura 68 se poate observa că  în perioada 2020-2039 este preconizată  o 
cretere a mediei temperaturilor medii Lunare cupnnsă  între 0,98 i 2,22 °C faţă  
de media temperatunLor medii Lunare înregistrate în perioada 1986-2005; 
Din figura 69 se poate observa că  în penoada 2040-2059 este preconizată  o 
cretere a mediei temperaturitor medii Lunare cupnnsă  între 1,86 i 3,6 °C faţă  
de media temperaturiLor medii Lunare înregistrate în perioada 1986-2005; 

) Din figura 70 se poate observa că  în penoada 2060-2079 este preconizată  o 
cretere a mediei temperaturiLor medii Lunare cuprinsă  între 2,67 i 5,15 °C faţă  
de media temperaturiLor medii Lunare înregistrate în perioada 1986-2005; 

> Din figura 71 se poate observa că  în perioada 2080-2099 este preconizată  o 
cretere a mediei temperaturiLor medii Lunare cuprinsă  între 3,89 i 7,1 °C faţă  
de media temperaturiLor medii Lunare înregistrate în perioada 1986-2005. 

În figuriLe de mai jos sunt prezentate diferenţete preconizate pentru cantităţite 
medii de precipitaţii tunare în perioada 2020 - 2099 raportate La media cantităţitor 
medii de precipitaţii Lunare din perioada 1986 - 2005. 
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Fig. 72. Diferenţele preconizate a mediei 
cantităţilor medii tunare de precipitaţii în 

perioada 2020-2039 raportate la media 
cantităţilor medii lunare de precipitaţii din 

perioada 1 986-2005 

Fig. 73. Diferenţe(e preconizate a mediei 
cantităţilor medii lunare de precipitaţii în 

perioada 2040-2059 raportate la media 
cantităţilor medii lunare de precipitaţii din 

perioada 1 986-2005 

Fig. 74. Diferenţele preconizate a mediei 
cantităţitor medii lunare de precipitaţii în 

perioada 2060-2079 raportate 1 media 
cantităţilor medii lunare de precipitaţii din 

perioada 1986-2005 

Fig. 75. Diferenţete preconizate a mediei 
cantităţilor medii (unare de precipitaţii în 

perioada 2080-2099 raportate la media 
cantităţilor medii lunare de precipitaţii din 

perioada 1986-2005 

> Din figura 72 se poate observa că  în perioada 2020-2039 este preconizată  o 
diferenţă  a mediei precipitaţiiLor medii Lunare cupnnsă  între -3,62 i +2,58 
mm/Lună  faţă  de media precipitaţiiLor medii Lunareînregistrateîn penoada 1986-
2005. 

) Din figura 73 se poate observa că  în perioada 2040-2059 este preconizată  o 
diferenţă  a mediei precipitaţiiLor medii Lunare cuprinsă  între -6,99 i +5,39 
mm/Lună  faţă  de media precipitaţiiLor medii Lunareînregistrateîn perioada 1986-
2005. 
Din figura 74 se poate observa că  în perioada 2060-2079 este preconizată  o 
diferenţă  a mediei precipitaţiiLor medii Lunare cuprinsă  între -9,64 i +3,2 
mm/Lună  faţă  de media precipitaţiiLor medii Lunare înregistrate în perioada 1986-
2005. 
Din figura 75 se poate observa că  în perioada 2080-2099 este preconizată  o 
diferenţă  a mediei precipitaţiiLor medii Lunare cuprinsă  între -13,81 



2020-2039 	 2040-2059 	 2060-2079 	 2080-2099 
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i +3,54 mm/tună  faţă  de media precipitaţiitor medii tunare înregistrate în 
perioada 1 986-2005. 

În figura de mai ios este reprezentată  preconizarea numărutui de ziLe cu 
temperata maximă  zitnică  de peste 35 °C faţă  de numărut de zite cu temperatura 
maximă  zitnică  peste 35 °C din perioada 1986-2005. 

30 
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Fig. 76. Preconizarea numărului de zile cu temperata maximă  zilnică  de peste 35 °C faţă  de numărul 
de zile cu temperatura maximă  zilnică  peste 35 °C din perioada 1986-2005. 

Din figura 76 se poate observa că  numărut zitetor cu temperatura maximă  de 
peste 35 °C este în cretere faţă  de numărut de zite cu temperatura maximă  zitnică  
peste 35 °C din penoada 1986-2005. 

În figura de mai jos este reprezentată  preconizarea numărutui de ziLe cu 
temperata maximă  zitnică  de sub 0 °C faţă  de numărut de ziLe cu temperatura maximă  
ziLnică  sub 0 °C din perioada 1986-2005. 
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Fig. 77. Preconizarea numărului de zi(e cu temperata maximă  zilnică  sub 0 °C faţă  de numărul de zile 
cu temperatura maximă  zi(nică  sub 0 °C din perioada 1986-2005. 

Din figura 77 se poate observa că  numărut zitetor cu temperatura maximă  sub O 
C este în scădere faţă  de numărut de zite cu temperatura maximă  zitnică  sub O °C din 

penoada 1 986-2005. 
În figura de mai jos este reprezentată  preconizarea numărutui de zite cu 

temperata minimă  zitnică  sub 0 °C faţă  de numărut de zite cu temperatura minimă  
zitnică  sub O °C din perioada 1986-2005. 

Fig. 78. Preconizarea numărului de zi(e cu temperata minimă  zilnică  sub 0 oc faţă  de numărul de zile 
cu temperatura minimă  zilnică  sub 0 °C din perioada 1986-2005. 
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Din figura 78 se poate observa că  numărul ziletor cu temperatura minimă  sub 0 
°C esteîn scădere faţă  de numărul de zile cu temperatura minimă  ziLnică  sub 0 °C din 
penoada 1 986-2005. 

Concluzii 

Pentru perioada 2020-2099 se poate observa o tendinţă  crescătoare a 
temperaturilor medii Lunare. Cea mai mică  cretere preconizată  este în luna noiembrie, 
Lună  în care se preconizează  că  temperatura medie Lunară  va crete cu 3,89 oc faţă  de 
media temperaturilor medii Lunare înregistrate în noiembrie în perioada 1 986-2005. Cea 
mai mare cretere preconizată  este în luna august, Lună  în care se preconizează  ca 
temperatura medie Lunară  va crete cu 7,1 °C faţă  de media temperatunlor medii 
Lunare înregistrate în august în perioada 1986-2005. 

Pentru perioada 2020-2099 se poate observa o varietate, atât crescătoare cât i 
descrescătoare, în preconizarea precipitaţiilor medii lunare. Deii în Lunile de 
primăvară, care în principal sunt ceLe mai pLoioase din an, se preconizează  o uoară  
cretere a cantităţii de precipitaţii cupnnsă  între 0,65 i 5,39 mm/Lună, în Lunile de 
vară, care în principaL sunt ceLe mai secetoase din an, se preconizează  o descretere a 
cantităţii de precipitaţii cuprinsă  între -0,04 i -13,81 mm/Lună. Acest lucru ne indică  
faptuL că, cantitatea de precipitaţii preconizată  este în descretere faţă  de cantitatea 
de precipitaţii din perioada 1986-2005. 

5.4. Analiza riscuritor i a vulnerabilităţilor climatice si meteorotogice Ia nivel 
Iocal 

Analiza riscurilor i a vuLnerabiLităţilor climatice i meteoroLogice La niveL LocaL 
cuprinde o evaLuare a principaleLor tipuri de fenomene i procese din mediu care se 
produc naturaL i care pot avea impact negativ asupra unui sector sau mai muLte 
sectoare de interes, putând provoca pagube materiaLe sau pericLita părţi din 
infrastructura construită  de pe teritoriul autorităţii Locale. Sunt vizate acele sectoare 
de interes conform metodoLogiei Convenţiei Primarilor privind Clima i Energia 2030. 

Având în vedere preconizăriLe schimbărilor ctimatice prezentate în capitoLuL 5.3 
se poate observa: 

FactoruL de risc Căldura extremă  cunoate o cretere atât în frecvenţă  cât i 
în intensitate, datorită  creterii mediilor temperaturiLor Lunare; 
FactoruL de risc lngheţ /Inzăpezire cunoate o scădere în frecvenţă  i o 
stagnare din punct de vedere aL intensităţii, datorită  creterii mediiLor 
temperaturiLor Lunare; 

> FactoruL de risc lnundaţii cunoate o scădere atât în frecvenţă  cât i în 
intensitate, datorită  scăderii cantităţii medii de precipitaţii Lunare; 
FactoruL de risc lncendii de pădure este mic întrucât MunicipiuL Tecuci este 
într-o zonă  de câmpie; 
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) Factorut de risc Cutremure stagnează  atât în frecvenţă  cât i în intensitate, 
datorită  faptutui că  acest factor nu depinde de schimbărite ctimatice 
preconizate ta nivet Locat; 

) Factorut de risc Atunecări de teren cunoate o scădere în frecvenţă  i o 
stagnare din punct de vedere at intensităţii, datorită  scăderii cantităţii medii 
de precipitaţii tunare. 

Căidură extremă  .. 1 t 
Îngheţ/înzăpezire •• 

lnundaţii ... J, J, 
lncendii de pădure •• ÎS t 

Cutremure •••• 
Alunecări de teren ••• J, 

Tabel 5.2. Evaluarea generală  a principalelor riscuri climatice i meteorologice din Municipiul Tecuci 

Clădiri Probabil •••• 
Reţeatransport Posibil •• 
Energie Probabil •••• 
Apă  Probabil ••• 
Deşeuri Posibil •• 
Planificare . 	. 
teritoriala 

lmprobabil • 

Agricultură  şi păduri Posibil .•. 
Mediu şi . 	. 
biodiversitate 

. 
Posibil .. 

Sănătate publică  Probabil .•. 
Tabel 5.3. lmpacturi!e preconizate asupra principalelor sectoare de interes 

Tabel 5.4. Legenda Analizei riscurilor i vulnerabilităţilor climatice i meteorologice 
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6. 1. Scop, viziune, obiective 

PAEDC vizează  acţiuni(e i măsurite de La niveL Locat care intră  în competenţa 
Primanei Municipiutui TECUCI. Prin urmare, se iau măsun în exercitarea unora sau a 
tuturor funcţiiLor posibite: 

Consumator i prestator de servicii; 
- PLanificator, investitor i autoritate de regLementare; 

ConsuLtant, factor motivator i mode(; 
Producător i furnizor de energie. 

În cadrut ptanutui de acţiune sunt enumerate acţiuniLe pe termen scurt ş  mediu 
care au fost aprobate de Municipiut TECUCI i pentru care a fost stabiLit un buget 
împreună  cu acţiunite strategice pe termen Lung pe care urmează  să  Le impLementeze 
până  în 2027 i după  acest orizont de timp. 

PunctuL de pLecare aL PAEDC-utui este anaLiza consumuLui de energie, a emisiitor 
de gaze cu efect de seră  aferente i evoLuţia faţă  de anut de referinţă  ates. 

PLanuL stabiLete obiective cLare i ferme cu acţiuni cuantificabiLe în indicatori 
de performanţă, care uLterior să  poată  fi monitorizaţi. Acesta prevede măsuri de 
eficientizare a utitizării resurseLor energetice La niveL LocaL, de introducere a surseLor 
de energie regenerabiLă, de dezvottare a unor programe tocaLe i acţiuni destinate 
reducerii consumuriLor de energie în sfera serviciiLor comunitare de utitităţi pubLice, în 
sectorut rezidenţiaL i terţiar, în transporuL pubLic cât i în cel privat. 

PLanuL conţine acţiuni care au ca scop informarea i motivarea cetăţeniLor, cât 
i a attor părţi interesate, cu privire La stadiuL măsuriLor aprobate i a efectetor 

acestora. 

În mod evident, impLementarea acestuia necesită  susţinere financiară  i poLitică  
a comunităţii Locate din terţe părţi. 

Acest ptan de acţiune trebuie privit ca un instrument de comunicare i promovare 
a factoritor de decizie, deoarece et nu reprezintă  un document rigid, având în vedere 
că  periodic circumstanţeLe se schimbă  i necesită  revizuiri, iar rezuttateLe acţiuniLor 
aduc experienţă. 
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În continuare, este prezentată  pLanificarea măsuntor pe sectoare/domenii de 

acţiune: 

CLădin i instaLaţii aferente (cLădiri municipate, ctădiri din sectorut terţiar, 

ctădiri rezidenţiale, iLuminat pubLic); 

) Transport (ftota municipaLă, transport pubtic, transport privat i comercial); 
Ptanificare urbană  (pLanificare urbană  strategică, plan urban de mobilitate 
durabiLă, dezvottarea de regtementări tocaLe în sprijinut construcţiitor durabiLe); 
Achiziţii (regLementări LocaLe de eficienţă  energetică, regtementări tocate de 
utitizare energie regenerabită); 
Comunicare (servicii de asistenţă  tehică  i consuttare, suport financiar i 

subvenţii, campanii de informare i contientizare, sesiuni de instruire, 
organizarea ZiLeLor Municipate aLe Energiei); 

) Management deeuri (coLectare setectivă, recictare). 

PAEDC este un document potitic strategic ce va fi aprobat de consiLiut Local 
municipat, prin care se asumă  sprijinut potitic pentru asigurarea succesutui procesuLui 
de îmbunătăţire a eficienţei energetice în teritoriut de competenţă  a autorităţii Locate, 

în vederea depă irii ţintetor propuse de Uniunea Europeană  pentru reducerea emisiitor 

de gaze cu efect de seră  cu mai mutt de 20% faţă  de emisiite generate în teritoriut 
administrativ în anut de referinţă. 

Scopul PAEDC este de asigurare a impLementării pe termen scurt şi mediu a 
poLiticiLor Locate formuLate prin Strategia lntegrata de Dezvottare Urbana - ,,Strategia 

de Dezvottare Locată , cu detatierea obiectiveLor şi direcţiitor de acţiune generate ate 

acesteia pe obiective şi direcţii de acţiune specifice, în sectorut energiei şi protecţiei 

mediuLui. 

Obiectivul general al PAEDC este de reducere a emisiiLor de gaze cu efect de 

seră  cu 55% până  în anuL 2030 pe raza Municipiutui TECUCI în vederea îmbunătăţirii 
performanţetor energetice existente sau dezvottării de construcţii, i nstataţii, 
echipamente şi tehnoLogii cu eficienţă  energetică  performantă, inctuzând surseLe 

regenerabiLe de energie viabiLe. 

Autorităţite Locale aLe MunicipiuLui TECUCI au ca obiectiv strategic apropierea de 
performanţete socio-economice atinse de aLte municipatităţi performanţe aLe Uniunii 

Europene, prin impLementarea poLiticitor care contribuie La ridicarea nivetutui de trai 
i a gradutui de civiLizaţie at comunităţii tocate. Acesta este i scoput în mare masură  a 

suportutui financiar nerambursabiL acordat de Uniunea Europeana pentru îmbunătăţirea 

eficienţei energetice. 
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Dependenţa energetică  i schimbărite ctimatice sunt preocupări comune, atât La 
niveL european, cât i La niveL naţionaL. Siguranţa aprovizionării cu energie, utiLizarea 
eficientă  a resurseLor, preţuriLe accesibiLe i sotuţiite inovatoare sunt cruciaLe pentru 
dezvoLtarea pe termen Lung, pentru crearea Locuritor de muncă  ş  creterea caLităţii 
vieţii în municipiu. 

Utitizarea raţionată  a energiei, pe Lângă  efecteLe pozitive asupra mediutui, 
conduce i spre următoarete beneficii: 

) financiare - prin economisirea energiei se reduce i factura energetică; 
economice - prin facturi mai mici La combustibiti i etectricitate; 
sociale - utitităţiLe pubLice cu costuri reduse cresc suportabititatea tor pentru 
cetăţenii din grupuri vuLnerabiLe - care îi chettuiesc o mare parte din venituri 
pe încătzire, energie eLectrică; 
administrative - modernizarea infrastructurii urbane conduce în mod direct ta 
creterea catităţii serviciitor pubtice, precum i La sporirea gradutui de confort 
urban; 
de finanţare - economiite de energie reaLizate etiberează  resurse financiare din 
care se pot dezvotta noi proiecte de modernizare; 
operaţionale - confortut superior conduce La o mai bună  productivitate a muncii 
i ta îmbunătăţirea imaginii pubtice a organizaţiiLor. 

Prin aderarea La iniţiativa europeană  Convenţia PrimariLor, Municipiut TECUCI îi 
asumă  reducerea până  în anut 2020 a emisiiLor de gaze cu efect de seră  în teritoriut 
administrat. Administraţia pubtică  LocaLă  trebuie să  fie un factor motivator, mobiLizator 
ş  modeL pentru cetăţeni i agenţii economici. 

În urma anatizei rezuLtateLor lnventaruLui de Referinţă  aL Emisiitor i Luând în 
considerare anut de referinţă, s-a stabitit ca obiectiv general pentru Municipiut 
TECUCI, o reducere de 55% a emisiilor de CO2, până  în anul 2030, faţă  de anuL de 
referinţă  2015. 

Obiectivele specifice ale PAEDC sunt următoareLe: 

Creterea performanţetor energetice a ctădiritor pubLice în vederea îmbunătăţirii 
confortutui termic, reducerii emisiitor de gaze cu efect de seră; 
Dezvottarea energetică  durabită  a municipiuLui TECUCI în vederea creterii 
eficienţei energetice, utitizării eficiente a resurseLor, creteni ponderii 
resursetor regenerabiLe i protejării mediutui exterior. 
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Creterea graduLui de eficienţă  energetică  a sistemutui pubtic de iluminat în 
vederea reducerii emisiiLor poLuante de CO2, creterii siguranţei în trafic, 
reducerii costuriLor i creterii duratei de funcţionare a sistemuLui; 
Îmbunătăţirea transportuLui pubLic din municipiuL TECUCI în vederea asigurării 
unui transport urban mai sigur i eficient; 

) DezvoLtarea urbană  durabiLă  a municipiutui TECUCI în vederea creterii catităţii 
vieţii ta niveL LocaL. 

6.2. Direcţii strategice i măsuri propuse pe termen mediu (2030) 

În vederea reaLizării dezideratetor de reducere a emisiiLor de CO2 pentru 
municipiuL TECUCI, se propun 6 Direcţii Strategice de DezvoLtare (aferente obiectiveLor 
specifice): 

1. D.S. 1 Creterea eficienţei energetice în cLădiri; 
2. D.S.2 Creterea eficienţei energetice în transporturi; 
3. D.S.3 PLanificarea urbană; 
4. D.S.4 AchiziţiiLe pubtice; 
5. D.S.5 Managementut deeuritor; 
6. D.S.6 Comunicarea. 

6.2.1. Creterea eficienţei energetice în clădiri, echipamente i utilităţi 

În MunicipiuL TECUCI, ctădirite reprezintă  un consumator foarte important, 
responsabit pentru 74% din totaLuL emisiiLor de CO2 de La nivet tocat. 

lmpLementarea de măsuri de eficienţă  energetică  în sectorut cLădiriLor va avea 
un impact pe termen mediu i Lung în consumuL de energie finaL, de La niveL LocaL, 
datorită  următoaretor particuLarităţi: 

Durata de viaţă  a ctădiriLor noi este de aproximativ 50 ani; 
Modernizărite energetice reaLizate La niveLuL anveLopei cLădiriLor produc 
efecteîn reducerea consumuLui de energie pe o durată  de minim 15 ani; 
Modernizările energetice La niveLut instaLaţiitor i echipamenteLor aferente 
unei ctădiri produc efecte în reducerea consumuLui de energie pe o durată  
de minim 10 ani. 

Obiectiv specific 1: Îmbunătăţirea performanţei energetice a anveLopei i instataţiitor 
ctădi ri tor rezidenţiaLe (apartamente, ctădi ri individ uaLe), terţiare i ad mi nistrative, 
pri n modernizare energetică  sustenabi Lă. 
Obiectiv specific 2: ReaLizarea construcţiiLor noi cu respectarea în proiectare i 
execuţie a cerinţetor minime privind performanţa energetică  prin monitorizare La faza 
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de concepţie, execuţie i recepţie a noitor construcţii sub aspectut respectăni în 
proiectare i execuţie a cerinţetor normate privind performanţa energetică; 

Măsurile propuse pentru atingerea obiectivelor specifice de reducere a emisii[or de 
gaze cu efect de seră  în ctădirite din Municipiu[ TECUCI sunt: 

l Măsura 1 . 1: Modernizarea energetică  a c[ădiritor: creterea performanţei 
energetice a anvetopei ctădirii (pereţi exteriori, ferestre, tâmptărie, ptaneu 
superior, ptaneu peste subsot, subsot), arpantetor i învetitoareLor, prin 
îmbunătăţirea izo[aţiei termice, incLusiv măsuri de consotidare a ctădirii. 

ţ  Măsura 1 .2: Montarea de instataţii fotovottaice pentru producerea distribuită  a 
energiei etectrice ta nivetut ctădiritor: utitizarea arhitecturii sotare acoto unde 
este posibit, montarea de panouri fotovottaice pe acoperiuri, pentru ctădirite 
cu suprafeţe mari ocupate. 

ţ  Măsura 1 .3: Montarea de instataţii termosotare pentru producerea de apă  catdă  
de consum: întocuirea sau comptetarea sursetor ctasice de încătzire sau 
preparare a apei catde prin utitizarea sursetor de energie regenerabită  (panouri 
so[are) [a acete ctădiri ta care se dovedete prin proiectu[ tehnic un optim aL 
investiţiei în raport cu energia economisită  faţă  de surse ctasice de combustibit. 
Măsura 1 .4: Modernizarea instataţiitor de i[uminat interior: în[ocuirea corpuriLor 
de iLuminat ftuorescent i incandescent cu corpuri de i[uminat cu eficienţă  
energetică  ridicată  i durată  mare de viaţă. 

ţ  Măsura 1 .5: lntroducerea sistemutui de raportare tunară  centratizată  a 
consumuri[or de utitităţi (apă, gaz, energie etectrică); anatiza periodică  a 
consumuritor de energie prin raportarea ta ctădiri simitare ca destinaţie i 
construcţie, ctădiri de referinţă  ş  perioade anterioare. 

ţ  Măsura 1 .6: Modernizarea i Creterea Eficienţei Energetice a Sistemutui de 
ltuminat Pubtic. 

ţ  Măsura 1 .7: l[uminat pubLic inte[igent prin reatizarea unei p[atforme de 
management operaţionat. 

ţ  Atte măsuri: imptementarea sistemetor de management energetic având ca scop 
îmbunătăţirea eficienţei energetice i monitorizarea consumuritor de energie; 
orice atte activităţi care conduc La îndeptinirea reatizării obiectivetor proiectutui 
(întocuirea Lifturitor i a circuitetor eLectrice - scări, subsot, Lucrări de demontare 
a instaLaţiitor ş  echipamentetor montate, tucrări de reparaţii [a faţade etc.); 
instaLarea unor sisteme de recuperare a cătdurii (din aerut evacuat); instatarea 
de obtoane termoizotante ta ferestre. 

În sectoruL clădirilor rezidenţiate se estimează  o reducere a consumutui de 
energie de 83.785 MWh/an, coroborată  cu o reducere a emisiitor de gaze cu efect de 
seră  La un nivet de 17.176 tone CO2/an, faţă  de anut 2019. 
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Consum de energie de referinţă  an 2015 MWh/an 258.578 
Consum de energie an 2019 MWh/an 253.894 
PotenţiaL reducere consum de energie MWh/an 83.785 
Emisii de gaze cu efect de seră  de referinţă  an 
201 5 

tone CO2/an 54.457 

Emisii de gaze cu efect de seră  an 2019 tone CO2/an 52.094 
Potenţiat reducere emisii de gaze efect seră  tone CO2/an 17.176 
Costuri estimate pentru impLementarea 
măsuritor 

Mii Ron 35.000 

Surse finanţare BugetuL Locat, POR, Casa Verde, Fonduri 
proprii, aLte surse 

Responsabili Primăria TECUCI, ConsitiuL Locat TECUCI, 
Administraţia fonduLui de mediu, Asociaţii 
proprietari 

Perioada imptementare 2020-2027 
Tabel 6. 1 Potenţial de reducere consum de energie i emisii de gaze cu efect de seră  pentru clădirile 

rezidenţiale 

Spaţiite aftate La parteruL btocuriLor se vor reabitita împreună  cu întreaga cLădire. 
Considerând spatiiLe terţiare ca fiind 8% din cLădirile rezidenţiaLe, ar rezuLta prin 
reabiLitare împreună  cu toate imobiteLe rezidenţiaLe din municipiu o reducere a 
consumuLui de energie de 9.765 MWh/an, coroborată  cu o reducere a emisiiLor de gaze 
cu efect de seră  La un niveL de 2.222 tone CO2/an, faţă  de anuL 2019. 

Consum de energie de referinţă  an 2015 MWh/an 41.549 
Consum de energie an 2019 MWh/an 39.060 
Potenţiat reducere consum de energie MWh/an 9.765 
Emisii de gaze cu efect de seră  de referinţă  an 
201 5 

tone CO2/an 10.080 

Emisii de gaze cu efect de seră  an 2019 tone CO2/an 8.889 
PotenţiaL reducere emisii de gaze efect seră  tone CO2/an 2.222 
Costuri estimate pentru impLementarea 
măsuriLor 

Mii Ron inctus ctădiri rezidenţiaLe 

Surse finanţare Bugetut tocaL, 
proprii, atte surse 

POR, Casa Verde, Fonduri 

ResponsabiLi Primăria TECUCI, ConsitiuL LocaL TECUCI, 
Administraţia fonduLui de mediu 

Perioada impLementare 2020-2027 
Tabel 6.2 Potenţial de reducere consum de energie i emisii de gaze cu efect de seră  pentru c(ădirile 

terţiare 

În sectoruL cLădirilor municipale se estimează  o reducere a consumutui de 
energie de 1 3.269 MWh/an, coroborată  cu o reducere a emisiitor de gaze cu efect de 
seră  ta un niveL de 2.874 tone CO2/an, faţă  de anut 2019. 
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Consum de energie de referinţă  an 2015 MWh/an 48.746 
Consum de energie an 2019 MWh/an 44.231 
PotenţiaL reducere consum de energie MWh/an 13.269 
Emisii de gaze cu efect de seră  de refennţă  an 
201 5 

tone CO2/an 11.175 

Emisii de gaze cu efect de seră  an 2019 tone CO2/an 9.580 
Potenţiat reducere emisii de gaze efect seră  tone CO2/an 2.874 
Costuri estimate pentru implementarea 
măsurilor 

Mii Ron 52.000 

Surse finanţare Bugetul Locat, POR, Casa Verde, 
Fonduri propria 

Responsabiti Primăria TECUCI, Consitiul LocaL 
TECUCI, Administraţia fonduLui de 
mediu 

Perioada implementare 2020-2027 
Tabe( 6.3 Potenţial de reducere consum de energie i emisii de gaze cu efect de seră  pentru c(ădirile 

municipale 

Pentru iluminatul public se estimează  o reducere a consumului de energie de 
1 . 1 1 6 MWh/an, coroborată  cu o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră  La un 
nivel de 296 tone CO2/an, faţă  de anul 2019. 

Consum de energie de referintă  an 2015 MWh/an 2.956 
Consum de energie an 2019 MWh/an 2.791 
Potenţial reducere consum de energie MWh/an 1.116 
Emisii de gaze cu efect de seră  de referinţă  an 
20 1 5 

tone CO2/an 990 

Emisii de gaze cu efect de seră  an 2019 tone CO2/an 740 
PotenţiaL reducere emisii de gaze efect seră  tone CO2/an 296 
Costuri estimate pentru implementarea măsurilor Mii Ron 22.500 
Surse finanţare BugetuL IocaL, POR, Fonduri proprii 
Responsabili Primăria TECUCI, Consitiul Local 

TECUCI, Administraţia fondutui de 
mediu 

Perioada implementare 2020-2027 
Tabel 6.4 Potentiat de reducere consum de enereie si emisii de eaze cu efect de seră  Dentru iluminatul 

pubtic 

ApLicarea măsuritor propuse pentru fonduL de cLădiri din Municipiul TECUCI va 
avea un impact important asupra emisiilor de gaze cu efect de seră  aferente 
consumuriLor de energie din clădiriLe aflate în conturul analizat. Pnn raportare la anul 
2019, potenţiatut de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră  în clădiri, 
echipamente i utilităţi este de 31%. 
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Consum de energie de referinţă  an 2015 MWh/an 358.799 
Consum de energie an 2019 MWh/an 346.414 
Potenţiat reducere consum de energie MWh/an 107.935 
Emisii de gaze cu efect de seră  de refennţă  an 
201 5 

tone CO2/an 78.724 

Emisii de gaze cu efect de seră  an 2019 tone CO2/an 73.011 
Potenţiat reducere emisii de gaze efect seră  tone CO2/an 22.568 
Costuri estimate pentru imptementarea 
măsuritor 

Mii Ron 1 09. 500 

Surse finanţare Bugetut tocat, 
proprii 

POR, Casa Verde, Fonduri 

Responsabiti Primăria TECUCI, Consitiut Locat 
TECUCI, Administraţia fondutui de 
mediu 

Perioadăimptementare 2020-2027 
Tabel 6.5 Potenţial de reducere consum de energie i emisii de gaze cu efect de seră  sector clădiri, 

echipamente 

6.2.2. Creterea eficienţei energetice în transporturi 

Obiectiv specific 1: Stimutarea şi promovarea transportutui pubtic, în defavoarea cetui 
privat, i a cetui nepoluant 

Obiectiv specific 2: Extinderea i modernizarea transportutui pubtic de cătăton pentru 

asigurarea unei mobitităţi eficiente a poputaţiei 

Obiectiv specific 3: Eficientizarea transportutui comerciat i privat pentru reducerea 

consumuriLor de combustibiL aferente 

jIl Măsurile propuse pentru atîngerea obiectivelor specifice de reducere a emisiitor de 

gaze cu efect de seră  în domeniut transporturitor din MunicipiuL TECUCI sunt: 

Măsura 2.1: se vor achiziţiona autobuze noi i se va reatiza o analiza asupra 
tipuLui de motorizare. Vom aLege intre autobuze etectrice, autobuze hibride, 
autobuze GPL, autobuze CNG (gaz metan comprimat) inctusiv motoare cLasice 
EURO 6. Autobuzete vor fi dotate cu: 

• Sistem de taxare automatizat cu card i vatidatoare; 

• Sisteme de informare a cătătoritor în autobuz cu ecran în care 

se vor afia informaţii despre tinia de transport, tocaţia în care 

te afti (staţia), care este timput până  ta staţia următoare, 

tegătura cu aLte tinii de transport, atte informaţii; 
• Sistem de supraveghere video pentru prevenirea vandaLizării i 

prevenirea furturitor; 

• Sistem de monitorizare GPS, pentru tocatizarea exactă  a 

autobuzutui. Datete cu tocaţia sunt necesare pentru sistemut de 

informare în autobuz (Locaţia), se transmit simuLtan i La depou 
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pentru a ti în once moment unde se afta autobuzuL i dacă  se 

afLă  în graficuL normat; aceste date se transmit i La automatete 

de trafic (semafoare), pentru a ti când să  activeze unda verde 

pentru autobuz; 
• Wi-fi internet gratis pentru căLători. 

Măsura 2.2: Sistem de taxare (e-ticketing): sistemuL de taxare cu cardun de 
proximitate este un sistem modern care permite eLiminarea fraudeLor, încasăn 
mai mari aLe operatoruLui ş  asigură  confortuL cetăţeniLorîn reLaţia cu transportuL 
pubLic. SoLuţie integrată: 

• VaLidatoare de carduri în autobuz (se atinge cardut de 

vaLidator); 
• Carduri care vor înLocui biLeteLe cLasice tipărite. Cardurite vor 

fi vatidate în zone speciaL amenajate; 

• Vor exista automate de eLiberare a titLuriLor de căLătorie, 

• Sisteme portabiLe de controL a carduriLor. 

Măsura 2.3: Staţii moderne: StaţiiLe de autobuz vor fi modernizate, vor fi 
prevăzute cu spaţii de ateptare acoperite, ecran de afiaj aL Liniei de transport 

a orei de ajungere a autobuzuLui în staţie, precum i conexiunea cu aLte Linii. 
ln anumite staţii vor exista i case automate de eLiberare i încărcare carduri. 
Măsura 2.4: Depou: depouL va deveni un centru de comandă  pentru transportuL 
pubtic. Se vor moderniza infrastructura, cLădiriLe conexe, staţia de aLimentare, 
dependinţeLe, etc. Depout va fi dotat i cu un centru de date pentru a stoca toate 
dateLe transmise de autobuze i sistemuL de taxare. De asemenea, centruL de 
comandă  va fi integrat cu sistemuL de trafic management (semaforizare). 

, Măsura 2.5: TerminaLuL intermodaL de transport pubLic este un spaţiu unde 
trebuie să  regăseti toate soLuţiiLe de transport urban i interurban precum i 
soLuţii aLternative de depLasare cum este bicicLeta. In termeni uzuaLi, acest 
spaţiu este o autogară  integrată  în care trebuie să  existe spaţii de ateptare 
pentru căLători, sisteme de informare privind ruteLe de transport i durata 
căLătoriei, precum i sisteme automate de eLiberare a titLuritor de căLătorie. 
TerminaLuL trebuie să  fie un nod de transport care să  ofere informaţii, incLusiv 
despre Legătura cu trasportuL pe caLea ferată  sau aLte Legături cu aeroporturi din 
proximitate. 
Măsura 2.6: Sistem inteLigent de trafic management i monitorizare bazat pe 
soLuţii inovative: sistemuL reprezintă  o soLuţie de semaforizare inteLigentă  care 
va permite reducerea timpiLor petrecuţi în trafic ş  reducerea poLuării. Practic, 
în fiecare intersecţie timpii de rou i verde vor fi variabiLi i se vor schimba 
funcţie de număruL de maini care ajung în intersecţie. Acest Lucru se reatizează  
prin instaLarea în asfatt a unor senzori (bucLe inductive) care numără  mainiLe în 
fiecare intersecţie. Astfet, fiecare semafor va acţiona funcţie de situaţia reaLă  
din trafic i nu va avea un timp fix de roşu i verde. De asemenea semaforut 
va primi date de La sistemuL de transport pubLic, mai precis de ta sistemuL de 
monitorizare GPS aL autobuzuLui i semaforuL va detecta când un autobuz este în 
proximitate i va crea unda verde. SistemuL va fi dotat i cu camere 
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video i software de analiză  video care va putea detecta în mod automat 
ambuteiaje sau aLte anomaLii de trafic. 
Măsura 2.7: Sistem aLternativ de mobititate urbană  utiLizând staţii automate de 
închiriere a bicicLetelor: SistemuL de bike sharing VeLoCity este o soLutie 
ecoLogică  de mobiLitate aLternativă. SistemuL va conţine staţii (rack-uri) de 
bicicLete pe care Le poţi fotosi ca să  te depLasezi dintr-un punct în aLtuL aL 
orauLui. SistemuL permite să  iei o bicicLetă  dintr-o staţie i să  o tai în attă  staţie, 
în aLtă  zonă  a orautui. Vor exista staţii în ceLe mai importante zone din ora. 
Vor exista staţii comune cu transportuL pubLic, ca să  poţi atege cum vrei să  te 
depLasezi, cu autobuzuL sau bicicteta. Vor exista i două  autospeciaLe pentru 
distribuţia unitară  a bicicLeteLor în staţii. SistemuL va fi gestionat în comun cu 
transportuL pubLic. 
Măsura 2.8: Parcare park and ride: tipuL acesta de parcări reprezintă  zone 
speciaL amenajate, de cete mai muLte ori La ieiri/intrări în municipiu i au scopuL 
de a încuraja utiLizarea transportuLui pubLic. SoLuţia este pentru ca cei care vin 
din LocaLităţi Limitrofe să.şi parcheze maina i să  foLosească  transportut pubtic, 
simiLar i pentru transportuL interurban, să  Lase căLătorii în zona de parcare i să  
utiLizeze transportuL urban. Parcarea va avea o staţie de autobuz speciaL 
amenajată, spaţii de parcare pentru autoturisme i staţie de bicictete. 

V Măsura 2.9: Căi de rutare pentru transportuL pubLic: în cadruL acestei măsuri se 
propune reabiLitarea i modernizarea buLevardetor i străziLor pe care circută  sau 
va circuLa transportuL pubLic. Se va reabiLita infrastructura sau covoruL asfaLtic i 
spaţiiLe adiacente, iLuminatuL pubtic de pe tronsoanete reabiLitate ş  se vor 
ampLasa piste de bicictiti. 

În sectoruL flotei municipale, se estimează  o reducere a consumutui de energie 
de 91 MWh/an, coroborată  cu o reducere a emisiitor de gaze cu efect de seră  de 21 
tone CO2/an, faţă  de anut 2019. 

Consum de energie de referinţă  an 2015 MWh/an 621 
Consum de energie an 2019 MWh/an 621 
PotenţiaL reducere consum de energie MWh/an 91 
Emisii de gaze cu efect de seră  de refennţă  an 
201 5 

tone CO2/an 157 

Emisii de gaze cu efect de seră  an 2019 tone CO2/an 157 
PotenţiaL reducere emisii de gaze efect seră  tone CO2/an 21 

Costuri estimate pentru impLementarea 
măsuritor 

Mii Ron 1 5.000 

Surse finanţare BugetuL LocaL/Fonduri EU 
ResponsabiLi Primăna TECUCI, ConsiLiuL LocaL TECUCI 
Perioadă  impLementare 2020-2027 

Tabel 6.6 Potenţial de reducere consum de energie i emisii de gaze cu efect de seră  pentru flota 
municipal 
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În sectoruL transportului public, se estimează  o reducere a consumului de 
energie de 466 MWh/an, coroborată  cu o reducere a emisii(or de gaze cu efect de seră  
de 124 tone CO2/an, faţă  de anul 2019. 

Consum de energie de refennţă  an 2015 MWh/an 3.449 
Consum de energie an 2019 MWh/an 3.110 
Potenţial reducere consum de energie MWh/an 466 
Emisii de gaze cu efect de seră  de referinţă  an 
201 5 

tone CO2/an 921 

Emisii de gaze cu efect de seră  an 2019 tone CO2/an 830 
Potenţial reducere emisii de gaze efect seră  tone CO2/an 1 24 
Costuri estimate pentru implementarea 
măsunlor 

Mii Ron 48.000 

Surse finanţare Bugetul LocaL/Fonduri EU 
Responsabili Primăria TECUCI, ConsiLiul LocaL TECUCI 
Perioada impLementare 2020-2027 

Tabe! 6.7 Potenţia! de reducere consum de energie i emisii de gaze cu efect de seră  pentru 
transportu! pub(ic 

În sectoruL transportului privat i comercial, se estimează  o reducere a 
consumuLui de energie de 25.234 MWh/an, coroborată  cu o reducere a emisiiLor de 
gaze cu efect de seră  de 6.502 tone CO2/an, faţă  de anu( 2019. 

Consum de energie de referinţă  an 2015 MWh/an 87.218 
Consum cle energie an 2019 MWh/an 84.155 
PotenţiaL reducere consum de energie MWh/an 25.234 
Emisii de gaze cu efect de seră  de referinţă  an 
201 5 

tone CO2/an 22.464 

Emisii de gaze cu efect de seră  an 2019 tone CO2/an 21.675 
PotenţiaL reducere emisii de gaze efect seră  tone CO2/an 6.502 
Costuri estimate pentru impLementarea măsurilor Mii Ron 50.000 
Surse finanţare Programe NaţionaLe, Fonduri proprii 
ResponsabiLi Primăria TECUCI, ConsiLiuL LocaL TECUCI, 

Administraţia fonduLui de mediu 
Perioadă  impLementare 2020-2027 

Tabe! 6.8 Potenţia! de reducere consum de energie i emisii de gaze cu efect de seră  pentru 
transportu( privat i comercia( 

ApLicarea măsuntor propuse pentru sectoruL transportun din MunicipiuL TECUCI 
va avea un impact major asupra emisiiLor de gaze cu efect de seră  aferente 
consumuriLor de energie în conturuL anaLizat. Prin raportare Ia anul 201 9, potenţialul 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră  în sectorul transporturilor este de 
29%. 
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Consum de energie de referinţă  an 201 5 MWh/an 91 .288 
Consum de energie an 2019 MWh/an 87.886 
Potenţiat reducere consum de energie MWh/an 25.791 
Emisii de gaze cu efect de seră  de referinţă  
an 2015 

tone CO2/an 23.542 

Emisii de gaze cu efect de seră  an 2019 tone CO2/an 22.662 
Potenţiat reducere emisii de gaze efect seră  tone CO2/an 6.647 
Costuri estimate pentru impl.ementarea 
măsuril.or 

Mii Ron 1 1 3.000 

Surse finanţare Programe Naţionate, Fonduri proprii 
Responsabiti Primăria TECUCI, Consitiul. Local. TECUCI, 

Administraţia fondul.ui de mediu 
Perioadă  imptementare 2020-2027 

Tabel 6. 9 Potenţial de reducere consum de energie i emisii de gaze cu efect de seră  pentru tota( 
transporturi în Municipiul TECUCI 

6.2.3 Planificare urbană  

Pl.anificarea urbană  este preocupată  de identificarea probl.emeLor concrete aLe 
orauLui, de determinarea resurseLor disponibite pentru atingerea acestor scopuri 
precum i de evidenţierea constrângeril.or ce Le btochează  reaLizarea. 

Obiectiv specific 1: ReabiLitarea si regenerarea urbană  
Obiectiv specific 2: DezvoLtarea i reabititarea sistemuLui de utitităţi pubtice 
Obiectiv specific 3: Reabil.itarea i modernizarea infrastructurii de mediu. 

Măsurile propuse pentru atingerea obiectivelor specifice de reducere a emisiitor de 
gaze cu efect de seră  în domeniul. pl.anificării urbane din Municipiut TECUCI sunt: 

Măsura 3. 1: Organizarea urbană  i periurbană  - soLuţii de utiLizare i amenajare 
mai eficientă  a spaţiuLui pubLic construit, condiţionarea sprijinuLui pubtic pentru 
reabititarea cl.ădiritor de Locuit. 

V Măsura 3.2: Reabititarea i modernizarea spaţiutui pubLic, incLusiv dotarea cu 
mobil.ier urban. 

, 	Măsura 3. 3: Modernizarea pieţetor- refacerea infrastructurii căitor de acces 
pietonat în interiorut pieţetor, refacerea i dimensionarea grupuril.or sanitare, 
asigurarea apei curente, cotectarea controLată  a deeuriLor rezuttate din 
vânzarea l.egumetor i fructetor. 

. Măsura 3.4: Extinderea, modernizarea i reabititarea reţetei de al.imentare cu 
apă  i de canal.izare. 

V Măsura 3.5: Reamenajarea parcuritor, spaţiitor de recreere i a spaţiiLor verzi. 
Creearea inimii verzi a TECUCILui - zone share space. 

6.2.4 Achiziţiile din surse publice 

Obiectiv specific 1: Promovarea unui mod de aLimentare durabiL în cadrut 
administraţiei pubtice 
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Obiectiv specific 2: Achiziţii de echipamente eficiente energetic, încă  de La faza 
reatizării Caietetor de sarcini 
Obiectiv specific 3: Promovarea surseLor de energie regenerabiLă  

j11 Măsurile propuse pentru atingerea obiectivelor specifice de reducere a emisiiLor de 
gaze cu efect de seră  în domeniu[ achiziţiiLor pubLice din Municipiut TECUCI sunt: 
ţ  Măsura 4. 1: Evitarea consumuLui de materiaLe pLastice în activităţiLe pubLice. 
ţ  Măsura 4.2: Achiziţia de aLimente organice pentru cantine, grădiniţe, şcoLi etc. 
ţ  Măsura 4.3: Achiziţia de echipamente eficiente energetic, pentru iLuminatuL 

interior, pentru condiţionarea aeruLui, pentru birotică. 
ţ  Măsura 4.4: Acordarea de bonusuri La seLecţia ofertanţiLor de servicii aceLora 

care pot dovedi că  utiLizează  prioritar surse regenerabiLe de energie. 

6.2.5 Managementul deeuri1or 

Obiectiv specific 1: Co[ectarea se[ectivă  a deeun[or 
Obiectiv specific 2: RecicLarea deeunLor. 

jil Măsurile propuse pentru atingerea obiectiveLor specifice de reducere a emisii[or de 
gaze cu efect de seră  în domeniuL managementuLui deeuntor din MunicipiuL TECUCI 
sunt: 
ţ  Măsura 5. 1: lmbunătăţirea sistemului de colectare a deeunLor i extinderea 

coLectării seLective. 
ţ  Măsura 5.2: Organizarea unor campanii de informare i ridicare a graduLui de 

cunoatere a cetăţeniLor cu privire La necesitatea co[ectării seLective a deeunLor 
menajere i a ceLor asimiLate. 

ţ  Măsura 5.3: lmptementarea programe[or de coLectare seLective în toate 
cartiereLe. 

ţ  Măsura 5.4: Co[ectarea i transportut deeuriLor menajere cu utiLaje specific 
pentru evitarea impactuLui asupra popuLaţiei. 
Măsura 5.5: Va[orificarea deeuri[or i neutra[izarea acestora La niveLuL 
standardetor europene. 

6.2.6 Strategie integrată  de comunicare 

Maximizarea efectetor rezuttate i a impactutui acţiuni[or se reaLizează  printr-o 
comunicare eficientă, componentă  compLementară  procesetor de imptementare i 
monitorizare. 

Cetăţenii urmează  a fi informaţi, pe categorii de receptori, prin transmiterea 
unor mesaje corecte i pe înţe[esuL primitorutui, astfet încât categoriite de pubLic i 
cetăţenii - beneficiari ai serviciiLor pubtice, să  perceapă  beneficiite directe rezuLtate 
din măsuriLe puse în apticare. 
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FLuxuL de informaţii trebuie frecvent direcţionat spre factorii poLitici infLuenţi La 
niveL naţionaL i internaţionaL, prin organizarea unei activităţi puternice de Lobby, care 
să  conducă  La obţinerea de surse de finanţare necesare materiaLizării acţiuniLor 
preconizate în PAEDC. 

Obiectiv specific 1: Creterea gradutui de informare i contientizare at consumatoriLor 

finaLi asupra importanţei i beneficiiLor apLicării măsuritor de îmbunătăţire a eficienţei 

energetice i utitizării surseLor regenerabite de energie. 

Obiectiv specific 2: Educaţie i instruire ta toate niveturite pentru contientizarea i 

câtigarea comunităţii Locate de partea administraţiei Locate în vederea imptementării 

PAEDC. 
Obiectiv specific 3: SprijinuL administraţiei tocate pentru sectorut ctădiriLor 

rezidenţiate în vederea accesării fonduritor structurate atocate sporirii competitivităţii 

economice prin îmbunătăţi rea eficienţei energetice (Programul Operaţionat Regionat 

2014 - 2020, Axa 3). 

Acţiuni specifice: 

Organizarea de evenimente care au ca scop: 

l nformarea, sensibitizarea i contientizarea consumatoriLor finati asupra 

importanţei i beneficiitor apticării măsuritor de îmbunătăţire a eficienţei 

energetice; 

Promovarea utitizării ta consumatorii finati a echipamentetor i aparaturii 
eficiente din punct de vedere energetic, precum i a sursetor regenerabite de 

energie; 
lnformarea cu privire ta sistemete de etichetare energetică, standardete i 

normeLe existente care urmăresc îmbunătăţirea eficienţei energetice a 

produsetor i a serviciitor, inctusiv a ctădiritor i a vehicutetor; 

Promovarea mecanismetor de eficienţă  energetică  i a instrumentetor financiare 

pentru economia de energie; 

Reducerea impactuLui asupra mediutui at activităţitor industriate i de producere, 

transport, distribuţie i consum at tuturor formetor de energie; 

Promovarea tehnotogiiLor cu eficienţă  energetică  ridicată, a sistemetor moderne 

de măsură  i controt, precum i a sistemetor de gestiune a energiei, pentru 
monitorizarea, evaLuarea continuă  a eficienţei energetice ş  previzionarea 

consumuritor energetice; 
Cooperarea dintre consumatorii finati, producătorii, furnizorii, distribuitorii de 

energie i organismete pubtice în vederea creterii eficienţei energetice; 

Apticarea principiiLor moderne de management energetic i dezvottarea pieţei 

pentru serviciite energetice; 
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Promovarea cercetării fundamentate i apticative în domeniut utitizăni eficiente 
a energiei; 

Susţinerea inovării i transferutui de tehnotogii curate în economie. 

ijlI Măsurile propuse pentru atingerea obiectivelor specifice de reducere a emisiitor de 

gaze cu efect de seră  în domeniuL achiziţiitor pubLice din MunicipiuL TECUCI sunt: 
Măsura 6. 1: Organizarea anuată  a ,,ZiteLor energiei inteLigente; 
Măsura 6.2: Mobitizarea societăţii civiLe pentru participarea La organizarea 
pentru evenimentete organizate La nivet Locat i care promovează  tupta împotriva 

schimbăritor ctimatice ,,Ora Pământutui - 27 Martie, ,,Ziva Pământutui - 22 
Apritie, ,,Săptămâna mobilităţii - 16-22 Septembrie, ,,Ziva mediutui - 5 iunie; 

P Măsura 6.3: lnctudereaîn componenţa detegaţiitor participante La evenimenteLe 
i nternaţionate dedicate eficienţei energetice (Săptămâna energiei, Săptămâna 
oraetor, etc.) a LideriLor de opinie din rândut societăţii civite i reprezentanţi ai 
mass-media Locată; 

. Măsura 6.4: Organizarea de competiţii între categoriite de instituţii coLare, 
tineri, utitizatori, dotate cu premii care să  motiveze impticarea în reatizarea 

acţiunitor inctuse în PAEDC; 
, Măsura 6.5: Desfă urarea unor campanii de contientizare a pubticutui privind 

schimbăriLe ctimatice i modatităţiLe de reducere a impactutui negativ asupra 
mediuLui aL consumutui de energie; 

V Măsura 6.6: Organizarea de evenimente în parteneriat administraţie pubtică  
Locată  - ONG - mediut de afaceri în vederea promovării tehnotogiitor apticabiLe 
La niveL Locat în domeniut eficienţei energetice i utitizării sursetor regenerabite 

de energie; 

ţ  Măsura 6.7: Dezvottarea de programe de informare, instruire sau formare 

profesionată  speciatizată, destinate atât furnizoriLor cât i utitizatoriLor de 
servicii pubtice, având ca scop formarea deprinderitor pentru fotosirea raţionaLă  
i eficientă  a energiei în exptoatarea ctădiritor i instataţiitor. 

Prin intermediut unei Strategii ctare de comunicare i promovare se vor informa 
i motiva permanent actorii tocati despre conţinutut PAEDC cât ş  despre fazete de 

imptementare ate acestuia. AstfeL se va urmări transmiterea mesajeLor într-o manieră  
ctară  ş  corectă  către toate categoriite de receptori vizaţi, prin canate favorabite de 
comunicare, pentru a evita i diminua riscurite ca pubticut ţintă  - comunitatea, să  nu 
perceapă  beneficiite directe rezuttate din măsuriLe puse în apticare conform PAEDC. 

Strategia va încerca să  evite activităţite de comunicare punctuate, în satturi i 
se va adopta o comunicare coerentă, pe o perioadă  mai tungă  de timp (perioada de 
imptementare a Ptanutui de Acţiune privind Energia Durabită  pentru Municipiut TECUCI). 
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ETAPA2 	 TADA 	 ETAPA4 

IDENTIFICARE A PUBLICULUI 	 SPECIHCAŢIA CANALELOR 

CHEIE 	 DE COMUNICARE 

ETAPA3 	 ETAPA5 

STABILIREA UNUI SET DE 	 SPECIFICAŢIA 8UGETULUI 

INOICATORI 

ETAPA 1 

SPECIFICATIA MESAJULUI 
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ObiectiveLe Strategiei de comunicare a PLanu[ui de Acţiune privind Energia 
DurabiLă  pentru MunicipiuL TECUCI sunt următoareLe: 

De a crete i consoLida gradu[ de notorietate aL PAEDC MunicipiuL TECUCI. 

De a crete niveLut de contientizare cu privire La rotuL i contribuţia acestuia 
asupra comunităţii. 
De a crete graduL de informare a beneficiaritor acestei acţiuni. 

Strategia de comunicare a PLanu[ui de Acţiune privind Energia DurabiLă  pentru 
MunicipiuL TECUCI se va axa pe atingerea următoareLor etape, care sunt necesare 
pentru impLementarea cu succes a acestei acţiuni. 

Specificaţia mesaju[ui 

Specificaţia mesajuLui va pune accent pe efectu[ pe care acesta îL va produce în 
scopuL obţinerii rezuLtatuLui dorit. MesajuL va transmite majoritatea obiectiveLor 
cuprinse în PAEDC precum măsuriLe ce vor fi impLementate, dar i rezuLtate[e ateptate 
care vor aparţine sferei tehnice. Construirea mesajutui va ţine cont de grupuriLe ţintă, 
precum i de niveLuL acestora de cunotinţe în domeniu, astfeL 
contientizarea/famiLiarizarea cu subiectu[ va fi atinsă  foarte uor. 

ldentificarea publicului cheie 

ldentificarea pub[icuLui cheie reprezintă  o etapă  semnificativă  pentru 
îndepLinirea cu succes a strategiei de comunicare. Această  identificare se reaLizează  
ţinând cont de criterii precum categoria de vârstă, educaţie si ocupaţie. PrincipaLeLe 
categorii de pubLic identificate sunt prezentate în tabe[uL de mai jos: 
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Cetăţenii MunicipiuLui TECUCI Cetăţenii 	municipiiLor 	i 	oraeLor 	din 
judeţut TECUCI, pentru ca PAEDC-uL sa fie 
Luat 	ca 	exempLu 	i 	de 	aLţi 	potenţiaLi 
Semnatari ai Convenţiei PrimariLor 

Angajaţi ai Birouritor 	i ServiciiLor din cadruL 
U.A.T. TECUCI 

Angajaţi 	ai 	BirouriLor 	i 	Serviciitor 
Primăriitor din judeţuL TECUCI 

Reprezentanţi ai ConsiLiutui LocaL TECUCI Reprezentanţi 	ai 	ConsiLiiLor 	LocaLe 	din 
judeţuL TECUCI 

Actori din sectorut privat aL MunicipiuLui TECUCI Actori 	din 	sectoruL 	privat 	din 	judeţut 
TECUCI 

1 8-24 Comunicarea către acest segment de pubLic se va face viraL, prin canaLe de 
comunicare proprii tineriLor - mediu onLine, iar rezuLtateLe ateptate sunt 
de tip tangenţiaL, pentru crearea unui niveL minim de informare, având tentă  
educaţionată, pentru a se comunica direct, atunci cand pubLicut va trece în 
următorut paLier de vârstă. 

25-45 Comunicarea către acest segment de pubLic se va face direct i controtat, 
atât prin canate de comunicare - afiaj, presă, etc., cât 	i prin cate de 
comunicare BTL- evenimente, seminarii, Saptamana Europeană  a Mobitităţii, 
Săptămâna Europeană  a Eficienţei Energetice etc.). Având în vedere faptut 
că  majoritatea obiectiveLor se vor atinge exctusiv prin intermediut acestei 
categorii de pubLic, subiecţii din acest patier reprezintă  beneficiarii direcţi 
ai măsuritor din cadruL PAEDC. 

45-60 Comuncarea către acest segment de pubLic se va face indirect, însă  prin 
canate de comunicare ATL - U.A.T. TECUCI, presa, etc. Acestea fiind sigureLe 
căi posibite de a transmite mesaje controtate ta nivet cognoscibiL acestei 
categorii. 

~60 Comunicarea către acest segment se va face indirect, prin infLenţarea 
tideriLor de opinie sau prin canate de comunicare ATL - presa, neputându-se 
asigura accesuL acestora La informaţiite tegate de PAEDC. 

Studii 
inferioare 

Mesajete către acestă  categorie vor fi construite cLar i concis, fără  
componente tehnice, apetându-se La nevoiLe de bază  i beneficii directe, 
pentru a se putea asigura recepţionarea acestora în totatitate. Mesajete vor 
avea un ton preponderent formaL.  

 

Studii 
superioare 

MesajeLe către aceasta categorie vor fi construite pe baza unor detatii 
tehnice i de speciatitate, însă  stituL generat va fi famitiar i uor accesibit. 
Mesajete vor avea un caracter oficiat i un ton preponderent formaL.  
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Ocupaţii 
tehnice 

StiLuL de comunicare adoptat va fi specific i adecvat cunotiinţeLor de bază  
din meseriiLe ce au Legătură  directă  cu domeniiLe în care intervin măsurite 
din PAEDC. lnformaţia dirijată  va avea un caracter tehnic ridicat pentru că  
acest segment de pubtic să  înteLeagă  comptexitatea măsuriLor incLuse în 
PAEDC. 

Ocupaţii în 
administraţia 
pubLică  

StiLuL de comunicare va fi adoptat criteriiLor de protocoL instituţionaL, 
dirijând 	mesajeLe Legate cu caracter oficiat, 	cu privire La impLicarea 
ServiciiLor 	i BirouriLor din subordinea Autorităţii LocaLe. Reprezentanţii 
acestui segment de pubLic vor percepe exact niveLuL de profunzime până  La 
care intervin măsuriLe PAEDC. 

Ocupaţii în 
ONG-uri 

StiLut de comunicare va fi axat pe cuvinte care să  stimuLeze atenţia 	i să  
atragă  adeziunea AsociaţiLor care acţionează  în domenii Legate de energie, 
protecţia mediuLui, etc. 

Ocupaţii fără  
Legătură  
directă  cu 
PAEDC - uL 

StiLuL de comunicare va fi simptu, informaL, cât 	i mai atehnic 	i apropiat 
ocupaţiiLor neretaţionate domeniitor de intervenţie PAEDC. MesajeLe vor fi 
dirijate către toţi cetăţenii , indiferent de ocupaţie, punându-se accent pe 
caLitatea de beneficiar direct aL măsuriLor impuse de PAEDC, găsindu-se 
formuLeLe sintactice potivite pentru ca mesajeLe să  fie înţeLese în totaLitate. 
ln 	acest 	caz 	recomandăm 	promovarea 	echivaLentuLui 	în 	baza 
măsuritor/acţiuniLor/ rezuLtateLor di n 	PAEDC, 	acest 	indicator asigurând 
rezonanţa. 

Strategia de comunicare va avea următoruL set de indicatori: 

NiveL de contientizare cu privire La PAEDC aL MunicipiuLui TECUCI; 

NiveLuL de încredere în măsunLe de impLementare ate PAEDC MunicipiuL TECUCI; 

) MateriaLe de informare i pubLicitate; 

Evenimente de informare i comunicare; 

Studii efectuate pentru determinarea graduLui de satisfacere aL pubLicuLui vizat. 

RezuLtateLe vor fi centraLizate, interpretate i în cazuL în care se impun sotuţii 
noi, se vor dezvoLta aLte scenarii pentru adaptare i controL asupra procesuLui de 
impLementare PAEDC în generaL, at Strategiei de comunicare în speciaL. 

Se va monitoriza fiecare activitate de comunicare Legată  de PAEDC, măsurându-
se impactuL mediatic aL acestuia, refLectat în acoperirea media. Se va reaLiza o 
monitorizare a articotetor/ interviuritor în presa i un dosar conţinând materiaLeLe de 
promovare (brouri/pLiante etc.) reaLizate de Primaria MunicipiuLui TECUCI, precum i 
materiate din presa în care se promovează  PAEDC-uL sau acţiunite conexe, toate acestea 
arhivate. 
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Specificaţia canalu Iui/cana(elor de comunicare potrivite 

Conferinţe 	de 
presă  

Pre(uare 
informaţii 	i 

difuzare 

Materiale 	pre(uate 
pe baza elementutui 
motivaţiona( 

Comunicate 	de 
presă  
Brouri / pLiante 

Web 	site-uri 
parteneri 

Mesaje pretuate prin 
prisma 
parteneriateLor 
media încheiate 

Boruri/pLiante 
informative 

Citare referinţe i 
menţiuni 

lnformaţii 	pre(uate 
în 	 baza 
parteneriateLor 
media încheiate 

Grafica 	i design 
Producţie 

Creare 	bază  
de 	date 
abonaţi 
fideLizare 
pri n 
caracterul 
excLusiv 	at 
informaţii(or 

Pagina dedicată  
PAEDC pe 
www.primariaT 

Pre(uare 
informaţii despre 
PAEDC, obiective, 
stadiu 
imp(ementare, 
rezuLtate 

Masaje preluate pe 
baza 	necesităţii 
fLuxuLui 
informaţional 
continuu 

Redactare 	i 

actualizare 
permanent 

lnformaţii 
actuaLizate 
constant 

ecuci.ro 

Comunicare/PR Emitere 
comunicate 
trimestria(e, 
construite în mod 
atractiv 	pentru 
presă  

PreLuare mesaje prin 
prisma 	caracteruLui 
motivaţiona( 

Ana(iza 
consumuri 
cLădiri pubLice 	i 
realizare topuri 
Redactare 
comunicate 	pe 
site-uri 	de 
informare 
genera(ă  

FideLizare 
jurnaLiti 
parteneri 

Marketing 
on(ine 

Postare 	Logo 
PAEDC pe site-uri 
partenere 

PreLuare mesaje prin 
accesare 	(ink 	şi 
direcţionare 	către 
site-uL 
www. primariaTecuci 

Grafica i design 
Administrare 
zona 	parteneri 
pe site 

Actua(izare 
permanentă  
a bannereLor, 
atragere 
permanentă  
de 
parteneriate 
on(ine 
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6.3. Soluţii de finanţare din surse nerambursabile pentru susţinerea Planului 
de Acţiune pentru Energia Durabilă  în Municipiul TECUCI - PAEDC 

6.3.1 Fonduri i programe Europene 

Accesul La finanţare este crucial pentru transformarea PAEDC în proiecte. O 
prezentare generaLă  a opţiunitor de finanţare La nivet european i internaţionaL, precum 
i informaţii despre iniţiativeLe de finanţare gestionate de instituţiiLe financiare cheie 

sunt furnizate. 

FONOURI EUROPENE SrRUCTURALE şi De INVESTITII PROGRAME EUROPENE DE FINANŢARE 

PROGRAME NAŢ1ONALE ASISTENŢĂ  PENTRU DEZVOLTAREA PROIECTELOR 

Peste jumătate din finanţarea UE se acordă  pnn 5 fonduri structuraLe i de 
investiţii europene (fonduriLe ESI). Acestea sunt gestionate în comun de Comisia 
Europeană  i de stateLe membre aLe UE. FonduriLe ESI se concentrează  în pnncipat pe 
5 domenii: 

cercetare i inovare 
tehnotogiiLe digitale 

) sprijin pentru economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon 

gestionarea durabiLă  a resurseLor naturaLe 

întreprinderiLe mici 

Fondul de coeziune (FC) - finanţează  proiecte de transport i mediu în ţăriLe în 
care venituL naţionaL brut (VNB) pe cap de Locuitor se situează  sub 90 % din media UE. 
S-a stabiLit că, pentru perioada 2014-2020, aceste ţări sunt BuLgaria, Croaţia, Cipru, 
Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, MaLta, PoLonia, PortugaLia, RepubLica Cehă, 
România, SLovacia, SLovenia ş  Ungaria. FonduL European AgricoL pentru DezvoLtare 
RuraLă. 
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Fondul european de dezvoltare regională  (FEDR) - promovează  dezvoltarea 
echilibrată  în diversete regiuni ale Uniunii Europene. 

Fondul social european (FSE) - sprijină  proiectele Legate de ocuparea forţei de 
muncă  în toată  Europa i investete în capitaLut uman at UE (Lucrători, tineri si persoane 
afLate în căutarea unui Loc de muncă). 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală  (FEADR) - se concentrează  
pe sotuţionarea probLemeLor specifice cu care se confruntă  zoneLe ruraLe din UE. 

Fondut european pentru pescuit i afaceri maritime (FEPAM) - îi încurajează  
pe pescari să  adopte practici durabiLe i ajută  comunităţiLe din zoneLe de coastă  să  îi 
diversifice activităţite, pentru un trai mai bun. 

Programul LIFE este instrumentut de finanţare aL UE pentru mediu i acţiuni 
cLimatice. LIFE finanţează  proiecte inovatoare care demonstrează  noi tehnici i 
metode. Obiectivut generaL aL LIFE este de a contribui La impLementarea, actuaLizarea 
i dezvoLtarea poLiticii i LegisLaţiei UE de mediu prin cofinanţarea proiecteLor piLot sau 

demonstrative. De La înfiinţarea sa în 1992, LIFE a cofinanţat continuu proiecte 
inovatoare care ajută  La traziţia UE către o economie cu emisii reduse de dioxid de 
carbon i rezistentă  La schimbăriLe cLimatice, sprijinind strategic punerea în apticare a 
strategiei UE privind adaptarea La schimbărite cLimatice i demonstrând modaLităţi de 
îndepLinire a provocăritor cLimatice de acum până  în 2030. Finanţarea LIFE poate fi 
susţinută  i de două  instrumente financiare, Facititatea de finanţare a capitaLuLui 
naturat (NCFF) i Finanţarea privată  pentru eficienţa energetică  (PF4EE). ln ptus, 
proiectete LIFE pot oferi asistenţă  tehnică, pot contribui La consoLidarea capacităţitor 
i pot efectua Lucrări pregătitoare pentru tegistaţia de mediu. 

ObiectivuL principaL aL programului UIA este de a oferi zonetor urbane din 
întreaga Europă  resurse pentru a testa soLuţii inovatoare La principatete provocări 
urbane i pentru a vedea cum funcţionează  acestea în practică. ProgramuL sprijină  
impLementarea proiecteLor piLot ş  pune accentuL pe proceseLe participative care 
impLică  diverse părţi interesate. Beneficiarii programuLui sunt autorităţite LocaLe dintr-
o popuLaţie de ceL puţin 50 000 de Locuitori sau asociaţia autorităţiLor LocaLe dacă  suma 
totată  este de până  La 50 000 (poate fi transfrontatieră, dar contiguitatea teritoriaLă  
este foarte recomandată). Ţărite participante sunt stateLe membre aLe UE 28. Prima 
cerere de propuneri (31/03/2016) s-a axat pe integrarea migranţiLor i refugiaţiLor, 
crearea de Locuri de muncă  i competenţe în comunitatea LocaLă, tranziţia energetică  
i combaterea sărăciei urbane. Următoarete apeturi care au urmat au incLus i acţiuni 

întreprinse în ceea ce privete adaptarea La cLimă, economia circuLară, Locuinţe, 
mobiLitate urbană, achiziţii ecoLogice, tranziţie digitaLă, catitatea aeruLui i soLuţii 
bazate pe natură. Dimensiunea proiectuLui în termeni financiari este caLcuLată  La 
maximum 5 mitioane de euro, cu o rată  de cofinanţare de maximum 80%. 

Programul CIVITÂS îi propune un transport mai curat i mai bun în orae, iar 
acronimuL înseamnă  Clty-VITALity-SustainabiLity. CIVITAS este o iniţiativă  a UE pentru 
sprijinirea i evaLuarea impLementării unor strategii integrate de 
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transport urban durabit i eficient din punct de vedere energetic în oraeLe europene, 
care ar trebui să  facă  o diferenţă  reată  pentru bunăstarea cetăţeanuLui european. 
FonduL pentru activităţi CIVITAS este un program care sprijină  adoptarea măsuritor de 
mobititate urbană  durabiLă  în Europa, oferind asistenţă  financiară  pentru activităţi 
specifice aLe CIVNETS. CIVINET este un grup de reţeLe de orae care promovează  
abordarea CIVITAS La nivet LocaL, depă ind barierete lingvistice i contextuaLe pentru 
autorităţite tocaLe i organizaţiile interesate de mobilitatea urbană  durabită. Membni 
schimbă  informaţii în propria tor Limbă, tucrând împreună  pentru a se impLica cu 
Uniunea Europeană  i guverneLe naţionate, cu privire ta probtemete potiticii de 
transport, tegistaţia, regtementărite i finanţarea. Fiecare reţea de ora CIVINET 
funcţionează  independent, cu cooperarea prin CIVINET pentru a împărtă i învăţarea, 
experienţete i a răspândi reţeaua i în atte ţări. 

URBACT ajută  oraete să  dezvotte soluţii pragmatice care sunt noi i durabite i 
care integrează  subiecte urbane economice, sociaLe i de mediu. Misiunea URBACT este 
de a permite oraetor să  tucreze împreună  i să  dezvoLte soLuţii integrate ta provocărite 
urbane comune, în cadrut unei reţete, învăţând din expenenţete reciproce, trasând 
tecţii i identificând bune practici pentru îmbunătăţirea potiticiLor urbane. Pentru a 
răspunde numeroasetor provocări cu care se confruntă  oraete, autontăţite tocate 
trebuie să  îmbunătăţească  i să  îi dezvotte continuu cunotinţeLe şi abitităţiLe pentru 
a te permite să  dezvotte ş  să  pună  în apticare o potitică  integrată  durabită. URBACT 111 
(2014-2020) a fost dezvottat pentru a continua să  promoveze dezvoLtarea urbană  
integrată  durabită  i să  contribuie ta reatizarea strategiei Europa 2020. 

Cooperarea teritorială  europeană  (ETC), mai bine cunoscută  sub numele de 
lnterreg, este unul dintre cele două  obiective ate potiticii de coeziune i oferă  un cadru 
pentru implementarea acţiunitor comune i a schimburitor de potitici între actorii 
naţionati, regionati i tocati din diferite state membre. lnterreg este construit în jurut 
a trei componente de cooperare: transfrontatieră  (lnterreg A), transnaţionată  (lnterreg 
B) i interregionată  (lnterreg C). Cinci perioade de programare ate lnterreg s-au 
succedat: INTERREG l (1990-1993) - INTERREG 11 (1994-1999) - INTERREG 111 (2000-2006) 
- INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020). Pentru perioada 2014-2020 există  
60 de programe transfrontatiere, 1 5 programe transnaţionate i 4 programe 
interregionate. 

Orizont 2020 (H2020) este cet mai mare program de cercetare i inovare din UE, 
cu aproape 80 de mitiarde EUR de finanţare disponibiLă  pe parcursut a 7 ani (2014-2020). 
H2020 îi propune să  reaLizeze o cretere economică  intetigentă, durabită  i incLuzivă. 
H2020 este organizat în secţiuni tematice dedicate fiecărei provocări specifice. Printre 
acestea, deosebit de reLevante pentru autorităţite locale se numără  aa-numiteLe 
provocări sociate (SC). 

sC1: Sănătate, schimbări demografice i bunăstare; 
SC2: securitate atimentară, agricuttură  i siLvicultură  durabite, cercetare marină  
i maritimă  i de apă  interioară  i bioeconomie; 

SC3: Energie sigură, curată  i eficientă; 
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SC4: Transport inteligent, ecologic i integrat; 

SC5: Acţiune climatică, mediu, eficienţa resurselor i materii prime; 

SC6: Europa într-o lume în schimbare - societăţi incluzive, inovatoare i 

reflexive; 
SC7: Societăţi sigure - protejarea Libertăţii i securităţii Europei i a cetăţenilor 

sai. 

Asistenţa pentru dezvottarea proiectetor (PDA) a fost creată  pentru a spriiini 
autorităţite publice - ta nivet regionat sau tocat sau grupări ate acestora - i organismele 
pubtice în dezvoLtarea proiecteLor de energie durabită  bancabile. FaciLităţile PDA îi 
propun să  reducă  decatajul dintre ptanuriLe de energie durabită  i investiţiile reate prin 
sprijinirea tuturor activităţilor necesare pregătirii i mobitizării investiţiitor în proiecte 
de energie durabiLă. Aceste activităţi pot inctude studii de fezabititate, mobitizarea 
părţitor interesate i a comunităţii, inginerie financiară, pLanuri de afaceri, specificaţii 
tehnice i proceduri de achiziţii. 

ELENA - O iniţiativă  comună  a BIE i a Comisiei Europene în cadruL programului 
Orizont 2020, Asistenţa energetică  LocaLă  europeană  (ELENA) spriiină  autorităţile tocaLe 
i regionate i alte entităţi care acţionează  în numeLe Lor. Oferă  granturi pentru 

asistenţă  tehnică  axată  pe imptementarea proiectetor i programelor de eficienţă  
energetică, energie regenerabilă  i transport urban. Subvenţiite pot fi utiLizate pentru 
finanţarea costuriLor Legate de fezabititate i studii de piaţă, structurarea programeLor, 
pLanuri de afaceri, audituri energetice i structurarea financiară, precum i pentru 
pregătirea proceduritor de ticitaţie, a acorduritor contractuale i a unităţiLor de 
impLementare a proiectutui. lnfiinţată  în 2009, facilitatea ELENA a acordat aproximativ 
100 de mitioane EUR de sprijin UE, determinând o investiţie estimată  de aproximativ 4 
mitiarde EUR pe teren. 

ELENA KfW este un sistem financiar care sprijină  autorităţiLe LocaLe i regionaLe 
i alte entităţi care acţionează  în numete Lor. Domeniite de interes sunt eficienţa 

energetică  în cLădiriLe pubLice i private i iluminatuL stradal, sursele integrate de 
energie regenerabită  (SER), eficienţa energetică, transportut urban, i nctusiv Logistica 
mărfuritor în orae, infrastructuriLe tocaLe pentru eficienţa energetică  i proiectete 
municipate de deeuri în energie. KfW-ELENA constă  din două  eLemente, grantuL ELENA 
de La Comisia Europeană  pentru Servicii de DezvoLtare a ProiecteLor ş  împrumuturi 
gLobate către intermediarii financiari Locati participanţi pentru a viza investiţii mai mici 
(votum de până  La 50 milioane EUR). 

Horizon 2020 (CaII EE22 - PDA) - Asistenţa pentru dezvoLtarea proiectutui (PDA) 
Horizon2O2O este o faciLitate de asistenţă  tehnică  pentru a spriiini construirea 
expertizei tehnice, economice i juridice necesare dezvoLtării proiectetor i care 
conduce ta Lansarea investiţiiLor concrete. Beneficiarii programuLui sunt autorităţiLe 
tocaLe i regionate, organismeLe pubLice, operatorii de infrastructură  privaţi, ESCO i 
IMM-uriLe. ProgramuL se concentrează  pe domenii referitoare La ctădiri publice i 
private, iluminatuL pubLic, reţeleLe de termoficare i răcire, transportuL urban, 
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eficienţa energetică  în industrii i servicii i investiţiite în SRE prin angajarea de experţi 
/ pregătirea proiectetor bancabite. Mai mult, aLte oportunităţi de finanţare pot fi găsite 
în apetut Horizon2O2O Orae i comunităţi intetigente. 

Fondul european pentru eficienţă  energetică  (EEEF) - Fondut european pentru 
eficienţă  energetică  a instituit un nou sistem de asistenţă  pentru a spriiini beneficiarii 
pubtici în dezvottarea de programe bancare de investiţii în energie durabită. Aceste 
proiecte se referă  La sectorut eficienţei energetice, ta energia regenerabiLă  ta scară  
mică  i / sau La transportuL pubLic urban. EEEF - FaciLitatea de asistenţă  tehnică  (EEEF 
- TA) spriiină  proiecte în sectoruL eficienţei energetice i parţiaL La energie regenerabită  
La scară  mică. EEEF-TA îi propune să  reducă  decatajut dintre pLanuriLe de energie 
durabită  i investiţiite reate prin sprijinirea tuturor activităţiLor necesare pregătirii 
investiţiitor în proiecte de energie durabită. Soticitanţi etigibiti: regiuni, consitii 
municipaLe, universităţi, spitate pubtice i aLte entităţi pubtice situate în statete 
membre ate Uniunii Europene. EEEF spriiină  beneficiarii prin aLocarea de servicii de 
consuttanţă  programetor de investiţii pLanificate (de exempLu pentru studii de 
fezabiLitate, audituri energetice i evaLuarea viabitităţii economice a investiţiitor). De 
asemenea, acoperă  cheLtuieLite directe cu personatuL beneficiariLor i chettuietite cu 
serviciite juridice externe necesare. 

Asistenţă  comună  pentru a sprijinii proiecte în zonele europene (JASPERS) - 
Asistenţa JASPERS sfătuiete oraete i regiuniLe cu privire La planificarea strategică  
într-o gamă  targă  de sectoare. JASPERS aparţine instrumentetor de sprijin speciat i 
este un parteneriat de asistenţă  tehnică  între BIE i Comisia Europeană  i, în acetai 
timp, un instrument important aL poLiticii de coeziune a UE. JASPERS oferă  consiLiere 
de experţi independenţi i sprijin pentru consoLidarea capacităţiLor autorităţitor pubtice 
i beneficiantor finaLi cu privire La modut de ptanificare, dezvottare i impLementare a 

unor proiecte de investiţii mari de înaLtă  catitate care să  fie cofinanţate din fondurite 
structurate i de investiţii europene, precum i a programeLor i strategiiLor sectoriaLe 
care îndeptinesc obiectivete poLiticii UE. JASPERS se concentrează  pe proiecte mari cu 
costuri totate care depă esc 50 de miLioane EUR pentru proiecte de mediu i 75 mitioane 
EUR pentru transport sau aLte sectoare. Cu toate acestea, există  fLexibititate cu privire 
La aceste praguri în cazut ţăriLor mici sau în care proiectete servesc drept acţiuni pitot 
pentru stabitirea ceLor mai bune practici. JASPERS spriiină  proiecte în următoareLe 5 
domenii: 

> Energie i deeun sotide 
> Feroviar, aerian i maritim 
> DezvoLtare inteLigentă  
> Drumuri 
> Apă  i ape uzate 

URBIS este o nouă  ptatformă  dedicată  de consuLtanţă  în domeniut investiţiitor 
urbane din cadrut European lnvestment Advisory Hub (EIAH). URBIS este înfiinţat pentru 
a oferi sprijin consuLtativ autorităţiLor urbane pentru a facitita, accetera i debtoca 
proiecte, programe i pLatforme de investiţii urbane. URBIS a fost 

ă  
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dezvoLtat în parteneriat de către Comisia Europeană  (DG REGIO) i BIE. În faza iniţiată, 
URBIS va consta din trei modu[e, impLementate în parate[: 

) Creterea gradutui de contientizare a instrumenteLor, programetor, serviciiLor 

existente; 
Sfaturi tehnice i financiare personaLizate pentru orae; 

) ExpLorarea abordăriLor inovatoare de finanţare pentru investiţiiLe orauLui. 

AstfeL, acesta va simpLifica accesuL La programete i serviciiLe consuLtative existente i, 
de asemenea, va aborda uneLe dintre LacuneLe actuaLe în furnizarea de asistenţă  
consuLtativă. 

6.3.2 Fonduri si programe Naţionale 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2021-2027 

Axe prioritare relevante pentru susţinerea obiectivelor PAEDC: 

Axa Prioritară  3. O regiune cu orae prietenoase cu mediul 

/ Obiectiv Specific FEDR: Promovarea eficienţei energetice i reducerea emisii(or 
de gaze cu efect de seră  

Operaţiuni orientative: 

Investiţii în c[ădiri[e rezidenţiaLe în vederea asigurăni/îmbunătăţini eficienţei 

energetice, inctusiv activităţi de consoLidare în funcţie de riscuri[e identificate 

i măsuri pentru utiLizarea unor surse aLternative de energie; 

- lnvestiţii în cLădiriLe pubLice în vederea asigurării/îmbunătăţirii eficienţei 

energetice, incLusiv activităţi de consoLidare în funcţie de riscurite identificate 

i măsuri pentru utiLizarea unor surse atternative de energie. 

v Obiectiv Specific FEDR: Îmbunătăţirea protecţiei naturii i a biodiversităţii, a 
infrastructurii verzi în specia( în mediu( urban i reducerea po(uării 

Operaţiuni orientative: 

Regenerarea spaţiitor urbane degradate, inctusiv prin promovarea investiţiitor 

ce promovează  infrastructura verde în zonete urbane; 
Reconversia funcţionaLă  a terenuri[or virane degradate/ neutitizate/ 

abandonate; 
Modernizarea/ extinderea spaţii[or verzi existente; 

- Achiziţia de echipamente pentru măsurarea potuanţi[or în aerutui ambienta[. 
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v Obiectiv Specific FEDR: Promovarea mobilităţii urbane multimodale 
sustenabile 

Operaţiuni orientative: 

- Dezvoltarea infrastructurii urbane curate (infrastructuri de transport, ciclism, 
matenal rulant, combustibili alternativi); 
Modernizarea/ extinderea Liniilor de tramvai; 
Achiziţionare/ modernizare material rulant (tramvaie), Achiziţionare 
troleibuze / autobuze; 

- Dezvoltarea unor culoare de MobiLitate; 
l nfrastructuri pentru combustibili alternativi; 

- Calitatea aeru[ui i reducerea zgomotului. 

Axa Prioritară  4. O regiune cu orae prietenoase cu mediul 

s Obiectiv Specific FEDR: Dezvo(tarea sisteme(or energetice inte(igente, a 
reţe(e(or i a stocării Ia nivet Ioca( 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL DEZVOLTARE DURABILĂ  2021-2027 

Axe prioritare relevante pentru susţinerea obiectivelor PAEDC: 

Axa Prioritară  1. Tranzitie energetică  bazată  pe eficienţă  energetică, emisii reduse, 
sisteme inteligente de energie, reţele si soluţii de stocare 

Obiectiv Specific FEDR/FC (i): Promovarea eficienţei energetice i reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră  

Operaţiuni: 

Proiecte demonstrative i de eficienţă  energetică  în IMM-uri i măsuri de sprijin 
adiacente; 
Proiecte de eficienţă  energetică  în intreprinderile mari i măsuri de sprijin 
adiacente. 

V Obiectiv specific FEDR/FC (111): Dezvoltarea de sisteme inteligente de 
energie, reţele i stocare în afara TEN-E 

Operatiuni: 

- Echipamente şi sisteme inteligente pentru asigurarea ca[ităţii energiei e[ectrice; 
lmplementarea de soluţii digitale pentru izolarea defectelor i realimentarea cu 
energie in mediul rural si urban; 
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Digitatizarea staţiitor de transformare şi sotuţii privind controLuL reţetei de ta 

distanţă  - integrare staţii în SCADA; 

Măsuri de cretere a adecvanţei reţetei naţionate de energie etectrică; 

- 	Creterea capacităţii disponibi Le pentru comerţut transfrontatier; 

.- lmptementarea de sotutii privind stocarea energiei. 

Axa Prioritară  2. Dezvoltarea infrastructurii de apă  i apă  uzată  i tranziţia Ia o 
economie circulară  

Obiectiv specific FEDRIFC (v): Promovarea managementului durabi! a! apei 

Operaţiuni: 

Continuarea acţiunitor integrate de dezvottare a sistemetor de apă, respectiv: 

o reabititarea i construcţia de staţii de tratare, transport i distribuire a 

apei destinate consumutui uman i apă  uzată, respectiv: construirea i 

reabiLitarea reţetetor de canatizare 	i construi rea / reabi Litarea / 

modernizare (treaptă  terţiară) a staţiitor de epurare a apetor uzate care 

asigură  cotectarea şi epurarea încărcării organice biodegradabite în 

agtomerări mai mari de 2.000 t.e., acordându-se prioritate agtomerăriLor 

cu peste 10.000 L.e.), inctusiv prin consotidarea suptimentară  i extinderea 

operatoritor regionati. lnvestiţiite vor viza în proporţie preponderent mai 

mare sectorut privind apa uzată; 

o se vor continua investiţiiLe în managementut nămotutui rezuttat în cadrut 

procesului de epurare a apeLor uzate/tratare a apei potabiLe. 
Pe tângă  continuarea investiţiitor integrate regionate PODD va finanţa: 

o proiecte noi investiţii - cu dimensiuni mai mici, i care adresează  în 

proporţie mai mare apa uzată  
o proiecte de investiţii de mici dimensiuni, care susţin consotidarea 

regionatizării in contextut extinderii/fuziunii Operatoritor regionati de apă  
(ex. SCADA integrat) 

o sisteme individuate - incepand cu 2025-2027, utterior imptementarii noutui 
cadru metodotogic pregatit de Ministeru( Mediu(ui, Ape(or i Pădurilor. 

Finanţarea acţiunitor de consotidare a capacităţii de regtementare economică  a 

sectorutui de apă  i apă  uzată, astfet încât să  se eficientizeze procesut de 

reatizare a pLanuritor de investiţii pentru conformare. 

Obiectiv specific FEDRIFC (vi): Promovarea tranziţiei către o economie 
circu Iar 
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Operaţiuni: 

- Extinderea schemelor de gestionare a deeuriLor la nivet de judeţ, inclusiv 
îmbunătăţirea sistemelor integrate existente de gestionare a deeun1or, pentru 
a crete reutitizarea i reciclarea, pentru a preveni generarea deeuri1or i 

devierea de 1a depozitete de deeuri, în conformitate cu nevoite identificate în 
PNGD i PJGD-uri, respectiv: 

o extinderea sistemului de cotectare separată  a deeuri1or reciclabile; 
o extinderea capacităţiLor de sortare ş  recicLare; 
o extinderea sistemutui de colectare separată  a biodeeuriLor; 
o reatizarea de capacităţi de compostare pentru deeuriLe verzi; 
o reaLizarea de instalaţii de digestie anaerobă; 
o instaLaţii TMB cu biouscare; 

lnvestiţii individuate suplimentare pentru închiderea depozitelor de deeuri; 
Întarirea capacitatii de pregatire pentru imptementarea economiei circutare La 
niveluL autoritatilor publice (MMAP, ANPM, UAT) 

Axa Prioritară  3. Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea 
calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate 

Obiectiv Specific FEDR/FC (vii): Îmbunătăţirea protecţiei naturii i a 
biodiversităţii, a infrastructurii verzi în special în mediul urban i reducerea 
poluării 

Operaţiuni: 

Biodiversitate: 
o lnvestiţii în reţeaua Natura 2000, respectiv: elaborarea, revizuirea i 

impLementarea PlanuriLor de management a situriLor Natura 2000/ Ptanuri 
de acţiune pentru specii; măsuri de menţinere i de refacere a situriLor 
Natura 2000 pentru specii i habitate, precum i a ecosistemelor 
degradate i a serviciilor furnizate în afara ariilor naturale protejate; 

o Acţiuni de comptetare a niveLutui de cunoatere a biodiversităţii i a 
ecosistemelor i reaLizarea de studii tiinţifice, precum i măsuri i 
investiţii în infrastructura verde i investiţii în consoLidarea capacităţii 
administrative a autorităţitor i entităţiLor cu roL în managementul reţetei 
Natura 2000 i a altor arii naturale protejate. 

, Calitatea aerului: 
o Dotarea RNMCA cu echipamente noi, prin înlocuirea echipamenteLor 

existente de măsurare a poluanţilor uzate din punct de vedere moral i 
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tehnic, astfet încât să  se continue conformarea cu cennţete de asigurare 
i controLut catităţii datetor i de raportare a RO ta CE; 

o Achiziţia de echipamente pentru măsurarea poLuanţitor în aerului 
ambientat cu respectarea prevederitor directivetor europene. 

Decontaminarea siturilor: 
o Decontaminarea i ecotogizarea situriLor contaminate i potenţiat 

contaminate, inctusiv refacerea ecosistemetor naturate si asigurarea 
catitatii fatoritor de mediu, în vederea protejării sănătăţii umane 

Axa Prioritară  4. Promovarea adaptării Ia schimbările climatice, prevenirea şi 
gestionarea riscurilor 

v Obiectiv specific FEDRIFC (iv): Promovarea adaptării ta schimbărite c(imatice, 
a prevenirii riscuri(or i a rezi(ienţei în urma dezastrelor 

Operaţiuni: 

- Managementut inundaţiitor i reducerea impactutui acestora i ate ceLortatte 
fenomene naturate asociate principatetor riscuri accentuate de schimbărite 
ctimatice asupra poputaţiei, proprietăţii ş  mediutui; 
DezvoLtarea infrastructurii de monitorizare şi avertizare a fenomenetor hidro-
meteorotogice severe; 
Reducerea impactuLui manifestării secetei i furtuniLor asupra poputaţiei, 
proprietăţii i mediutui; 

- Măsuri de Limitare a efectetor negative ale eroziunii costiere; 
- Măsuri pentru sistemut de gestionare a riscuritor, incLusiv creterea reziLienţei ta 

nivel naţional i adaptarea continuă  ta reatitatea operaţionată. 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURĂ  MARE (POIM) 

Programul Operational lnfrastructura Mare (POIM) a fost etaborat pentru a 
răspunde nevoiLor de dezvottare aLe României identificate în Acordut de Parteneriat 
2014-2020 şi în acord cu Cadrut Strategic Comun şi DocumentuL de Poziţie aL serviciitor 
Comisiei Europene. Strategia POIM este orientată  spre obiectivete Strategiei Europa 
2020, în coretare cu Programut Naţionat pentru Reformă  şi cu Recomandărite Specifice 
de Ţară, concentrându-se asupra creterii durabite prin promovarea unei economii 
bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă  energetică  şi promovare a 
energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu 
mediut şi o utitizare mai eficientă  a resursetor. 
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PriorităţiLe de finanţare stabiLite prin POIM contribuie La reatizarea obiectivuLui 
generaL aL AcorduLui de Parteneriat prin abordarea directă  a două  dintre ceLe cinci 

provocări de dezvo[tare identificate La niveL naţiona[: lnfrastructura şi ResurseLe. 

POIM finanţează  activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, 
protecţia mediuLui, managementu[ riscuriLor şi adaptarea [a schimbări[e cLimatice, 
energie şi eficienţă  energetică, contribuind [a Strategia Uniunii pentru o creştere 
inteLigentă, durabiLă  şi favorabiLă  incLuziunii. 

Axa Prioritară  3. DezvoLtarea infrastructurii de mediu în condiţii de management 
eficient aL resurse[or 

Obiective specifice: 

3.1 Reducerea număruLui depoziteLor neconforme şi creşterea graduLui de pregătire 
pentru recic[are a deşeuriLor în România 

3.2 Creşterea nive[uLui de coLectare şi epurare a apeLor uzate urbane, precum şi a 
gradu[ui de asigurare a aLimentării cu apă  potabiLă  a popuLaţiei 

Activitati eligibile 3. 1: 

- Proiecte integrate de consoLidarea şi extinderea sistemeLor integrate de 

management a[ deşeuriLor, cu respectarea ierarhiei deşeuriLor (prevenire, 

pregătirea pentru reutiLizare, recic[are, aLte metode de vaLorificare, incLusiv 

tratare şi e[iminare): închiderea i reabiLitarea de depozite neconforme şi 

deschiderea/extinderea de noi depozite, impLementarea sisteme[or de coLectare 

seLectivă, construcţia de instaLaţii de transfer si vaLorificare/tratare, incLusiv 

pLatforme de compostare şi unităţi de compostare individuaLă  şi staţii de tratare 

mecano-bioLogică  ş.a. 
Conso[idarea capacităţii instituţionaLe a beneficiariLor în domeniuL sistemeLor 

integrate de management aL deşeuriLor, ca parte integrantă  a proiecteLor 

individuaLe; 
- lmpLementarea unui sistem integrat de management aL deşeuriLor La niveLut 

municipiu[ui Bucureşti; 
- Sprijin pentru pregătirea portofoLiuLui de proiecte aferent perioadei 2014-2020 

i post 2020 (după  caz). 

Activităţi eligibile 3.2: 

- Proiecte integrate de apă  şi apă  uzată  (noi şi fazate), cu următoareLe tipuri de 

subacţiuni: 
- Construirea/reabiLitarea reţe[eLor de canaLizare şi a staţiiLor de epurare a ape[or 

uzate (cu treaptă  terţiară  de epurare, acoLo unde este cazuL) care 
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asigură  coLectarea şi epurarea încărcării organice biodegradabiLe în agLomerări 

mai mari de 2.000 L.e., acordându-se pnoritate agtomerăntor cu peste 10.000 

L.e., 
> lmpLementarea i eficientizarea managementutui nămoLutui rezuttat în cadruL 

procesutui de epurare a apeLor uzate; 
> ReabiLitarea şi construcţia de staţii de tratare a apei potabiLe, împreună  cu 

măsuri de cretere a siguranţei în aLimentare şi reducerea riscuriLor de 

contaminare a apei potabite. 
- Reabititarea şi extinderea sistemeLor existente de transport i distribuţie a apei; 

DezvoLtarea i îmbunătăţirea infrastructurii sistemetor centratizate de 

atimentare cu apă  în LocaLităţiLe urbane i ruraLe. 

DezvoLtarea unui Laborator naţionaL pentru îmbunătăţirea monitorizării 

substanţe[or deversate în ape, acordându-se prioritate în specia[ substanţeLor 

pericuLoase, şi a caLităţii apei potabite. 

Axa Prioritară  6. Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea 
susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon 

Obiective specifice 

6. 1 Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabiLe mai puţin expLoatate 
(biomasă, biogaz, geotermat) 

6.2 Reducerea consumutui de energie La niveLuL consumatoritor industriati 

6.3 Reducerea consumutui mediu de energie eLectrică  ta nivetuL Locuinţetor 

6.4 Creşterea economiiLor în consumut de energie primară  produsă  prin cogenerare de 
înaLtă  eficienţă. 

Activităţi eligibite 6. 1 

- Reatizarea şi/sau modernizarea capacităţitor de producţie a energiei etectrice 

din biomasă  şi biogas; 

Sprijinirea investiţiitor în extinderea şi modernizarea reţeLetor de distribuţie a 

energiei etectrice, în scopuL preLuării energiei produse din resurse regenerabiLe 

în condiţii de siguranţă  a funcţionării SEN. 

Activităţi etigibile 6. 2 

- lmpLementarea unor sisteme de monitorizare a consumuriLor de energie La 

consumatorii industriati. 
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Activităţi eligibile 6.3 

- lmptementarea distribuţiei intetigente într-o zonă  omogenă  de consumatori 
casnici de energie etectncă  (proiecte demonstrative ta nivetut regiunitor 
acoperite de operatorii de distnbuţie concesionari). 

Activităţi eligibile 6.4 

- Reatizarea / modernizarea centratetor etectrice de cogenerare de înaLtă  
eficienţă  (maximum 8 MWe) pe gaz naturat i biomasă  ta niveLut întreprinderitor; 

- Reatizarea / modernizarea centratetor eLectrice de cogenerare de înattă  
eficienţă  care utitizează  gaze reziduate provenite din procese industriate ta 
nivetut întreprinderiLor. 

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU 
Administraţia Fondului pentru Mediu este principaLa instituţie care asigură  

suportuL financiar pentru reaLizarea proiecteLor şi programetor pentru protecţia 
mediutui, constituită  conform principiitor europene ,,potuatoruL ptăteşte şi 
,,responsabititatea producătorutui . Administraţia Fond uLui pentru Mediu funcţionează  
ca organ de speciatitate aL administraţiei pubtice centrate, cu personatitate juridică, în 
coordonarea MinisteruLui Mediutui, Apetor şi PăduriLor. 

Administraţia FonduLui pentru Mediu se adresează  unei categorii Largi de 
beneficiari: operatori economici; ong-uri; unităţi administrativ-teritoriate; unităţi i 
instituţii de învăţământ; composesorate şi ocoaLe sitvice; unităţi de cuLt; instituţii 
pubLice; asociaţii de dezvoLtare intercomunitară; institute de cercetare-dezvoLtare; 
asociaţii de proprietari; persoane fizice; persoane fizice autorizate; întreprinderi 
individuate i întreprinderi famitiaLe, care prin impLementarea i derutarea de programe 
contribuie La îmbunătăţirea condiţiitor de viaţă, şi în aceLaşi timp, conştientizează  
pubLicuL asupra probLemetor de mediu. 

Programele finanţate din Fondul pentru mediu: 
ProgramuL de stimuLare a înnoirii Parcutui auto naţionat RABLA. 

ProgramuL privind reducerea emisiitor de gaze cu efect de serâ în transporturi, 
prin promovarea vehicuLeLor de transport rutier nepotuante din punct de vedere 
energetic RABLA PLUS MAŞINI ELECTRICE. 

Programut privind reducerea emisiitor de gaze cu efect de seră  în transporturi, 
prin promovarea infrastructurii pentru vehicuteLe de transport rutier nepotuant 
din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicute etectrice şi 
eLectrice hibrid pLug-in STAŢII INCARCARE PENTRU MAŞINI ELECTRICE. 

ProgramuL privind instaLarea sistemeLor de încătzire care utiLizează  energie 
regenerabită, incLusiv întocuirea sau comptetarea sistemeLor cLasice de încătzire, 
beneficiari persoane fizice CASA VERDE CLASIC - PERSOANE FIZICE. 
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Programut prMnd îmbunătăţirea catităţii aerutui şi reducerea emisiitor de gaze 
cu efect de seră, utitizând autovehicute mai puţin potuante în transportut pubtic 
Locat de persoane. 

> 	Programutui privind reducerea emisiitor de gaze cu efect de seră  în transporturi, 
prin promovarea infrastructurii pentru vehicutete de transport rutier nepotuant 
din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicute etectrice în 
municipiite reşedinţe de judeţ. 

ProgramuLui privind instatarea sistemeLor de panouri fotovottaice pentru 
producerea de energie etectrică, în vederea acoperirii necesarutui de consum si 
tivrării surpLusutui în reţeaua naţionată  - Casa Verde Fotovottaice. 

ProgramuLui naţionat de întocuire a echipamentetor etectrice si eLectronice uzate 
cu unete mai performante din punct de vedere energetic. 

Programut privind sprijinirea eficienţei energetice si a gestionării intetigente a 
energiei în infrastructura de iLuminat pubtic. 

Programut ,,Casa Eficientă  Energetic. 

6.4. Monitorizarea realizării PIanului de Acţiune pentru Energie Durabilă  

lndicatorii de performanţă  i monitorizare a acţiuniLor propuse în PAEDC aL 
MunicipiuLui TECUCI sunt reprezentate de consumuL finaL de energie anuat i emisiite de 
CO2 asociate acestuia, care se vor compara cu vaLorite determinate prin lnventarut de 
Referinţă  aL Emisiitor pentru anut de referinţă  aLes, 2015, precum i cu atingerea 
ţintetor propuse. 

Pentru a se asigura un bun controt în impLementarea PAEDC-utui se recomandă  
constituirea unei structuri de speciatitate atcătuită  din persoane cu experienţă  în 
domeniuL eficienţei energetice, persoane cheie de La diverse departamente ate 
autorităţii Locate, actori Locati interesaţi, care să  asigure monitorizarea i raportarea 
activităţitor asumate prin PAEDC. 

Se recomandă  ca, în vederea îndepLinirii cu succes a ţintetor propuse prin PAEDC, 
structuriLe de speciatitate să  desfă oare următoarete activităţi: 

) Monitorizarea regutată  a progresutui acţiunitor i evatuarea impactutui acestora; 
> Raportarea periodică  a actoritor LocaLi cu privire ta rezuttateLe ptanutui; 

Participarea La evenimente Locate, naţionaLe sau internaţionate de profit pentru 
a beneficia de experienţa aLtor municipii în ceea ce pnvete impLementarea 
PAEDC. 

Planul de Acţiune privind Energia Durabilă  al Municipiului TECUCI reprezirită  
un set de măsuri de eficientizare a utiLizării resursetor ta nivet tocat, de introducere a 
sursetor de energie regenerabită, de dezvoLtare de programe Locate de acţiuni destinate 
reducerii consumuriLor de energie ln sfera serviciitor comunitare de utitităţi pubtice. De 
asemenea, prezentut ptan are ca scop informarea i motivarea 
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cetăţeniLor, a companiitor i a aLtor părţi interesate ta nivet tocaL cu privire La acţiuniLe 
din cadrul PAEDC, dar i cu privire La modut de utiLizare a energiei în mod eficient. 

PAEDC reprezintă  metodotogia prin care Municipiul TECUCI îi va îndepLini 
obiectivete până  în 2030, foLosind rezuttateLe lnventarutui de Referinţă  a Emisiitor în 
vederea identificării cetor mai bune zone de acţiune i a oportunităţitor existente 
pentru a atinge obiectivuL LocaL de reducere a emisiiLor de CO2. 

Monitorizarea realizării PAEDC este o acţiune importantă  deoarece poate să  
conducă  ta măsuri pentru acceterarea reducerii emisiitor de gaze cu efect de seră  în 
cazut în care se constată  întârzieri faţă  de obiectivete asumate. Un capitoL important 
în procesut de monitorizare îL reprezintă  cuantificarea sumetor chettuite din anuL de 
referinţă  până  în anuL de monitorizare pentru imptementarea măsuriLor propuse. 
Chettuietite vor fi prezentate separat pe două  componente: chettuieti directe (utitizate 
efectiv pentru impLementarea măsuriLor) i cheLtuieLi indirecte (sume cheLtuite pentru 
saLarii, consuLtanţă, diseminare, etc). Se recomandă  o prezentare separată  a 
cheLtuieLitor reatizate pe sectoarete de acţiune determinate în PAEDC. 

Procesut de monitorizare cuprinde o etapă  de identificare a bariereLor întâtnite 
în impLementarea măsuriLor propuse. Acestea pot fi de ta insuficienţa surseLor de 
finanţare sau a cadrutui Legistativ restrictiv, până  La modificări aLe priorităţiLor tocate 
sau impact negativ aL unei perioade de criză  economică. 

lnventarul emisiilor de gaze cu efect de seră  trebuie refăcut după  o perioadă  
de minim 4 ani, conform recomandăriLor emise de Convenţia PrimariLor. Emisiite 
recaLcutate pot fi, astfet, comparate cu emisiiLe din anuL de referinţă, în concordanţă  
cu atţi indicatori (evotuţia poputaţiei, a datetor economice, etc) pentru a obţine 
concLuzii reLevante despre stadiut imptementării PAEDC. 

StadiuL de imptementare a măsuritor i acţiuniLor prevăzute de PAEDC se 
bazează  pe etichete după  cum urmează: 

FinaLizată: pentru acţiuniLe încheiate; 

În curs: pentru acţiunite în curs de imptementare; 

Amânată: pentru acţiuniLe a căror iniţiere a fost amânată  comparativ cu 

ptanificarea iniţiată; 
Neîncepută: pentru acţiunite care vor începe într-o etapă  utterioară, potrivit 

ptanificării. 

În momentuL în care a fost reaLizată  o parte din măsurite propuse i a fost refăcut 
inventarut de emisii, semnataruL PAEDC: 

) Poate revizui estimăriLe pentru anut finat de prognoză  (2030) pe baza 

informaţiitor dobândite în urma acţiunitor impLementate; 

) Poate menţine estimăriLe raportate în PAEDC, dacă  sunt în concordanţă  cu 

economiite reaLizate pe perioada impLementării măsuriLor. 
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• Strategia de dezvo(tare a Municipiu(ui TECUCI 2016 - 2023 

• Studiu privind Dezvo(tarea Urbană  în Regiunea Sud-Est, situaţia actuală  i 

oportunităţi de dezvo(tare 

• P(anul de dezvo(tare regională  Sud-Est 2014-2020 

• Ghidu( Cum se e(aborează  un P(an de Acţiune pentru Energie Durabi(ă  

• Raport privind starea economică, socială  i de mediu a Municipiu(ui TECUCI i 

activitatea desfă urată  de autorităţile administraţiei publice locale în anu( 2019 

• Strategia energetică  a României 2019-2030, cu perspectiva anului 2050 

• Institutul Naţional de Statistică  - www.insse.ro  

• The emission factors. Technica( annex to the SEAP temp(ate instruction 

document, Covenant of Mayors 

• Comisia Europeană, Raport naţional privind promovarea utilizării 
biocombustibi(ului i a altor carburanţi regenerabi(i pentru transport în 
România, consu(tare (a data de 
28/02 /20 13:h ttp: / / ec. europa. eu  / energy/ renewab(es/biofue(s/ms_reports_dir 
_2003_30_en. htm 

• Schimbări 	climatice, 	Agenţia 	Europeană 	de 	Mediu 

http: / /www. eea. europa. eu/ro/  themes/climate/intro 

• http: / /www. mmediu. ro/categorie/schimbari-c(imatice/  

• h ttps: / / ec. europa. eu/ energy/ en / news/ commission-proposes-new-rules-

consumer-centred-c(ean-energy- transition 

• https: / / www. europar(. europa. eu/factsheets/  ro/sheet/ 68/po(itica-energetica-

principii-genera(e 

• https: / /www.europarLeuropa.eu/factsheets/  ro/sheet/69 /eficienta-energetica 

• https: / / www. europar(. euroDa. eu  / factsheets/ ro/sheet/ 70/ energia-din-surse-

regenerabile  

• https://www.eea.europa.eu/ro/themes/climate/intro  

• Strategia Naţională  de Schimbări C(imatice 2013-2020, 

• Date privind scenarii(e c(imatice Agenţia Naţională  de Meteoro(ogie 

http://www.meteoromania.ro/anm/?paqe  id=1211  
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• www.com-east.eu  

• https: / / ec. europa. eu/ commission /pub(ications/reflection-paper-towards-

sustainab(e-europe-2030_ro 

• h ttps: / / ec. europa. eu/ commission /sites/beta-

politica(/fi(es/rp_sustainab(e_europe_ro_v2_web.pdf 

• h ttp: / /pub(ications. europa. eu/resource/  ce((ar 

• https://www.engie.ro/wp-content/up(oads/2O16/1O/Oxyen-nr.-26  2016-

web. pdf 

• h ttp: / / www.fnme. ro/Ji(es/  Strategia%2Ode%2Osecuritate%2Oenergetica%2Osi% 

2Opo(itica%2oenergetica.pdf 

• www. eumavors. eu  

• www. conventiaprimari(or. eu  

• www.maphiU.com  

• http://www.meteoromania.ro  

• www.adrse.ro  

• www.primariaTecuci. ro  

• www. f(ashroup. ro  

• www.rerTecuci.ro  

• www. ramTecuci. ro  

• www. transbusTecuci. ro  

• sdwebx. wor(dbank. or  
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CIENTĂ  ENERGETICĂ  

1.  

Creterea 	performanţei 
energetice 	a 	ctădirilor 
publice 	în 	vederea 
îmbunătăţirii 	eficienţei 
ener• etice 

PRIMĂRIA 
TECUCI 

2021-2027 12.500,00 3.433,33 831,00 

2.  

Utitizarea 	surselor 	de 
energie 
neconvenţională: 
încurajarea 	încătzirii 
pnn 	utitizarea 
panourilor solare, atât a 
locuinţetor, 	cât 	şi 	a 
sa iilor de .roduc ie 

PRIMARIA 
TECUCI 

2021-2027 5.000,00 1.373,33 332,40 

3.  
Creterea 	eficienţei 
energetice 	a 	clădiritor 

ublice 

RIA 
TECUCI 

2021-2027 15.000,00 4.120,00 997,20 

Tecuci 	e-Save 	- 
Reabilitarea 	energetică  
a 	10 	instituţii 	(spital, 

	

co1i, 	ticee, 	gradiniţe) 
pentru 	cresterea 
eficientei ener• etice 

PRIMARIA 
TECUCI 

2021-2027 15.000 00 4.120 00 997 20 

5.  

Montarea 	de 	sisteme 
pentru monitorizarea 	i 
controt 	al 	funcţionării 
sisteme1ordeîncătzirei 
ctimatizare 	in 	cazul 
ctădirilor 	publice 	i 
rezidentiate 

RIA 
TECUCI 

2021-2027 4.500,00 1.236,00 299,16 

6.  

Digitatizare 	 a 
iluminatutui public de La 
nivetul 	Municipiutui 
Tecuci 

PRIMARIA 
TECUCI 

2021-2027 12.500,00 3.433 33 831,00 

Total Eficien ă  ener•etică  64.500,00 17.716,00 4.287,96 
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A 1.2 EDUCAŢIE 

SăLi de•  clasă  dotate 
cu mobilier 

PRIMÂRIA 
TECUCI 

2021 -2027 7.500 00 2.060 00 498,60 

2. 
Locunde recreere şi 
Lectura 

PRIMARIA 
TECUCI 

2021-2027 5.000,00 1.373,33 332,40 

SMART 	Lab-un 
achiziţionate 	pentru 

3. unităţile 	de 
învăţământ de niveL 
imnaziaL si liceal 

PRIMĂRIA 
TECUCI 

2021-2027 7.500,00 2.060,00 498,60 

Dotarea 
Laboratoarelor 	de 

4. informatică 	i pentru 
derularea învăţării in 
format virtual 

PRlxRlA 
TECUCI 

2021-2027 5.000,00 1.373,33 332,40 

ReaLizarea unei 	coLi PRIMÂRIA 
2021-2027 2.500,00 686,67 166,20 

6. 
Ceritre de învăţământ 
duaLint-rate 

PRIMARIA 
TECUCI 

2021-2027 3.750,00 1 .030,00 249,30 

lnfiinţarea 
7. operaţionaLizarea 

unei crese noi 

PRIMĂRIA 
TECUCI 

2021-2027 2.250,00 618,00 149,58 

8. Total Educa ie 33.500,00 9.201,33 2.227,08 

EDUCATIE - Clădiri 

1.  
Bibtiotecă  
Municipală 	Stefan 
Petică  Tecuci 

2021-2027 2.163,00 592,69 143,45 

2.  
Cinematograf 	Arta 
Tecuci 

PRIMĂRIA 
TECUCI 

2021-2027 1.077,30 295,19 71,44 

Gradiniţa 	nr. 	14 
Tecuci 

PRIMĂRIA 
TECUCI 

2021-2027 2.142,00 586,93 142,05 

4 
BLOCCL-Locuinţe PRIMARIA 

2021-2027 3.091,20 847,03 205,00 

UM PRIMĂRIA 
2021-2027 2.184,53 598,59 144,87 

6. 9cufc5ta UM 
PRIMĂRIA 

2021-2027 1.204,08 329,93 79,85 



01 589 Tecuci 
Corp B, fosta UM 	PRIMĂRIA 

TECUCI 
2021 -2027 3.498,60 	958,66 	232,02 
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8. 
CLădire 	ScoaLa 
BăLcescuTecuci 

PRIMĂRIA 
TECUCI 

2021-2027 2.620,80 718,13 173,81 

5coata 	GimnaziaLă  
nr.10 	DIMITRIE 
STURDZA 	- 	Corp 
ŞcoaLă  Nou 

PRIMĂRIA 
TECUCI 

2021-2027 3.250,00 890,54 215,54 

10.  
Grădiniţa 	cu 
program 	preLungit 
nr.15 lON CREANGA 

PRIMĂRIA 
TECUCI 

2021-2027 1.400,00 383,62 92,85 

11.  
5coaLa 	GimnaziaLă  
nr.9ILIEMATEI 

PRIMĂRIA 
TECUCI 

2021-2027 1.100,00 301,41 72,95 

12.  
lmobiL 	str. 	1 
Decembne 
1918,nr.29 

PRIMARIA 
TECUCI 

2021-2027 3.050,00 835,74 202,27 

13.  
lmobiL Bd. Victoriei 
nr. 27 

PRIMĂRIA 
TECUCI 

2021-2027 1.550,00 424,72 102,79 

14 
Corp 	D, 	fosta 	UM 
01589 

PRIMĂRIA 
TECUCI 

2021-2027 7.500,00 2.055,09 497,39 

15. 
5coaLa Generată  nr. 
2 	Gheorghe 
Petracu 

PRIMARIA 
TECUCI 

2021-2027 1.460,00 400,06 96,83 

16. 
coata 	GimnaziaLă  
ELenaDoamnaNr. 5 

PRIMĂRIA 
TECUCI 

2021-2027 6.000,00 1.644,07 397,91 

17 
• 

CoLegiuL 	Naţionat 
CaListrat Hoga 

PRIMĂRIA 
TECUCI 

2021-2027 3.000,00 822,03 198,96 

18.  
Liceut 	TehnoLogic 
Ovid Catedoniu 

PRIMĂRIA 
TECUCI 

2021 -2027 3.250,00 890,54 21 5,54 

19.  
5coaLa 	GimnaziaLă  

lorgu lordan 	Nr. 11 
PRIMĂRIA 
TECUCI 

2021-2027 1.100,00 301,41 72,95 

20.  
lmobiL 	str. 	1 
Decembne 
1 91 8,nr.77 

PRIMARIA 
TECUCI 

2021-2027 1.000,00 274,01 66,32 

21.  Totat Educaţie ctădiri 47.541,50 13.026,94 3.152,88 



Total infrastructură  edilitară/. ublică  31.000,00 8.514,67 2.060,88 
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A 1.3 REGENERARE URBANĂ  

Regenerarea 	urbană  
i revitatizarea zonei 

1. centraLe 	i a ParcuLui 
Ocaua 	Lui 	Cuza 	din 
MuniciiuL Tecuci 

PRIMĂRIA 
TECUCI 

2021-2027 10.000,00 2.746,67 664,80 

Regenerarea 	urbană  

2. revitatizarea 
ParcuLui 	Regina 
Elisabeta 

PRIMARIA 
TECUCI 

2021-2027 4.271,87 1.173,34 283,99 

Regenerarea 	urbană  
3. în 	• cartiereLe 	de 

Locuinte 

PRIMĂRIA 
TECUCI 

2021-2027 10.000,00 2.746,67 664,80 

Program 	de 
4. împădunre La niveLut 

Munici iuLui Tecuci 

PRIMĂRIA 
TECUCI 

2021-2027 7.500,00 2.060,00 498,60 

5. Total re•enerare urbană  31.771,87 8.726,67 2.1 12,19 

A 1.4 INFRASTRUCTURĂ  EDILITARĂ/PUBLICĂ  

1. Modernizarea 
sistemuLui de Pnmăna 
iLuminat 	 i 	TECUCI 
teLemana • ement 

2021-2027 	10.000,00 	2.746,67 	664,80 

2. ReabiLitarea reţeLei 
de apă  i canatizare 
(parteneriat 	cu 
operatoruL 	de 
distributie 

Pnmăria 
TECUCI 

2021-2027 	20.000,00 	5.493,33 	1.329,60 

3. Staţii de monitorizare 
a factoriLor de mediu 
si z•omot 

Primăria 
TECUCI 

2021 -2027 	1 .000,00 274,67 	66,48 

A 1.5 MOBILITATE URBANĂ  

1. lmbunătăţirea 
	

Primăria 
mobiLitătii 	urbane 	TECUCI 

2021-2027 	33.200,87 	9.119,17 	2.207,19 
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prin 	modernizarea 
coridorutui 	integrat 
Vest-Est 	(Str. 
Gheorghe Petracu - 
lntersecţia 	Str. 	1 
Decembrie 	1918) 	i 
Nord-Sud 	(Str. 
Constituţiei 	- 	Str. 
Dimitrie HârLescu 

2.  Modernizarea 
transportuLui 	public 
LocaL prin achiziţia de 
autobuze 
lmpLementarea 
sistemuLui 	de 
ticketing în MunicipiuL 
Tecuci 

Primăria 
TECUCI 2021-2027 15.000,00 4.120,00 997,20 

3.  Modernizarea staţiitor 
de transport pubtic 	i 
instaLarea 	de 
echiparnente 
interactive 	pentru 
aducerea 	La 
standarduL de »Smart 
Bus Station 

Primaria 
TECUCI 2021-2027 7.500,00 2.060,00 498,60 

4.  Ride Sharing - SchooL 
Bus 	- 	PLatformă 	de 
ride 	sharing 	pentru 
promovarea soLuţiiLor 
de transport în comun 
.entu eLevi si studenti 

Primăria 
TECUCI 2021-2027 7.338,71 2.015,70 487,88 

Total mobilitate urbană  63.039,58 17.314,87 4.190,87 

A 1.6 SMART CITY 

1. CentruL OperaţionaL 
de 	Management 
lntegrat 	incLusiv 	Primăria 
Apticaţii de tip Smart- 	TECUCI 	2021-2027 	10.000,00 	2.746,67 	664,80 
Comunity 	pentru 
Cetăţenii MunicipiuLui 
Tecuci 

2. Reţea de staţii de 
	

Primăria 
Încărcare 	pentru 

	
TECUCI 	2021-2027 	1.500,00 

	
412,00 	99,72 

Autoturisme Etectrice 



ReabiLitarea 
modernizarea 
Bibtiotecii MunicipaLe 
Tecuci rezervă  

2. 

Construire de case de 
tip famiLiat si de 
Iocuinţe protejate 
pentru persoanele 
instituţionaLizate ( CU 
DIZABILITATI Sl COPII 

Primăna 
TECUCI 	2021-2027 

3. Total Mediul Social 

11.797,43 3.240,36 

2.949,36 810,09 

750,00 206,00 

15.496,79 4.256,45 

5.000,00 1.373,33 

2.500,00 686,67 

7.500,00 2.060,00 

Reabilitarea 
reconversia 	 Pnmăria 

1. funcţională  a fostuLui 	TECUCI 	2021 -2027 
Tribunat Judeţean din 
MuniciiuL Tecuci 

51 
Primăria 
TECUCI 	2021-2027 

Rute 	(trasee) 
3. cuLturate dezvottate 

si marcate 

Primăria 
TECUCI 	2021-2027 

4. 	Total Turism / Patrimoniu/Clădiri Publice 

784,29 

196,07 

49,86 

1.030,23 

A 1 .8 MEDIUL SOCIAL 

332,40 

166,20 

498,60 

Locuinţe pentru tineri 
2. speciaLiti în educaţie 

si sănătate 

Primăria 
TECUCI 	2021-2027 

Planul de Aciune pentru Energie Durabilă  i Climă  al Municipiutui Tecuci v - 
3. 	 Total Smart City 

	
11.500,00 	3.158,67 	764,52 

A 1 .7 TURISM / PATRIMONIU/CLĂDIRI PUBLICE 
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Legistaţia în vigoare La nivet naţionat i internaţionaL, existentă  pentru sectorul 
energetic, este prezentată  în tabetuL de mai jos: 

• Legea nr. 121/2014 piivind eficienţa energetică, comptetată  cu Legea nr. 160/2016. 

• H.G. 	nr. 	122/2015 	privind 	aprobarea 	PLanutui 	naţionaL de acţiune domeniut 
eficienţei energetice (2014-2020) 

• O.U.G. nr. 1/2020 privind unete măsuri fiscat-bugetare 	i pentru modificarea 	i 
compLetarea unor acte normative 

• OrdinuL PreedinteLui ANRE nr. 17/2020 pentru abrogarea Ordinutui ANRE nr. 
95/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru eficienţă  energetică  în cadrut 
Autorităţii Naţionate de RegLementare în DomeniuL Energiei 	i numirea 	efuLui 
acestuia 

• H.G. 	nr. 495/2014 piivind instituirea unei scheme de ajutor de stat privind 
exceptarea unor categorii de consumatori finati de la apLicarea Legii nr. 220/2008 
pentru 	stabitirea 	sistemuLui 	de 	promovare 	a 	produceiii 	energiei 	din 	surse 
regenerabiLe de energie 

• Legea nr. 1 22/201 5 pentru aprobarea unor măsuri în domeniuL promovării producerii 
energiei electiice din surse regenerabiLe de energie şi privind modificarea şi 
comptetarea unor acte normative 

• Hotărârea Camerei Deputaţitor nr. 3/2020 privind adoptarea opiniei referitoare La 
Comunicarea Comisiei către ParLamentuL European, Consitiu, Comitetut Economic i 
Sociat European 	i Comitetut Regiunilor - Uniţi în reatizarea uniunii energetice i a 
acţiuniLor climatice - Stabilirea bazeLor pentru o tranziţie de succes către o energie 
curată  COM (2019)285 

     

     

  

224 
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• Legea nr. 	123 din 10 iutie 2012 energiei etectrice 	i a gazetor naturate, cu 

modificărite i comptetărite utterioare 

• H.G. 1428 /2009-MO 847/8.12.2009-pnvind organizarea 	i funcţionarea ANRE, cu 

modificărite i comptetărite utterioare 

• H.G. nr. 638/2007-pnvind deschiderea integrată  a pieţei de energie etectrică  i de 

gaze naturate 

• H.G. nr. 1720/2004 pentru aprobarea continututui-cadru at CaietuLui de sarcini aL 
concesiunii serviciutui pubtic privind distribuţia gazetor naturate 	i a contractutui- 

cadru de concesiune a serviciutui pubtic privind distribuţia gazetor naturate 

• H.G. 1043 /2004 -ReguLamentuL privind accesut ta sistemeLe de distribuţie a gazeLor 

naturate 

• H.G. nr. 1043/2004 pentru aprobarea Regutamentutui de acces La SistemuL naţionat 

de transport aL gazetor naturate i a RegutamentuLui privind accesut ta sistemete de 

distribuţie a gazetor naturate, cu modificăriLe i comptetărite utterioare 

• Ordinut Preedintetui ANRE nr. 55/2012 pentru aprobarea Regutamentutui privind 
cadrut organizat de contractare a energiei etectrice pentru ctienţii finati mari 

• Ordinut PreedinteLui ANRE nr. 	61/2016 privind 	aprobarea 	RegutamentuL de 

etichetare a energiei etectrice 

• Ordinut PreedinteLui ANRE nr. 6/2017 de aprobare a StandarduLui de performanţă  
pentru activitatea de furnizare a energiei eLectrice 

• OrdinuL PreedinteLui ANRE nr. 189/2018 privind obtigaţia de informare a ctienţiLor 

finaLi 	prin intermediut apLicaţiei informatice 	,,Comparator at oferteLor-tip de 

furnizare a energiei eLectrice 

• Ordinut PreedinteLui ANRE 	nr. 	167/2019 	privind 	aprobarea Metodotogiei 	de 

monitorizare a pieţei cu amănuntut de energie etectrică  

• Ordinut Preedintetui ANRE nr. 235/2019 pentru aprobarea ReguLamentutui de 

furnizare a energiei etectrice ta cLienţii finati 

• Ordinut 	Preedintetui 	ANRE 	234/2019 	pentru 	aprobarea 	Procedurii 	privind 

schimbarea furnizoruLui de energie eLectrică /gaze naturaLe către cLientut finat 
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• Ordinut Preedintetui ANRE nr. 	69/2020 pentru aprobarea 	Procedurii privind 
racordarea ta reţetete etectrice de interes pubtic a tocuritor de consum 	i de 
producere aparţinând prosumatoritor care deţin instataţii de producere a energiei 
etectrice din surse regenerabite cu puterea instatată  de cet mutt 27 kW pe Loc de 
consum 

• Ordinul 	PreedinteLui 	ANRE 	nr. 	226/2018 	pentru 	aprobarea 	regutiLor 	de 
comerciatizare 	a 	energiei 	e[ectrice 	produse în 	centra[e etectrice din 	surse 
regenerabiLe 	cu 	putere 	etectrică 	instatată 	de 	ceL 	muLt 	27 	kW 	aparţinând 
prosumatoritor, cu modificăriLe i comptetăriLe uLterioare 

• Ordinut Preedintetui ANRE nr. 227/201 8 pentru aprobarea Contractutui-cadru de 
vânzare-cumpărare a energiei etectrice pro-duse de prosumatorii care deţin 
centraLe eLectrice de producere a energiei electrice din surse regenerabite cu 
puterea instatată  de ceL mutt 27 kW pe Loc de consum i pentru modificarea unor 
regLementări 	din 	sectoruL 	energiei 	eLectrice, 	cu 	modificăriLe 	i 	comptetăriLe 
utterioare 

• Ordinut PreedinteLui ANRE nr. 228/2018 pentru aprobarea Normei tehnice ,,Condiţii 
tehnice de racordare La reţetete etectrice de interes pubtic pentru prosumatorii cu 
injecţie de putere activă  în reţea 

• H.G. nr. 928 din 12 septembrie 2012 privind stabiLirea condiţiitor de introducere pe 
piaţă  a benzinei i motorinei i de introducere a unui mecanism de monitorizare i 
reducere a emisiiLor de gaze cu efect de seră  

• O.U.G. nr. 80/2018 pentru stabitirea condiţiiLor de introducere pe piaţă  a benzinei 
i motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare i reducere a emisiitor 

de gaze cu efect de seră 	i de stabitire a metodeLor de catcut 	i de raportare a 
reducerii emisiiLor de gaze cu efect de seră  i pentru modificarea i comptetarea 
Legii nr. 220/2008 pentru stabiLirea sistemutui de promovare a producerii energiei 
din surse regenerabite de energie 

• Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică  a cLădiritor, cu modificărite 	i 
comptetărite utterioare 
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• Legea nr. 159/2013 pentru modificarea 	i comptetarea Legii nr. 372/2005 privind 
performanţa energetică  a ctădiriLor 

• OrdinuL MDRT nr. 2237/2010 pentru aprobarea regLementarii tehnice ,,ReguLament 
privind atestarea auditoriLor energetici pentru ctădiri 

• OrdinuL MDRAP nr. 3466/201 3 privind inventarierea ctădiritorîncătzite i/ sau răcite, 

deţinute 	i ocupate de administraţia pubtică  centrată, 	i punerea inventarutui ta 

dispoziţia pubticutui, precum 	i constituirea unor bănci de date specifice privind 
eficienţa energetică  

• Ordinut MDRAP nr. 3152/2013 pentru aprobarea Procedurii de controt aL statutui cu 
privire ta apticarea unitară  a prevederitor Legate privind performanţa energetică  a 

cLădiritor i inspecţia sistemeLor de încătzire/ctimatizare 

• Ordinut MDRAP nr. 263/2015 privind inventarierea ctădiriLorîncătzite i/sau răcite, 
deţinute 	i ocupate de administraţia pubtică  centrată, cu o suprafaţă  totaLă  utită  
cuprinsă  între 250 mp i 500 mp i punerea inventarutui ta dispoziţia pubLicuLui 

• 

• 

Ordin MDRAP nr. 2008/15 decembrie 2015 privind aprobarea lnstrucţiunii pentru 
apLicarea unitară  a prevederitor art. 6 aLin. (1) din Legea nr. 121/2014 privind 
eficienţa energetică  

H.G. 645/2005 -prima Strategie NaţionaLă  privind SchimbăriLe CLimatice (SNSC) 

• H.G. 780/2006, imptementează  Directiva 2003/87/CE privind stabiLirea unei scheme 
de comerciaLizare de emisii de gaze cu efect de seră  

• Hotărărea nr. 529/2013 pentru aprobarea Strategiei NaţionaLe a României privind 
Schimbări[e CLimatice 201 3 - 2020 

• 

• 

PLanuL naţionaL de acţiune privind schimbăriLe ctimatice, 2016-2020 

Legea nr. 92/2007 privind serviciiLe de transport pubtic LocaL, cu modificărite 	i 
compLetărite uLterioare 

• Ordinut nr. 206/2007, pentru aprobarea ReguLamentuLui - cadru de autorizare a 
autorităţitor de autorizare pentru serviciiLe de transport pubLic tocaL, cu modificărite 
uLterioare 
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• OrdinuL preedinteLui ANRSC nr. 207 din 2007 pentru aprobarea ReguLamentuLui-
cadru de acordare a autorizatii[or de transport in domeniuL serviciitor pubLice de 
transport [ocat de persoane 

• OrdinuL preedinte[ui ANRSC nr. 272 din 2007 pentru aprobarea NormeLor-cadru 
privind stabiLirea, ajustarea 	i modificarea tarife[or pentru serviciite pubLice de 
transport LocaL i judeţean de persoane 

• 

• 

Ordin MinisteruL TransporturiLor nr. 972 din 2007, cu modificări[e 	i completăriLe 
u[terioare 

Legea servicii[or comunitare de utiLităţi pubLice nr. 51 din 2006, repubLicată, cu 
modificănte i compLetăriLe uLtenoare 

• OrdinuL preedinteLui ANRSC nr. 79 din 2017 privind modaLitatea de achitare a 
contribuţiei, cu modificăriLe i compLetăriLe uLterioare 

• 

• 

Ordin nr. 504 din 2019 privind modificarea tarifeLor de acordare şi menţinere a 
[icenţeLor autorizaţiiLor eLiberate în domeniuL servicii[or comunitare de utiLităţi 
pubLice 

Legea nr. 241 /2006 a serviciuLui de aLimentare cu apă  i de cana[izare 

• OrdinuL preşedinteLui A.N.R.S.C. nr. 65/2007 	- pentru aprobarea MetodoLogiei de 
stabiLire, ajustare sau modificare a preţuriLor/tarifeLor pentru serviciite pubLice de 
a[imentare cu apă  i de canatizare 

• OrdinuL preşedintetui A.N.R.S.C. nr. 89/2007 - pentru aprobarea CaietuLui de sarcini 
- cadru aL serviciutui de atimentare cu apă  i de canatizare 

• Ordinut preşedintetui A.N.R.S.C. nr. 88/2007 - pentru aprobarea ReguLamentuLui - 
cadru aL serviciutui de atimentare cu apă  i de canatizare 

• Ordinut preşedintetui A.N.R.S.C. nr. 90/2007 - privind aprobarea ContractuLui-cadruL 
de furnizare/prestare a serviciuLui de aLimentare cu apă  i de canatizare 

• OrdinuL preedinteLui ANRSC nr. 79 din 2017 privind modatitatea de achitare a 
contribuţiei, cu modificarite i compLetări[e uLterioare 
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• Legea nr. 230/2006 a serviciutui de ituminat pubtic 

• OrdinuL preşedinteLui A.N.R.S.C. nr. 87/2007 - pentru aprobarea CaietuLui de sarcini 

- cadru aL serviciuLui de iLuminat pubLic 

• OrdinuL preşedinteLui A.N.R.S.C. nr. 86/2007 - pentru aprobarea ReguLamentutui - 
cadru a1 serviciuLui de iLuminat pubLic 

• OrdinuL 	preşedinteLui 	A.N.R.S.C. 	nr. 	77/2007 	- 	privind 	aprobarea 	NormeLor 

metodoLogice de stabilire, ajustare sau modificare a vaLorii activităţiLor serviciuLui 

de iLuminat pubLic 

• OrdinuL comun nr. 5/93/2007 aL preşedintelui A.N.R.E. 	i aL preşedinteLui A.N.R.S.C. 

pentru aprobarea ContractuLui - cadru privind foLosirea infrastructurii sistemuLui de 

distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciuLui de iLuminat pubLic 

• Legea serviciuLui de salubrizare a LocaLităţiLor nr. 101 din 2006 

• Legea nr. 21 1 din 201 1 privind regimuL deeuri1or 

• Legea nr. 249 din 2015 privind modaLitatea de gestionare a ambaLajeLor şi a 

deşeuriLor de ambaLaje 

• Hotararea GuvernuLui nr. 349 din 2005 privind depozitarea deeuriLor 

• OrdinuL ministruLui sănătăţii nr. 119 din 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă  
i sănătate pubLică  privind mediuL de viaţă  aL popuLaţiei 

• Ordinul ANRSC nr. 82 din 2015 privind aprobarea ReguLamentuLui-cadru aL serviciuLui 

de saLubrizare a LocaLităţiLor 

• Ordin ANRSC nr. 109 din 2007 privind aprobarea NormeLor metodoLogice de stabiLire, 

ajustare sau modificare a tarifeLor pentru activităţiLe specifice serviciuLui de 

salubrizare a LocatităţiLor 

• Ordin ANRSC nr. 1 1 1 din 2007 privind aprobarea CaietuLui de sarcini-cadru aL 

serviciului de salubrizare a LocaLităţiLor 

• Ordin ANRSC nr. 112 din 2007 privind aprobarea ContractuLui-cadru de prestare a 
serviciului de saLubrizare a Localităţilor 

     

     

  

229 

  

    

    

     



 

Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă  si Climă  al Municipiului Tecuci 

• Legea 	137/1995 	- 	Legea 	protecţiei 	mediutui 	repubticată, 	are 	ca 	obiectiv 
regLementarea protecţiei mediuLui 

• Legea 107/1996 - Legea apeLor, cu modificăriLe şi compLetăriLe utterioare 

• O.U.G. 196/2005 (modificată  de O.U.G. 115/2010 care este aprobată  de Legea 
64/2011) privind Fondu[ pentru mediu 

• O.U.G. 195/2005 (modificată  de O.U.G. 164/2008) privind protecţia mediu(ui, are 
ca obiect reg[ementarea protecţiei mediuLui 

• Legea 84/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă  a GuvernuLui nr. 152/2005 
privind prevenirea i controLuL integrat aL po[uării 

• Legea 104/2011 privind ca[itatea aeruLui înconjurător, are ca scop protejarea 
sănătăţii umane i a mediu(ui ca întreg 

abelul A2. 1. Cadru! legislativ din sectorul energetic 
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v- ofMayos 

A 3.1 Consumuri energetice an referinţă  2015 

Ctădiri municiiate 13.700 35.041 0 0 0 5 48.746 
Clădintertiare 17.392 24.157 0 0 0 0 41.549 
Clădiri rezidentiaLe 37.928 212.191 0 0 0 8.459 258.578 
ltuminat pubtic 2.956 0 0 0 0 0 2.956 
Apă 	potabilă 	şi 
canatizare 

3.310 0 5 144 0 0 3.459 

Salubrizare 234 0 3.211 66 0 0 3.511 
Total 	clădiri, 
instalaţii/echipamente 
i industrii 

75.520 271.389 3.216 210 0 8.464 358.799 

Flota municipală  0 0 170 451 0 0 621 
Transport public 0 0 3.449 0 0 0 3.449 
Trans..rt 	rivat 0 0 35.252 45.691 6.275 0 87.218 
Totaltrans.ort 0 0 38.871 46.142 6.275 0 91.288 
TOTALGENERAL 75.520 271.389 42.087 46.352 6.275 8.464 450.087 

A 3.2 Emisii de CO2 an referinţă  201 5 

Ctădiri municipate 4.096 7.078 0 0 0 0,5 11.175 
Clădiri terţiare 5.200 4.880 0 0 0 0 10.080 
Clădin rezidenţiale 11.340 42.863 0 0 0 254 54.457 
lluminat public 990 0 0 0 0 0 990 
Apă  potabilă  
canatizare 

884 0 1 144 0 0 1 .029 

Salubrizare 70 0 857 66 0 0 993 
Total clădiri, 
instalaţii/echipamente 
şi industrii 

22.580 54.821 858 210 0 255 78.724 

Flota municipală  0 0 45 112 0 0 157 
Transport public 0 0 921 0 0 0 921 
Transportprivat 0 0 9.412 11.377 1.675 0 22.464 
Total transport 0 0 10.378 1 1 .489 1 .675 0 23.542 
TOTALGENERAL 22.580 54.821 11.236 11.699 1.675 255 102.266 
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A 3.3 Consumuri energetice an 201 7 

Ctădiri municipate 11.209 35.041 0 0 0 5 46.255 
Ctădiri tertiare 16.400 24.147 0 0 0 0 40.547 

Ctădiri rezidenţiate 36.514 212.201 0 0 0 8.449 257.164 

ltuminat pub(ic 2.873 0 0 0 0 0 2.873 

3.129 0 5 144 0 0 3.278 

Satubrizare 226 0 3.168 66 0 0 3.460 
Total 	clădiri, 
instalaţii/echipamente 
i industrii 

70.351 271.389 3.173 210 0 8.454 353.577 

Ftota municipaLă  0 0 170 451 0 0 621 

Transport pubtic 0 0 3.220 0 0 0 3.220 
Transportprivat 0 0 34.344 44.888 6.165 0 85.397 
Totaltransport 0 O 37.734 45.339 6.165 0 89.238 
TOTALGENERAL 70.351 271.389 40.907 45.549 6.165 8.454 442.815 

A 3.4 Emisii de CO2  an 2017 

Ctădiri municipate 3.531 7.078 0 0 0 0,2 10.609 
Ctădiri terţiare 5.166 4.878 0 0 0 0 10.044 
Ctădiri rezidenţiate 11.502 42.863 0 0 0 250 54.615 
ltuminat pubtic 905 0 0 0 0 0 905 

986 0 1 36 0 0 1.023 

Satubrizare 71 0 846 16 0 0 933 

Total clădiri, 
instalaţii/echipamente 
şi industrii 

22.161 54.819 847 52 0 250 78.129 

Ftota municipată  0 0 45 112 0 0 157 
Transport pubtic 0 0 860 0 0 0 860 
Transportprivat 0 0 9.470 11.177 1.646 0 22.293 
Totaltransport 0 0 10.375 11.289 1.646 0 23.310 
TOTALGENERAL 22.161 54.819 11.222 11.341 1.646 250 101.439 
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A 3.5 Consumuri energetice an 2019 

Ctădiri municipate 10.104 34.122 0 0 0 5 44.231 
Ctădiritertiare 15.862 23.198 0 0 0 0 39.060 
Ctădiri rezidentiate 35.250 210.433 0 0 0 8.211 253.894 
ltuminat pubtic 2.791 0 0 0 0 0 2.791 

aLizarPe0tată  2.981 0 5 144 0 0 3.130 

Satubnzare 218 0 3.024 66 0 0 3.308 
Total 	clădiri, 
instalaţii/echipamente 
i industrii 

67.206 267.753 3.029 210 0 8.216 346.414 

Ftota municipată  0 0 170 451 0 0 621 
Trans.ort .ubtic 0 0 3.110 0 0 0 3.110 
Transiort irivat 0 0 34.028 44.115 6.012 0 84.155 
Totaltransport 0 0 37.308 44.566 6.012 0 87.886 
TOTAL GENERAL 67.206 267.753 40.337 44.776 6.012 8.216 434.300 

A 3.6 Emisii de CO2 an 2019 

Ctădiri municipate 2.687 6.893 0 0 0 0,2 9.580 
Ctădiri tertiare 4.203 4.686 0 0 0 0 8.889 
Ctădiri rezidentiate 9.341 42.507 0 0 0 246 52.094 

ltuminat pubtic 740 0 0 0 0 0 740 
Apă  potabită  1 

canatizare 
790 0 1 36 0 0 827 

Satubrizare 58 0 807 16 0 0 881 

Total clădiri, 
instalaţii/echipamente 
şi industrii 

17.819 54.086 808 52 0 246 73.011 

Ftota municipată  O 0 45 112 0 0 157 
Transport pubtic 0 0 830 0 0 0 830 
Transportprivat 0 0 9.085 10.985 1.605 0 21.675 
Total transport 0 0 9.960 1 1 .097 1 .605 0 22.662 
TOTALGENERAL 17.819 54.086 10.768 11.149 1.605 246 95.673 


