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1. INTRODUCERE

Necesitate

În cadrul Strategiei de dezvoltare locală unul din obiectivele specifice este politica privind
problemele energetice, de aceea Strategia de îmbunătățire a eficienței energetice este un instrument
important în elaborarea unei viziuni pe termen mediu și lung care să definească evoluția viitoare a
comunității, ținta spre care se va orienta întregul proces de planificare energetică.

Programul  de eficiență energetică  la nivelul UAT Ocna Mureș se impune ca o necesitate în
abordarea integrată a resurselor disponibile la nivel local precum și a consumurilor energetice, în
vederea coordonării investitiilor și planificării corespunzătoare a resurselor financiare. Rezolvarea
problemelor de eficientizare energetică constituie o prioritate a politicilor de dezvoltare socială și
economică.

Stabilirea obiectivelor pe termen mediu și lung care să contribuie la creșterea capabilității
departamentelor și structurilor de execuție aflate sub autoritatea Consiliului Local al orașului Ocna
Mureș de a gestiona problematica energetică și, în același timp, de a adopta o abordare flexibilă,
orientată către piață și către consumatorii de energie, în scopul de a asigura dezvoltarea economică a
orașului și de a asigura protecția corespunzătoare a mediului.

Politica Uniunii Europene

Prin  Directiva nr 27/2012 cu privire la eficiența energetica se precizeaza ca : “ Liderii UE s-
au angajat să atingă obiectivul de reducere cu 20% a consumului de energie primară până în
2020 în raport cu un scenariu de referință. Aceasta înseamnă economisirea a 368 milioane de tone
echivalent petrol (Mtep) de energie primară (consumul intern brut minus utilizările neenergetice)
până în 2020 comparativ cu consumul prevăzut pentru anul respectiv, de 1.842 Mtep la nivel
European.

De asemenea în documentul EUCO 169/14 din octombrie 2014 se stabilește un obiectiv
orientativ de cel puțin 27 % la nivelul UE pentru îmbunătățirea eficienței energetice în 2030 în
comparație cu proiecțiile privind consumul de energie în viitor, pe baza criteriilor actuale. Acesta va
fi reexaminat până în 2020, luând în considerare un nivel al UE de 30 %.

Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020 statuează că „ Obiectivul
general al strategiei sectorului energetic îl constituie satisfacerea necesarului de energie atât în
prezent, cât și pe termen mediu și lung, la un preț cât mai scăzut, adecvat unei economii moderne
de piață și a unui standard de viață civilizat, în condiții de calitate, siguranță în alimentare, cu
respectarea principiilor dezvoltării durabile.”

În vederea susținerii principiului dezvoltării durabile prima opțiune a strategiei naționale
este creșterea eficienței energetice.

Politica națională de eficiență energetică

Politica națională de eficiență energetică urmărește:
   a) eliminarea barierelor în calea promovării eficienței energetice;
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   b) promovarea mecanismelor de eficiență energetică și a instrumentelor financiare pentru
economia de energie;
   c) educarea și conștientizarea consumatorilor finali asupra importanței și beneficiilor aplicării
măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice;
   d) cooperarea dintre consumatorii finali, producătorii, furnizorii, distribuitorii de energie și
organismele publice în vederea atingerii obiectivelor stabilite de politica națională de eficiență
energetică;
   e) promovarea cercetării fundamentale și aplicative în domeniul utilizării eficiente a energiei.

Politica națională de eficiență energetică definește obiectivele privind îmbunătățirea
eficienței energetice, țintele indicative de economisire a energiei, măsurile de îmbunătățire a
eficienței energetice aferente, în toate sectoarele economiei naționale, cu referiri speciale privind:
   a) introducerea tehnologiilor cu eficiență energetică ridicată, a sistemelor moderne de măsură și
control, precum și a sistemelor de gestiune a energiei, pentru monitorizarea, evaluarea continuă a
eficienței energetice și previzionarea consumurilor energetice;
   b) promovarea utilizării la consumatorii finali a echipamentelor și aparaturii eficiente din punct de
vedere energetic, precum și a surselor regenerabile de energie;
   c) reducerea impactului asupra mediului al activităților industriale și de producere, transport,
distribuție și consum al tuturor formelor de energie;

d) aplicarea principiilor moderne de management energetic;
   e) acordarea de stimulente financiare și fiscale, în condițiile legii;
   f) dezvoltarea pieței pentru serviciile energetice.

2. CADRUL LEGISLATIV EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

Pornindu-se de la primul acord internațional pe aspecte de mediu, negociat între cele 160 de
țări semnatare ale protocolului de la Kyoto, continuându-se cu declarațiile politice asumate cu
ocazia Conventiilor Națiunilor Unite  privind Schimbările Climatice, la nivel European, încă din
2006 s-a pregătit un cadru comun de implementare a unor politici pentru pentru adaptarea la
schimbările climatice:

Directiva 32/2006 transpusă în legislația națională prin O.G. 22/2008, prin care s-au
introdus obligații specifice cu privire la realizarea programelor municipale de eficiență energetică;

Raportul întrunirii IPCC din 2007 (Intergovernmental Panel on Climate Change) prin
care s-au stabilit o serie de obiective pe teme climatice, denumite generic „Pachetul 20/20/20 al
Uniunii
Europene” și se referă la o serie de măsuri de reducere până în 2020  astfel:

- reducerea cu 20% a emisiilor de GES față de anul 1990, până în anul 2020;
- reducere cu 14% față de 2005 și utilizarea de energie regenerabilă în proporție de 20% din

consumul total de energie;
- îmbunătățirile în domeniul eficienței energetice (20%);
- reducerea emisiilor globale de gaze cu efect de seră cu cel puțin 50% până în 2050 și între

80% și 95% de țările industrializate (toate țările europene și OECD - Organizația pentru Dezvoltare
și Cooperare Economică, inclusiv România, sunt privite ca țări industrializate în procesul Națiunilor
Unite de schimbare climatică).

La nivelul Uniunii Europene, pachetul „Energie – Schimbări Climatice”, stabilește o serie de
obiective pentru anul 2020, cunoscute sub denumirea de „obiectivele 20-20-20”, și anume:
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- reducere a emisiilor de GES la nivelul UE cu cel puțin 20% față de nivelul anului 1990;
- creșterea cu 20% a ponderii surselor de energie regenerabilă (SRE) în totalul consumului

energetic al UE, precum și o țintă de 10% biocarburanți în consumul de energie pentru transporturi;
- o reducere cu 20% a consumului de energie primară care să se realizeze prin îmbunatatirea

eficienței energetice, față de nivelul la care ar fi ajuns consumul în lipsa acestor măsuri.
De asemenea, UE propune să reducă nivelul emisiilor cu până la 30% până în 2020, doar

dacă și alte state dezvoltate vor adopta obiective similare, ca parte a unui viitor acord de mediu
global post - 2012. Negocieri pentru un astfel de acord la nivelul Națiunilor Unite sunt încă în
derulare. Acest pachet legislativ contine patru acte normative complementare:

- Directiva 2009/29/CE - pentru îmbunătățirea și extinderea schemei europene de
tranzacționare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU – ETS);

- Decizia 2009/406/CE - Decizia non-ETS;
- Directiva 2009/28/CE - Directiva privind energiile regenerabile (RES);
- Directiva 2009/31/CE - Directiva privind stocarea geologica a CO2
Obiectivele asumate de Romania:
- reducerea cu 19% din emisiile de gaz cu efect de seră din 2005 până în 2020 pe sectoare

non EU – ETS;
- creșterea cu 24%  a consumului de energie regenerabilă până în 2020;
- reducerea cu 16% a emisiilor de CO2 din 2005 până în 2020 în EU-ETS;
- Directiva UE 27/2012 cu privire la eficiență energetică, prin care țările europene s-au

angajat sa reducă cu 20% consumul de energie primară, până în 2020 transpusă în legislația
națională prin legea 121/2014.

- Directiva 2013/30/UE privind siguranța operațiunilor petroliere și gazeifere și de
modificare a Directivei 2004/35/CE.

- Prioritățile naționale asumate prin Acordul de Parteneriat 2014-2020, transpuse la nivel
local în cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală ce trebuiesc corelate cu Planul Național de
Dezvoltare pe perioada 2014-2020.

Autoritățile Publice Locale din localitățile cu peste 5.000 de locuitori au obligația de a
realiza o „Strategie de creștere a eficienței energetice”.

Pachetul legislativ elaborat la nivel European privind creșterea eficienței energetice a fost
transpus în legislația românească prin următoarele programe și  acte normative de bază:

- Hotărârea nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a României pentru
perioada 2007 - 2020, cu modificările și completările legale în vigoare;

- Hotărârea nr. 1460/2008 pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltare
Durabila - Orizonturi 2013 - 2020 - 2030;

- H.G. 1661 /2008 privind aprobarea Programului Național pentru Creșterea Eficienței
Energetice și utilizarea resurselor regenerabile de energie în sectorul public, pentru anii 2009-2010;

- H.G. 835 /2010 privind modificarea Programului Național pentru Creșterea Eficienței
Energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public, pentru anii 2009-2010;

- Legea 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată în 2013;
- Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică;
- H.G. 122/2015 pentru aprobarea Planului Național de Acțiune în Domeniul Eficienței

Energetice.
Prin Strategia Energetică a României pentru 2020 se dezvoltă 3 direcții majore de

intervenție în domeniul energetic stabilite la nivel strategic european (siguranță energetică,
dezvoltare durabilă și  competitivitate) și propune o serie de măsuri de intervenții specifice la nivel
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național, în scopul atingerii obiectivelor energetice asumate de țară, pentru perioada 2007-2020.
Conform Planului Național de Acțiune în Domeniul Eficienței Energetice, principalele măsuri de
intervenție în domeniul creșterii eficienței energetice sunt:

- Măsuri orizontale ce au în vedere în general acțiuni de auditare energetică, monitorizare și
control consumuri energetice, campanii de conștientizare a consumatorilor, etc în conformitate cu
Directiva 2012/27 /UE;

- măsuri de eficiență energetică în clădiri publice și rezidențiale;
- măsuri de eficiență energetică în clădirile organismelor publice;
- măsuri de eficiență energetică în industrie;
- măsuri de eficiență energetică în transport;
- măsuri de eficiență energetică în serviciile de încălzire și răcire;
- transformarea, transportul, distribuția energiei și răspunsul cererii de energie.

Prin Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă Orizonturi 2014 - 2020 - 2030 se integrează
la nivel sectorial o serie din măsurile și intervențiile propuse prin Strategia Energetică a României
pentru 2020, stabilind principalele direcții de acțiune la nivelul fiecărui sector (precum și orizontul
de timp pentru desfășurarea acestora), după cum urmează:

- corelarea rațională a obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor investiționale în
profil intersectorial și regional, cu potențialul și capacitatea de susținere a capitalului natural;

- modernizarea accelerată a sistemelor de educație și formare profesională, sănătate publică
și servicii sociale, ținând seama de evoluțiile demografice și de impactul acestora pe piața muncii;

- generalizarea celor mai bune tehnologii existente, din punct de vedere economic și
ecologic în deciziile investiționale; introducerea fermă a criteriilor de eco-eficiență în toate
activitățile de producție și servicii;

- anticiparea efectelor schimbărilor climatice și elaborarea din timp a unor planuri de măsuri
pentru situații de criză generate de fenomene naturale sau antropice;

- asigurarea securității și siguranței alimentare prin valorificarea avantajelor comparative ale
României, fără a face rabat de la exigențele privind menținerea fertilității solului, conservarea
biodiversității și protejarea mediului;

- protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural și natural național; racordarea la
normele și standardele europene privind calitatea vieții;

- identificarea unor surse suplimentare de finanțare pentru realizarea unor proiecte și
programe de anvergură, în special în domeniile infrastructurii, energiei, protecției mediului,
siguranței alimentare, educației, sănătății și serviciilor sociale.

Plecând de la cadrul național strategic în domeniul eficienței energetice, prin legea 121/2014
s-a stabilit cadrul legal de aplicare a politicilor naționale în scopul creșterii eficienței energetice pe
întregul lanț energetic: resurse primare, producție, distribuție, furnizare, transport și consum final,
astfel încât să se atingă ținta de reducere a consumului energetic cu 19%  până în 2020.

Principalele intervenții vizate prin Legea 121/2014 pentru creșterea eficienței energetice
sunt:

- creșterea eficienței energetice a clădirilor;
- achiziții publice care să impună produse, servicii și lucrări cu performanțe înalte de

eficiență energetică;
- stabilirea unor măsuri de politică energetică care să se aplice în mod unitar și cuantificabil;
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- stabilirea unor măsuri minime de respectat de către agenții economici ce depășesc anumite
limite de consum energetic;

- contorizarea consumului energetic real, cât mai fidel, la consumatorii finali;
- informarea și conștientizarea consumatorilor finali cu privire la necesitatea și beneficiile

creșterii eficienței energetice;
- încurajarea folosirii unor tehnologii de cogenerare de inaltă eficiență atât pentru procese de

încălzire cât și pentru procese de răcire care să deservească necesitățile consumatorilor finali;
- montarea unor echipamente de captare și stocare a dioxidului de carbon produs în

instalațiile de ardere;
- stabilirea unor reglementări clare în ceea ce privește producerea, transportul și distribuția

energiei;
- pregătirea unor resurse umane calificate în domeniul creșterii eficienței energetice și

implementarea unor sisteme de calificare, acreditare și certificare în domeniul eficienței energetice,
inclusiv reglementări privind realizarea auditurilor energetice și bilanțurilor energetice.

Complementar acestei legi s-a detaliat prin legislația secundară cadrul legal și metodologia
de abordare pentru fiecare direcție de intervenție în parte astfel încât să existe un model unitar de
abordare a măsurilor de eficiență energetică.

Astfel, pentru clădiri s-au stabilit prin Legea 372/2005 privind performanța energetică a
clădirilor (republicată în 2013), măsurile de intevenție pentru creșterea eficienței energetice; prin
decizia ANRE s-a aprobat un model de Program de îmbunătățire a eficienței energetice pentru
localități cu o populație mai mare de 5.000 de locuitori, s-au aprobat modele de ghiduri pentru
elaborarea auditurilor energetice și elaborarea bilanțurilor energetice precum și programele analitice
pentru cursurile de specialitate în domeniul managementului energetic și al elaborării auditurilor
energetice.

Toate aceste reglementări legale oferă suportul necesar pentru implementarea și
monitorizarea măsurilor de creștere a eficienței energetice și îndeplinirea obligațiilor asumate de
România cu privire la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% până în 2020.

Plecând de la aceste considerente se vor derula următoarele activități:
- o analiză sumară asupra teritoriului UAT Ocna Mureș în baza căreia se vor colecta datele

necesare realizării inventarului consumatorilor de energie la nivelul comunității și al emisiilor de
CO2, precum și principalii factori implicați în dinamica acestora (așezarea geografică, specificul
climatic, evoluția demografică, stadiul dezvoltării principalelor servicii de utilități publice);

- analiza datelor și realizarea unor prognoze privind emisiile de CO2 și consumurile
energetice la nivelul comunității, în scopul identificării necesităților de intervenții pentru
diminuarea consumurilor de energie și creșterea eficienței energetice și alinierea la cerințele legale
în vigoare în acest domeniu;

- formularea unor obiective clare și a unui set de măsuri ce se vor transpune în proiecte, cu
scopul alinierii la cerințele legislației în vigoare cu privire la creșterea eficienței energetice pentru
fiecare sector de intervenție identificat ca fiind prioritar;

- definirea unor fișe de proiecte prin care să se atingă obiectivele și măsurile propuse și
identificarea unor posibile surse de finanțare;

- definirea mecanismelor și instrumentelor de implementare a măsurilor și proiectelor
propuse și stabilirea unor metode/proceduri de monitorizare și raportare.

Acest document va răspunde cerințelor impuse de legislația în vigoare și va constitui un
element de fundamentare a investițiilor ce se vor propune la nivel comunității pentru creșterea
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eficienței energetice, fiind punctul de pornire pentru proiectele investiționale ce vor viza atragerea
de fonduri europene nerambursabile în vederea dezvoltării locale durabile în perioada 2016-2030.
Se va asigura în acest fel îndeplinirea obligațiilor legale în vigoare ce revin Autorității Publice
Locale a UAT Ocna Mureș sub aspectul elaborării strategiei de creștere a eficienței energetice și
totodată se vor identifica o serie de soluții care să răspundă nevoilor investiționale locale pentru
reducerea consumurilor energetice și, implicit, reducerea costurilor serviciilor de utilități publice și
a gradului de poluare. Documentul se înscrie în cadrul general al Strategiei Energetice Naționale
privind creșterea eficienței energetice.

Programele de finanțare a investițiilor, disponibile statelor membre în perioada 2014-2020
pentru realizarea unei mai bune coeziuni socio-economice la nivel european, vizează atingerea
obiectivelor de mediu și reducere a emisiilor de carbon prin intermediul a 4 obiective tematice:

Obiectivul tematic 1: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de
carbon în toate sectoarele;

Obiectivul tematic 2: Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și
gestionarea riscurilor;

Obiectivul tematic 3: Protețtia mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor;
Obiectivul tematic 4: Promovarea unor sisteme de transport durabile și eliminarea

blocajelor din cadrul infrastructurii majore.

Așa cum se poate observa, aceste obiective vizează patru direcții principale strâns
interconectate între ele:

- reducerea emisiilor de carbon;
- promovarea utilizării eficiente a energiei, care la rândul ei contribuie la reducerea emisiilor

de carbon;
- protecția mediului și conservarea acestuia;
- adaptarea la schimbările climatice și o mai bună pregătire pentru gestionarea riscurilor.

2.1. ȚINTA DE REDUCERE A EMISIILOR DE CO2 PENTRU UAT OCNA MUREȘ

Convenția Națiunilor Unite pe Tema SchimbĂrilor Climatice (UNFCCC) a stabilit
necesitatea de a menține creșterea temperaturii globale in limita a 20C față de temperatura
înregistrată în perioada pre-industrială, pentru a preveni astfel efectele grave ale schimbărilor
climatice. În aceste condiții, încă din 2009, UE a inițiat o serie de politici sectoriale care integrează
măsuri necesare atingerii acestor deziderate. În anul 2013 Comisia Europeană a publicat strategia
UE pentru Adaptarea la Schimbările Climatice. Totodată, țările UE au elaborat o serie de strategii
naționale care includ programe cu diferite acțiuni pentru o mai bună gestionare a factorilor care
influențează schimbările climatice.

Acest lucru asigură:
- reducerea vulnerabilității în fața schimbărilor climatice;
- reducerea decalajelor socio-economice și o mai bună coeziune teritorială prin

implementarea unor tehnologii moderne bazate pe reducerea consumurilor energetice și creșterea
eficienței energetice cu impact direct asupra reducerii cheltuielilor energetice atât pentru populație
cât și pentru ceilalți consumatori publici sau privați;

- reducerea costurilor cu pagubele provenite din dezastre naturale și dezvoltarea unor politici
de prevenție în fața dezastrelor pentru a minimaliza pagubele;
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- menținerea unui climat de mediu echilibrat care să contribuie la menținerea stării de
sănătate a populației  prin conservarea ecosistemelor naturale și, în acelasi timp, conservarea
resurselor naturale și asigurarea unei dezvoltări durabile.

Susținerea și implementarea unor astfel de programe trebuie făcută însă la un nivel strategic
care să poată asigura o anumită continuitate a măsurilor la nivel regional și teritorial. Pentru aceasta
trebuie sa existe o corelare a intervențiilor și o coordonare a acestora în vederea atingerii
indicatorilor propuși pentru cuantificarea impactului acestor intervenții.

În lipsa unei Strategii ca document programatic asumat atât politic cât și la nivelul
comunității, intervențiile spontane, neecoordonate, fără o țintă clară și o procedură de monitorizare
prin indicatori relevanți, au un impact local pe termen scurt, fără o valorificare eficientă a resurselor
și potențialului local.

Conform prezentei Strategii de eficiență energetică, principalele intervenții care ar trebui
implementate până în 2030 vor conduce la o economie de energie de până la 30%, prin reducerea
emisiilor de CO2 în UAT Ocna Mureș.

2.2. ADERAREA UAT OCNA MUREȘ LA CONVENȚIA PRIMARILOR

Convenția primarilor privind clima și energia este deschisă tuturor autorităților locale
constituite în mod democratic cu și din reprezentanți aleși, de orice mărime și oricare ar fi stadiul
implementării politicilor acestora privind energia și clima. Aderarea la această convenție are
numeroase argumente în favoarea ei:

1. O recunoaștere și o vizibilitate ridicate la nivel internațional pentru acțiunile autorității
locale privind clima și energia

2. Ocazia de a contribui la modelarea politicii UE în domeniul climei și al energiei
3. Angajamente credibile prin evaluarea și monitorizarea progreselor
4. Oportunități financiare mai bune pentru proiectele lor locale privind clima și energia
5. Modalități inovatoare de a stabili noi contacte, de a face schimb de experiență și de a

consolida capacitățile prin evenimente regulate, înfrățiri, webinarii sau discuții online
6. Sprijin practic (serviciul de asistență), materiale și instrumente de îndrumare
7. Acces rapid la „know-how-ul de excelență” și studii de caz inspiratoare
8. Facilitatea autoevaluării și a schimburilor inter pares prin șabloane comune de monitorizare

și raportare
9. Cadru de referință flexibil pentru acțiuni, adaptabil în funcție de nevoile locale
10. Cooperare și un sprijin sporit din partea autorităților naționale și subnaționale.

Proclamată de comisarul Miguel Arias Cañete drept „cea mai mare iniţiativă urbană la nivel
mondial privind clima şi energia”, Convenţia primarilor privind clima şi energia reuneşte mii de
autorităţi locale şi regionale care s-au angajat în mod voluntar să îndeplinească obiectivele UE
privind clima şi energia pe teritoriul lor.

Semnatarii se angajează să reducă emisiile de CO2 cu cel puţin 40 % până în 2030 şi să
adopte o abordare integrată în ceea ce priveşte atenuarea efectelor schimbărilor climatice şi
adaptarea la acestea.
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Schimbările climatice se fac deja simțite și reprezintă una dintre cele mai mari provocări
globale ale epocii noastre, necesitând luarea de măsuri imediate și cooperarea între autoritățile
locale, regionale și naționale din întreaga lume.

Autoritățile locale sunt principalii promotori ai tranziției energetice și ai combaterii
schimbărilor climatice la nivelul de guvernanță cel mai apropiat de cetățeni.

Autoritățile locale împărtășesc responsabilitatea pentru acțiunile de combatere a
schimbărilor climatice la nivel național și regional și sunt dispuse să acționeze independent de
angajamentele altor părți.

Indiferent de amplasarea geografică și de situațiile socio-economice în care se află,
autoritățile locale și regionale se află în linia întâi a eforturilor de reducere a vulnerabilității
teritoriilor lor în fața diverselor efecte ale schimbărilor climatice.

Cu toate că se depun deja eforturi de reducere a emisiilor, adaptarea rămâne un complement
necesar și indispensabil al atenuării. Atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la efectele
acestora pot aduce numeroase avantaje mediului, societății și economiei. Abordate împreună, ele
deschid noi oportunități pentru promovarea dezvoltării locale durabile.

Printre aceste oportunități se numără:
- construirea de comunități incluzive, rezistente la schimbările climatice și eficiente din

punct de vedere energetic;
- îmbunătățirea calității vieții; stimularea investițiilor și a inovării;
- stimularea economiei locale și crearea de locuri de muncă;
- consolidarea implicării părților interesate și a cooperării dintre acestea;
Soluțiile locale la provocările din domeniul energiei și al climei contribuie la furnizarea unei

energii sigure, durabile, competitive și accesibile pentru cetățeni și, prin urmare, contribuie totodată
la reducerea dependenței energetice și la protejarea consumatorilor vulnerabili.

Având în vedere cele prezentate mai sus, UAT Ocna Mureș a aderat la Convenția Primarilor
în anul 2016. Prin semnarea acesteia UAT Ocna Mureș își asumă obiectivele acestei asocieri,
respectiv reducerea emisiilor de CO2 (și, posibil, și de alte gaze cu efect de seră) pe teritoriul
localității cu cel puțin 40% până în 2030, prin îmbunătățirea eficienței energetice și printr-o utilizare
sporită a surselor regenerabile de energie.

Acest angajament presupune:
- stabilirea unor obiective ambițioase pe termen lung, dincolo de mandatele politice;
- o (inter)acțiune coordonată între măsurile de atenuare și cele de adaptare, prin mobilizarea

tuturor departamentelor municipale implicate;
- o abordare teritorială holistică și intersectorială;
- alocarea de resurse umane, tehnice și financiare corespunzătoare;
- implicarea tuturor părților interesate relevante de pe teritoriile noastre;
- responsabilizarea cetățenilor ca principali consumatori de energie, ca „prosumatori”,

precum și ca participanți la un sistem energetic bazat pe cerere;
- luarea de măsuri imediate, în special prin intermediul unor măsuri flexibile, de tipul „fără

regrete”;
- implementarea unor soluții inteligente pentru abordarea provocărilor tehnice și societale

ale tranziției energetice;
- ajustări regulate ale acțiunilor noastre în funcție de rezultatelor monitorizării și ale

evaluării;
- asigurarea unei cooperări orizontale și verticale atât între autoritățile locale, cât și cu toate

celelalte niveluri administrative.
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Realizarea acestui angajament presupune ca autoritățile naționale:
- să își asume responsabilitatea în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice și să

contribuie cu o politică și o asistență tehnică și financiară corespunzătoare la pregătirea și la
implementarea strategiilor noastre locale de adaptare și de atenuare;

- să se implice în pregătirea și în implementarea strategiilor naționale de atenuare și de
adaptare;

- să asigure accesul adecvat la mecanismele de finanțare pentru a veni în sprijinul măsurilor
locale privind clima și energia;

- să recunoască impactul eforturilor noastre de la nivel local, să țină seama de nevoile
noastre și să ne reflecte opiniile în procesele europene și internaționale pe tema climei.

Primii doi ani de la semnarea Convenție vor stabili bazele planului, punând accentul pe
evaluarea situației (principalele surse de emisii și potențialele de reducere aferente, principalele
riscuri și vulnerabilități în materie de climă și provocările actuale/viitoare aferente), identificând
prioritățile în ceea ce privește atenuarea, adaptarea și primele realizări, consolidând implicarea
comunității și mobilizând suficiente resurse și capacități pentru a lua măsurile necesare.

În următorii ani accentul se va pune pe consolidarea și pe intensificarea acțiunilor și a
proiectelor demara te cu scopul de a accelera schimbarea.

De asemenea acest angajament presupune urmarea unor etape clar definite:
- efectuarea unui Inventar de referință al emisiilor și a unei Evaluări a riscurilor și a

vulnerabilităților legate de schimbările climatice;
- prezentarea unui Plan de acțiune privind energia durabilă și clima în termen de doi ani

de la data deciziei Consiliului Local;
- elaborarea unui raport privind progresele înregistrate, cel puțin o dată la doi ani

începând cu data prezentării Planului de acțiune privind energia durabilă și clima, în scopul
evaluării, monitorizării și verificării.

3. DESCRIEREA GENERALĂ A UAT OCNA MUREȘ

3.1. LOCALIZAREA, RELIEFUL ȘI  ISTORICUL AȘEZĂRII

3.1.1. REPERE GEOGRAFICE

Localitatea de reședință: Ocna Mureș

Localități aparținătoare: Uioara de Sus
Uioara de Jos (Ciunga)
Războieni-Cetate
Cisteiu de Mureș (Cistei)
Micoșlaca

Suprafața: 68,34 km2 reprezentând 1,06% din suprafața județului Alba

Caracteristici geografice:
Coordonate: 46°23′24″ latitudine nordică și 23°51′36″ longitudine estică
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Altitudine maximă: 281 m
Altitudine medie: 258 m
Populație totală: 14.671 (sursa: INSSE)
Populație stabilă: 13.036, din care:

Ocna Mureș: 6.863 locuitori
Uioara de Jos: 960 locuitori
Uioara de Sus: 3.046 locuitori
Cisteiu de Mureș: 590 locuitori
Micoșlaca: 291 locuitori
Războieni-Cetate: 1.286 locuitori (sursa: Recensământ 2011)

Așezare geografică:
UAT Ocna Mureș se află în NE extrem al județului Alba, pe cursul mijlociu al râului Mureş,

în zona colinară a Subcarpaţilor, între Câmpia Transilvaniei (la miazănoapte) şi Podişul Târnavelor
(la miazăzi). Oraşul este mărginit la V de luncile aparţinând culoarului Alba-Iulia – Turda, graniţa
de N a perimetrului strict citadin o reprezintă simiozităţile vadului Mureşului, cea de SV este
delimitată de colinele Ciungii (dealul Nejoapa), iar cea de S de culmea dealului Banţa.

Climă:
Dispune de un climat continental-moderat, cu temperatura medie anuală de 9°C (peste 20°C

în iulie și sub −4°C în ianuarie). Precipitații anuale sunt reduse, sub 600 mm.

Oraşul este mărginit la V de luncile aparţinând culoarului Alba-Iulia – Turda, graniţa de N a
perimetrului strict citadin o reprezintă sinuozităţile râului Mureşului, cea de S-V este delimitată de
colinele Ciungii (dealul Nejoapa), iar cea de S de culmea dealului Banţa.

Zona oraşului Ocna Mureş se învecinează cu aşezările: Noşlac, spre N-E; Silivaş spre S. În
anul 1933 au intrat în competenţa oraşului satele: Ciunga  (Uioara de Jos ), la distanţă de 1km spre
S-V şi Uioara de Sus, la o distanţă de circa 500m, pe terasa unui dâmb de 50m. În 1956 au fost
incluse și localitățile aparținătoare Cisteiu de Mureș, Micoșlaca și Războieni - Cetate.

3.1.2. ISTORIC

Prima atestare documentară:

Prima atestare documentară a orașului Ocna Mureș datează din anul 1203, când localitatea
apare sub numele de Uioara.
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Scurt istoric:
Așezare civilă romană în Dacia (sec. II-III), cunoscută pentru exploatarea sării, sub

denumirea „Salinae”. Exploatarea relativ intensă a zăcământului de sare în epoca romană, a
favorizat dezvoltarea unei importante așezări cu caracter rural, identificată cu „Salinae”, ale cărei
urme arheologice se întind pe o mare arie, pe ambele maluri ale Mureșului.

Fără cercetări sistematice, se cunosc descoperiri ce provin de pe aria orașului și din
împrejurimi, fără posibilitatea unor precizări topografice: subconstrucții de clădiri, numeroase
materiale de construcții tegulare (confecționate din țiglă), sculpturi de marmură, vase de ceramică,
un opaiț cu inscripția „FORTIS" și alte obiecte.

Din zona minelor de sare provin trei inscripții fragmentare, iar din alte locuri mai multe
monede de argint și bronz între care și un dupondius (monedă romană) din timpul împărătesei
romane Annia Galeria Faustina (130–176) din anii 138–141.

La marginea de est a localității, lângă drumul spre Uioara de Sus, s-au descoperit în anul
1931 trei morminte cu sarcofage din cărămizi, acoperite cu țigle. Unele cărămizi aveau ștampile de
la producătorii particulari P AE TERN și TII (inscripții incomplete).

Numeroase descoperiri numismatice se semnalează și la sud de oraș, în valea de la Hopârta:
un sesterius (monedă romană) din vremea împăratului roman Traian, o monedă de bronz și o alta de
argint.

Urmele de locuire descoperite pe teritoriul orașului indică prezența oamenilor încă din epoca
bronzului (Cultura Wietenberg). Au fost descoperite numeroase obiecte de tezaur, statuia zeiței
Hecate și un relief cu Lupa Capitolina.

Pe Harta Iosefină a Transilvaniei (Sectio 140), realizată la ridicarea topografică din anii
1769-1773 este marcată în felul următor prezența unor exploatări de sare abandonate în zona
actualului oraș Ocna Mureș: "Ruiniert, Saltz Gruben, Okne".

Localitatea s-a dezvoltat abia la sfârșitul secolului al XVIII-lea, când a început exploatarea
organizată a sării, respectiv, când administrația austriacă a preluat controlul producției de sare.

Ocna Mureș a fost declarat oraș în anul 1956.

3.1.3. LEGĂTURI DE COMUNICAȚIE

Legături rutiere: prin DJ 107F și E60 spre Târgu Mureș - 74 km

prin DJ 107F și E81 spre Cluj-Napoca - 56 km

prin DJ 107F și E81 sau A10 spre Turda - 25 km

prin DJ 107F și E81 sau A10 spre Alba Iulia - 53 km

prin DJ 107F, E81 sau A10 și A1 spre Sibiu - 122 km

Legături aeriene: Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca

Aeroportul Internațional „Transilvania” Târgu Mureș

Aeroportul Internațional Sibiu

Legături feroviare: Magistrala CFR 300 (București - Oradea) în stația Războieni-Cetate



STRATEGIA DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ A UAT OCNA MUREȘ 2016-2030

Pagina 13 din 38

3.2. ADMINISTRAREA TERITORIULUI

3.2.1. FUNCTIILE URBANE ALE UAT OCNA MUREȘ

În conformitate cu Legea nr. 351/2013 „orașul” este unitatea administrativ-teritorială de
bază alcatuită fie dintr-o singură localitate urbană, fie din mai multe localități, dintre care cel puțin
una este localitate urbană. Ocna Mureș este unitate administrativ-teritorială având în componență
localitățile Cisteiu de Mureș, Micoșlaca, Războieni - Cetate, Uioara de Sus, Uioara de Jos (Ciunga).

Ca unitate administrativ-teritorială de bază și ca sistem social-economic și geografic, orașul
are două componente:
a) componenta teritorială - intravilanul, care reprezintă suprafața de teren ocupată sau destinată
construcțiilor și amenajărilor (de locuit, social-culturale, industriale, de depozitare, de producție, de
circulație, de recreere, de comerț etc.) și extravilanul care reprezintă restul teritoriului administrativ
al orașului;
b) componenta demografică socio-economică - care constă în grupurile de populație și activitățile
economice, sociale și politico-administrative ce se desfășoară pe teritoriul localității.

Dimensiunile, caracterul și funcțiile orașului prezintă mari variații, dezvoltarea sa fiind
strâns corelată cu cea a teritoriului căruia îi aparține. Orașele care prezintă o însemnătate deosebită
în viața economică, socială, politică și cultural-științifică a țării sau care au condiții de dezvoltare în
aceste direcții sunt declarate „municipii”.

Din punct de vedere economic, orașul este locul care prezintă cele mai mari densități de
investiții și echipamente pe unitate de suprafață, reunind majoritatea capitalurilor disponibile, chiar
și pe cele provenite din spatiul rural. Orașul Ocna Mureș este poziționat în jurul câmpului de sonde
aflat chiar în centrul orașului. Acest obiectiv a reprezentat locul în jurul căruia s-a dezvoltat viața
demografică, economică, industrială, socială și politică a orașului.

Elementele sistemului urban

Orasul este alcătuit din mai multe elemente aflate în relații de inter-condiționare și
interdependență, pe baza cărora se construiește o matrice a structurii urbane. Dintre acestea cele mai
reprezentative sunt:

- cadrul natural (CN) - caracteristicile solului și subsolului, condițiile climatice și
hidrografice, specificul vegetației naturale etc.;

- unitățile economice (UE) - unitățile de producție, depozitare și desfacere etc.
- dotările urbane (DU) - reprezentate de gări, stații de călători, depouri, stații de epurare a

apei etc. care asigure servicii de tip urban;
- spațiile verzi (SV) – zona de odihnă și agrement, zone sportive, alte plantații etc.;
- echiparea tehnică (ET) - rețele edilitare de apă potabilăși industrială, canalizare, gaze,

termoficare, telefonie, electricitate;
- cadrul construit și compozițional (CCC) - reprezentat prin zone de locuit, diferite dotări

sociale, culturale și religioase, monumente etc.;
- circulația (C) persoanelor și mărfurilor prin intermediul rețelelor rutiere, feroviare și

aeriene din zonă;
- locuințele (L) - fondul locuibil existent pe grade de confort și zone de amplasare,

disponibil de terenuri pentru un ansamblu de locuit etc.;
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- populația (P) - prin toate caracteristicile sale: număr, structură pe grupe de vârste și sexe,
structuri socio-profesionale etc.;

- forța de muncă (FM) - sub aspectul resurselor de muncă, grad de valorificare, deplasări,
distribuirea în teritoriu etc.

Prin urmare, pentru formularea oricărei strategii de dezvoltare a unui oraș, pentru stabilirea
contextului pentru care se dezvoltă strategia este necesar să se facă o analiză a acestor elemente
principale pentru a avea o imagine completă asupra stadiului de dezvoltare, a resurselor disponibile,
a oportunităților, a riscurilor și a dezavantajelor existente.

Plecând de la aceste elemente de bază pe care trebuie să le avem în vedere pentru definirea
nivelului de dezvoltare a unui oraș, în combinație cu funcțiile pe care orașul trebuie să le
îndeplinească pentru comunitatea locală, se poate vedea în ce măsură structura și dinamica
sistemului urban au o evoluție pozitivă, ascendentă în timp sau negativă, de stagnare și/sau
decădere.
Principalele funcții urbane ale unui oraș sunt:
a) funcțiunea economico - productivă (FEP);
b) funcțiunea de locuire (FL);
c) funcțiunea cultural - administrativă și de servire (FCS);
d) funcțiunea de comunicare (FC);
e) funcțiunea ecologică și de relaxare (FER);
 f) funcțiunea estetică (FE);
g) funcțiunea strategică (FS).

Dacă elementele unui sistem sunt legate între ele prin relații directe, atunci sistemul are
caracter static. Dacă între elemente există și conexiuni inverse, sistemul este dinamic, adică
elementele își schimbă poziția unul față de altul, fiind totodată ele însele supuse schimbării.

Tipologia urbană

Spațiul urban se clasifică în anumite tipuri după funcții, mărime, formă și structură.
Clasificarea după funcții este deosebit de importantă în studiul orașelor. Ea este o cerință

fundamentală în acțiunea de sistematizare a teritoriului, în simularea procesului general de
urbanizare. Definirea funcției unui oraș se face în raport cu activitatea de bază, care asigură
condițiile necesare dezvoltării sale continuu ascendente.
Ca tipuri funcționale de orașe se disting:
a) orașele cu funcții industriale, în care marea majoritate a populației active este ocupată în activități
ale industriei extractive sau ale industriei prelucrătoare;
b) orașele cu funcții comerciale, care sunt cele mai vechi și cele mai numeroase;
c) orașele cu funcții culturale, ce concentrează activitățile culturale și turistice ale țărilor. În această
categorie se înscriu orașe de tip universitar, orașe-muzeu, orașe ale festivalurilor sau congreselor
internaționale;
d) orașele cu funcții de servicii, care prezintă o gamă foarte mare, pornind de la nodurile de cale
ferată până la stațiunile balneoclimaterice;
e) orașe cu funcții agro-industriale, care se dezvoltă îndeosebi în zilele noastre, în condițiile
organizării unei agriculturi intensive;
f) orașele cu funcții administrative și politice, ușor de recunoscut în capitalele statelor lumii, în
reședințele de județ, departamente, regiuni sau alte unități administrativ-teritoriale.
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Din punctul de vedere a criteriilor de mai sus Ocna Mureș a fost un oraș industrial, chiar
monoindustrial, bazat pe extragerea si prelucrarea sării din câmpul de sonde. De asemenea, datorită
utilizării în scopuri medicale a apelor clorosodice prezente pe teritoriul administrativ al localității,
Ocna Mureș a fost stațiune balneoclimaterică. Ambele definiții ale orașului au dispărut datorită
încetării exploatării sării și a dispariției Complexului „Băile Sărate”.

Ocna Mureș dispune de factori naturali și climatici ce pot fi valorificați pentru dezvoltarea
unor sectoare economice precum turismul, zootehnia, agricultura, beneficiind de resurse umane cu o
calificare de nivel mediu însă cu surse de venituri familiale limitate, fapt ce se resimte puternic atât
la nivelul confortului locativ cât și al accesului la servicii de sănătate, educație și cultură.
Orașele se grupează și după mărimea lor demografică:
a) orașe mici, cu populație sub 20 000 locuitori;
b) orașe mijlocii, cu o populație între 20 000 și 100 000 locuitori;
c) orașe mari, cu o populație de peste 100 000 locuitori până la 1 milion;
d) orașe foarte mari sau milionare, cu o populație ce depășește 1 milion de locuitori.
Ocna Mureș este din acest punct de vedere un oraș mic.

3.2.2. CONDIȚII CLIMATICE SPECIFICE

Orașul Ocna Mureș se află în zona climatică II, cu o temperatură medie anuală de 9oC, cu o
medie de 20oC în luna iulie și - 4oC în luna ianuarie.

Precipitațiile anuale se încadrează sub 600 mm.
Altitudinea medie este de 258 m, ceea ce îi conferă un climat temperat continental.
Viteza medie a vântului este de 3-4 m/s.

3.2.3. ADMINISTRAREA TERITORIULUI

Din punct de vedere administrativ, Autoritatea Publică Locală Ocna Mureș deserveşte
teritoriul prin intermediul aparatului propriu al Consiliului Local al orașului Ocna Mureș, având ca
reprezentant executiv al administraţiei locale Primarul. Aparatul Permanent al Consiliului Local
este reprezentat de Primar, Viceprimar şi Secretar.

Administraţia publică în orașul Ocna Mureș este organizată şi funcţionează potrivit
prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi în conformitate cu hotărârile
Consiliului Local.
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Primarul, viceprimarul şi secretarul, împreună cu aparatul de specialitate al primarului,
constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria, care duce la
îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, soluţionând problemele curente
ale colectivităţii locale.

Misiunea sau scopul Primăriei rezidă deci în soluţionarea şi gestionarea, în numele şi în
interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă, a treburilor publice, în condiţiile legii.

Administraţia publică din localitate se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor
autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei
publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes
deosebit.

În administraţia publică locală, primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este
şeful administraţiei publice locale şi al aparatului de specialitate al autorităţii administraţiei publice
locale, pe care îl conduce şi îl controlează. Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei
publice locale, în condiţiile legii şi reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte
autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie.

Consiliul Local al orașului Ocna Mureș, este compus din 17 consilieri locali pe perioada
2016-2020, aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de
legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Potrivit legislaţiei, numărul
membrilor fiecărui consiliu local se stabilileste prin ordin al prefectului, în funcţie de populaţia
oraşului, raportată de Institutul Naţional de Statistică şi Studii Economice la data de 1 ianuarie a
anului în care se fac alegerile sau, după caz, la data de 1 iulie a anului care precede alegerile.

Principalele procese derulate în activitatea autorităţii publice sunt următoarele:
- administrarea domeniului public şi privat al oraşului;
- colectarea şi utilizarea taxelor locale, administrarea bugetului local conform nevoilor

locale;
- coordonarea dezvoltării prin servicii de urbanism şi amenajarea teritoriului, control şi

disciplina în construcţii;
- servicii şi protecţie socială;
- evidenţa populaţiei;
- protecţia mediului;
- orientarea și informarea cetăţeanului;
- organizarea şi derularea colaborării cu alte instituţii;
- administraţie internă şi personal.
Având în vedere că orașul Ocna Mureș are sub 20.000 de locuitori, nu se impune

desemnarea unui manager energetic conform prevederilor legii 121/2014.
Departamentul şi persoanele care vor fi desemnate pentru colectarea datelor, monitorizare şi

raportarea consumurilor şi indicatorilor se vor stabili prin HCL după aprobarea prezenţei
documentaţii.
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4. DATE DEMOGRAFICE

Ocna Mureș - evoluția demografică

Conform recensământului efectuat în 2011, populația orașului Ocna Mureș se ridică la
13.036 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră
15.503 locuitori.

Modificările intervenite în structura economică a județului Alba și a orașului Ocna Mureș au
determinat schimbări structurale pe piața muncii. Astfel a crescut ponderea populației ocupate în
servicii, comerț si constructii și a scăzut ponderea populației ocupate în industrie.

Majoritatea locuitorilor sunt români (78,15%). Principalele minorități sunt cele de maghiari
(8,75%) și romi (6,6%). Pentru 6,43% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (73,7%), dar există
și minorități de reformați (6,39%), penticostali (4,3%), greco-catolici (4,14%), romano-catolici
(1,67%) și baptiști (1,04%). Pentru 6,51% din populație, nu este cunoscută apartenența
confesională.

4.1. POPULAȚIA STABILĂ PE SEXE ȘI STARE CIVILĂ

S T A R E A    C I V I L A    L E G A L A

POPULATIA
STABILA

TOTAL Necasatorit(a) Casatorit(a) Vaduv(a) Divortat(a)
Informatie

nedisponibila

STAREA
CIVILA

DE FAPT
Persoane care

traiesc in
uniune

consensuala

Ambele sexe 13036 4606 6427 1465 533 5 386

Masculin 6360 2658 3190 283 226 3 193

Feminin 6676 1948 3237 1182 307 * 193

(sursa: Recensământ 2011)
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4.2. POPULAȚIA STABILĂ DUPĂ ETNIE

E T N  I APOPULATIA
STABILA

TOTAL Romani Maghiari Romi Germani
Informatie

nedisponibila

13036 10187 1141 860 7 838

(sursa: Recensământ 2011)

4.3. POPULAȚIA STABILĂ DUPĂ LIMBA MATERNĂ

L I M B A   M A T E R N APOPULATIA
STABILA

TOTAL Romana Maghiara Romani Germana
Informatie

nedisponibila

13036 11029 1078 91 3 832

(sursa: Recensământ 2011)

4.4. POPULAȚIA STABILĂ DUPĂ RELIGIE

R E L I G I A

POPU-

LATIA
STABILA

TOTAL

Orto-

doxa

Romano
catolica

Refor-

mata

Penti-

costala

Greco-
catolica

Bap-

tista

Adven-

tista
de ziua

a
saptea

Unita-

riana

Martorii
lui

Iehova

Crestina
dupa
Evan-

ghelie

Evan-

ghelica
luthe-

rana3)

Alta
religie

Fara
religie

Atei

Infor-

matie
nedis-

poni-

bila

13036 9608 218 833 561 540 135 87 11 129 8 9 21 15 9 849

(sursa: Recensământ 2011)

4.5. POPULAȚIA STABILA PE SEXE ȘI GRUPE DE VARSTA

G R U P A D E V A R S T A

Sub
5

5 - 9
10 -
14

15 -
19

20 -
24

25 -
29

30 -
34

35 -
39

40 -
44

45 -
49

50 -
54

55 -
59

60 -
64

65 -
69

70 -
74

75-
79

80-
84

85
ani

SEXE

POPU
LATI

A
STABI

LA

TOTA
L

ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani
si

peste

Ambele
sexe

13036 586 650 772 748 650 587 758 1025 1171 768 929 959 887 682 740 575 352 197

M 6360 304 368 407 389 328 308 374 483 616 428 468 474 392 292 297 220 141 71

F 6676 282 282 365 359 322 279 384 542 555 340 461 485 495 390 443 355 211 126

(sursa: Recensământ 2011)



STRATEGIA DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ A UAT OCNA MUREȘ 2016-2030

Pagina 19 din 38

4.6. POPULATIA STABILĂ DE 10 ANI ȘI PESTE, PE SEXE, DUPĂ NIVELUL DE EDUCAȚIE

N I V E L U L    I N S T I T U T I E I     D E    I N V A T A M A N T    A B S O L V I T E

Superior Secundar Fara scoala absolvita

din care: Superior din care:

POPULATIA
STABILA
DE 10 ANI
SI PESTE

TOTAL Total1 Universitar
de

 licenta

Post-
liceal
si de

maistri Total
Liceal

Profesional
si de

ucenici

Inferior
(gimnazial)

Primar
Total

Persoane
analfabete2

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ambele sexe 11800 1184 1091 571 8203 3344 2032 2827 1585 257 46

Masculin 5688 517 477 326 4083 1570 1425 1088 674 88 11

Feminin 6112 667 614 245 4120 1774 607 1739 911 169 35

(sursa: Recensământ 2011)

5. Infrastructuri, servicii, forța de muncă, fond locativ

Infrastructură rutieră:
- lungime totală străzi: 60,729 km
- lungime totală drumuri comunale: 7,496 km
- lungime totală drumuri vicinale: 116,769 km
- lungime totală drumuri asfaltate: 34 km

(sursa: Primărie 2016)
Infrastructură feroviară:

- stații CFR: 1 (Războieni-Cetate)
(sursa: Recensământ 2011)

Infrastructură locativă:
- număr total clădiri: 3.686
- număr total spații locative: 5.741, din care:

- private particulare: 5.458
- de stat: 242
- private de grup: 3
- cooperatiste: 20
- culte religioase: 18
- suprafață locuibilă privată 251.847 mp (sursa: INSSE 2014)
- suprafață locuibilă de stat 3.544 mp (sursa: INSSE 2014)

(sursa: Recensământ 2011)

Infrastructură internă:
- spații verzi: 16 ha (sursa: INSSE 2014)
- lungime simplă rețea apă potabilă: 72 km (sursa: INSSE 2014)
- lungime simplă rețea canalizare:  32 km (sursa: Primărie 2016)
- număr vehicule transport public de persoane: 4 microbuze (sursa: Primărie 2016)
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- lungime totală rețea distribuție gaze naturale: 69,5 km (sursa: INSSE 2014)
- număr stâlpi rețea iluminat stradal: 1.196 buc (sursa: Primărie 2016)

Grad utilități:
- 4.631 locuințe convenționale cu apă curentă în casă
- 4.505 locuințe convenționale cu canalizare în casă
- 5.601 locuințe convenționale cu curent electric racordat
- 2.129 locuințe convenționale cu încălzire centrală
- 5.249 locuințe convenționale cu bucătărie în casă
- 4.074 locuințe convenționale cu baie în casă

(sursa: Recensământ 2011)

Infrastructură economică:
- domenii principale: construcții, transport mărfuri, industrie textilă, comerț, morărit și

panificație

- societăți comerciale totale: 1.794 (sursa: CCIR 2015)
- societăți comerciale active: 857 (sursa: CCIR 2015)
- număr societăți comerciale cu minim 10 angajați: 21 (sursa: CCIR 2015)
- număr societăți comerciale cu minim 100 angajați: 3 (sursa: CCIR 2015)
- total angajați în morărit panificație: 117 (sursa: AJOFM 2015)
- total angajați în transport mărfuri: 236 (sursa: AJOFM 2015)
- total angajați în construcții: 99 (sursa: AJOFM 2015)

Zonă minieră:
- exploatații miniere: 1 (Câmpul de sonde Războieni-Cetate) (sursa: Primărie 2016)
- unități de prelucrare minieră1 (S.C. Salina S.A. Ocna Mureș)           (sursa: Primărie 2016)
- exploatații dezafectate 1 (Câmpul de sonde Ocna Mureș)         (sursa: Primărie 2016)

Agricultură:
- suprafață agricolă utilizată:

- teren arabil: 2.777,34 ha
- grădini familiale: 139,05 ha
- pășuni și fânețe: 1.576,21 ha
- culturi permanente: 54,12 ha

- suprafață agricolă neutilizată: 195,21 ha
- suprafață împădurită: 271,1 ha
- suprafețe ocupate cu clădiri, drumuri etc: 130,61 ha

(sursa: RGA 2010)

Zootehnie:
- bovine: 609 capete
- ovine: 3.506 capete
- caprine: 113 capete
- porcine: 2.846 capete
- păsări de curte: 47.619 capete
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- cabaline: 90 capete
- iepuri de casă: 362 capete
- familii albine: 570 bucăți

(sursa: RGA 2010)

Personal medical veterinar:
- persoane cu studii superioare sau medii de specialitate - 9 (SURSA: AJOFM Alba 2015)
- cabinete veterinare         2 (SURSA: AJOFM Alba 2015)

Servicii/comerț:
- unități poștale: 1 (sursa: Primărie 2016)
- centre comerciale:

- piață agroalimentară 1 zilnic (sursa: Primărie 2016)
- piață de animale 1 săptămânal vineri (sursa: Primărie 2016)
- piață de produse industriale 1 săptămânal vineri (sursa: Primărie 2016)
- supermarket 1 (sursa: Primărie 2016)

- total persoane angajate în comerț: 476       (sursa: AJOFM 2015)

Educație:
Unități de învățământ de stat:

- Liceul Teoretic „Petru Maior”
- Liceul Tehnologic Ocna Mureș
- Școala Gimnazială „Lucian Blaga”
- Școala primară Uioara de Jos
- Grădinița cu program normal nr. 1 Ocna Mureș
- Grădinița cu program normal nr. 2 Ocna Mureș
- Grădinița cu program normal nr. 3 Ocna Mureș
- Grădinița cu program normal nr. 5 Ocna Mureș
- Grădinița cu program prelungit nr. 6 Ocna Mureș
- Grădinița cu program normal nr. 6 Uioara de Sus
- Grădinița cu program normal nr. 7 Uioara de Jos
- Grădinița cu program normal Războieni Cetate
- Grădinița cu program normal Cisteiu de Mureș
- Școala Războieni
- Școala Cisteiu de Mureș
- Școala Uioara de Sus

- Total personal angajat în sistemul de învățământ: 184 (sursa: AJOFM 2015)

Tineret și sport:
- Săli de sport: 3
- Terenuri de sport: 6
- Stadioane: 2
- Patinoare: 1
- Cluburi Sportive: 1 (fotbal, volei, handbal) (sursa: Primărie 2016)
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Cultură:
- Cămine Culturale: 5

- Uioara de Sus - 1
- Uioara de Jos (Ciunga) - 1
- Cisteiu de Mureș (Cistei) - 1
- Micoșlaca - 1
- Războieni-Cetate - 1

- Case de Cultură: 1
- Biblioteci: 1
- Număr angajați bibliotecă: 1
- Număr angajați Casa de Cultură 1 (sursa: Primărie 2016)

Sănătate/asistență socială:
- Cabinete medicale: 16
- Unități medico-sociale: 1
- Medici permanență: 8
- Medici de familie: 10
- Cabinete stomatologice: 4
- Centre medicale: 2
- Farmacii: 4
- Stație ambulanță: 1
- Număr ambulanțe: 3
- Total personal angajat în domeniul sănătății: 155 (sursa: AJOFM 2015)

Turism:
- Unități de cazare:

- punct de informare turistică:1
- hoteluri 1 (66 locuri)
- pensiuni 1 (10 locuri) (sursa: Primărie 2016)

Oportunități de investiții:
- Parcul Industrial Ocna Mureș
- Terenuri aflate în proprietate publică sau privată
- Clădiri aflate în proprietate publică sau privată
- Posibilități de realizare sisteme de energie alternativă
- Posibilități de dezvoltare activități turistice (sursa: Primărie 2016)

Parteneriate/Înfrățiri:
Parteneriate locale și de dezvoltare locală

- ADI „Alba de Jos”
- ADI „Apa Alba” (sursa: Primărie 2016)

Înfrățiri:
- Kozarmisleny - Ungaria
- Dongyang - China (sursa: Primărie 2016)

Zilele orașului Ocna Mureș:
- primul week-end după 15 august (sursa: Primărie 2016)
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Organizații neguvernamentale:
- ASMEA Ocna Mureș
- Asociația „Tradiții Uiorene”
- Asociația „Tradiții Ocnamureșene”
- Corul „Doruleț”
- Asociația „Ocnamureșanul”
- Asociația pensionarilor „Uioreana”
- Asociația Filantropia Ortodoxă - Așezământul „Sf. Ciprian”
- Asociația Filantropia Ortodoxă - Așezământul „Sf. Serafim de Sarov”

(sursa: Primărie 2016)

5. MODALITĂȚI DE ASIGURARE A UTILITĂȚILOR (ENERGIE TERMICĂ, GAZE
NATURALE, ENERGIE ELECTRICĂ, APĂ POTABILĂ, CANALIZARE, TRANSPORT
ETC)

5.1. Apă potabilă, canalizare

Gestionarea servicului de distribuție a apei potabile și canalizare, este asigurată de către SC
APA CTTA SA sucursala Ocna Mureș. În oraș funcționează o stație de epurare pusă în funcțiune în
2015, în cadrul proiectului european „Apa Alba”, program executat și implementat în perioada
2012-2014.

În perioada 2012-2016 rețeaua de apă potabilă și cea de canalizare s-au extins sau au fost
reabilitate în cadrul aceluiași proiect „Apa Alba” ori prin investiții locale.

An Apă
potabilă
livrată
(mc)

Ape
uzate
preluate
(mc)

Energie
electrică
consumată
total
(kWh)

Energie
electrică
consumată
pentru apă
(kWh)

Energie
electrică
consumată
pentru
canal
(kWh)

Consum
energie
electrică
pe mc
apă

Consum
energie
electrică
pe mc
canal

Consum
energie
electrică
pe mc
apă +
canal

2009 530991 389477 128840 49913 78927 0,0940 0,2026 0,1400

Consumul mediu rezultat este peste media judeețului Alba.

5.2 Energie termică

În orașul Ocna Mureș nu există sistem centralizat de distribuție a energiei termice. Aceasta
se produce individual în locuințe utilizându-se gaz metan (centrale termice de scară - la 3 blocuri,
sau individuale), energie electrică (un număr restrâns de locuințe) ori lemne.
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5.3. Energie electrică

Orașul Ocna Mureș este deservit de Electrica Furnizare SA.

An Nr. corpuri iluminat stradal (buc) Consum specific anual kWh/corp
2009 762 363
2013 1197 298

Această scădere a consumului mediu se datorează înlocuirii elementelor de iluminare cu
altele mai economice.

5.4. Gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale în Ocna Mureș a început în anul 1914.

An Lungime conducte (km)
2009 70,2
2013 77,3

5.5. Transport public de persoane

Transportul public de persoane se realizeaza prin Serviciul Public de Transport Persoane din
cadrul Primăriei Ocna Mureș. Acesta deține 3 microbuze Iveco de 3000 cmc diesel fiecare.
Săptămânal se efectuează aproximativ 1.400 km în total cu cele 3 microbuze (sâmbăta și duminica
nu se circulă), cu un consum total de aproximativ 8.000 l de combustibil (consum mediu p microbuz
11l/100 km).

5.6. Surse alternative de producere a energiei

Sursă geotermală - nu există.
Sursă hidro - nu există, râul Mureș având, în condiții obișnuite, viteză de curgere foarte

mică și diferență de nivel nesemnificativă în vecinătatea orașului Ocna Mureș.
Sursă eoliană - nu există, viteza scăzută a vântului (3-4 m/s) nu permite funcționarea

eficientă a unor astfel de instalații.
Sursă fotovoltaică - nu există. Sunt în fază de studiu de fezabilitate proiecte private pentru

ralizarea de parcuri fotovoltaice. Simulările calculate pentru  cantitatea de energie care poate fi
generată de o instalație fotovoltaică cu putere instalată de 1 kW arată că se pot obține în Ocna
Mureș 1540 kWh/m2/an. (link: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps3/pvest.php).

6. POLITICI  EUROPENE, STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU EFICIENȚA
ENERGETICĂ, STRATEGIILE ȘI  PROGRAMELE LOCALE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A
EFICIENȚEI  ENERGETICE

Politica Uniunii Europene în domeniul energiei pentru perioada până în 2020 se bazează pe
trei obiective fundamentale, pe care România le-a preluat în cadrul Strategiei Naționale Energetice:
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1. SIGURANȚA ENERGETICĂ:
- Creșterea siguranței energetice prin asigurarea necesarului de resurse energetice și

limitarea dependenței de resursele energetice de import;
- diversificarea surselor de import, a resurselor energetice și a rutelor de transport a acestora;
- creșterea nivelului de adecvanță a rețelelor naționale de transport a energiei electrice,

gazelor naturale și petrol;
- protecția infrastructurii critice.

2. DURABILITATE

- creșterea eficienței energetice;
- promovarea producerii energiei pe bază de resurse regenerabile;
- promovarea producerii de energie electrică și termică în centrale cu cogenerare, în special

în instalații de cogenerare de înaltă eficiență;
- susținerea activităților de cercetare-dezvoltare și diseminare a rezultatelor cercetărilor

aplicabile;
- reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului înconjurător;
- utilizarea rațională și eficientă a resurselor energetice primare.

3. COMPETITIVITATE

- dezvoltarea piețelor concurențiale de energie electrică, gaze naturale, petrol, uraniu,
certificate verzi, certificate de emisii a gazelor cu efect de seră și servicii energetice;

- liberalizarea tranzitului de energie și asigurarea accesului permanent și nediscriminatoriu
al participanților la piața rețelelor de transport, distribuție și interconexiunile internaționale;

- continuarea procesului de restructurare și privatizare, în special pe bursă, în sectoarele
energiei electrice, termice și gazelor naturale;

- continuarea procesului de restructurare pentru sectorul de lignit, în vederea creșterii
profitabilității și accesului pe piața de capital.

Pentru a se asigura o coordonare coerentă a implementări acestei strategii, prin intermediul
unui pachet legislativ care transpune inclusiv reglementările Uniunii Europene cu privire la aceste
trei mari priorități, se impune ca la nivel local fiecare autoritate publică locală să își asume o
strategie energetică prin care să contribuie la implementarea obiectivelor naționale și realizarea
indicatorilor asumați.

Pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate de România, urmărind elementele complementare
ce asigură respectarea principiului de durabilitate, strategiile locale de eficiență energetică trebuie să
abordeze următoarele aspecte:

- pregătirea unui program de măsuri pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice;
- identificarea posibilităţilor locale de  producere a energiei pe bază de resurse regenerabile

şi promovarea acestora;
- identificarea potenţialului de producere de energie electrică şi termică în centrale cu

cogenerare, în special în instalaţii de cogenerare de înaltă eficienţă şi promovarea acestora;
- reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului înconjurător;
- utilizarea raţională şi eficientă a resurselor energetice primare.
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În acest context, abordarea strategică locală pentru eficienţa eneregtică durabilă la nivelul
orașului Ocna Mureș va viza:

- îmbunătăţirea eficienţei energetice (la nivelul principalilor consumatori);
- reducerea impactului negativ al sectorului energetic (sectorul minier) asupra mediului

înconjurător, inclusiv valorificarea terenurilor degradate ca urmare a activităţii miniere;
- utilizarea raţională şi eficientă a resurselor energetice primare (gaz, curent electric);
- măsuri pentru prevenirea riscurilor şi adaptare  la schimbările climatice (inundaţii, incendii

forestiere etc.) ;
- măsuri pentru prevenirea impactului socio-economic negativ al restructurării sectorului

minier ca urmare a obiectivelor asumate de  România;
- măsuri pentru capacitarea administraţiei publice locale pentru un management energetic

eficient;
- măsuri de informare şi conştientizarea opiniei publice pe tematici de mediu, adaptarea la

schimbările climatice şi eficiență energetică.

7. BAZE DE DATE ŞI GESTIONAREA SISTEMULUI  DE RAPORTARE A
INFORMAŢIILOR PRIVIND CONSUMURI LE DE ENERGIE LA NIVELUL ORAȘULUI
OCNA MUREȘ

Având în vedere că strategia pentru creşterea eficienţei energetice s-a realizat în anul 2016,
acesta fiind anul de referinţă de la care se vor raporta anual către ANRE, la nivelul Aparatului
Permarent al Consiliului Local al orașului Ocna Mureș, pentru a îndeplini cerinţele legale în
vigoare, recomandăm să se desemneze deprtamentul şi persoanele responsabile cu actualizarea
bazei de date referitoare la consumurile de energie aferente orașului Ocna Mureș.

În acest sens, Primăria Orașului Ocna Mureș a semnat în 2016 un acord de colaborare cu
primul observator energetic din România înființat în 2015 la Alba Iulia, în cadrul Agenției Locale a
Energiei Alba – ALEA – suporter al integrării măsurilor de eficiență energetică și promovarea
utilizării surselor regenerabile de energie la nivel local și regional din 2008. UAT Ocna Mureș are
acces prin intermediul serviciilor furnizate de ANERGO la baza de date cu consumuri energetice
proprii (clădiri municipale) precum și o imagine a consumurilor din sectorul clădirilor terțiare,
sectorul rezidențial, serviciile de utilități publice, flota municipală și alți indicatori energetici
relevați în procesul de analiză a consumurilor energetice din sectoarele anterior menționate. Nu sunt
colectate date individuale privind consumurile energetice din sectorul rezidențial și industrial.

Baza de date pusă la dispoziție Primăriei Orașului Ocna Mureș de către observatorul
energetic furnizează datele energetice necesare întocmirii inventarelor de consumuri și emisii de
CO2 necesare pentru Convenția Primarilor, la care UAT Ocna Mureș a aderat în 2016. O parte din
datele energetice necesare pentru întocmirea rapoartelor de monitorizare integrale întocmite la
fiecare 4 ani de către Primăria Orașului Ocna Mureș pentru Convenția Primarilor sunt de asemenea
furnizare de către ANERGO.

Observatorul energetic colectează date atât de la autoritățile locale cât și de la furnizorii de
date energetice cu care au fost semnate acorduri în acest sens, dintre care cei mai importanți sunt:
• Furnizorii de energie electrică
• Furnizorii de gaze naturale
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• Furnizorii de servicii de transport public

ANERGO prelucrează datele energetice primare, iar în urma prelucrării acestora și adaptării
lor la un format comun, utilizat pentru toate localitățile din județul Alba și din regiunea de
dezvoltare „Centru”, elaborează date energetice compatibile cu:
• Inventarele de consumuri energetice și emisii de CO2 asociate destinate Convenției

Primarilor
• Inventarele de consumuri energetice destinate Programelor de Îmbunătățire a Eficienței

Energetice pentru localități cu o populație mai mare de 5000 de locuitori
• Strategii de eficiență energetică la nivel local, județean și regional
• alte planuri pentru dezvoltare energetică durabilă și utilizarea surselor de energie

regenerabilă

8 MONITORIZAREA ŞI  RAPORTAREA EVALUĂRII  DIN PUNCT DE VEDERE AL
MANAGEMENTULUI  ENERGETIC

Aşa cum am precizat mai sus, până în acest moment la nivelul Autorităţii Publice Locale a
orașului Ocna Mureș nu a existat o strategie privind îmbunătăţirea eficienţei energetice şi, prin
urmare, colectarea de date privind consumul energetic înregistrat la nivelul teritoriului s-a făcut
sporadic, fără continuitate, fără a exista un catalog al indicatorilor ce trebuiesc monitorizaţi,
perioade clare de referinţă sau o periodicitate de raportare a acestora.

În lipsa asumării obligativităţii pregătirii unui program de îmbunătăţire a eficienţei
energetice, în baza unui model cadru, care să poată fi implementat şi monitorizat în vederea
înţelegerii situaţii actuale şi a progreselor făcute în sensul îmbunătăţirii eficienţei energetice, nu se
poate cuantifica măsura în care orașul Ocna Mureș a contribuit până în prezent la îndeplinirea
Planului Naţional de Acţiune în Domeniul Eficienţei Energetice pe care România şi l-a asumat în
conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020.

Intervenţiile locale menite să îmbunătăţească eficienţa energetică la nivelul orașului Ocna
Mureș au existat, dar în lipsa unei cadru de referinţă, nu se poate cuantifica în ce măsură
intervenţiile realizate au contribuit la îmbunătăţirea eficienţei energetice. Prin urmare, nu putem
vorbi de existenţa unui management energetic asumat la nivelul localităţii prin responsabilizarea
unei echipe la nivelul aparatului administrativ care să acţioneze şi să gestioneze implementarea unor
programe coerente pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice.
Insuficienta informare a personalului administrativ asupra unor aspecte precum:

- modificările apărute la nivel legislativ în domeniul eficienţei energetice;
- soluţiile tehnogice inovative care răspund necesitaţilor de limitare a consumului de energie

şi  aplicarea unor tehnologii „prietenoase” cu mediul;
- posibilităţile de finanţare a unor investiţii care să îmbunătăţească eficienţa energetică;
- noile reglementări privind achiziţiile publice, din perspectiva impunerii unor standarde de

referinţă pentru consumul de energie şi protecţia mediului;
- procedurile, metodele şi instrumentle necesare implementării, monitorizării şi raportării

unui plan de acţiuni pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice constituie un factor negativ ce poate
bloca aplicarea coerentă şi eficientă a măsurilor pentru reducerea consumului de energie şi creşterea
eficienţei energetice. Neprioritizarea acestor aspecte la nivelul administraţiei publice locale, pe
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termen lung, va avea un impact negativ major asupra dezvoltării economicosociale a întregii
comunităţi, cu riscul accentuării decalajelor faţă de celelalte zone ale ţării.

Mai mult decât atât, slabă dezvoltare a capacităţii administrative locale de a gestiona
provocările realizării unui management energetic şi lipsa unor intervenţii cu scopul informării
populaţiei asupra aspectelor legate de impactul schimbărilor climatice şi necesitatea de adaptare la
aceste provocări au menţinut dezinteresul populaţiei spre a învesti în sensul creşterii eficienţei
energetice a consumatorilor finali, investiţiile în acest sens fiind limitate de factorul pecuniar.

Pentru ca măsurile propuse în această strategie să aibă impact şi sprijin local este necesar să
se organizeze campanii de informare pe plan local cu privire la impactul schimbărilor climatice,
riscurile la care populaţia este expusă în lipsa implementării unui pachet de măsuri de adaptare la
aceste schimbări, progresele tehnologice majore care pot îmbunătăţii efeciența energetică şi
impactul pozitiv pe care acestea îl pot avea atât din punct de vedere economic (economiile pe
termen lung), social ( confortul, sănătatea şi bunăstarea populaţiei), şi de mediu (menţinerea unui
mediu ambiant sănătos, scăderea factorilor de poluare, menţinerea ecosistemelor naturale,
conservarea resurselor locale şi a biodiversităţii, creşterea atractivităţii zonei, etc).

8.1. MANAGEMENTUL ENERGETIC

Managementul energetic are ca principal obiectiv asigurarea unui consum judicios şi eficient
al energiei, în scopul maximizării rezultatelor prin minimizarea costurilor energetice.

Obiectivele secundare, rezultate în urma aplicării unui program de management energetic, se
referă la:

- creşterea eficienţei energetice şi reducerea consumurilor de energie, în scopul reducerii
costurilor;

- realizarea unei bune comunicări între compartimente, pe problemele energetice specifice şi
responsabilizarea acestora asupra gospodăririi energiei;

- dezvoltarea şi utilizarea permanentă a unui sistem de monitorizare a consumurilor
energetice, raportarea acestor consumuri şi dezvoltarea unor strategii specifice de optimizare a
acestor consumuri;

- găsirea celor mai bune căi de a spori economiile băneşti rezultate din investiţiile în
eficientizarea energetică a proceselor specifice de producţie, prin aplicarea celor mai performante
soluţii cunoscute la nivel mondial;

- asigurarea siguranţei în alimentare a instalaţiilor energetice.

Autorităţile publice locale trebuie să iniţieze campanii de informare periodice în  mass-
media locală sau prin mijloace adresate direct consumatorului final (broșuri, flyere, website,
comunicate de presă, interviuri televizate, info-chioscuri etc.) prin care să transmită acestuia mesaje
legate de:

- acțiunile întreprinse privind reducerea pierderilor prin reţelele de infrastructură  edilitare și
efectele lor;

- măsurile de creştere a eficienței energetice implementate de operatorii serviciilor de interes
general local și efectele lor;

- costurile şi performanțele tehnice ale unor tipuri de echipamente recomandate  pentru
creșterea eficienței alimentării cu energie la utilizatorii finali;

- măsurile de utilizare a surselor regenerabile implementate de operatorii serviciilor de
interes general local și efectele lor;
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- analize comparative privind costurile reale ale diverselor tipuri de utilităţi  existente în
oraș: energie termică (încălzire individuală, la nivel de scară, bloc, centralizată), energie electrică,
alimentare cu apă şi canalizare, gaze naturale, salubrizare etc.

Pentru serviciile publice aflate în subordinea municipalităţii, la întocmirea Programului
Propriu de EficiențăEnergetică se au în vedere măsuri de eficientizare specifice fiecărui serviciu
public.

8.2. MONITORIZAREA FACTORILOR  NATURALI  DE MEDIU (APĂ, SOL, AER)

În urma analizelor efectuate s-a constatat cã acești factori nu prezintã un grad accentuat de
degradare, iar intervenţiile care pot îmbunătăţi mediul înconjurător sunt:

- ecologizarea terenurilor afectate de activităţile miniere şi includerea lor în peisajul zonei;
- reorganizarea depozitelor de deşeuri pe baze ecologice;
- lucrări specifice de amenajare a terenurilor afectate de inundaţii şi de alunecări de teren.

8.2.1. CALITATEA APEI

Distribuția apei potabile în UAT Ocna Mureș este realizata de către SC APA CTTA SA.
Calitatea apei potabile este satisfăcătoare, în principal datorită faptului că unele stații de

tratare existente sunt vechi și nu sunt dotate corespunzător cu echipamente și instalații care să
asigure derularea procesului tehnologic în conditii bune, unele conducte de aducțiune sunt vechi și
au grad de uzură ridicat, rețelele de distribuție sunt insuficiente pentru a satisface cerințele de
consum; de asemenea, unele sunt vechi, din materiale necorespunzătoare (azbocimet) și au grad
ridicat de uzură.

În perioada 2005-2009 s-a înregistrat o scădere a consumului de apă, fapt datorat în mare
parte eficientizării consumului de apă, a montării debitmetrelor, dând astfel posibilitatea
utilizatorilor să-și controleze și monitorizeze consumurile de apă.

În aceeași perioadă 2005-2009 activitatea de canalizare a crescut mai als datorită extinderii
și modernizării rețelei de canalizare.

În perioada 2012-2016 rețelele de apă și canalizare în orașul Ocna Mureș s-au extins sau au
fost modernizate pe o lungime totală de aproximativ 40 km, acum în oraș existând 12 stații de
pompare și o nouă stație de epurare care corespund normelor de performanță și calitate necesare. În
ultimii 4 ani calitatea apei și a serviciilor conexe s-au îmbunătășit, urmând ca în perioada 2016-
2020 să fie modernizată magistrala de alimentare cu apă potabilă a UAT Ocna Mureș și adusă în
parametrii normali de funcționare, ca debit și calitate a apei.

8.2.2. CALITATEA AERULUI

Orașul Ocna Mureș beneficiază de un microclimat cu efecte benefice asupra sănătății,
influențat decisiv de dealurile împădurite ce înconjoară orașul, de râul Mureș și de prezența
lacurilor sărate aflate în câmpul de sonde din mijlocul orașului. Aerul are o calitate foarte bună, fără
particule periculoase ori particule în suspensie, și datorită faptului că în orașul Ocna Mureș nu
există agenți economici care să emane noxe.
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8.2.3. CALITATEA SOLULUI

Calitatea solului este afectată datorită mai multor factori:
- agricultura intensivă care folosește cantități semnificative de produse chimice (ierbicide,

îngrășăminte etc);
- zootehnia care nu elimină corespunzător dejecțiile rezultate din creșterea animalelor;
- pășunare intensivă, peste capacitatea de regenerare naturală, a unor pășuni;
- reziduurile generate de fostul UPSOM și depozitate sub formă de batale, a căror suprafață

depășește 25 ha. Aceste reziduuri conțin în proporție de peste 70% carbonat de calciu, iar în rest
material amorf, neutru chimic;

- prezența câmpului de sonde în mijlocul orașului Ocna Mureș, câmp afectat în ultimii 200
de ani de cel puțin 5 inundații masive, alunecări de teren, prăbușiri ori inundări ale galeriilor
exploatării de sare.

- în zona dealului Banța se găsesc depozite lenticulare de bentonită, care pot favoriza în timp
alunecări de teren locale, de mici dimnesiuni;

- existența unor terenuri virane, neefolosite și afectate de vegetație liberă și spontană, aflate
în zona râului Mureș (zona UPSOM, zona Cisteei - Micoșlaca) ori în imediata apropiere a dealului
Hagău.

8.2.4. MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

Groapa de gunoi a orașului a fost declarată neconformă, închisă și ecologizată în 2015. În
prezent prestatorul de servicii de salubritate utilizează depozitul de la Sibiu (Cristianu).

9. PREGĂTIREA PROGRAMULUI  DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A EFICIENŢEI  ENERGETICE
– PRELUCRARE DATE STATISTICE

Pentru demararea planului de acţiune aferent fiecărui proiect identificat, trebuie îndeplinite o
serie de condiţii esenţiale. Acestea au rolul de a reduce riscurile implementării legate de etapizare,
finanţare, coordonare între parteneri, etc. Condiţiile ce vor fi enunţate în continuare sunt rezultatul
experienţelor similare din Europa, care în ciuda diferenţelor de abordare, de dimensiune, surse de
finanţare, au avut câteva condiţii comune de implementare a operaţiunilor. Luate pe rând, fiecare
presupune o serie de acţiuni preliminare, care conduc la formularea unor planuri de acţiune, pe
termen scurt, în vederea demarării procesului de implementare a strategiei.

Condiţia 1: Existenţa unei strategii de îmbunătăţire a eficienţei energetice acceptate de
comunitate şi aprobate de Consiliul Local

Pentru implementarea strategiei este necesară dezbaterea şi acceptarea acesteia de către
factorii de decizie ai oraşului. Participarea altor factori interesaţi, precum comunitatea oamenilor de
afaceri, mediul academic, sectorul non-guvernamental, este, de asemeni, utilă, în sensul susţinerii
proiectelor şi contribuţiei lor în procesul implementării.

Dezbaterea documentului strategiei trebuie să aducă o contribuţie reală la prioritizarea
proiectelor, însemnând angajarea partenerilor (organizaţii publice şi/sau private), identificarea
susrselor de finanţare şi pregătirea activităţilor. În final, aprobarea strategiei de către Consiliul
Local al orașului Ocna Mureș reprezintă prima condiţie a demarării operaţiunilor de implementare.
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Condiţia 2: Prioritizarea proiectelor
Implementarea programelor şi proiectelor propuse în documentul strategiei trebuie să

înceapă cu o prioritizare a acestora. Capacitatea administraţiei publice locale nu poate acoperi pe
termen scurt întreagă cerere de investiţii. De aceea este necesară dezbaterea şi selectarea unor
proiecte pilot de interes major pentru oraş.

Condiţia 3: Existenţa unei capacităţi organizaţionale pentru gestionarea procesului de
implementare a strategiei

Complexitatea aspectelor dezvoltării reclama crearea unei structuri organizaţionale cu
responsabilităţi clare în gestiunea procesului, apte să coordoneze implementarea strategiei, să
capaciteze resurse financiare publice sau private, să dialogheze şi să negocieze cu alţi actori
implicaţi, să formuleze şi să monitorizeze planurile de acţiune.

Întărirea capacităţii unei astfel de echipe, cu precădere în domeniul accesării şi gestionarii
fondurilor structurale, reprezintă o prioritate.

Condiţia 4: Organizarea schemelor de finanţare a proiectelor
Tema finanţării reprezintă punctul critic al tuturor operaţiunilor de implementare a

proiectelor de dezvoltare.
În ideea demarării acestora, trebuie realizată o schemă a coordonării fondurilor publice în

sensul cofinanţării proiectelor eligibile pentru fondurile structurale.
Condiţia 5: Comunicarea proiectelor
O altă condiţie pentru implementarea strategiei se referă la comunicarea intenţiilor de

dezvoltare conţinute în proiectele prioritare şi asigurarea suportului din partea comunităţii. Sunt
avute în vedere diverse categorii de actori, implicaţi direct sau indirect în proces:

- populaţia oraşului
- populaţia din zona afectată de proiect
- reprezentanţi ai sectorului privat, sau academic
- potenţiali investitori, contractori
- administraţia centrală prin instituţiile deconcentrate, etc.

10. OBIECTIVELE STRATEGIEI  ENERGETICE A ROMÂNIEI

Având în vedere politică energetică a României, este necesar că orice strategie locală să fie
corelată cu documentele similare existente la nivel naţional, pentru a contribui la convergenta
politicii ţării noastre cu politica Uniunii Europene în domeniu.

Strategia energetică la nivel european şi naţional contrurează câteva obiective principale:
Siguranţă energetică
- creşterea siguranţei energetice prin asigurarea necesarului de resurse energetice şi limitarea

dependenţei de resursele energetice de import;
- diversificarea surselor de import, a resurselor energetice şi a rutelor de transport a acestora;
- creşterea nivelului de adecvanță a reţelelor naţionale de transport a energiei electrice,

gazelor naturale şi petrol;
- protecţia infrastructurii critice.
Dezvoltare durabilă
- creşterea eficienţei energetice;
- promovarea producerii energiei pe bază de resurse regenerabile;
- promovarea producerii de energie electrică şi termică în centrale cu cogenerare, în special

în instalaţii de cogenerare de înaltă eficienţă;
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- susţinerea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi diseminare a rezultatelor cercetărilor
aplicabile;

- reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului înconjurător;
- utilizarea raţională şi eficientă a resurselor energetice primare.
Competitivitate
- dezvoltarea pieţelor concurenţiale de energie electrică, gaze naturale, petrol, uraniu,

certificate verzi, certificate de emisii a gazelor cu efect de seră şi servicii energetice;
- liberalizarea tranzitului de energie şi asigurarea accesului permanent şi nediscriminatoriu

al participanţilor la piaţă la reţelele de transport, distribuţie şi interconexiunile internaţionale;
- continuarea procesului de restructurare şi privatizare, în special pe bursă, în sectoarele

energiei electrice, termice şi gazelor naturale;
- continuarea procesului de restructurare pentru sectorul de lignit, în vederea creşterii

profitabilităţii şi accesului pe piaţa de capital.
Totodată, prin semnarea Tratatului Comunităţii Energetice în Sud-Estul Europei (în vigoare

la 1 iulie 2006),  se urmăreşte, crearea unei pieţe regionale pentru energie electrică şi gaz
funcţională şi eficientă în sud-estul Europei, în concordanţă cu strategia şi viziunea Uniunii
Europene. Ţările semnatare s-au angajat să implementeze acquis-ul comunitar pentru energie,
mediu, concurenţă şi surse regenerabile, concordanţă cu legislaţia aferenta a Uniunii Europene fiind
precizată în mod specific, aceste ţări asumându-şi întreprinderea tuturor măsurilor corespunzătoare
pentru a se asigura asupra îndeplinirii obligaţiilor şi cerinţelor rezultate din Tratat. Ministerul
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri promovează cooperarea cu ţările din regiunea a 8-a
(Europa de Sud Est) prin semnarea de memorandumuri de înţelegere şi întâlniri inter –ministeriale.

Prin această  strategie se doreşte transpunerea la nivel local a obiectivelor strategice
naţionale şi stabilirea unor principii pentru o dezvoltare durabilă a comunităţii  integrand acţiuni
pentru  raţionalizarea consumurilor energetice, conservarea resurselor şi îmbunătăţirea eficienţei
energetice în acelaşi timp cu încurajarea dezvoltării economice şi creşterea bunăstării populaţiei şi a
condiţiilor de sănătate.

11. OBIECTIVELE STRATEGICE PRIORITARE LA NIVEL LOCAL PENTRU
EFICIENŢA ENERGETICĂ

Dezvoltarea economică şi socială pe termen lung necesită o politică  energetică echilibrată,
care să aibă în vedere:

- stabilitatea economică şi securitatea aprovizionării în condiţiile de incertitudine a preţului
resurselor energetice pe piaţa internaţională, datorită creşterii continue a cererii de energie;

- protecţia mediului – prin introducerea de noi tehnologii pentru producţia şi consumul de
energie cu impact redus asupra mediului şi pentru reducerea schimbărilor climatice;

- încurajarea dezvoltării şi producţiei de noi tehnologii pentru producţia şi consumul de
energie electrică şi protecţia mediului; prin aceasta sectorul energetic va contribui la susţinerea
dezvoltării economice şi la crearea de noi locuri de muncă ;

- tehnologii informatice şi de comunicaţie cu rol important în ceea ce priveşte îmbunătăţirea
eficienţei pe întreg lanţul producţie – transport - consum al energiei. Aceste tehnologii oferă
potenţialul pentru o trecere structurală la procese şi servicii cu consum redus de resurse, la economii
de energie, precum şi la reţele de transport şi distribuţie inteligente şi mai eficiente.

Sectorul energetic trebuie să fie un sector dinamic, care să susţină activ dezvoltarea
economică a ţării  şi reducerea decalajelor faţă de Uniunea Europeană. În acest sens, obiectivul
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general al strategiei României în sectorul energetic  îl constituie  satisfacerea  necesarului de energie
atât  în prezent, cât şi pe termen  mediu şi lung, la preţuri acceptabile, adecvate unei economii
moderne de piaţă şi unui standard de viaţă civilizat, în condiţii de calitate, siguranţă în alimentare,
cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.

Transpunerea pe plan local a strategiei de eficiență energetică a României, vizează
urmatorele  obiective generale principale:
1. 1. Instituirea unui management energetic efectiv şi eficient la nivelul autorităţilor publice şi a
firmelor private;
2. 2. Creşterea eficienţei energetice în toate domeniile de activitate;
3. 3. Utilizarea  energiei din surse regenerabile acolo unde este identificat un potenţial exploatabil în
termeni economici;
4. 4. Diminuarea impactului negativ asupra mediului, provocat de modificările climatice.

Strategia pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice a orașului Ocna Mureș, a fost
fundamentată pe strategiile/politicile energetice europene şi naţionale şi a avut în vedere contextul
local prin analiza situaţiei energetice actuale în judeţ cu evaluarea consumurilor energetice
specifice, a resurselor locale de energie (în special cele regenerabile). S-au luat în considerare
tendinţele de dezvoltare economică şi a ţinut cont de celelalte strategii deja promovate la nivel
judeţean şi local stabilindu-se un planul de acţiuni realizat pe cele 4 domenii strategice. Acest plan
este un document viu, perfectibil, supus unei proces continuu de monitorizare/evaluare a
implementării, identificând necesităţi, stabilind responsabilităţi şi termene de realizare a acţiunilor,
evaluând resurse financiare necesare şi efecte scontate.

Ca obiective specifice prin implementarea programului de îmbunătăţire a eficienţei
energetice se propune:

- reducerea consumului total de energie în clădirile publice şi individuale cu 8% până în
2022 - Obiectiv de îmbunătăţire a calităţii serviciilor energetice:

- îmbunătăţirea calităţii iluminatului pentru atingerea standardelor în vigoare; alături de
încălzire;

- asigurarea continuităţii şi siguranţei în alimentare, a consumatorilor finali de  energie la
parametrii stabiliţi prin contracte.

12. PACHETE DE ACȚIUNI

Strategia de eficienta energetică urmăreşte utilizarea eficientă a energiei în sectoarele în care
poate influenţa prin decizii şi măsuri administrative.

Planul de Acţiune se referă la următoarele sectoare/domenii de acţiune:
- Planificarea urbană (planificarea urbană strategică, planificarea urbană de mobilitate

durabilă, dezvoltarea de reglementări locale pentru sprijinirea construcţiilor durabile);
- Clădiri şi echipamente/instalaţii aferente (clădiri municipale, din sectoarele rezidenţial şi

servicii, iluminat public);
- Transport (parc auto propriu, transport public, transport privat şi comercial);
- Promovarea utilizării unor surse regenerabile de energie la nivel local (instalaţii termice

solare şi fotovoltaice, instalaţii termice folosind biomasa);
- Achiziţii (reglementări locale privind eficienta energetică, privind utilizarea surselor de

energie regenerabile, privind respectarea principiilor cuprinse în Directiva 2009/125/CE.)
- Comunicare (servicii de asistenţă tehnică şi financiară, campanii de informare şi

conştientizare.
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12. CLĂDIRI ŞI ECHIPAMENTE/INSTALAŢII

Măsurile de eficiență energetică şi reducerea a amprentei de carbon în clădiri, ce urmează a
fi propuse vor fi în conformitate cu Planul Urbanistic General, aprobat prin HCL cu referire la
unităţile teritoriale imobiliare de referinţă existente.

12.1. CLĂDIRI ORĂŞENEŞTI

Pentru  clădirile ce deservesc instituţiile publice locale se estimează în anul 2022 se vor
atinge următoarele măsuri:

Măsura 1.1 - Realizarea auditului energetic pentru clădirile municipale şi etichetarea
lor energetică.

Măsura se impune pentru cunoaşterea situaţiei energetice a fiecărei clădiri, crearea unei baze
de date ce asigură un management energetic eficient şi aplicarea unor măsuri concrete pentru
reducerea consumurilor energetice.

Măsura 1.2 - Implementarea unui sistem de management energetic al clădirilor
proprii.

Măsura se impune pentru monitorizarea permanentă a consumurilor energetice înregistrate
în clădirile publice precum şi a lucrărilor de eficienta energetică efectuate. Se realizează astfel o
bază de date care conţine informaţii tehnice detaliate referitoare la clădirile publice precum şi
evidentă consumurilor de energie electrică, gaze, apă, agent  termic, apa menajeră.

Măsura 1.3 - Reabilitarea termică a clădirilor publice.
Măsura se referă la intervenţii asupra anvelopei clădirilor nerenovate, cu indice de consum

energetic mare, cu tâmplărie veche, ce favorizează pierderi energetice. În aceste clădiri se utilizează
gaze naturale pentru încălzire şi preparare apă caldă.

Măsura 1.4 - Modernizarea instalaţiilor de iluminat interior utilizând echipamente
eficiente energetic.

Măsura are ca scop intervenţii asupra instalaţiilor electrice pentru implementarea de sisteme
de contorizare inteligente, înlocuirea iluminatului incandescent cu lămpi cu eficienţa energetică
ridicată, cu posibilităţi de reglaj funcţie de programul de lucru.

Măsura 1.5 - Utilizarea energiilor regenerabile pentru prepararea apei calde şi energiei
electrice la clădiri publice.

Măsura se referă la instalarea de panouri solare, panouri fotovoltaice şi baterii de stocare
pentru reducerea consumului de gaze naturale şi a cheltuielilor cu energia. Se vor monta instalaţii
fotovoltaice pentru acoperirea parţială a consumului intern de energie electrică şi instalaţii solare
pentru prepararea apei calde menajere.

12.2. CLĂDIRI DIN SECTORUL REZIDENŢIAL

În domeniul clădirilor din sectorul Rezidenţial se estimează în anul 2020 se vor atinge următoarele
măsuri:

Măsura 2.1 - Reabilitarea termică a blocurilor
Măsura se referă la intervenţii la blocurile de locuit realizate după proiecte elaborate în

perioada anilor ‘50 – ’90 cu respectarea prevederilor Legii 372/2005 pentru reducerea consumurilor
energetice la consumatorii finali şi ameliorarea aspectului urbanistic al municipiului.
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Măsura 2.2 - Modernizarea instalaţiilor de iluminat interior utilizând echipamente
eficiente energetic.

Măsura are ca scop intervenţii asupra instalaţiilor electrice pentru implementarea de sisteme
de contorizare inteligente, înlocuirea iluminatului incandescent cu lămpi cu eficienţa energetică
ridicată, cu posibilităţi de reglaj funcţie de dorinţa utilizatorului.

Măsura 2.3 - Utilizarea energiilor regenerabile pentru prepararea apei calde la casele
individuale

Măsura se referă la instalarea de panouri solare pentru reducerea consumului de gaze
naturale şi a cheltuielilor cu energia.

Măsura 2.4 - Aplicarea programului naţional ,,Casa Verde”
Măsura se referă la construcţia de noi case individuale în perioada 2016-2020 pentru

realizarea clădirii cu consum aproape zero de energie „NZEB’’.
Măsura 2.5 - Promovarea etichetării energetice a clădirilor existente
Măsura se referă la campanii de informare pentru încurajarea propietarilor să realizeze

auditul energetic ce le facilitează luarea unor măsuri de diminuare a cheltuielilor pentru asigurarea
confortului dorit.

12.3. ECHIPAMENTE /INSTALATII PENTRU ILUMINAT PUBLIC

În sectorul iluminat public se estimează că până în anul 2020 se vor monta surse de iluminat
cu LED și senzori de prezență și crepuscul.

12.4. ECHIPAMENTE/INSTALATII PENTRU SECTORUL APA-CANAL

Măsura 4.1 - Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă a oraşului Ocna Mureș
(captare, aducţiune, distribuţie, contorizare apă în Războieni - Cetate).

Măsura are în vedere şi reducerea pierderilor de apă şi a consumurilor energetice.
Măsura 4.2 - Reabilitare sistem de canalizare (staţii de pompare, reţea de canalizare

etc în Războieni - Cetate)
Măsura realizată determina şi economisirea energiei electrice pentru staţiile de pompare.
Măsura 4.3- Modernizare sistem colectare ape pluviale ( reţea de canalizare etc.)
Măsura realizată determina şi economisirea energiei electrice pentru staţiile de pompare dar

în aceeaşi măsura reduce riscul inundaţiilor.

12.5. TRANSPORTUL PRIVAT ŞI COMERCIAL

Măsura 5.1. - Reabilitări ale reţelelor de străzi şi drumuri urbane care să contribuie la
fluidizarea traficului.

Măsura are în vedere fluidizarea traficului cu efecte pozitive asupra consumurilor de
carburanţi.

Măsura 5.2. - Realizarea de parcări în zone centrale şi în cartiere conform precizărilor
din PUG.

Măsura are în vedere reducerea timpilor necesari pentru parcare cu implicaţii pozitive asupra
consumului de carburanţi.
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12.6. PLANIFICAREA TERITORIULUI

Măsura 6.1 - Împădurirea terenurilor agricole degradate aflate în proprietatea
oraşului

Măsura are în vedere oprirea proceselor de degradare, protejarea terenurilor şi punerea lor în
valoare prin culturi forestiere.

Măsura 6.2 - Realizarea unui raport optim între suprafeţele construite şi zonele verzi,
prin intervenţii pentru reutilizarea terenurilor degradate, aflate în paragină

Măsura 6.3 - Realizarea planului de mobilitate durabilă şi a planului de reutilizare a
terenurilor degradate.

Dezvoltarea unor sisteme de transport urban sustenabil, cu emisii scăzute de dioxid de
carbon, care promovează un management inteligent al mobilităţii urbane durabile.

Realizarea planului de mobilitate durabilă va duce la o abordare mai eficientă a problemelor
legate de transportul de persoane şi mărfuri, fie el public său privat.

Un asemenea plan vizează crearea unui sistem de transport urban care să asigure:
- un acces mai uşor al persoanelor la locurile de muncă şi la furnizorii de servicii;
- scăderea timpilor de deplasare şi a costurilor de transport;
- reducerea poluării şi a consumului de energie;
- îmbunătăţirea siguranţei în trafic.
Realizarea Planului de reutilizare a spaţiilor degradate va fi un document de bază pentru a

evidenţia situaţia terenurilor degradate, istoricul activităţilor desfăşurate pe respectivul teren, starea
actuală a terenului, justificarea necestatii reconversiei şi refunctionalizarii, utilitatea  activităţilor ce
se vor desfăşura, precum şi prezentarea stucturii care va administra terenurile  după reconversie.

Măsura 6.4 – Emiterea de autorizaţii de construire pentru documentaţiile de execuţie a
clădirilor noi care respectă cerinţele Directivei EcoDesign şi performanţele energetice
conform legislaţiei în vigoare.

Măsura recomandată este permanenta, necuantificabila.
Măsura 6.5 - Emiterea de certificate de performanţă energetică pentru clădirile supuse

unor contracte de vânzare-cumpărare.
Măsură este permanenta, necuantificabila.

12.7. ACHIZIŢII PUBLICE DE PRODUSE ŞI SERVICII

Măsura 7.1 - Achiziţia de echipamente electrice şi electronice de clasa energetică A
Măsura 7.2 - Achiziţionarea de consumabile reciclabile
Măsura 7.3 - Achiziţionarea de dotări care încorporează material şi tehnologii prietenoase cu
mediul

13. MIJLOACE FINANCIARE

Finanţarea acestor obiective se poate face prin accesarea PROGRAMELOR
OPERAŢIONALE disponibile pentru perioada 2014-2020, aprobate de către Comisia Europeană în
baza Acordului de Parteneriat pe care România l-a semnat în cursul anului 2014.

Acordul de parteneriat (AP) include cinci fonduri structurale şi de investiţii
europene(fonduri ESI):

- Fondul european de dezvoltare regională (FEDR);
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- Fondul de coeziune (FC);
- Fondul social european (FSE);
- Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);
- Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (EMFF).

ACORDUL DE PARTENERIAT vizează următoarele provocări şi priorităţi:
- promovarea competitivităţii şi a dezvoltării locale, în vederea consolidării sustenabilităţii

operatorilor economici şi a îmbunatăţirii atractivităţii regionale;
- dezvoltarea capitalului uman prin creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă şi a

numărului de absolvenţi din învăţământul terţiar, oferind totodată soluţii pentru provocările sociale
severe şi combaterea sărăciei, în special la nivelul comunităţilor defavorizate sau marginalizate ori
în zonele rurale;

- dezvoltarea infrastructurii fizice, atât în sectorul TIC, cât şi în sectorul transporturilor, în
vederea sporirii accesibilităţii regiunilor din România şi a atractivităţii acestora pentru investitori;

- încurajarea utilizării durabile şi eficiente a resurselor naturale prin promovarea eficienţei
energetice, a unei economii cu emisii reduse de carbon, a protecţiei mediului şi a adaptării la
schimbările climatice;

- consolidarea unei administraţii publice moderne şi profesioniste prin intermediul unei
reforme sistemice, orientată către soluţionarea erorilor structurale de guvernanţă.

Aceste priorităţi se regăsesc la nivelul fiecărui Program Operaţional, dintre cele 5 enumerate
mai sus fiind transpuse în 10 obiective tematice (strategia Europa 2020). Abordarea acestor
obiective tematice se face prin stabilirea unor priorităţi de investiţii la nivelul fiecărui program
operaţional, pentru care s-au stabilit bugetele şi indicatorii comuni de cuantificare a gradului de
îndeplinire a respectivelor obiective.

14. MONITORIZAREA REZULTATELOR IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE
CREŞTERE A EFICIENŢEI  ENERGETICE

Pentru monitorizarea progresului şi rezultatelor obţinute, pe măsură ce se vor implementa
proiectele propuse pentru creşterea eficienţei energetice, este indicat să se folosească un sistem
simplu de evaluare a rezultatelor, bazat pe acelaşi set de indicatori cu cel folosit la stabilirea
punctului de pornire.

Comparaţiile între valorile indicatorilor pe măsură ce se implementează strategia şi valorile
de pornire, arata în mod obiectiv evoluţia obiectivelor propuse.

Principalii parametrii ce vor trebui monitorizaţi se referă la:
A. Starea obiectivelor înainte şi după punerea în aplicare a măsurilor din Programul

de îmbunătăţire a eficienţei energetice;
B. Cantitatea totală de energie economisită pentru întreaga perioadă de punere în

aplicare a programului, precum şi proiecţiile pentru o anumită perioadă de timp, folosind
datele din măsurători reale şi previziunile bazate pe rezultatele efective de la măsurile puse în
aplicare.

Evaluarea programului trebuie să includă şi o comparaţie a rezultatelor obţinute pentru
fiecare dintre obiectivele stabilite:

- Scăderea costurilor cu energia;
- Reducerea emisiilor;
- Îmbunătăţirea calităţii serviciilor energetice etc.
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Legislaţia în vigoare impune o monitorizare anuală, însă monitorizarea şi evaluarea încep de
obicei de la primii paşi ai proiectului şi continuă după finalizarea implementării măsurilor în scopul
stabilirii impactului pe termen lung al programului asupra economiei locale, consumului de energie,
mediului şi asupra comportamentului uman.

Persoanele ce se vor ocupa cu colectarea datelor, monitorizarea şi raportarea acestora vă fi
desemnată din cadrul aparatului administrativ al autorităţii publice locale şi pentru actualizarea
valorilor, având în vedere metodologia de calcul, se poate apela la un specialist care să ofere
consultanta tehnică pentru actualizarea valorii indicatorilor.

Pentru fluidizarea procesului de colectare a datelor, este de dorit ca prin procedurile de lucru
disponibile la nivelul diferitelor servicii/compartimente din cadrul aparatului administrativ local, să
se stipuleze necesitatea ca în fiecare lună persoană/persoanele implicate în monitorizarea şi
evaluarea rezultatelor acestui program, să primească facturile transmise de către diferiţi furnizori de
energie pentru a se contoriza nivelul şi valoarea consumurilor energetice pe fiecare obiectiv în
parte.

Totodată, pentru indicatorii  a căror valoare depinde de colectarea unor rezultate ale unor
măsurători din teren, să se stabilesca la începutul fiecărui an, odată cu întocmirea Programului
Anual de Achiziţii, dacă este necesar să se contracteze servicii de specialitate pentru efectuarea
respectivelor măsurători şi în ce perioadă se va dori derularea măsurătorilor, astfel încât să se poată
dispune de toate datele necesare unei evaluări corecte a impactului.

În situaţia în care se va dori o analiza detaliată pe fiecare sector în parte, pe diferite categorii
de intervenţie, precum şi a sinergiilor create, pentru a putea cuantifica impactul fiecărei intervenţii,
Autoritatea Publică Locală poate apela la o companie specializată pentru efectuarea auditului
energetic, astfel încât să se ofere o imagine detaliată asupra rezultatelor şi necesitatilro suplimentare
de intervenţii.

Se recomandă ca la fiecare actualizare a valorilor indicatorilor monitorizaţi, să se evalueze şi
necesitatea modificării intervenţiilor (cantitativă sau calitativa), renunţarea la cele care se dovedesc
cu impact nesemnificativ sau cu costuri mult prea mari faţă de rezultatele obţinute în raport cu
rezultatele scontate.

Prin urmare programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice reprezintă un material
dinamic, ce suportă îmbunătăţiri/ajustări ori de câte ori rezultatele obţinute dovedesc această
necesitate, precum şi în cazul în care evoluţia tehnologică pe anumite sectoare este de impact
crescut şi nu în ultimul rând ori de câte ori cadrul legislativ vine şi modifica indicatorii/parametri ce
trebuiesc monitorizaţi.

Actualizarea Programului de Îmbunătăţire a Eficienţei Energetice, ca parte componentă a
strategiei de eficienta energetică durabilă la nivelul orașului Ocna Mureș, va fi în răspunderea
autorităţii Publice Locale şi nu presupune obligatoriu, în mod implicit o remodelare a întregii
strategii, ţinând cont că rezultatele dorite pot rămâne aceleaşi dar metodele, procedurile,
intervenţiile se pot modifica.


